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КОДОВИ НА ДРЖАВИТЕ СПОРЕД СТАНДАРДИТЕ НА WIPO 

AD - Андора 

AE - Здружените Арапски Емирати 

AF - Авганистан 

AG - Антика и Барбуда 

AI - Антигуа 

AL - Албанија 

AM - Ерменија 

AN - Холандски Антили 

AO - Ангола 

AR - Аргентина 

AT - Австрија 

AU - Австралија 

AW - Аруба 

AZ - Азербејџан 

BA - Босна и Херцеговина 

BB - Барбадос 

BD - Бангладеш 

BE - Велгија 

BF - Горна Волта 

BG - Бугарија 

BH - Бахреин 

BI - Бурунди 

BJ - Бенин 

BM - Бермуди 

BN - Брунеј Даресалам 

BO - Боливија 

BR - Бразил 

BS - Бахами 

BT - Бутан 

BV - Островот на Буве 

BW - Боцвана 

BY - Белорусија 

CF - Централноафриканска Република 

CG - Конго 

CH - Швајцарија 

CI - Брегот на слоновата коска 

CK - Острови на Кук 

CL - Чиле 

CM - Камерун 

CN - Кина 

CO - Колумбија 

CR - Костарика 

CU - Куба 

CV - Капе Верде 

CY - Кипар 

CZ - Чешка 

DE - Германија 

DJ - Џибути 

DK - Данска 

DM - Доминика 

DO - Доминиканска Република 

DZ - Алжир 

EC - Еквадор 

EE - Естонија 

EG - Египет 

EH - Западна Сахара 

ER - Еритреја 

ES - Шпанија 

ET - Етиопија 

FI - Финска 

FJ - Фиџи 

FK - Фокландски Острови 

FO - Овчи Острови 

FR - Франција 

GA - Габон 

GB - Велика Британија 

GD - Гранада 

GE - Грузија 

GH - Гана 

GI - Гибралтар 

GL - Гренланд 

GM - Гамбија 

GN - Гвинеа 

GQ - Екваторијална Гвинеа 

GR - Грција 

GS - Јужна Џорџија и Острвови на Јужни 

Сендвич 

GT - Гватемала 

GW - Гвинеа Бисао 

GY - Гвајана 

HK - Хонг Конг 

HN - Хондурас 

HR - Хрватска 

HT - Хаити 

HU - Унгарија 

ID - Индонезија 

IE - Ирска 

IL - Израел 

IN - Индија 

IQ - Ирак 

IR - Иран 

IS - Исланд 

IT - Италија 

JM - Јамајка 

JO - Јордан 

JP - Јапонија 

KE - Кенија 

KG - Киргизија 

KH - Камбоџа 

KI - Кирибати 

KM - Коморски Острови 

KN - Св. Китис и Невис 

KP - Демоктратска Република Кореја 

KR - Република Кореја 

KW - Кувајт 

KY - Кајмански Острови 

KZ - Казакстан 

LA - Лаос 

LB - Либан 

LC - Света Луција 

LI - Лихтенштајн 

LK - Шри Ланка 

LR - Либерија 

LS - Лесото 

LT - Литванија 

LU - Луксермбург 

LV - Латвија 

LY - Либија 

MA - Мароко 

MC - Монако 

MD - Молдавија 

ME - Црна Гора 

MG - Мадагаскар 

MK - Македонија 

ML - Мали 

MM - Бурма 

MN - Монголија 

MO - Макао 

MP - Северни Маријански Острови 

MR - Мавританија 

MS - Монсерато 

MT - Малта 

MU - Маурициус 

MV - Малдиви 

MW - Малави 

MX - Мексико 

MY - Малезија 

MZ - Мозамбик 

NA - Намибија 

NE - Нигер 

NG - Нигерија 

NI - Никарагва 

NL - Холандија 

NO - Норвешка 

NP - Непал 

NR - Неру 

NZ - Нов Зеланд 

OM - Оман 

PA - Панама 

PE - Перу 

PG - Нова Гвинеа 

PH - Филипини 

PK - Пакистан 

PL - Полска 

PR - Порторико 

PT - Португалија 

PY - Парагвај 

QA - Катар 

RO - Романија 

RS - Србија 

RU - Руска Федерација 

RW - Руанда 

SA - Саудиска Арабија 

SB - Соломонски Острови 

SC - Сејшелски Острови 

SD - Судан 

SE - Шведска 

SG - Сингапур 

SH - Света Елена 

SI - Словенија 

SK - Словачка 

SL - Сиера Леоне 

SM - Сан Марино 

SN - Сенегал 

SO - Сомлија 

SR - Суринам 

ST - Сао Томе и Принципе 

SV - Салвадор 

SY - Сирија 

SZ - Свазиланд 

TC - Турки 

TD - Чад 

TG - Того 

TH - Тајланд 

TJ - Таџикистан 

TM - Туркменија 

TN - Тунис 

TO - Тонга 

TP - Источни Тимор 

TR - Турција 

TT - Тринидад и Тобаго 

TV - Тувалу 

TW - Тајван 

TZ - Танзанија 

UA - Украина 

UG - Уганда 

US - Соединети Американски Држави 

UY - Уругвај 

UZ - Узбекистан 

VA - Ватикан 

VC - Св. Винсент и Гренадин 

VE - Венецуела 

VG - Британски Девствени Острови 

VN - Виетнам 

VU - Вануату 

WS - Самоа 

YE - Јемен 

YU - Југославија 

ZA - Јужноафричка Република 

ZM - Замбија 

ZR - Заир 

ZW - Зимбабве 

 

КОДОВИ НА МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

AP -  Африканска регионална организација за индустриска сопственост (ARIPO) 

BX -  Завод на Бенелукс за жигови и модели 

EA -  Евроазиска патентна организација 

EM -  Завод за интелектуална сопственост на Европска Унија (EUIPO) 

EP -  Европска Патентна Организација (EPO) 

IB -  Меѓународно биро (како што е PCT приемното биро) 

OA -  Африканска организација за интелектуална сопственост (OAPI) 

WO -  Светска организација за интелектуална сопственост (WIPO) 

GC -  Кооперативен совет на арапски земји во Заливот 
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Патенти Гласник Бр.3/2019 - 31/03/2019 
 

I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ 
 

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД 

ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ 

 

 

 

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. 

 

 

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.  

 

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. 
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Патенти Гласник Бр.3/2019 - 31/03/2019 
 

ПАТЕНТИ 
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 
 

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.  
 

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. 
 

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

податоци кои не постојат во INID воведени се дополнителни кодови. 
 

(11) Регистарски број на документот 

(13) Вид на документот: 

А-патент А1-патент со доказ 

А2-дополнителен патент 

Т1-превод на патентни барања за признаен европски патент 

Т2-одржување на европски патент со изменети патентни барања 

(21) Број на пријавата 

(22) Датум на поднесувањето 

(23) Дата на изложбено или саемско првенство 

(30) Право на првенство: датум држава број 

(45) Дата на објавување 

(45) Објава на првичните патентни барања 

(51) Код по Меѓународната класификација на патенти (МКП) 

(54) Назив на пронајдокот 

(56) Цитирани документи 

(57) Апстракт или патентно барање 

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

пријавата година ex - YU број на патентот) 

(61) Број на основната пријава 

(62) Број на првобитната пријава 

(72) Пронајдувач (и) 

(73) Носител на правото на патентот 

(74) Застапник 

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

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

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

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

 

______________________ 

* Internationals agreed Numbers for the Identification of Data 
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Патенти Гласник Бр.3/2019 - 31/03/2019 
 

(51)  A 01K 59/00, A 01K 47/06  

(11)  9050   (13) А 

(21)  2017/293   (22) 25/04/2017 

(45) 31/03/2019 

(30)  П20170293  25/04/2017  MK 

(73)  ТАНИКС ДООЕЛ 

ул. Архиепископ Доситеј бр. 56 Прилеп, 

MK 

(74)  КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ  

Пиринска 66, 7500, Прилеп 

(72) Наумче Танески 

(54)  УРЕД ЗА ИНТЕНЗИВНО СОБИРАЊЕ 

НА ПЧЕЛИН ОТРОВ И МЕТОД ЗА НЕГОВА 

ПРИМЕНА 

(57)  Уредот за интензивно собирање на 

пчелин отров се стои од: основен панел со 

правоаголна форма, електроди и стаклена 

плоча врз која се собира отровот; 

електродите се поставени врз пластични 

изолатори поставени на двете пократки 

страни од панелот; жичен електричен 

приклучок кон изворот за електричен сигнал; 

а на спротивната страна од жичениот 

електричен приклучок постои приклучок за 

следниот панел од низата на панели кои 

сериски се врзуваат и се поедноставува 

повеќекратното истовремено вклучување во 

работа и генератор на стимулирачки 

импулси. 

 



 

 

4 

 

Патенти Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019 
 

(51)  A 61K 127/00, A 61K 131/00, A 61K 

36/28, A 61K 36/534, A 61K 36/537, A 61K 

36/73, A 61K 36/894, A 61P 31/04, A 61P 

31/12, A 61P 31/16, A 61P 37/04, A 61P 37/08, 

A 61P 39/06, A 61P 9/14  

(11)  9078   (13) А 

(21)  2017/339   (22) 08/05/2017 

(45) 31/03/2019 

(30)  П20170339  08/05/2017  MK 

(73)  ИСИРОВ, ЕФТИМ 

УЛ. Никола Парапунов К1/2М, MK 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72) Исиров, Ефтим 

(54)  НАПИТОК ОД РАСТИТЕЛНО 

ПОТЕКЛО, ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ И 

НАЧИН НА УПОТРЕБА 

(57)  Хербален состав којшто содржи состав 

на екстракт од комбинирани растителни 

материи во соодветна процентуална 

застапеност во однос на вкупната тежина на 

препаратот кадешто растителните материи 

се избрани од групата составена од Жалфија 

(Salvia officinalis), Дуња (Cydonia oblonga), 

Коприва ( Urtica dioica), Нане (Mentha 

piperita), Јапонско Јаболко – Персимон 

(Diospyros kaki), Екстракт од Стевија и вода 

како растворувач. Постапка за добивање на 

хербален состав којашто содржи собирање и 

припрема на сировинскиот материјал, 

припрема и екстракција на активните 

состојки, филтрирање и пакување. 

Екстракцијата на активните состојки се 

изведува со екстракција со ултразвук, 

пришто во екстракцијата се употребува 

водата како растворувач.. Употреба на 

хербалниот состав со антиоксидативно, 

антибактериско, антивирусно, антиалергено 

и антистресно дејство. Пронајдокот пред се 

го решава проблемот за заштита и/или 

лекување на алергиски заболувања, акутен и 

хроничен синузитис, подобрување на 

имунитетот и општата здравствена состојба 

и лекување на надворешни и внатрешни 

хемороиди. 
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Патенти Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019 
 

(51)    

(11)  9071   (13) А 

(21)  2017/729   (22) 25/09/2017 

(45) 31/03/2019 

(73)  ИВАН ПОПОВИЌ and Ванѓел 

Димановски 

ул. Бриселска 7/3-1, Скопје, MK and ул. 

Дане Крапчев, бр, 2, Скопје, MK 

(72) Ванѓел Димановски and Иван Поповиќ 

(54)  ДЦ/АЦ МОС-ФЕТ ИНВЕРТОР ВРЗАН 

ПАРАЛЕЛНО НА МРЕЖАТА НА 

НАПОЈУВАЊЕ СО ВГРАДЕНИ ДВЕ 

ОСНОВНИ КОНТРОЛИ: КОНТРОЛА ЗА 

ИЗБОР НА ЛОГИЧНО НАЈПОВОЛНА ФАЗА 

ЗА ИСПОРАКА НА ЕНЕРГИЈА КОН 

ПОТРОШУВАЧИТЕ И КОНТРОЛА ЗА 

СПРЕЧУВАЊЕ НА ИСПОРАКА НА 

ЕНЕРГИЈА КОН МРЕЖАТА НА 

НАПОЈУВАЊЕ 

(57)   
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Патенти Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019 
 

(51)    

(11)  9092   (13) А 

(21)  2017/792   (22) 17/10/2017 

(45) 31/03/2019 

(73)  Благица Цекова 

бул. Кузман Јосифовски Питу 15, 3/6 

Скопје, MK 

(72) Благица Цекова 

(54)  Перлит од Р.Македонија и негова 

примена за синтеза на порести материјали   

(57)   

Перлитот претставува вулканско стакло. Во 
неговиот состав се среќава 
кварц,плагиоклас, К-фелдспат, биотит, 
мусковит, во помали количини има 
циркон,халкоперит и апатит,потекнува од 

магматските карпи.Од извршената хемиска 
анализа се гледа дека доминира процентот 
на SiO2 и тој изнесува  75,47%(мас) и Al2O3-
12,77%(мас). Помал процент на обоени 
оксиди Fe2O3 -0,94% мас. Содржината на 
вода се двжи од 2 до 5 %. Неговата структура 
е стакловидна која е потврдена со IR- 
метода. Природниот перлит може да се 
модифицира со алуминиум силикатен гел, на 
тој начин се добива експандиран перлит кој 
наоѓа голема примена во градежништвото и 
земјоделството. Во овој труд ке биде дадена 
негова примена  за синтеза на порест 
материјал кој понатаму наоѓа примена во 
нанотехнологиите. 
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Патенти Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019 
 

(51)  G 06M 1/10  

(11)  9104   (13) А 

(21)  2018/70   (22) 25/01/2018 

(45) 31/03/2019 

(30)  П20180070  25/01/2018  MK 

(86)    

(87)    

(73)  ДТК Смарт-тек ДОО СКОПЈЕ 

ул. Мите Богоевски 13а, Скопје, MK 

(72) Димитар Ташковски; Коколански Живко; 

Бодан Велковски; Филип Симјаноски and 

Владимир Димчев 

(54)  Универзален повеќеканален мерен  

програмабилен бројач на импулси 

(57)  Пронајдокот Универзален 

повеќеканален мерен  програмабилен бројач 

на импулси претставува бројач на 

електрични или светлински импулси од 

инструменти за мерење на различни типови 

енергија или други физички величини, кој 

овозможува акумулирање на податоците и 

нивно отчитување преку стандардизиран 

комуникациски протокол со можност за 

адресирање. Пронајдокот претставува 

хардверско-софтверско решение, кое спаѓа 

во областа на бројачи на импулси. Неговата 

намена е да го реши проблемот кој се јавува 

при интегрирање на мерните податоци од 

различни мерни уреди за различни типови 

енергија, произведени од различни 

производители во еден централизиран 

мерно-информациски или мерно-управувачки 

систем. Употребата на овој пронајдок има 

потенцијал значително да ги намали 

трошоците и да ги упрости проектирањето и 

изведбата на ваквите системи во 

индустријата, особено кај субјекти со веќе 

постоечка мерна гарнитура. 
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Патенти Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019 
 

ПРЕГЛЕДИ 
 
 

ПРЕГЛЕД НА НАЦИОНАЛНИ ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА 
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИ 

 
 
(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) 
(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен 
(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот 
 

(51) (51) основен (11) (13) 

8A61P31/12 8A61K36/537 9078 A 

8A61K36/28 8A61K36/537 9078 A 

8A61K36/537 8A61K36/537 9078 A 

8A61P37/04 8A61K36/537 9078 A 

8A61P39/06 8A61K36/537 9078 A 

8A61P9/14 8A61K36/537 9078 A 

8A61P37/08 8A61K36/537 9078 A 

8A01K47/06 8A01K47/06 9050 A 

8G06M1/10 8G06M1/10 9104 A 

8A61K127/00 8A61K36/537 9078 A 

8A61K131/00 8A61K36/537 9078 A 

8A61K36/73 8A61K36/537 9078 A 

8A61K36/894 8A61K36/537 9078 A 

8A61K36/534 8A61K36/537 9078 A 

8A61P31/16 8A61K36/537 9078 A 

8A01K59/00 8A01K47/06 9050 A 

8A61P31/04 8A61K36/537 9078 A 

 
 

ПРЕГЛЕД НА НАЦИОНАЛНИ ПАТЕНТИ  
ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ 

 
(73) носител на правото на патент 
(51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП) 
(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот 
 

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

ДТК Смарт-тек ДОО СКОПЈЕ G 06M 1/10 MK/P/2018/0070 A 

ИСИРОВ, ЕФТИМ A 61K 127/00 MK/P/2017/0339 A 

ИСИРОВ, ЕФТИМ A 61P 9/14 MK/P/2017/0339 A 

ИСИРОВ, ЕФТИМ A 61K 131/00 MK/P/2017/0339 A 

ИСИРОВ, ЕФТИМ A 61K 36/28 MK/P/2017/0339 A 

ИСИРОВ, ЕФТИМ A 61K 36/534 MK/P/2017/0339 A 

ИСИРОВ, ЕФТИМ A 61K 36/537 MK/P/2017/0339 A 
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Патенти Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019 
 

ИСИРОВ, ЕФТИМ A 61K 36/73 MK/P/2017/0339 A 

ИСИРОВ, ЕФТИМ A 61K 36/894 MK/P/2017/0339 A 

ИСИРОВ, ЕФТИМ A 61P 31/04 MK/P/2017/0339 A 

ИСИРОВ, ЕФТИМ A 61P 31/12 MK/P/2017/0339 A 

ИСИРОВ, ЕФТИМ A 61P 31/16 MK/P/2017/0339 A 

ИСИРОВ, ЕФТИМ A 61P 37/04 MK/P/2017/0339 A 

ИСИРОВ, ЕФТИМ A 61P 37/08 MK/P/2017/0339 A 

ИСИРОВ, ЕФТИМ A 61P 39/06 MK/P/2017/0339 A 

ТАНИКС ДООЕЛ A 01K 47/06 MK/P/2017/0293 A 

ТАНИКС ДООЕЛ A 01K 59/00 MK/P/2017/0293 A 

 
 

 

ПРОМЕНИ 
 

 

 

(11) 2836 

(73) Takeda Pharma A/S 

Langebjerg 1, 4000 Roskilde, DK 

 

(11) 8622 

(73) Centrient Pharmaceuticals Netherlands 

B.V. 

Alexander Fleminglaan 1, 2613 AX Delft,, NL 

 

 

ПРЕНОС 

 
(11) 2704 

(73) Akebia Therapeutics Inc. 

9987 Carver Road, Suite 420, Cincinnati, 

Ohio 45242, US 

 

(11) 2704 

(73) Aerpio Therapeutics Inc. 

9987 Carver Road, Suite 420, Cincinnati, 

Ohio 45242, US 

 

(11) 5078 

(73) Eisai, Inc. 

100 Tice Blvd., Woodcliff Lake, NJ 07677, US 

 

(11) 6977 

(73) Eisai, Inc. 

100 Tice Blvd., Woodcliff Lake, NJ 07677, US 

 

(11) 7176 

(73) Eisai, Inc. 

100 Tice Blvd., Woodcliff Lake, NJ 07677, US 
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Патенти Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019 
 

ПРЕСТАНОК 

 

 
(11) 923 

 (73) SIGMA - TAU Industrie Farmaceutiche 

Riunite S.p.A.  and   ISTITUTO NAZIONALE 

PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI 

Viale Shakespeare, 47 00144 Roma , IT and  

Via Giacomo Venezian, 1, I-20133 Milano, IT 

 

(11) 905 

 (73) HEINEKEN TECHNICAL SERVICES B.V. 

2e Weteringplantsoen 21, NL-1017 ZD 

Amsterdam, NL 

 

(11) 1654 

 (73) Pantech Inc. 

Pantech bldg., 179, Seongam-ro, Mapo-gu, 

Seoul, KR 

 

(11) 1839 

 (73) BENELLI ARMI S.p.A 

Via della Stazione, 50, I-61029 Urbino, IT 

 

(11) 2066 

 (73) HEINEKEN TECHNICAL SERVICES B.V. 

2e Weteringplantsoen 21, 1017 ZD 

Amsterdam, NL 

 

(11) 2924 

 (73) CHIESI FARMACEUTICI S.p.A., 

Via Palermo, 26/A  43100 Parma, IT 

 

(11) 2591 

 (73) Aventis Holdings Inc. 

3711 Kennett Pike, Suite 200 Greenville 

Delaware 19807, US 
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Патенти Гласник Бр.3/2019 - 31/03/2019 
 

(51)  B 01F 3/04, B 01F 15/00  

(11)  9069   (13) Т1 

(21)  2018/854   (22) 22/10/2018 

(45) 31/03/2019 

(30)  US201161521794P  10/08/2011  US and 

US201261624306P  15/04/2012  US 

(96)  09/08/2012 EP12821883.1 

(97)  08/08/2018 EP2741845 

(73)  SodaStream Industries Ltd. 

Gilboa Street, P.O. Box 280 Airport City 

7019900, IL 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  RING, Allan; COHEN, Avi; KROM, Doron; 

HARDUFF, Hagai and AVIGDOR, Amit 

(54)  УРЕД ЗА ГАЗИРАЊЕ СО ЗAПЧЕСТА 

СТЕГАЛКА 

(57)  1  Склопка (130) на глава за газирање, која 

ја опфаќа шасијата, платформата (135), вентил 

за испустување (210), сигурносен вентил (220), 

инјектор (230) за газирање, лост (240) за 

вметнување на боца и зaпчеста стегалка (250) 

за закачување на боца (170) за газирање во 

уредот за газирање,при што таа зaпчеста 

стегалка опфаќа флексибилни заби за 

закачување на споменатата боца во 

споменатиот уред за газирање поради 

овозможување на вметнување на таа боца 

(170) во таа запчеста стегалка под агол во 

однос на вертикала; 

каде што оваа склопка понатаму опфаќа:  

зглобен лост (260) кој се протега помеѓу првата 

и втората зглобна точка  (265A, 265B) на 

склопка (130), при што првата зглобна точка  

(265A) која е врзана за шасија поради 

останување во иста положба кога лостот (240) 

за вметнување на боца се потиснува према 

внатре на боца (170) и при што просторната 

положба на втората зглобна точка  (265B) се 

изместува во правец на лостот (240) за 

вметнување на боца по вметнување на боца 

(170); 

стеснувачки прстен (268) воопштено со 

квадратен облик со шупел центар и поставен 

паралелно на платформа (135) изведен така да 

во “отворена” состојба, кога се вметнува боцата 

(170), стеснувачкиот прстен (268) поставен е 

непосредно под платформата  (135) 

обујмувачки ги горните делови на забите (255), 

a втората зглобна точка (265B) е врзана за 

стеснувачки прстен (268), и кога боцата  (170) е 

притисната на лостот (240), разлика помеѓу 

првата и втората зглобна точка  (265A, 265B) го 

спушта стеснувачкиот прстен (268) со што ја 

стеснува зaпчестата стегалка (250) поради 

држење на боцата (170) во положба под 

платформата (135); 

и 

забравувачки механизам поради забравување 

на споменатата боца во спомнатиот уред 

најмалку во текот на газирање . 

  

, има уште 5 патентни барања 
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Патенти Гласник Бр.3/2019 - 31/03/2019 
 

 

 

(51)  C 07D 401/12, C 07D 413/12, C 07D 417/12, 

A 61K 31/497, A 61K 31/444, A 61K 31/4439, A 

61K 31/506, A 61P 25/28  

(11)  9068   (13) Т1 

(21)  2018/855   (22) 22/10/2018 

(45) 31/03/2019 

(30)  DK20140000648  10/11/2014  DK and 

DK20150000447  07/08/2015  DK 

(96)  09/11/2015 EP15805109.4 

(97)  10/10/2018 EP3218365 

(73)  H. Lundbeck A/S 

Ottiliavej 9 2500 Valby, DK 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  JUHL, Karsten; MARIGO, Mauro and 

TAGMOSE, Lena 

(54)  2-АМИНО-6-(ДИФЛУОРОМЕТИЛ)- 5,5-

ДИФЛУОРО-6-ФЕНИЛ-3,4,5,6-

ТЕТРАХИДРОПИРИДИН KAКO BACE1 

ИНХИБИТОРИ 

(57)  1  Соединение на формула I  

  

во која е  Ar избран од група која ја сочинува  

фенил, пиридил, пиримидил, пиразинил, 

имидазолил, пиразолил, тиазолил, ксазолил, 

изоксазолил, и каде  Ar  опционо е 

супституиран со еден или повеќе супституенти 

избрани од халоген, CN, C1-C6 алкил, C2-C6 

алкенил, C2-C6 алкинил, C1-C6 флуороалкил 

или C1-C6 алкокси; и 

R1 е водород, халоген, C1-C3 флуороалкил или 

C1-C3 алкил; 

или негова фармацевтски прифатлива сол. 
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Патенти Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019 
 

  , има уште 12 патентни барања 

 

 

(51)  A 61K 31/496, A 61P 25/18  

(11)  9067   (13) Т1 

(21)  2018/856   (22) 22/10/2018 

(45) 31/03/2019 

(30)  DK201100465P  20/06/2011  DK and 

US201161498653P  20/06/2011  US 

(96)  20/06/2012 EP12729555.8 

(97)  03/10/2018 EP2720698 

(73)  H. Lundbeck A/S 

Ottiliavej 9 2500 Valby, DK 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  HOLM, René and BRUUN, Lone 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ДАВАЊЕ 4-((1R,3S)-6-

ХЛОРО-3-ФЕНИЛ-ИНДАН-1-ИЛ)-1,2,2-

ТРИМЕТИЛ-ПИПЕРАЗИН И НЕГОВИТЕ СОЛИ 

ВО ЛЕКУВАЊЕ НА ШИЗОФРЕНИЈА 

(57)  1  Соединение (I)  

  

за употреба во лекување на заболувања во 

централниот нервен систем, карактеристично 

по тоа што, тоа Соединение (I) се дава 

полунеделно или неделно во формулација со 

моментално ослободување  (IR-формулација), 

формулација со продолжено, контролирано или 

со одложено ослободување за орално давање 

во доза која одговара на онаа помеѓу  20 

mg/недела и  50 mg/недела, сметано како 

слободна база на Соединение (I). 

  

, има уште 8 патентни барања 

 

 

(51)  A 01N 55/00, A 01N 43/42, A 01P 3/00, C 

07D 215/38, C 07D 221/04, C 07D 401/12, C 07D 

471/04, C 07D 491/048, C 07D 495/04, C 07D 

215/18, C 07D 215/14, C 07D 215/20  

(11)  9066   (13) Т1 

(21)  2018/857   (22) 22/10/2018 

(45) 31/03/2019 

(30)  JP20100000194  04/01/2010  JP 

(96)  28/12/2010 EP10841029.1 

(97)  26/09/2018 EP2522658 

(73)  Nippon Soda Co., Ltd. 

2-1, Ohtemachi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 

100-8165, JP 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  SHIBAYAMA Kotaro; KUWAHARA Raito; 

SATO Motoaki; NISHIMURA Satoshi; INAGAKI 

Jun; SAIKI Yuto; MITANI Akira and KUBOKI Mami 

(54)  ХЕТЕРОЦИКЛИЧНО СОЕДИНЕНИЕ КОЕ 

СОДРЖИ АЗОТ И 

ЗЕМЈОДЕЛСКИ/БАШТОВАНСКИ ГЕРМИЦИД 

(57)  1  Хетероциклично соединение кое содржи  

азот представено со формула (II):  

  

во која, формула (II), R претставува група 



 

 

14 

 

Патенти Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019 
 

представена со CR1R2R3, несупституирана или 

супституирана C6-10 арил група, или цијано 

група; 

R1 до R3 секој независно претставува атом на 

водород, несупституирана или супституирана 

C1-8 алкил група, несупституирана или 

супституирана C2-8 алкенил група, 

несупституирана или супституирана C2-8 

алкинил група, несупституирана или 

супституирана C3-8 циклоалкил група, 

несупституирана или супституирана C4-8 

циклоалкенил група, несупституирана или 

супституирана C6-10 арил група, 

несупституирана или супституирана 

хетероциклична група, несупституирана или 

супституирана C1-8 ацил група, 

несупституирана или супституирана (1-

имино)C1-8 алкил група, несупституирана или 

супституирана карбоксил група, 

несупституирана или супституирана карбамоил 

група, несупституирана или супституирана 

хидроксил група, несупституирана или 

супституирана амино група, несупституирана 

или супституирана меркапто група, 

супституирана сулфонил група, халоген група, 

цијано група, или нитро група; 

освен каде: R1 do R3 се сите  атоми на  

водород; R1 до R3 се сите несупституирани C1-

8 алкил група; било кој од  R1 до R3 е  атом на 

водород, преостанатите два се и двата 

несупститурани  C1-8алкил група; и, било које 

од  R1 до R3 е несупституирана C1-8 алкил 

група, преостанатите два се и двата  атом на 

водород; 

R4 секој независно претставува 

несупституирана или супституирана C1-8 алкил 

група, несупституирана или супституирана C2-8 

алкенил група, несупституирана или 

супституирана C2-8 алкинил група, 

несупституирана или супституирана C3-8 

циклоалкил група, несупституирана или 

супституирана C4-8 циклоалкенил група, 

несупституирана или супституирана C6-10 арил 

група, несупституирана или супституирана 

хетероциклична  група, несупституирана или 

супституирана C1-8 ацил група, 

несупституирана или супституирана (1-

имино)C1-8 алкил група, несупституирана или 

супституирана карбоксил група, 

несупституирана или супституирана карбамоил 

група, несупституирана или супституирана 

хидроксил група, несупституирана или 

супституирана амино група, несупституирана 

или супституирана меркапто група, 

супституирана сулфонил група, халоген група, 

цијано група, или нитро група; 

m1 претставува некој број R4 и претставува цел 

број од 0 до 6; 

R5 секој независно претставува 

несупституирана или супституирана C1-8 алкил 

група, несупституирана или супституирана C2-8 

алкенил група, несупституирана или 

супституирана C2-8 алкинил група, 

несупституирана или супституирана C3-8 

циклоалкил група, несупституирана или 

супституирана C4-8 циклоалкенил група, 

несупституирана или супституирана C6-10 арил 

група, несупституирана или супституирана 

хетероциклична група, несупституирана или 

супституирана C1-8 ацил група, 

несупституирана или супституирана (1-

имино)C1-8 алкил група, несупституирана или 

супституирана карбоксил група, 

несупституирана или супституирана карбамоил 

група, несупституирана или супституирана 

хидроксил група, несупституирана или 

супституирана амино група, несупституирана 

или супституирана меркапто група, 

супституирана сулфонил група, халоген група, 

цијано група, или нитро група; 

n претставува некој број R5 и претставува цел 

број од 0 до 5; 

D претставува 5- до 7-член ароматичен 

јагленоводороден прстен кој ги вклучува двата 

и Y и Z или 5- до 7-член ароматичен 

хетероцикличен прстен кој ги вклучува двата и  
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Y и Z; 

X претставува атом на кислород; 

Y претставува атом на јагленород или атом на 

азот; a 

Z претставува атом на јагленород или атом на 

азот, 

супституирана C1-8 алкил група претставува 

C3-6 циклоалкил C1-6 алкил група, C4-6 

циклоалкенил C1-6 алкил група, C1-6 

халоалкил група, C6-10 арил C1-6 алкил група, 

5- до 6-член на  хетероарил C1-6 алкил група, 

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

алкил група, C1-7 ацилокси C1-6 алкил група, 

три C1-6 алкилсилилокси C1-6 алкил група, C1-

6 алкил-супституирана C6-10 

арилсулфонилокси C1-6 алкил група, цијано C1-

6 алкил група, C1-6 ацил C1-6 алкил група, 2- 

хидроксиимино C2-6 алкил група, формил C1-6 

алкил група, Kaрбокси C1-6 алкил група, C1-6 

алкоксикарбонил C1-6алкил група или азидо 

C1-6 алкил група, 

супституирана C2-8 алкенил група претставува 

C2-6 халоалкенил група или хидрокси C2-6 

алкенил група, 

супституирана C2-8 алкинил група претставува 

C2-6 халоалкинил група, 

супституирана C3-8 циклоалкил група 

претставува C3-6 циклоалкил група во која е(се) 

1 до 3 C1-6 алкил група(и) супституирана(и), 

супституирана C4-8 циклоалкенил група 

претставува C4-6 циклоалкенил група во која 

е(се) 1 до 3 C1-6 алкил група(и) 

супституирана(и), 

супституирана C6-10 арил група претставува 

C1-6 алкил-супституирана C6-10арил група, 

халоген-супституирана C6-10 арил група, или 

C1-6алкокси супституирана арил група, 

супституирана хетероциклична група 

претставува 4-хлоро-2-пиридинил група, 3-

хлоро-2-пиразинил група, 4-метил-2-пиридинил 

група, 5-трифлуорометил-2-пиримидинил  

група, 3-метил-2-квинолил група, 

супституирана C1-8 ацил група претставува C1-

7 халоацил група, 

супституирана (1-имино)C1-8 алкил група 

претставува (1-(C1-6алкокси)имино)C1-6 алкил 

група, 

супституирана карбоксил група претставува C1-

6 алкоксикарбонил група, C2-6 

алкенилоксикарбонил група, C2-6 

алкинилоксикарбонил група, C6-10 

арилоксикарбонил група, или C6-10 арил C1-6 

алкоксикарбонил група, 

супституирана карбамоил група претставува 

моно C1-6 алкилкарбамоил група, di C1-6 

алкилкарбамоил група, или моно C6-

10арилкарбамоил група, 

супституирана хидроксил група претставува C1-

6 алкокси група, C3-8циклоалкил C1-6 алкокси 

група, C6-10 арил C1-6 алкокси група, C1-6 

халоалкокси група, C2-6 алкенилокси група, C2-

6 алкинилокси група, C3-6 циклоалкилокси 

група, C6-10 арилокси група, C6-10арил C1-6 

алкилокси група, C1-7 ацилокси група, C1-

6алкоксикарбонил C1-6 алкокси група, или три 

C1-6 алкилсилилокси група, 

супституирана амино група претставува моно 

C1-6 алкиламино група, di C1-6 алкиламино 

група, моно C1-6 алкилиденеамино група, моно 

C6-10 ариламино група, di C6-10 ариламино 

група, C6-10арил C1-6 алкиламино група, C1-6 

ациламино група, или C1-

6алкоксикарбониламино група, 

супституирана меркапто група претставува C1-

6 алкилтио група C1-6арилтио група или C1-6 

ацилтио група, a 

супституирана сулфонил група претставува C1-

6 алкилсулфонил група, C1-

6халоалкилсулфонил група, C6-10 

арилсулфонил група, C1-6алкоксисулфонил 

група, моно C1-6 алкилсулфамоил група, di C1-

6алкилсулфамоил група или моно C6-10 

арилсулфамоил група, или негова сол, или 

негово N-оксидно соединение, 

под услов споменатото соединение да не е:  
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  , има уште 6 патентни барања 

 

 

(51)  A 61K 31/155, A 61K 9/20, A 61K 45/06, A 

61K 31/351  

(11)  9072   (13) Т1 

(21)  2018/868   (22) 24/10/2018 

(45) 31/03/2019 

(30)  US261173P  13/11/2009  US 

(96)  12/11/2010 EP10782116.7 

(97)  01/08/2018 EP2498759 

(73)  AstraZeneca UK Limited and AstraZeneca 

AB 

1 Francis Crick Avenue Cambridge Biomedical 

Campus Cambridge CB2 0AA, GB and 151 85 

Södertälje, SE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  HALLGREN, Agneta and SWENSON, Ralf 

Magnus Werner 

(54)  ТАБЛЕТНА ФОРМУЛАЦИЈА СО 

МОМЕНТАЛНО ОСЛОБОДУВАЊЕ 

(57)  1  Фармацевтска формулација со 

моментално ослободување во форма на 

таблета, гранули, или капсула што содржи: (1) 

инхибитор на SGLT2 селектиран од 

дапаглифлозин и дапаглифлозин (S) пропилен 

гликол хидрат; (2) метформин хидрохлорид; 

хидроксипропил целулоза како врзувач; 

микрокристална целулоза како полнач; натриум 

скроб гликолат или хидроксипропил целулоза, 

слабо супституирана како дезинтегрант; и 

магнезиум стеарат како лубрикант.  

, има уште 35 патентни барања 

 

 

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

(11)  9073   (13) Т1 

(21)  2018/869   (22) 24/10/2018 

(45) 31/03/2019 

(30)  GB201207701  02/05/2012  GB and 

GB201221130  23/11/2012  GB 

(96)  01/05/2013 EP16197166.8 

(97)  08/08/2018 EP3150199 

(73)  Orexo AB 
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Box 303 751 05 Uppsala, SE 

(74)  Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(72)  Pettersson, Anders; Schwan, Emil and 

Johansson, Barbro 

(54)  НОВ СОСТАВ НА АЛФЕТАНИЛ ЗА 

ТРЕТМАН НА АКУТНА БОЛКА 

(57)  1  Фармацевтски состав подобен за 

сублингвално испорачување, како и брзо 

ослободување на алфентанил од него и/или 

брзо навлегување на алфентанил низ оралната 

слузница, кој содржи мешавина која се состои 

од: 

 

(а) микрочестички од алфентанил или негова 

фармацевстки прифатлива сол, чии 

микрочестички се претставени на површини на 

поголеми честички-носители; 

(б) слаба база; и 

(в) соединение, кое е слаба киселина или е 

хелатно/секвестриско средство, кое соединение 

е претставено во комбинација со 

микрочестичките на алфентанилот или 

неговата сол, со што се претставени во рамките 

на честички-носители на наведеното 

соединение внатре, или на површината на 

наведените честичките-носители. 

  

, има уште 15 патентни барања 

 

 

(51)  C 07C 209/36, C 07C 217/84, C 07C 213/08, 

C 07C 211/48  

(11)  9051   (13) Т1 

(21)  2018/870   (22) 24/10/2018 

(45) 31/03/2019 

(30)  RU20110139487  28/09/2011  RU 

(96)  15/11/2011 EP11873063.9 

(97)  12/09/2018 EP2784056 

(73)  IFOTOP Limited Liability Company 

3, Lesnaya Street Moscow, 125047, RU 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 
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(72)  FROLOV, Alexander Yurievich; IVANOV, 

Yuriy Alexandrovich and BELIAKOV, Nikolay 

Grigorievich 

(54)   ПОСТАПКА ЗА СЕЛEКТИВНОТО 

ПРОИЗВОДСТВО НА N-МЕТИЛ-ПАРА-

АНИЗИДИН 

(57)  1  Постапка за синтезата на N-метил-пара-

анизидин којашто содржи: N-алкилирање на 

пара-нитроанизол и/или пара-анизидин во 

испарувачка фаза на дехидрогенирачки 

катализатор избран од групата составена од 

Raney (Ранеј) никел и бакар-хромиум 

катализатор модифициран со оксиди на 

бариум, калциум или цинк на температура од 

180-260 °C и атмосферски притисок во 

водородна или азотна пареа со 

последователно изолирање на производите на 

ректификација.  

, има уште 9 патентни барања 

 

 

(51)  A 61K 31/167, A 61K 31/40, A 61K 9/00, A 

61K 47/12, A 61K 47/26, A 61K 31/573  

(11)  9052   (13) Т1 

(21)  2018/871   (22) 24/10/2018 

(45) 31/03/2019 

(30)  EP20130176114  11/07/2013  -- and 

EP20130194763  28/11/2013  -- 

(96)  10/07/2014 EP14747855.6 

(97)  05/09/2018 EP3019153 

(73)  Chiesi Farmaceutici S.p.A. 

Via Palermo, 26/A 43100 Parma, IT 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  MUSA, Rossella; SCHIARETTI, Francesca; 

PASQUALI, Irene and ASKEY-SARVAR, Azita 

(54)  ФОРМУЛАЦИЈА НА СУВ ПРАШОК 

КОЈАШТО СОДРЖИ АНТИХОЛИНЕРГИК, 

КОРТИКОСТЕРОИД И БЕТА-АДРЕНЕРГИК ЗА 

АДМИНИСТРАЦИЈА СО ИНХАЛАЦИЈА 

(57)  1  Формулација на сув прашок за употреба 

во инхалатор за сув прашок (DPI) за да 

ослободи со инхалација комбинација на 

микронизирани честички на гликопирониум 

бромид, беклометазон дипропионат и 

формотерол фумарат дихидрат како активни 

состојки во комбинирана терапевтска 

ефективна доза којашто содржи од 100 до 500 

g, споменатата формулација содржи:  

a) фракција на фини честички коишто се 

состојат од смеса на 90 до 99.5 процент од 

тежината на микронизирани честички од 

физиолошки прифатлив ексципиенс и 0.5 до 10 

процент од тежината на магнезиум стеарат, 

кадешто барем 90% од сите споменати 

честички имаат волуменски дијаметар помал од 

12 микрон, волуменскиот среден дијаметар на 

споменатите честички е од 3 до 7 микрон, и не 

повеќе од 10% од споменатите честички имаат 

дијаметар помал од 1.5 микрон;  

b) фракција на груби честички составена од 

физиолошки прифатлив ексципиенс којшто има 

масен среден дијаметар еднаков на или 

поголем од 175 микрон, кадешто односот 

помеѓу споменатите фини честички a) и 

споменатите груби честички b) е од 1:99 и 30:70 

процент од тежина;  

кадешто барем 90% од сите споменати 

микронизирани честички од активните состојки 

имаат волуменски дијаметар помал од 6.0 

микрон, нивниот волумеснки среден дијаметар 

е од 1.2 и 2.5 микрон и ширината на нивната 

дистрибуција на големина на честички, 

изразена како распон, се состои од помеѓу 1.2 и 

3.0; споменатата формулација е добиена со 

постапка којашто ги содржи чекорите на:  

i) подготвување на фракцијата од фини 

честички a) со ко-мешање во високо-енергетски 

апарат за период од помалку од 20 минути, 
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ii) мешање на споменатата фракција од фини 

честички a) фракцијата на груби честички b) и 

сите микронизирани активни состојки. 

  

, има уште 10 патентни барања 

 

 

(51)  C 05G 3/08  

(11)  9053   (13) Т1 

(21)  2018/872   (22) 24/10/2018 

(45) 31/03/2019 

(30)   

(96)  22/06/2015 EP15173134.6 

(97)  08/08/2018 EP3109223 

(73)  EuroChem Agro GmbH 

Reichskanzler-Müller-Str. 23 68165 Mannheim, 

DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Peters, Nils and Mannheim, Thomas 

(54)  СМЕСА ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА ЃУБРИВА 

КОИШТО СОДРЖАТ УРЕА 

(57)  1  Смеса за третирање на ѓубрива коишто 

содржат уреа, којашто содржи 

 

a) барем еден (тио)фосфорен триамид со 

општата формула (I) и/или (тио)фосфорен 

диамид со општата формула (II) 

 

R1R2N-P(X) (NH2)2 (I) 

R1O-P (X) (NH2)2 (II) 

 

со следните дефиниции: 

 

X е кислород или сулфур, 

R1 и R2 се независно водород, во секој случај 

супституиран или несупституиран 2-

нитрофенил, C1-10-алкил, C3-10-циклоалкил, 

C3-10-хетероциклоалкил, C6-10-арил, C6-10-

хетероарил или диаминокарбонил, кадешто R1 

и R2 заедно со азотниот атом којшто е сврзан 

за нив може исто така да формира 5- или 6-

член заситен или незаситен хетероцикличен 

радикал којшто може опционално исто да 

содржи еден или два понатаму хетероатоми 

избрани од групата составена од азот, 

кислород и сулфур, како компонента A, 

b) 2-(N-3,4-диметилпиразол)сукцинска киселина 

којашто може исто така да биде во солена 

форма како компонента B, 

 

кадешто компонентите A и B се присутни во 

тежински однос во опсег од 1:1 до 1:6. 

  

, има уште 11 патентни барања 

 

 

(51)  C 07K 16/00, C 07K 16/24, C 12N 15/13  

(11)  9074   (13) Т1 

(21)  2018/873   (22) 24/10/2018 

(45) 31/03/2019 

(30)  US201361791094P  15/03/2013  US 

(96)  07/03/2014 EP14768761.0 

(97)  15/08/2018 EP2970980 

(73)  Janssen Biotech, Inc. and Janssen 

Biologics B.V. 

800/850 Ridgeview Drive Horsham, PA 19044, 

US and Einsteinweg 101 2333 Leiden, NL 

(74)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(72)  FLIKWEERT, Marcel; GOOCHEE, Charles; 

MASLANKA, Francis; NAGEL, Francisus 

Johannes Ignatius; RYLAND, James and 

SCHAFER, Eugene 
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(54)  ПОСТАПКИ ЗА ДОБИВАЊЕ ЗА 

КОНТРОЛА НА СОДРЖИНА НА Ц-ТЕРМАЛЕН 

ЛИЗИН, ГАЛАКТОЗА И СИЈАЛИНСКА 

КИСЕЛИНА О РЕКОМБИНИРАНИ ПРОТЕИНИ 

(57)  1  Постапка за производство на антитело 

или негов фрагмент за врзување на антиген кој 

има содржина на Ц-терминален лизин од 20% 

до 70% и содржина на сијалинска киселина од 

1% до 20%, кадешто постапката опфаќа: 

 

одгледување во култура на клетки домаќин 

чуствителни на цинк кои се трансфецирани со 

ДНК која кодира анитело, во медиум на култура 

кој содржи 0,5 M до 6,5 M на цинк; и  

контролирање на концентрација на цинк во 

медиум, при што се произведување антитело 

или негов фрагмент за врзување на антиген. 

  

, има уште 14 патентни барања 

 

 

(51)  C 07K 16/18, C 07K 16/40, A 61K 39/395  

(11)  9102   (13) Т1 

(21)  2018/874   (22) 25/10/2018 

(45) 31/03/2019 

(30)  292614P  06/01/2010  US 

(96)  06/01/2011 EP11732145.5 

(97)  25/07/2018 EP2521568 

(73)  Dyax Corp. 

300 Shire Way Lexington, MA 02421, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  SEXTON, Daniel, J. and VISWANATHAN, 

Malini 

(54)  ПЛАЗМА КАЛИКРЕИН ВРЗУВАЧКИ 

ПРОТЕИНИ 

(57)  1  Антитело што се врзува за активната 

форма на човечки плазма каликреин и не 

врзува човечки прекаликреин, и назначено со 

тоа, што антителото е селектирано од групата 

составена од 

(и) антитело што содржи VH секвенца од 

EVQLLESGGGLVQPGGSLRLSCAASGFTFSHYI

MMWVRQAPGKGLEWVSGIYSSGGITVY 

ADSVKGRFTISRDNSKNTLYLQMNSLRAEDTAVY

YCAYRRIGVPRRDEFDIWGQGTMVTVS S и VL 

секвенца од 

DIQMTQSPSTLSASVGDRVTITCRASQSISSWLA

WYQQKPGKAPKLLIYKASTLESGVPSRF 

SGSGSGTEFTLTISSLQPDDFATYYCQQYNTYW

TFGQGTKVEIK; 

(ии) антитело што содржи VH секвенца од 

EVQLLESGGGLVQPGGS 

LRLSCAASGFTFSHYIMMWVRQAPGKGLEWVS

GIYSSGGI 

TVYADSVKGRFTISRDNSKNTLYLQMNSLRAEDT

AVYYCAYRRTGIPRRDAFDIWG 

QGTMVTVSSASTKGPSVFPLAPSSKS и VL 

секвенца од 
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QDIQMTQSPSTLSASVGDRVTITCRASQSISSWL

AWYQQKPGKAPNLLIYKASTLESG 

VPSRFSGSGSGTEFTLTISSLQPDDFATYYCQQY

NTYWTFGQGTKVEIK; 

(иии) антитело што содржи VH секвенца од 

EVQLLESGGGLVQPGGSLRLSCAASGFTFSHYL

MTWVRQAPGKGLEWVSYISPSGGHTIY 

ADSVKGRFTISRDNSKNTLYLQMNSLRAEDTAVY

YCARVARGIAARSRTSYFDYWGQGTLV TVSS и 

VL секвенца од 

EIVLTQSPGTLSLSPGERATLSCRTSQFVNSNYL

AWYQQKPGQAPRLLIYGASSRATGIP 

DRFSGSGSGTDFTLTISRLEPEDFAVYYCQQSSR

TPWTFGQGTKVEIK; 

(ив) антитело што содржи VH секвенца од 

EVQLLESGGGLVQPGGSLRLSCAA 

SGFTFSHYLMTWVRQAPGKGLEWVSYISPSGG

HTIYADSVKGRFTISRDNSKNTLY 

LQMNSLRAEDTAVYYCARVARGIAARSRTSYFD

YWGQGTLVTVSSASTKGPSVFP LAPSSKS и VL 

секвенца од QDIQMTQSPG 

TLSLSPGERATLSCRTSQFVNSNYLAWYQQTPG

QAPRLLIYGASSRAT 

GIPDRFSGTGYGTDFTLTISRLEPEDYGTYYCQQ

SSRTPWTFGQGTRVEIK; 

(в) антитело што содржи VH секвенца од 

EVQLLESGGGLVQPGGSLRLSCAASGFTFSHYL

MTWVRQAPGKGLEWVSYISPSGGHTIY 

ADSVKGRFTISRDNSKNTLYLQMNSLRAEDTAVY

YCARVARGIAARSRTSYFDYWGQGTLV TVSS и 

VL секвенца од 

EIVLTQSPGTLSLSPGERATLSCRTSQFVNSNYL

AWYQQKPGQAPRLLIYGASSRATGIPDR 

FSGSGSGTDFTLTISRLEPEDFAVYYCQQSSRTP

WTFGQGTKVEIK; 

(ви) антитело што содржи VH секвенца од 

EVQLLESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS 

HYLMTWVRQA PGKGLEWVSY 

ISPSGGHTIYADSVKGRFTI SRDNSKNTLY 

LQMNSLRAED TAVYYCARVA RGIAARSRTS 

YFDYWGQGTLVTVSSASTKG PSVFPLAPSS KS 

и VL секвенца од QDIQMTQSPS FLSASVGDRV 

TITCRASQGI SSYLAWYQQK 

PGKAPKLLIYAASTLQSGVP SRFSGSGSGT 

EFTLTISSLQ PEDFATYYCQ QLNSYPLTFG 

GGTKVEIK; 

(вии) антитело што содржи VH секвенца од 

EVQLLESGGGLVQPGGSLRLSCAASGFTFSAYS

MIWVRQAPGKGLEWVSYIRPSGGRTTY 

ADSVKGRFTISRDNSKNTLYLQMNSLRAEDTAVY

YCARGGLLLWFRELKSNYFDYWGQGT 

LVTVSSASTKGPSVFPLAPSSKS и VL секвенца 

од 

QDIQMTQSPSSLSAFVGDRVTITCRASQPIDNYL

NWYHQKPGKAPKLLIYAASRLQSGVPS 

RLSGSGFGT DFTLTISSLQ PEDFGNYYCQ 

QSYTVPYTFGGGTKVEIR; 

(виии) антитело што содржи VH секвенца од 

EVQLLESGGGLVQPGGSLRLSCAASGFTFSAYS

MIWVRQAPGKGLEWVSY 

IRPSGGRTTYADSVKGRFTISRDNSKNTLYLQMN

SLRAEDTAVYYCARGG LLLWNRELKS 

NYFDYWGQGTLVTVSSASTKGPSVFPLAPSSKS 

и VL секвенца од 

QDIQMTQSPSSLSAFVGDRVTITCRASQPIDNYL

NWYHQKPGKAPKLLIY 

AASRLQSGVPSRLSGSGFGTDFTLTISSLQPEDF

GNYYCQQSYTVPYTFGGGTKVEIR; 

(иџ) антитело што содржи VH секвенца од 

EVQLLESGGGLVQPGGSLRLSCAASGFTFSAYS

MIWVRQAPGKGLEWVSYIRPSGGRTTY 

ADSVKGRFTISRDNSKNTLYLQMNSLRAEDTAVY

YCARGGLLLWARELKS 

NYFDYWGQGTLVTVSSASTKGPSVFPLAPSSKS 

и VL секвенца од 

QDIQMTQSPSSLSAFVGDRVTITCRASQPIDNYL

NWYHQKPGKAPKLLIYAASRLQSGVPS 

RLSGSGFGTDFTLTISSLQPEDFGNYYCQQSYTV

PYTFGGGTKVEIR; 

(џ) антитело што содржи VH секвенца од 

EVQLLESGGGLVQPGGSLRLSCAASGFTFSHYL

MTWVRQAPGKGLEWVSYISPSGGHTIY 

ADSVKGRFTISRDNSKNTLYLQMNSLRAEDTAVY

YCAMVGQGIRGRSRTSYFAQWGQGTL VTVSS и 

VL секвенца од 

EIVLTQSPGTLSLSPGERATLSCRTSQFVNSNYL
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AWYQQKPGQAPRLLIYGASSRATGIPDR 

FSGSGSGTDFTLTISRLEPEDFAVYYCQQSSRTP

WTFGQGTKVEIK; 

(џи) антитело што содржи VH секвенца од 

EVQLLESGGGLVQPGGSLRLSCAASGFTFSDYM

MAWVRQAPGKGLEWVSSIVPSGGHTH 

YADSVKGRFTISRDNSKNTLYLQMNSLRAEDTAV

YYCARVARGIAARSRTSYFDYWGQGTL VTVSS 

и VL секвенца од 

EIVLTQSPGTLSLSPGERATLSCRTSQFVNSNYL

AWYQQKPGQAPRLLIYGASSRATGIPDR 

FSGSGSGTDFTLTISRLEPEDFAVYYCQQSSRTP

WTFGQGTKVEIK; 

(џии) антитело што содржи VH секвенца од 

EVQLLESGGGLVQPGGSLRLSCAASGFTFSHYL

MTWVRQAPGKGLEWVSYISPSGGHTIY 

ADSVKGRFTISRDNSKNTLYLQMNSLRAEDTAVY

YCARVAQGIAARSRTSSVDQWGQGTL VTVSS и 

VL секвенца од 

EIVLTQSPGTLSLSPGERATLSCRTSQFVNSNYL

AWYQQKPGQAPRLLIYGASSRATGIPDR 

FSGSGSGTDFTLTISRLEPEDFAVYYCQQSSRTP

WTFGQGTKVEIK; 

(xiii) антитело што содржи VH секвенца од 

EVQLLESGGGLVQPGGSLRLSCAASGFTFSHYL

MTWVRQAPGKGLEWVSYISPSGGHTIY 

ADSVKGRFTISRDNSKNTLYLQMNSLRAEDTAVY

YCARVAQGISARSRTSYFDYWGQGTL VTVSS и 

VL секвенца од 

EIVLTQSPGTLSLSPGERATLSCRTSQFVNSNYL

AWYQQKPGQAPRLLIYGASSRATGIPDR 

FSGSGSGTDFTLTISRLEPEDFAVYYCQQSSRTP

WTFGQGTKVEIK; 

(џив) антитело што содржи VH секвенца од 

EVQLLESGGGLVQPGGSLRLSCAASGFTFSHYI

MMWVRQAPGKGLEWVSGIYSSGGITVY 

ADSVKGRFTISRDNSKNTLYLQMNSLRAEDTAVY

YCAWRRIGVPRRDSFDMWGQGTMVT VSS и VL 

секвенца од 

DIQMTQSPSTLSASVGDRVTITCRASQSISSWLA

WYQQKPGKAPKLLIYKASTLESGVPSRF 

SGSGSGTEFTLTISSLQPDDFATYYCQQYNTYW

TFGQGTKVEIK; 

(џв) антитело што содржи VH секвенца од 

EVQLLESGGGLVQPGGSLRLSCAASGFTFSIYS

MHWVRQAPGKGLEWVSSIYPSRGMTW 

YADSVKGRFTISRDNSKNTLYLQMNSLRAEDTAV

YYCAYRRTGIPRRDAFDIWGQGTMVTV SS и VL 

секвенца од 

DIQMTQSPSTLSASVGDRVTITCRASQSISSWLA

WYQQKPGKAPKLLIYKASTLESGVPSRF 

SGSGSGTEFTLTISSLQPDDFATYYCQQYNTYW

TFGQGTKVEIK; 

(џви) антитело што содржи VH секвенца од 

EVQLLESGGGLVQPGGSLRLSCAASGFTFSHYI

MMWVRQAPGKGLEWVSGIYSSGGITVY 

ADSVKGRFTISRDNSKNTLYLQMNSLRAEDTAVY

YCAYRRTGVPRRDEFDIWGQGTMVTV SS и VL 

секвенца од 

DIQMTQSPSTLSASVGDRVTITCRASQSISSWLA

WYQQKPGKAPKLLIYKASTLESGVPSRF 

SGSGSGTEFTLTISSLQPDDFATYYCQQYNTYW

TFGQGTKVEIK; 

(џвии) антитело што содржи VH секвенца од 

EVQLLESGGGLVQPGGSLRLSCAASGFTFSWYT

MVWVRQAPGKGLEWVSY 

IYPSGGATFYADSVKGRFTISRDNSKNTLYLQMN

SLRAEDTAVYYCAMGSYDYIWGFYSDH 

WGQGTLVTVSSASTKGPSVFPLAPSSKS и VL 

секвенца од 

QSALTQPPTVSVSPGQTARITCSGNKLGDKYVA

WYQQKPGQSPMLVIYQDTKRPSRVSER 

FSGSNSANTATLSISGTQALDEADYYCQAWDSSI

VIFGGGTRLTVL; и 

(џвиии) антитело што содржи VH секвенца од 

EVQLLESGGGLVQPGGSLRLSCAASGFTFSHYR

MSWVRQAPGKGLEWVSS 

IYPSGGRTVYADSVKGRFTISRDNSKNTLYLQMN

SLRAEDTAVYYCAKDKFEWRLLFRGIG 

NDAFDIWGQGTMVTVSSASTKGPSVFPLAPSSK

S и VL секвенца од 

QSVLTQPPSVSVSPGQTASITCSGDKLGDKYTS

WYQQRPGQSPVLVIYQDIKRPSGIPERF 

SGSNSGNTATLTISGTQAMDEADYYCQAWDSPN

ARVFGSGTKVTVL. 
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  , има уште 5 патентни барања 

 

 

(51)  A 61K 31/5575, A 61K 47/10, A 61K 47/32, A 

61K 9/06, A 61P 27/06  

(11)  9075   (13) Т1 

(21)  2018/875   (22) 25/10/2018 

(45) 31/03/2019 

(30)  EP15171233  09/06/2015  -- 

(96)  08/06/2016 EP16729525.2 

(97)  26/09/2018 EP3307241 

(73)  MEDproject Pharma-Entwicklungs- und 

Vertriebsgesellschaft mbH 

Bajuwarenring 14 82041 Oberhaching, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  POLZER, Heinz; ELENA, Pierre-Paul and 

SENGE, Jürgen 

(54)  ТЕЧЕН ОФТАЛМОЛОШКИ 

БИМАТОПРОСТ ГЕЛ 

(57)  1  Течен офталмолошки гел, наведениот 

гел содржи 

1) биматопрост во количина од 0.003 до 0.03 % 

од тежината, 

2a) полиакрилат во количина од > 0.2 % од 

тежината, 

2б) повидон, декстран, полиетилен гликол, 

карбоксиметил целулоза или 

поли(винилалкохол) во количина од 0.2 до 10.0 

% од тежината, 

3) агенс за изотонирање во количина за да 

произведе осмоларност од 200 до 400 

mosmol/kg, подобро 270 до 330 mosmol/kg, 

4) сол за прилагодување на вискозноста во 

количина од 0.05 до 0.4 % од тежината, 

5) база во количина за да се прилагоди pH од 6 

до 8, подобро pH од 7.3, 

6) ексципиенти што нормално се користат во 

офталмолошки гелови, и 

7) вода, 

 и има вискозност во опсегот од 200 до 

2000 mPa • s, мерено со Брукфилд RVDV-II 

Вискозометар на 25 °C. 

  

, има уште 14 патентни барања 
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(51)  A 23G 4/18, A 61K 31/465, A 61K 9/00, A 

61K 9/14, A 61K 9/68, A 61P 25/34  

(11)  9064   (13) Т1 

(21)  2018/876   (22) 25/10/2018 

(45) 31/03/2019 

(30)  SE1250293  26/03/2012  SE and 

201261615705P  26/03/2012  US 

(96)  25/03/2013 EP13768517.8 

(97)  01/08/2018 EP2830622 

(73)  FNYZ AB 

252 32 Helsingborg, SE 

(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)  SVANDAL, Frank; NILSSON, Per Gunnar 

and ERICSSON, Robert 

(54)  ПРОИЗВОД ЗА ОРАЛНА ИСПОРАКА НА 

НИКОТИН КОЈ ШТО СОДРЖИ ПРАШОК 

ЗАТВОРЕН ВО ВОДОНЕРАСТВОРЛИВА 

ЌЕСИЧКА, КАДЕ ШТО СПОМЕНАТИОТ 

ПРАШОК СОДРЖИ НИКОТИН И СОСТАВ НА 

ГУМА ЗА ЏВАКАЊЕ 

(57)  1  Производ за орална испорака на 

никотин кој што содржи прашок затворен во 

водонерастворлива ќесичка, каде што 

споменатата ќесичка е пропустлива за плунка и 

во неа растворените делови од прашокот, каде 

што споменатиот прашок содржи најмалку 

a) никотин селектиран од групата која што се 

состои од тутун, никотински соли, никотинска 

база, стабилизиран никотин, и нивни мешавини 

што одговара на 0.1 до 20 mg никотин во 

фор¬ма на никотинска база и 

б) состав на гума за џвакање. 

  

, има уште 19 патентни барања 

 

 

(51)    

(11)  9065   (13) Т1 

(21)  2018/877   (22) 25/10/2018 

(45) 31/03/2019 
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(30)  JP2011154890  13/07/2011  JP and 

JP2012015257  27/01/2012  JP 

(96)  29/06/2012 EP16188245.1 

(97)  15/08/2018 EP3122110 

(73)  Sun Patent Trust 

New York, NY 10022, 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)  NISHIO, Akihiko; IMAMURA, Daichi; OIZUMI, 

Toru and SUZUKI, Hidetoshi 

(54)  АПАРАТУРА ЗА БАЗНА СТАНИЦА И 

МЕТОД НА ТРАНСМИСИЈА 

(57)  1  Апаратура за базна станица (100) за 

прием на ACK/NACK повратни информации во 

TDD систем што вклучува агрегација на носачи, 

при што апаратурата за базна станица се 

состои од: 

 

предавател (111) конфигуриран така да 

пренесува дојдовни податоци пренесени на 

мношт¬во компонентни носачи вклучително 

Примарна ќелија и Секундарна ќелија, каде што 

При¬марната ќелија и Секундарната ќелија 

имаат различни обрасци на конфигурација на 

рамка меѓу мноштво обрасци на конфигурација 

на рамка кои што ги дефинираат тајминзите за 

тран¬с¬мисија на една или повеќе појдовни 

подрамки, една или повеќе дојдовни подрамки 

и една или повеќе специјални подрамки во една 

рамка; и 

приемник (112) конфигуриран така да добива од 

апаратура на комуникациски партнер (200) 

возвратен сигнал од Примарната ќелија и 

Секундарната ќелија на една појдовна 

подрамка на Примарната ќелија, каде што 

возвратниот сигнал е генериран во апаратурата 

на комуни-кацискиот партнер (200) и означува 

резултати од откривање на грешка на 

дојдовните по¬да-тоци за секоја од Примарната 

ќелија и Секундарната ќелија, при што 

појдовната подрамка на Примарната ќелија е 

дефинирана во истиот тајминг како онаа од 

тајминзите за трансми-сија на едната или 

повеќето појдовни подрамки дефинирани со 

вториот образец на конфигу¬ра¬ција на рамка 

за Секундарната ќелија, 

што се карактеризира со тоа што  

тајминзите за трансмисија на сите една или 

повеќе појдовни подрамки дефинирани со вто-

риот образец на конфигурација на рамка за 

Секундарната ќелија се во рамките на група на 

тајминзи за трансмисија на една или повеќе 

појдовни подрамки дефинирани со првиот об-

ра¬зец на конфигурација на рамка за 

Примарната ќелија. 

  

, има уште 7 патентни барања 
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(51)  C 04B 35/01, C 04B 35/043, C 04B 35/16, C 

04B 35/20, C 04B 35/66, C 04B 35/622, C 04B 

35/626, C 04B 35/63, C 04B 35/565  

(11)  9076   (13) Т1 

(21)  2018/878   (22) 25/10/2018 

(45) 31/03/2019 

(30)  DE20131010854  28/06/2013  DE 

(96)  30/04/2014 EP16176221.6 

(97)  15/08/2018 EP3090992 

(73)  Refratechnik Holding GmbH 

Adalperostrasse 82 85737 Ismaning, DE 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(72)  Jansen, Helge; Stein, Volker and Schemmel, 

Thomas 

(54)  ОГНООТПОРНА СМЕСА 

(57)  1  Смеса на минерални огноотпорни 

материјали за обложување на единиците за 

топење обоени метали, првенствено за 

обложување на конвертори за топење бакар, 

која содржи повеќе од 90 wt% од тежината, а 

особено повеќе од 95 wt% од тежината, од 

мешавина од следните состојки или која е 

првенствено составена од следните состојки: 

 

- 3 до 74 wt% од тежината, најмалку една 

крупнозрнеста оливинска суровина со содржина 

на форстерит од најмалку 70 wt% од тежината, 

а особено најмалку 90 wt% од тежината, 

првенствено 100 wt% од тежината, што има 

големини на зрно поголеми од 0,1 mm 

- 25 до 49 wt% од тежината од најмалку еден 

магнезиум оксид во форма на брашно со 

големини на зрно ≤ 1 mm 

- 0,9 до 14 wt% од тежината од најмалку еден 

силициум карбид (SiC) во форма на брашно со 

големини на зрно ≤ 1 mm 

- 0,1 до 10 wt% од тежината од најмалку еден 

ситен сув прашкаст силициум диоксид, со 

големини на честички ≤ 500 μm 

- 0 до 4 wt% од тежината од најмалку еден 

антиоксиданс, кој е познат како, за огноотпорни 
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производи   

- 0 до 4 wt% од тежината од најмалку еден 

гранулат на дополнителна огноотпорна 

суровина со големини на зрно над 0,1 mm 

- 0 до 2 wt% од тежината од најмалку еден 

адитив за производство на огноотпорни 

производи од смеси  

- 0 до 4 wt% од тежината од најмалку една 

примеса која се состои од огноотпорни 

материјали во форма на брашно 

- до 10 wt% од тежината пресметано врз основа 

на сувата материја во смесата, најмалку едно 

врзивно средство за огноотпорни производи во 

сува форма или приложени во течна форма, 

 

се карактеризира со тоа што 

смесата има најмалку едно врзивно средство 

кое содржи вода за огноотпорни производи од 

групата на лигносулфонат, магнезиум сулфат и 

етил силикат и/или  

најмалку едно врзивно средство од групата на 

црна смола и/или катран и синтетички смоли. 

  

, има уште 18 патентни барања 

 

 

(51)  A 61K 31/52, A 61K 31/5365, A 61P 31/18

  

(11)  9070   (13) Т1 

(21)  2018/880   (22) 25/10/2018 

(45) 31/03/2019 

(30)  US20100298589P  27/01/2010  US 

(96)  24/01/2011 EP16187411.0 

(97)  22/08/2018 EP3127542 

(73)  VIIV Healthcare Company 

251 Little Falls Drive Wilmington, DE 19808, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  UNDERWOOD, Mark Richard 

(54)  АНТИВИРУСНА ТЕРАПИЈА 

(57)  1  Комбинација којашто содржи 

соединение со формула (I) 

 

  

 

или негова фармацевтска прифатлива сол и 

абакавир или негова фармацевтска 

прифатлива сол. 

  

, има уште 9 патентни барања 
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(51)    

(11)  9077   (13) Т1 

(21)  2018/881   (22) 26/10/2018 

(45) 31/03/2019 

(30)  US201161474362P  12/04/2011  US 

(96)  12/04/2012 EP16158103.8 

(97)  01/08/2018 EP3078752 

(73)  Verinata Health, Inc. 

800 Saginaw Drive Redwood City CA 94063, US 

(74)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(72)  RAVA, Richard P.; RHEES, Brian, K. and 

BURKE, John, P. 

(54)  РАЗРЕШУВАЊЕ НА ГЕНОМСКИ 

ФРАКЦИИ СО УПОТРЕБА НА БРОЈ НА 

КОПИИИ НА ПОЛИМОРФИЗМИ 

(57)  1  Постапка за проценка на фракција на 

фетална ДНК во ДНК добиена од телесна 

течност на бремено лице, постапка која опфаќа: 

(a) мапирање на сегмент на ДНК добиен од 

телесна течност на бремено лице врз основа на 

голем број на полиморфозни секвенци, при што 

ДНК е секвенцирана под услови кои 

идентификуваат голем број на полиморфозни 

секвенци; 

(b) одредување на зачестеност на алели на 

мапирани нуклеински киселини за секоја од 

голем број на полиморфозни секвенци;и 

(c) примена на зачестеност на алели во 

модул на веројатност на дистрибуција во 

мешавина за да се добие проценка на фракција 

на фетална ДНК добиена од крв на лице кое 

носи фетус, 

при што постапките (b)-(c) се вршат во рамки на 

еден или повеќе процесори кои работат по 

програмски упатства за одредување и примена. 

  

, има уште 14 патентни барања 
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(51)  E 05B 29/00  

(11)  9089   (13) Т1 

(21)  2018/882   (22) 26/10/2018 

(45) 31/03/2019 

(30)  IT2010TO00350  27/04/2010  IT 

(96)  13/04/2011 EP11714951.8 

(97)  22/08/2018 EP2563998 

(73)  Rielda Serrature S.p.A. 

Via Fiumara, 80 00054 Fiumicino (RM), IT 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  LORETI, Alberto 

(54)  ЦИЛИНДРИЧНА БРАВА СО МОЖНОСТ 

ЗА ПРОГРАМИРАЊЕ КОЈА ИМА УРЕД ЗА 

ЗАШТИТА НА КОДИФИКАЦИЈАТА, И 

КЛУЧЕВИТЕ ЗА РАКУВАЊЕ СО ИСТАТА 

(57)  1  Систем кој вклучува цилиндрична брава 

и клучевите за истата, каде што цилиндричната 

брава е од типот со можност за програмирање, 

која содржи статор (1) и цилиндричен ротор (2), 

монтиран внатре во статорот (1) заради 

ротација околу сопствената оска, и која има 

клучалка што се издолжува во насока на оската 

за вметнување клуч (12 или 14), и содржи 

внатре во роторот (1) број на следачи на клучот 

(5) кои имаат можност да се движат долж 

надолжната и напречната насока, предвидени 

да соработуваат со сообразбите на 

кодификацијата на клуч вметнат во клучалката 

на роторот (2), и број на чепови за заклучување 

(6) кои имаат можност да се движат долж 

сопствената надолжна насока, што ги формира 

членовите за блокирање на бравата, 

претходно-наведените следачи на клучот (5), и 

чепови за заклучување (6) кои заедно 

формираат број на парови, секој од кои 

вклучува чеп за заклучување (6) и следач на 

клуч (5), и кои имаат назабености предвидени 

взаемно да соработуваат, во различни 

релативни положби, со цел да ја дефинираат 

кодификацијата на бравата, роторот (2), 

вклучувајќи запирач со можност за напречно 

поместување (9) кој соработува со надолжен 

жлеб (10) на статорот (1) и кој соработува со 
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чеповите за заклучување (6) со цел да ги 

имобилизира претходно-наведените чепови за 

заклучување (6) кога роторот (2) е поставен да 

ротира во рамки на статорот (1), и запирачот (9) 

излегува надвор од претходно-наведениот 

жлеб (10) и ги зафаќа чеповите за заклучување 

(6), и кој содржи заменски лост (11) кој има 

можност за напречно поместување и се спојува 

со лизгање со следачите на клучот (5) со цел 

следачите на клучот (5) нормално да се 

одржуваат зафатени со чеповите за 

заклучување (6) и да се прекине зафаќањето на 

следачите на клучот (5) од чеповите за 

заклучување (6) кога претходно-наведениот 

заменски лост (11) влезе во претходно-

наведениот жлеб (10) од статорот (1) и 

овозможува положба за програмирање на 

бравата, која се карактеризира со тоа што 

најмалку еден од следачите на клучот (5) има, 

на својата спротивна страна од заменскиот 

лост (11), издаден дел (7) кој зафаќа странична 

површина од клучот и, при контактот со 

нормален употребен клуч (12), ја има 

претходно-наведената странична површина 

(13) поставена во утврдената положба, го 

спречува напречното поместување на следачот 

на клучот (5) и заменскиот лост (11), и со тоа и 

прекинот на зафаќање на следачите на клучот 

(5) од чеповите за заклучување (6), каде што 

претходно-наведениот издаден дел (7), при 

контакт со специјален заменски клуч (14), има 

совпаѓачка странична површина (15) поставена 

во различна положба, овозможува напречно 

поместување на следачот на клучот (5) и 

заменскиот лост (11), и со тоа прекинот на 

зафаќањето на сите следачи на клучот (5) од 

чеповите за заклучување (6) на бравата.  

, има уште 4 патентни барања 

 

 

(51)  A 61K 31/7048, A 61P 31/04  

(11)  9090   (13) Т1 

(21)  2018/883   (22) 26/10/2018 

(45) 31/03/2019 

(30)  EP20140075031  09/05/2014  -- 

(96)  11/05/2015 EP15731245.5 
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(97)  01/08/2018 EP3139932 

(73)  Astellas Pharma Europe Ltd. 

2000 Hillswood Drive Chertsey, Surrey KT16 

0RS, GB 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  KARAS, Andreas Johannis and  

LONGSHAW, Christopher Mark 

(54)  РЕЖИМ НА ЛЕКУВАЊЕ СО 

ТИАКУМИЦИН СОЕДИНЕНИЕ 

(57)  1  Тиакумицин соединение, негов стерео-

изомер, негов полиморф или негов 

фармацевтски прифатлив солват за употреба 

за орално лекување на инфекции од Clostridium 

difficile (Клостридиум дифициле) (CDI) или 

Clostridium difficile (Клостридиум дифициле) 

поврзана дијареа или болест (CDAD) кај 

пациент во согласност со режим на дозирање 

избран од групата составена:  

 

i. администрирање на 200 mg од тиакумицин 

соединението BID за 5 дена последователно на 

5 дена одмор и потоа 200 mg еднаш дневно за 

следните 10 дена и  

ii. администрирање на 200 mg од тиакумицин 

соединението BID за 5 дена последователно на 

200 mg поединечно секој втор ден за 20 дена.  

  

, има уште 13 патентни барања 

 

 

(51)  C 07K 16/22, A 61K 39/395, A 61P 39/06  

(11)  9091   (13) Т1 

(21)  2018/884   (22) 26/10/2018 

(45) 31/03/2019 

(30)  US201161498518P  17/06/2011  US and 

US201161578309P  21/12/2011  US 

(96)  14/06/2012 EP12727767.1 

(97)  12/09/2018 EP2721065 

(73)  Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 

777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, NY 

10591, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 
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(72)  MURPHY, Andrew, J.; GUSAROVA, Viktoria 

and SLEEMAN, Mark, W. 

(54)  АНТИ-ANGPTL3 АНТИТЕЛА И НИВНИ 

УПОТРЕБИ 

(57)  1  Изолирано човечко антитело или негов 

антиген-врзувачки фрагмент којшто 

специфично се врзува за човечки ангиопоетин-

сличен протеин 3 (hANGPTL3) од SEQ ID 

NO:161 и неутрализира, редуцира или се меша 

со, барем една активност на hANGPTL3, 

кадешто антителото или фрагмент: 

 

(a) содржи HCVR и LCVR пар на секвенца 

(HCVR/LCVR) на SEQ ID NO: 66/74; 

(b) содржи секвенци на тешка низа на 

комплементарен определувачки регион (CDR), 

HCDR1, HCDR2 и HCDR3, и секвенци на лесна 

низа CDR, LCDR1, LCDR2 и LCDR3, содржани 

во тешка низа на варијабилен регион (HCVR) и 

лесна низа на варијабилен регион (LCVR) пар 

на секвенца (HCVR/LCVR) од SEQ ID NO: 66/74, 

кадешто CDRs се определени по Кабат 

дефиницијата, Chothia (Хотиа) дефиниција или 

AbM дефиниција; или 

(c) содржи 

HCDR1/HCDR2/HCDR3/LCDR1/LCDR2/LCDR3 

комбинација на секвенца од SEQ ID NOS: 

68/70/72/76/78/80. 

  

, има уште 13 патентни барања 

 

 

(51)  B 42C 9/00, B 42D 3/02  

(11)  9093   (13) Т1 

(21)  2018/885   (22) 29/10/2018 

(45) 31/03/2019 

(30)  BE20150005351  08/06/2015  BE and 

BE20150005581  18/09/2015  BE 

(96)  17/03/2016 EP16713983.1 

(97)  08/08/2018 EP3302993 

(73)  Unibind Limited 

Agiou Prokopiou, 13 Egkomi 2406 Nicosia, CY 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  PELEMAN, Guido, Frans, M. 

(54)  ПАПКА 
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(57)  1  Папка за коричење на листови хартија 

(4), кадешто папката (1) во основа содржи 

спирала (2) за затворање на краевите (3) 

листови хартија (4) и две корици (5) прикачени 

кон спиралата, при што една од нив е 

изработена од синтетски материјал, се 

карактеризира со тоашто најмалку една корица 

(5) е обезбедена со горна корица (10) спроти 

страната (11) на корицата (5) насочена во 

правец на внатрешноста на папката (1), се 

карактеризира со тоашто оваа горна корица 

(10) е прикачена на корицата (5) и/или 

спиралата (2) на начин што може да се 

отстрани.  

, има уште 26 патентни барања 

 

 

(51)  C 07K 16/28, C 07K 16/42, C 07K 14/725, C 

07K 16/46, C 07K 16/30, C 07K 16/32, A 61K 

39/395, A 61P 35/00  

(11)  9094   (13) Т1 

(21)  2018/886   (22) 29/10/2018 

(45) 31/03/2019 

(30)  EP20070006988  03/04/2007  --; 

EP20070006990  03/04/2007  --; EP20080004741  

13/03/2008  -- and US20070913668P  24/04/2007  

US 

(96)  03/04/2008 EP12163656.7 

(97)  15/08/2018 EP2520590 

(73)  Amgen Research (Munich) GmbH 

Staffelseestrasse 2 81477 München, DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Klinger, Matthias; Raum, Tobias; Rau, Doris; 

Mangold, Susanne; Kischel, Roman; Lutterbüse, 

Ralf; Hoffmann, Patrick and Kufer, Peter 

(54)  ХИБРИДЕН СПЕЦИФИЧЕН ВРЗУВАЧКИ 

ДОМЕН  

(57)  1  Полипептид кој што содржи врзувачки 

домен, кој што е антитело способно за 

врзување за епи¬топ на човек и Callithrix 

jacchus, Saguinus oedipus или Saimiri sciureus 

CD3ε синџир, каде што епито¬пот е дел од 

аминокиселинска низа содржана во групата која 

што се состои од НИЗИ ИД БР:2, 4, 6, или 8 и ја 
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содржи најмалку аминокиселинската низа Gln-

Asp-Gly-Asn-Glu, каде што првиот врзу¬вач¬ки 

домен содржи VL регион кој што содржи CDR-

L1 GSSTGAVTSGNYPN (НИЗА ИД БР: 153), 

CDR-L2 GTKFLAP (НИЗА ИД БР: 154) и CDR-L3 

VLWYSNRWV (НИЗА ИД БР: 155) и VH регион 

кој што содр¬жи CDRH 1 KYAMN (НИЗА ИД БР: 

174), CDR-H2 RIRSKYNNYATYYADSVKD (НИЗА 

ИД БР: 175) и CDR-H3 HGNFGNSYISYWAY 

(НИЗА ИД БР: 176), и каде што полипептидот 

понатаму содржи втор врзувачки домен 

способен за врзување за клеточен површински 

антиген кој што е CD33.  

, има уште 14 патентни барања 

 

 

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

(11)  9095   (13) Т1 

(21)  2018/889   (22) 30/10/2018 

(45) 31/03/2019 

(30)  EP20130002431  07/05/2013  -- 

(96)  16/04/2014 EP14718515.1 

(97)  15/08/2018 EP2994152 

(73)  Merck Patent GmbH 

Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  ARNOLD, Stefan; KUEBELBECK, Armin; 

LARBIG, Gregor; MIER, Walter and HABERKORN, 

Uwe 

(54)  КОЊУГАТИ ЗА ЗАШТИТА ОД 

НЕФРОТОКСИЧНИ АКТИВНИ СУПСТАНЦИИ 

(57)  1  Коњугат којшто содржи барем една 

бубрежна селективна носечка молекула и 

барем едно активно соединение коешто има 

заштитно дејство за бубрезите против 

нефротоксични активни соединенија, се 

карактеризира со тоа што барем една бубрежна 

селективна носечка молекула е пептид којшто е 

составен од повеќе од 50% (базирано на бројот 

на аминокиселински единици) од деловите на 

секвенцата избрани од групата составена од -

(KKEEE)-, -(RREEE)-, -(KKEE)-, -(KKKEEE)- и -

(KK- KEE)-  

и кадешто  

 

- пептидот содржи барем 80% (базирано на 

бројот на аминокиселински единици) од 

аминокиселините K и E или R и E,  
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- и пептидот содржи 3 до 5 делови од 

секвенцата како што е дефинирано погоре.  

  

, има уште 8 патентни барања 

 

 

(51)  C 07K 16/28, A 61K 39/00, A 61K 39/395  

(11)  9096   (13) Т1 

(21)  2018/890   (22) 30/10/2018 

(45) 31/03/2019 

(30)  EP20150176355  10/07/2015  -- 

(96)  08/07/2016 EP16178648.8 

(97)  05/09/2018 EP3115376 

(73)  Merus N.V. 

Yalelaan 62 3584 CM Utrecht, NL 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Bakker, Alexander Berthold Hendrik and Van 

Loo, Pieter Fokko 

(54)  ЧОВЕЧКО CD3 ВРЗУВАЧКО АНТИТЕЛО 

(57)  1  Антитело коешто се врзува за човечко 

CD3 коешто антитело содржи тешка низа и 

лесна низа, кадешто споменатата тешка низа 

содржи варијабилен регион којшто ја содржи 

аминокиселинската секвенца:  

  

со 0-5 аминокиселински сусптитуции на една 

или повеќе позиции поинакви од позицијата 

прикажана со X1X2 и друга на CDR регионите; 

кадешто  

X1 = N и X2 = A; 

X1 = N и X2 = T; 

X1 = H и X2 = G; 

X1 = D и X2 = G; или 

X1 = H и X2 = A; и споменатата лесна низа 

содржи O12/IgVκ1-39 лесна низа на 

варијабилен регион од слика 23A со 0-5 

аминокиселински супституции.  

  

, има уште 14 патентни барања 
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(51)  C 07D 217/26, A 61K 31/47  

(11)  9097   (13) Т1 

(21)  2018/891   (22) 30/10/2018 

(45) 31/03/2019 

(30)  US201261672191P  16/07/2012  US; 

US201361768297P  22/02/2013  US and 

US201361832566P  07/06/2013  US 

(96)  15/07/2013 EP13740185.7 

(97)  22/08/2018 EP2872488 

(73)  Fibrogen, Inc. 

409 Illinois Street San Francisco, CA 94158, US 

(74)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(72)  MARTINELLI, Michael, John; WITSCHI, 

Claudia; PARK, Jung Min; THOMPSON, Michael, 

D.; YEOWELL, David, A. and AREND, Michael, P. 

(54)  КРИСТАЛНИ ОБЛИЦИ НА ИНХИБИТОР 

НА ПРОЛИЛ ХИДРОКСИЛАЗА 

(57)  1  Кристална[(4-хидрокси-1-метил-7-

фенокси-изохинолин-3-карбонил)-амино]-

оцетна киселина (Соединение А со Облик А) 

нагласена со дифрактограм на X-зрак на прав 

кој содржи следни максимални вредности: 8.5, 

12.8, 16.2, 21.6, 22.9, и 27.4 °2θ ± 0.2 °2θ, кога се 

мери со уптреба на Cu Kα зрачење.  

, има уште 12 патентни барања 
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(51)  A 61K 31/19, A 61K 38/22, A 61K 45/06, A 

61P 3/04  

(11)  9098   (13) Т1 

(21)  2018/892   (22) 30/10/2018 

(45) 31/03/2019 

(30)  US201261706153P  27/09/2012  US 

(96)  26/09/2013 EP13773562.7 

(97)  15/08/2018 EP2900230 

(73)  The General Hospital Corporation and The 

Children's Medical Center Corporation 

55 Fruit Street Boston, MA 02114, US and 55 

Shattuck Street Boston, Massachusetts 02115, 

US 

(74)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(72)  MAZITSCHEK, Ralph; OZCAN, Umut; 

MAJZOUB, Joseph; CAKIR, Isin and CABI, Serkan 

(54)  СОЕДИНЕНИЈА ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА 

ГОЈАЗНОСТ И ПОСТАПКИ ЗА НИВНА 

УПОТРЕБА 

(57)  1  Фармацевтскаформулација за употреба 

за предизвикување на губење на телесна 

тежина или намалување на телесни масти, или 

нивна комбинација во премногу гојазни, гојазни, 

или болно гојазни пациенти за орално давање 

на средства за губење на тежина во количина 

помеѓу 0,005 mg и 10 mg на ден по килограм на 

телесна тежина; кадешто формулација содржи 

средство за губење на тежеина, кое е 

соединение дефинирано со формула I  

  

или негова фармацевтски прифатлива сол.  

  

, има уште 10 патентни барања 
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(51)  C 07D 401/12, C 07D 409/14, C 07D 409/04, 

C 07D 407/14, C 07D 401/14, C 07D 471/04, C 

07D 491/048, A 61K 31/497, A 61K 31/4427, A 

61P 27/06, A 61P 25/28, A 61P 19/02, A 61P 

17/06, A 61P 35/00  

(11)  9099   (13) Т1 

(21)  2018/893   (22) 31/10/2018 

(45) 31/03/2019 

(30)  US201161488997P  23/05/2011  US 

(96)  11/04/2012 EP12715279.1 

(97)  22/08/2018 EP2714677 

(73)  Merck Patent GmbH 

Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  KARRA, Srinivasa R.; EGGENWEILER, 

Hans-Michael and HOELZEMANN, Guenter 

(54)  ПИРИДИН- И ПИРАЗИН ДЕРИВАТИ 

(57)  1  Соединенија со формулата I  

  

во коешто 

X означува CH, 

R означува Het, 

R1 означува пиридил, пиримидил, пиридазинил 

или фуро[3,2-b]пиридил, секој од нив е 

несупституиран или моносупституиран со Hal, 

A, OR5, COOA, COOH, CON(R5)2 и/или 

NR5COA’, 

Het означува фурил, тиенил, пиролил, 

имидазолил, пиразолил, оксазолил, 

изооксазолил, тиазолил, пиридил, 

пиримидинил, триазолил, тетразолил, 

тиадиазол, пиридазинил, пиразинил, индолил, 

изоиндолил, бензимидазолил, индазолил, 
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кинолил, 1,3-бензодиоксолил, бензотиофенил, 

бензофуранил или имидазопиридил, секој од 

нив е несупституиран или моно-, ди- или 

трисупституиран со A, COA, (CH2)pHet2, OH, 

OA, Hal, (CH2)pN(R5)2, NO2, CN, 

(CH2)pCOOR5, (CH2)pCON(R5)2, NR5COA, 

(CH2)pCOHet2 и/или (CH2)pфенил, 

Het2 означува дихидропиролил, пиролидинил, 

тетрахидроимидазолил, дихидропиразолил, 

тетрахидропиразолил, дихидропиридил, 

тетрахидропиридил, пиперидинил, 

морфолинил, хексахидропиридазинил, 

хексахидропиримидинил, [1,3]диоксоланил, 

пиперазинил, секој од нив е несупституиран или 

моносупституиран со OH и/или A, 

A’ означува неразгранет или разгранет алкил 

којшто има 1-6 C атоми, во којшто 1-7 H атоми 

може да бидат заменети со F, 

A означува неразгранет или разгранет алкил 

којшто има 1-10 C атоми, во којшто еден или 

два не-соседни CH и/или CH2 групи може да 

бидат заменети со N, O, S атоми и/или со -

CH=CH- групи и/или во дополнение 1-7H атоми 

може да бидат заменети со F, 

R5 означува H или разгранет или неразгранет 

алкил којшто има 1-6 C атоми, во којшто 1-7H 

атоми може да бидат заменети со F, Hal 

означува F, Cl, Br или I, 

n означува 0, 1, 2, 3 или 4, 

p означува 0, 1 или 2, 

q означува 1, 2, 3 или 4,  

и нивни фармацевтски прифатливи соли, 

таутомери и нивни стереоизомери, вклучувајќи 

нивни смеси во сите односи.  

  

, има уште 10 патентни барања 

 

 

(51)  C 07K 16/18, A 61K 39/395, A 61P 25/28  

(11)  9100   (13) Т1 

(21)  2018/894   (22) 31/10/2018 

(45) 31/03/2019 

(30)  US20100309957P  03/03/2010  US 

(96)  01/03/2011 EP15178026.9 

(97)  12/09/2018 EP3025729 

(73)  Glaxo Group Limited 

980 Great West Road Brentford, Middlesex TW8 

9GS, GB 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  GERMASCHEWSKI, Volker; LEWIS, Alan 

Peter; FORD, Susannah Karen; BHINDER, 

Tejinder Kaur and PEPYS, Mark Brian 

(54)  АНТИГЕН ВРЗУВАЧКИ ПРОТЕИНИ 

СПЕЦИФИЧНИ ЗА СЕРУМ АМИЛОИДНИ P 

КОМПОНЕНТИ 

(57)  1  Рекомбинантна трансформирана, 

трансфектирана или трансдуцирана 

домаќинска клетка којашто содржи прв вектор 

којшто ја кодира лесната низа и втор вектор 

којшто ја кодира тешката низа на антитело, 

кадешто антителото ја има лесната низа на 

варијабилен регион на SEQ ID NO: 35, тешката 

низа на варијабилен регион на SEQ ID NO: 28 и 

кадешто антителото содржи човечки IgG1 или 

IgG3 константен домен.   

, има уште 8 патентни барања 
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(51)  A 61K 31/427, A 61K 9/28, A 61K 9/20, A 

61K 31/513  

(11)  9101   (13) Т1 

(21)  2018/895   (22) 31/10/2018 

(45) 31/03/2019 

(30)  US64467  23/02/2005  US 

(96)  21/02/2006 EP10184860.4 

(97)  01/08/2018 EP2283844 

(73)  AbbVie Inc. 

North Chicago, IL 60064, 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)  Rosenberg, Jörg; Reinhold, Ulrich; Berndl, 

Gunther; Breitenbach, Jörg; Alani, Laman; Ghosh, 

Soumojeet and Liepold, Bernd 

(54)  ТВРДА ФАРМАЦЕВТСКА ДОЗИРНА 

ФОРМУЛАЦИЈА ШТО СОДРЖИ ЛОПИНАВИР 

(57)  1  Тврда фармацевтска дозирна форма за 

употреба во третманот на ХИВ пациент, 

третманот содржи администрирање на 

наведената фармацевтска дозирна форма на 

наведениот пациент, назначено со тоа, што 

пациентот ја зема дозирната форма без 

разлика на тоа дали пациентот има јадено, и 

каде што наведената дозирна форма содржи 

тврд раствор или тврда дисперзија на 

лопинавир во барем еден фармацевтски 

прифатлив полимер растворлив во вода што 

има Tg од барем 50 °C и барем еден 

фармацевтски прифатлив не-јонски 

сурфактанс.  

, има уште 13 патентни барања 
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(51)  B 01D 53/94, B 01J 37/02, B 01J 29/76, B 

01J 23/44, F 01N 3/20, F 01N 3/10, F 01N 3/035, 

F 01N 3/28, F 01N 3/022  

(11)  9108   (13) Т1 

(21)  2018/896   (22) 31/10/2018 

(45) 31/03/2019 

(30)  US572730  02/10/2009  US 

(96)  13/10/2010 EP10821392.7 

(97)  29/08/2018 EP2483537 

(73)  BASF Corporation 

Florham Park, NJ 07932, 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)  BOORSE, R., Samuel and DIETERLE, Martin 

(54)  ЧЕТИРИКРАТНИ КАТАЛИЗАТОРИ ЗА 

ДИЗЕЛ МОТОР И МЕТОДИ ЗА УПОТРЕБА 

(57)  1  Каталитички уред кој што има ѕиден 

фил¬тер за проток кој што има мноштво 

лонгитудинално по-ставени премини 

формирани со лонги¬ту¬динално поставени 

порозни ѕидови (13) кои што ги ог¬ра-ничуваат 

и дефинираат премините (24, 26) и аксијална 

должина која што се протега помеѓу вле-зен 

крај (14) и излезен крај (16) каде што премините 

имаат влезни премини (24) отворени на 

влез¬ниот крај (14) и затворени на излезниот 

крај (16), и излезни премини (26) кои што се 

затворени на влезниот крај (14) и отворени на 

излезниот крај (16), 

каде што споменатиот катализатор се 

карактеризира со тоа што има 

SCR каталитички состав (30) поставен во 

порозните ѕидови и кој што продира низ 

по¬роз¬ните ѕидови (13), 

оксидациски катализатор (32) поставен на 

ѕидовите (13) на излезните премини (26) кои 

што се про¬тегаат од излезниот крај (16) и 

помалку од аксијалната должина на ѕидниот 

филтер за проток, и 

зона непропустлива за гас која што започнува 

на излезниот крај (16) и се протега делумно 

долж аксијалната должина на ѕидниот филтер 
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за проток, 

каде што терминот непропустлива зона е 

дефиниран така да значи област на ѕидниот 

филтер каде што протокот на гас е помал за 

фактор два и повеќе. 

  

, има уште 8 патентни барања 

 

 

(51)  C 07K 16/40  

(11)  9107   (13) Т1 

(21)  2018/897   (22) 01/11/2018 

(45) 31/03/2019 

(30)  US201361754607P  20/01/2013  US 

(96)  17/01/2014 EP14740444.6 

(97)  01/08/2018 EP2948479 

(73)  Dyax Corp. 

300 Shire Way Lexington, MA 02421, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  SEXTON, Daniel, J.; FAUCETTE, Ryan; 

KENNISTON, Jon, A.; CONLEY, Greg; NIXON, 

Andrew; TENHOOR, Christopher; ADELMAN, Burt 

and CHYUNG, Yung 

(54)  ПРОЦЕНА И ТРЕТМАН НА 

БРАДИКИНИН-ПОСРЕДУВАНИ 

НАРУШУВАЊА 

(57)  1  Метода за идентификување субјект кој е 

на ризик од или има плазма каликреин (pKal)-

посредувано нарушување, методата содржи: 

мерење на ниво на расцепкан кининоген со 

голема молекуларна тежина (HMWK), и 

опционално ниво на недопрен (HMWK) во 

примерок од субјект; 

одредување на вредноста на расцепканиот 

HMWK; и 

идентификување на субјектот кој е на ризик од 

или има pKal-посредувано нарушување доколку 

вредноста на расцепканиот HMWK е над 

референтна вредност, 

каде што референтната вредност се однесува 

на вредноста на расцепкан HMWK кај здрав 

субјект; 

и каде што pKal-посредуваното нарушување е 

хередитарен ангиоедем (HAE), ревматоиден 
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артритис, улцеративен колитис или Кронова 

болест. 

  

, има уште 12 патентни барања 

 

 

(51)  C 07D 239/48, A 61K 31/506, A 61P 35/00

  

(11)  9109   (13) Т1 

(21)  2018/898   (22) 01/11/2018 

(45) 31/03/2019 

(30)  US201261611400P  15/03/2012  US 

(96)  13/03/2013 EP13761487.1 

(97)  01/08/2018 EP2825042 

(73)  Celgene CAR LLC 

AON House 30 Woodbourne Avenue Pembroke 

HM 08, BM 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  LAI, Mei; WITOWSKI, Steven, Richard; 

TESTER, Richland, Wayne and LEE, Kwangho 

(54)  СОЛИ НА ИХИБИТОР НА КИНАЗА НА 

РЕЦЕПТОР ЗА ЕПИДЕРМАЛЕН ФАКТОР ЗА 

РАСТ 

(57)  1  Соединение 2:  

  

каде што: 

n е 1 или 2; и 

X е хидробромна киселина, бензенсулфонична 

киселина, камфор сулфонична киселина, 1,2-

етан дисулфонична киселина, хидрохлорна 

киселина, малеична киселина, 

метансулфонична киселина, нафтален-2-

сулфонична киселина, 1,5-нафтален 

дисулфонична киселина, оксална киселина, 4-

толуенсулфонична киселина или 2,4,6-

трихидроxyбензоева киселина. 

  

, има уште 12 патентни барања 
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(51)  A 61K 31/443, A 61K 9/20, A 61K 45/06, A 

61K 31/47  

(11)  9106   (13) Т1 

(21)  2018/899   (22) 01/11/2018 

(45) 31/03/2019 

(30)  US201261721622P  02/11/2012  US; 

US201261728328P  20/11/2012  US; 

US201361770668P  28/02/2013  US; 

US201361824005P  16/05/2013  US and 

US201361840668P  28/06/2013  US 

(96)  01/11/2013 EP13792149.0 

(97)  05/09/2018 EP2914248 

(73)  Vertex Pharmaceuticals Incorporated 

50 Northern Avenue Boston, MA 02210, US 

(74)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(72)  VERWIJS, Marinus, Jacobus; KARKARE, 

Radhika and MOORE, Michael, Douglas 

(54)  ФАРМАЦЕВТСКИ КОМПОЗИЦИИ ЗА 

ЛЕКУВАЊЕ НА БОЛЕСТИ ВО КОИ 

ПОСРЕДУВА ЦФТР  

(57)  1  Фармацевтска композиција која содржи:  

100 mg или 200 mg 3-(6-(1-(2,2-

дифлуоробензо[д][1,3]диоксо1-5-ил) 

циклопропанкарбоксамидо)-3-метилпиридин¬2-

ил) на бензоева киселина (соединение 1) со 

облик I и  

цврста дисперзија која содржи во суштина 

аморфен N-(5-хидрокси-2,4-дитерц-

бутилфенил)-4-оско-1H-хинолин¬3-кабрксамид 

(соединение2) и полимер,  

кадешто суштински аморфно соединение 2 е 

присутно во фармацевтска композиција во 

количина од 125 mg,  

кадешто соединение 1 со облик I е 

карактеризирано со еден или повеќе сигнали на 

15.4, 16.3, и 14.5 степени во примерок на 

дифракција на X-зрак во прав, зрак на прав, и 

кадешто суштински аморфно соединение 2 има 

помалку од 15% на кристалинитет.  

  

, има уште 23 патентни барања 
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(51)  B 22D 13/10, B 22D 13/04  

(11)  9105   (13) Т1 

(21)  2018/900   (22) 01/11/2018 

(45) 31/03/2019 

(30)  US201113199759  08/09/2011  US 

(96)  05/10/2011 EP11770632.5 

(97)  03/10/2018 EP2753440 

(73)  Laempereich Corporation 

Trussville, Alabama 35173, 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)  REICH, David and REICH, Harry 

(54)  МЕТОД НА ЦЕНТРИФУГАЛНО ЛEЕЊЕ 

СО КОРИСТЕЊЕ НА СУВО ПРЕМАЧКАНИ 

ПЕСОЧНИ ЈАДРА 

 

(57)  1  Метод за центрифугално леење на 

железна цевка во цилиндричен калап, кој што 

се состои од: 

 

фиксирање на песочно јадрото (10) во 

цилиндричен цевчест калап, при што 

спомена¬то¬то јадро има огноотпорен премаз 

нанесен во сува состојба без користење на 

течен носител, при што формата на еден крај 

на споменатата цевка е дефинирана со 

просторот помеѓу спо¬ме¬натото јадрото и 

споменатиот калап; 

ротирање на споменатиот калап со однапред 

одредена брзина, и, додека споменатиот ка-лап 

се ротира: 

 

излевање на стопен метал (45) во споменатиот 

простор; 

овозможување на споменатиот метал да се 

олади додека се постигне однапред одредената 

состојба на цврстина; и 

 

отстранување на споменатата цевка од 

споменатиот калап. 

  

, има уште 13 патентни барања 
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(51)  A 61K 31/4525, A 61P 5/24, A 61P 15/12  

(11)  9049   (13) Т1 

(21)  2018/940   (22) 12/11/2018 

(45) 31/03/2019 

(30)  US20060499586  04/08/2006  US 

(96)  31/07/2007 EP07810919.6 

(97)  22/08/2018 EP2068881 

(73)  Sebela International Limited 

H.P. House 

21 Laffan Street 

Hamilton HM09, BM 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  RICHARDS, Patricia, Allison, Tewes 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА 

ТЕРМОРЕГУЛАЦИОНА ДИСФУНКЦИЈА СО 

ПАРОКСЕТИН 

 

 

(57)  1  Фармацевтска комбинација која опфаќа 

пароксетин или негова фармцевтски 

прифатлива сол за употреба во лекување на 

валунзи поврзани со хормонски промени 

поради менопауза, при што комбинацијата на 

пароксетин се дава во количество од  7.5 

mg/ден сметано на остаток на пароксетин, со 

исклучок на назално давање.  

, има уште 0 патентни барања 

 

 

(51)  A 61F 6/14  

(11)  9054   (13) Т1 

(21)  2018/941   (22) 12/11/2018 

(45) 31/03/2019 

(30)  FI20050000345  05/04/2005  FI 

(96)  04/04/2006 EP06725898.8 

(97)  03/10/2018 EP1871314 

(73)  Bayer Oy 

Pansiontie 47 

20210 Turku, FI 
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(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  TJÄDER, Taina and HEINONEN, Sara 

(54)  УЛТРАЗВУЧНО ДЕТЕКТИБИЛЕН 

ВНАТРЕМАТЕРИЧЕН СИСТЕМ 

(57)  1  Ултразвучно детектибилен 

внатрематеричен систем (IUS) за дологорочно 

вметнување во празнина на матката, каде 

спомнатиот  IUS опфаќа пластично тело со T-

облик и капсула која содржи хормон сместена 

во вертикален крак на пластично тело со T-

облик, при што тој вертикален крак опфаќа на 

својот долен крак јамка за која се врзани нитки 

за отстранување,  назначен со тоа, што овој IUS 

опфаќа најмалку едно средство за 

унапредување на сликата поради 

унапредување на ултразвучното снимање на 

овој систем, при што тоа е најмалку едно 

средство за унапредување на сликата најмалку 

еден сребрен прстен фиксно позициониран и 

најмалку делумно сместен во телото на 

внатематеричниот сисем.  

, има уште 0 патентни барања 

 

 

(51)  A 61K 48/00  

(11)  9055   (13) Т1 

(21)  2018/942   (22) 12/11/2018 

(45) 31/03/2019 

(30)  US201361847851P  18/07/2013  US 

(96)  17/07/2014 EP14826787.5 

(97)  05/09/2018 EP3021873 

(73)  The Regents of the University of Colorado, 

A Body Corporate and Xalud Therapeutics, Inc. 

1800 Grant Street, 8th Floor 

Denver, CO 80203, US and 2120 University 

Avenue, Suite 532 

Berkeley, CA 94704, US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  CHAVEZ, Raymond, A.; WATKINS, Linda, R. 

and LANDRY, Robert 

(54)  СОСТАВ ЗА ТРЕТМАН НА 

ИНФЛАМАТОРНИ ЗБИРНИ ЗАБОЛУВАЊА 

(57)  1  Состав кој содржи бактериски 

плазмиден IL-10 експресивен конструкт, каде 

што IL-10 изразниот конструкт содржи 

бактериски 'рбет и секвенца на нуклеинска 

киселина која кодира интерлеукин-10 за 

употреба во метод за третирање на 

инфламаторно зглобно заболување кај субјект, 

споменатиот метод што опфаќа инјектирање на 
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составот во воспален зглоб на субјектот.  , има уште 14 патентни барања 

 

 

(51)  H 04N 19/117, H 04N 19/46, H 04N 19/82, H 

04N 19/70, H 04N 19/61  

(11)  9056   (13) Т1 

(21)  2018/943   (22) 13/11/2018 

(45) 31/03/2019 

(30)  US201061427569P  28/12/2010  US and 

US201113336475  23/12/2011  US 

(96)  28/12/2011 EP11852303.4 

(97)  03/10/2018 EP2659679 

(73)  Dolby International AB 

Apollo Building, 3E 

Herikerbergweg 1-35 

1101 CN Amsterdam Zuid-Oost, NL 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  HOROWITZ, Michael 

(54)  МЕТОДА ЗА СЕЛЕКТИВНО 

ПРЕКИНУВАЊЕ НА ПРЕДВИДУВАЊЕ ВО 

ВИДЕО КОДИРАЊЕ 

(57)  1  Метода за декодирање проток на битови 

(206, 301, 401, 501) што одговара на кодирана 

видео слика (201) што содржи мноштво на 

плочкасти сегменти (202, 203) кои ко-

егсизтираат со парчиња во рамките на 

кодираната видео слика така што кодираната 

видео слика (201, 301) е поделена во 

плочкастите сегменти со граници на плочкасти 

сегменти (204) и во парче по парче граници, 

методата содржи:  

во однос на барем еден плочкаст сегмент од 

кодираната видео слика што нема заглавие на 

поврзан плочкест сегмент, што се добива од 

поставен параметар (207) содржан во протокот 

на битови (206, 301, 401, 501) индикација (313, 

414) дека операција за адаптивно израмнување 

на примерок треба да се нанесе долж граници 

на плочкасти сегменти од кодираната видео 

слика, каде што индикацијата од поставениот 

параметар е дефинирана индивидуално за 

операцијата за адаптивно израмнување на 

примерокот; 

во однос на барем едно парче, што се добива 

од заглавие на парче (405) индикација дека 

операцијата за адаптивно израмнување на 

примерокот треба да се нанесе долж граница 

на парче, каде што индикацијата од заглавието 

на парчето е дефинирана индивидуално за 

операцијата за адаптивно израмнување на 

примерокот; и 

контролирање на операцијата за адаптивно 

израмнување на примерокот долж граница на 

плочкаст сегмент помеѓу плочкести сегменти 

како одговор на индикацијата од поставениот 

параметар (207) и контролирање на 

операцијата за адаптивно израмнување на 

примерокот долж границата на парче како 

одговор на индикацијата од заглавието на 

парчето (405), 

каде што доколку граница на плочкаст сегмент 

и граница на парче се усогласени и 

индикацијата од поставениот параметар се 

противи на индикацијата од заглавието на 

парчето, индикацијата од поставениот 

параметар ја презапишува индикацијата од 

заглавието на парчето, 

каде што кодираната видео слика содржи 

барем два плочкести сегменти без заглавие на 

поврзан сегмент. 

  

, има уште 1 патентни барања 
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(51)  C 07D 487/04, A 61K 31/519, A 61P 33/02

  

(11)  9057   (13) Т1 

(21)  2018/944   (22) 13/11/2018 

(45) 31/03/2019 

(30)  US201361918089P  19/12/2013  US 

(96)  18/12/2014 EP14825046.7 

(97)  05/09/2018 EP3083627 

(73)  Novartis AG 

Lichtstrasse 35 

4056 Basel, CH 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  NAGLE, Advait Suresh; BIGGART, Agnes; 

LIANG, Fang; MATHISON, Casey Jacob Nelson; 

MOLTENI, Valentina; SUPEK, Frantisek and YEH, 

Vince 

(54)  [1,2,4]ТРИАЗОЛО[1,5-A]ПИРИМИДИН 

ДЕРИВАТИ КАКО ИНХИБИТОРИ НА 

ПРОТОЗОАН ПРОТЕАЗОМ ЗА ТРЕТМАНОТ 

НА ПАРАЗИТСКИ БОЛЕСТИ КАКО НА 

ПРИМЕР ЛАЈШМАНИОЗА 

(57)  1  Соединение со формулата (A):   

 

    (A) 

 или негова фармацевтски прифатлива 

сол, или стереоизомер; назначено со тоа, што 

Прстен е фенил или пиридил;  

X е -C(O)- или -S(O)2-;  

R1 е селектирано од нитро, C1-4алкил, C1-

6алкокси, амино, C1-6алкиламино, ди-C1-

6алкиламино,  N(C2H3)2, C3-6циклоалкил, C4-

6хетероциклоалкил, C4-8хетероциклоалкенил, 

и C5-9хетероарил, каде што C1-6алкокси, C1-

6алкиламино, C3-6циклоалкил, C4-

6хетероциклоалкил, C4-8хетероциклоалкенил, 

или C5-9хетероарил од R1 е несупституирано 

или супституирано од 1 до 2 супституенти 

независно селектирани од хало, циано, C1-

4алкил, халоC1-4алкил, C1-4алкокси, амино, 
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C1-4алкиламино, диC1-4алкиламино, 

хидроксикарбонил, и C1-4алкилкарбонил;  

R3 е селектирано од водород, хало, циано, C1-

4алкил, и халоC1-4алкил, и n е 0, 1, или 2; 

R7 е селектирано од водород или C1-4алкил; 

L3 е врска, фенилен, или C5-6хетероарилен; 

R0 е селектирано од водород, хидроксил, хало, 

нитро, -N=CHN(CH3)2, C1-4алкил, C4-

6хетероциклоалкилC1-4алкил, C1-4алкокси, -

NR2aR2b, -NR5C(O)R6, -NR5S(O)2R8, -

Si(CH3)3, C3-6циклоалкил, C5-6циклоалкенил, 

C4-6хетероциклоалкил, C5-

8хетероциклоалкенил, C6-10арил, и C5-

6хетероарил; каде што  

C1-4алкил или C1-4алкокси од R0 е 

несупституирано или супституирано од 1-2 

супституенти независно селектирани од C1-

4алкокси, амино, фенил и C5-6хетероарил; 

каде што фенил или C5-6хетероарил 

супституентот од R0 е несупституиран или 

додатно супституиран од хало или C1-4алкил; 

C3-6циклоалкил, C5-6циклоалкенил, C4-

6хетероциклоалкил, C5-8хетероциклоалкенил, 

C6-10арил, или C5-6хетероарил од R0 е 

несупституирано или супституирано од 1 до 4 

супституенти независно селектирани од хало, 

оксо, C1-4алкил, хидроксиC1-4алкил, халоC1-

4алкил, -(CH2)1-4NRaRb, C4-

6хетероциклоалкилC1-4алкил, бензил, C1-

4алкокси, амино, C1-4алкиламино, диC1-

4алкиламино, несупституиран C4-

6хетероциклоалкил и C1-4алкил супституиран 

C4-6хетероциклоалкил, каде што Ra и Rb се 

секое независно селектирани од водород, C1-

4алкил, и C3-6циклоалкил; 

R2a е водород или C1-4алкил; 

R2b е селектирано од водород, C1-4алкил и -

C(O)OCH(CH3)2, каде што C1-4алкил од R2b е 

несупституирано или супституирано од амино, 

C4-6хетероциклоалкил, фенил или C5-

6хетероарил, каде што C4-6хетероциклоалкил, 

фенил или C5-6хетероарил супституентот од 

R2b е несупституирано или супституирано од 

хидроксил, хало или C1-4алкил;  

R5 е водород или C1-4алкил; 

R6 е селектирано од водород, C1-4алкил, C1-

4алкокси, C3-6циклоалкилoxy, амино, C3-

6циклоалкил, C5-6хетероциклоалкил, и C5-

6хетероарил, каде што 

C1-4алкил, C1-4алкокси, C3-6циклоалкилoxy, 

или амино од R6 е несупституирано или 

супституирано од 1 до 2 супституенти 

независно селектирани од хало, хидроксил, C1-

4алкил, халоC1-4алкил, C1-4алкокси, -

NR9aR9b, C3-6циклоалкил, C5-

6хетероциклоалкил, и C5-6хетероарил, каде 

што R9a е водород или C1-4алкил, R9b е 

селектирано од водород, C1-4алкил, C1-

4алкилкарбонил и C1-4алкоксикарбонил, и C5-

6хетероциклоалкил или C5-6хетероарил 

супституентот од R6 е секое несупституирано 

или супституирано од 1-2 супституенти 

независно селектирани од хидроксил, C1-

4алкил и C1-4алкоксикарбонил, 

C3-6циклоалкил или C5-6хетероциклоалкил од 

R6 е несупституирано или супституирано од 1 

до 2 супституенти независно селектирани од 

хало, циано, хидроксил, C1-4алкил, халоC1-

4алкил, C1-4алкоксилC1-4алкил, C1-4алкокси, 

амино, C1-4алкиламино, ди-C1-4алкиламино, 

аминокарбонил, C1-4алкоксикарбонил, и C1-

4алкоксикарбониламиноC1-4алкил, и  

C5-6хетероарил од R6 е несупституирано или 

супституирано од 1 до 2 супституенти 

независно селектирани од хидроксил, C1-

4алкил, C1-4алкокси, амино, C1-4алкиламино, 

ди-C1-4алкиламино, и C1-4алкоксикарбонил; и 

R8 е C1-4алкил или C1-4алкиламино. 

  

, има уште 19 патентни барања 
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(51)  C 07D 499/87  

(11)  9058   (13) Т1 

(21)  2018/945   (22) 13/11/2018 

(45) 31/03/2019 

(30)  GB20140008649  15/05/2014  GB 

(96)  14/05/2015 EP15726552.1 

(97)  26/09/2018 EP3143028 

(73)  Allecra Therapeutics SAS 

10 rue Alexandre Freund 

68300 Saint-Louis, FR 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  FAINI, Andrea; FORZATTI, Marco; 

FOGLIATO, Giovanni and BIONDI, Stefano 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА 

ПЕНАМИ 

(57)  1  Постапка за формирање на соединение 

со формула (IIIa):  

  

Формула (IIIa) 

 

кадешто:  

R1 на секоја појава е независно избран од H, 

халоген, амино, C1-5 алкил, C2-5 алкенил и C2-

5 алкинил;  

R2 на секоја појава е независно избран од H, 

халоген, амино, C1-5 алкил, C2-5 алкенил и C2-

5 алкинил;  

R4 е C1-5 алкил; и 

R6 е C1-5 флуороалкил; и  

PG е заштитна група,  

постапката го содржи чекорот на реагирање на 

соединение со формула (IIa) со соединение со 

формула (VIII):  
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, има уште 12 патентни барања 

 

 

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

31/4985, A 61P 37/00, A 61P 35/00, A 61P 29/00, 

A 61P 19/08, A 61P 31/00  

(11)  9059   (13) Т1 

(21)  2018/946   (22) 14/11/2018 

(45) 31/03/2019 

(30)  EP20110174578  19/07/2011  -- and 

US201161509397P  19/07/2011  US 

(96)  11/07/2012 EP12733505.7 

(97)  31/10/2018 EP2734522 

(73)  Merck Sharp & Dohme B.V. 

2031 BN Haarlem, NL 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  BARF, Tjeerd A.; JANS, Christiaan, 

Gerardus, Johannes, Maria; MAN, de Adrianus, 

Petrus, Antonius; OUBRIE, Arthur A.; 

RAAIJMAKERS, Hans C.A.; REWINKEL, 

Johannes, Bernardus, Maria; STERRENBURG, 

Jan-Gerard and WIJKMANS, Jacobus C.H.M. 

(54)  4-ИМИДАЗОПИРИДАЗИН-1-ИЛ-

БЕНЗАМИДИ И 4-ИМИДАЗОТРИАЗИН-1-ИЛ-

БЕНЗАМИДИ  

КАКО BTK-ИНХИБИТОРИ 

 

(57)  1  Соединение кое што е соединение кое 

што ја има следната структура: 
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или негова фармацевтски-прифатлива сол. 

  

, има уште 18 патентни барања 

 

 

(51)  A 61B 17/04, A 61B 17/86, A 61F 2/08  

(11)  9060   (13) Т1 

(21)  2018/947   (22) 14/11/2018 

(45) 31/03/2019 

(30)  US201213372161  13/02/2012  US 

(96)  12/02/2013 EP13749296.3 

(97)  29/08/2018 EP2814402 

(73)  Medical Facets LLC 

Port Washington, NY 11050, 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)  RUPP, Glenn A. and DUQUETTE, Scott 

(54)  ИЗБРУСЕН КОСКЕН ШТРАФ 

(57)  1  Ортопедски штраф (20) кој што се 

состои од: 

 

осовина (22) 

навој (24) нарежан во најмалку еден дел од 

споменатата осовина, при што споменатите 

навои имаат почетен раб, последователен раб 

и длабочина, каде што споменатите почетен и 

последователен раб не се дел од осовината; 

што се карактеризира со тоа што  

се формираат  мноштво брусени површини (26 

a-с) во еден од почетниот раб или 

последователниот раб на навојот, при што 

мноштвото брусени површини ја зголемуваат 

површинската област на соодветниот почетен 

или последователен раб, каде што мноштвото 

брусени површини се поставени во разни 

правци така што соседните брусени површини 

формираат најмалку мноштво шилци (530) и 

вдлабнатини со различна висина и длабочина,  

паралелни на навојот. 

  

, има уште 4 патентни барања 
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(51)  A 61K 36/534, A 61K 9/64, A 61P 1/00  

(11)  9061   (13) Т1 

(21)  2018/948   (22) 14/11/2018 

(45) 31/03/2019 

(30)  US201361815073P  23/04/2013  US 

(96)  23/09/2013 EP13882940.3 

(97)  07/11/2018 EP2988824 

(73)  ZX PHARMA, LLC 

1100 Holland Drive 

Boca Raton, FL 33487, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  HASSAN, Fred and SHAH, Syed 

(54)  ЕНТЕРИЧНО ОБЛОЖЕН 

МУЛТИПАРТИКУЛАРЕН СОСТАВ СО 

ПРОТЕИНСКО СУБОБЛОЖУВАЊЕ 

(57)  1  Мултипартикуларен состав којшто 

содржи мноштво на индивидуални ентерични 

обложени јадра коишто содржат еден или 

повеќе терпен-базирани активни состојки и 

којшто има континуирано протеинско 

субобложување слоевито покривање на 

индивидуалните јадра и одвојување на 

индивидуалните јадра од нивните соодветни 

ентерични обложувања.  

, има уште 13 патентни барања 
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(51)  C 07D 403/12, C 07D 471/04, C 07D 417/12, 

C 07D 213/04, C 07D 239/24, C 07D 239/42, C 

07D 401/12, C 07D 401/14, C 07D 487/04, C 07D 

403/14, C 07D 405/06, C 07D 405/10, C 07D 

405/12, C 07D 405/14, C 07D 413/12, A 61K 

31/505, A 61K 31/44, A 61P 35/00  

(11)  9063   (13) Т1 

(21)  2018/950   (22) 15/11/2018 

(45) 31/03/2019 

(30)  WO2013CN72690  15/03/2013  -- 

(96)  14/03/2014 EP14764299.5 

(97)  12/09/2018 EP2970120 

(73)  Hutchison Medipharma Limited 

Building 4, 720 Cailun Road 

Hi-tech Park 

Shanghai 201203, CN 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  ZHANG, Weihan; SU, Wei-Guo and LI, 

Jinshui 

(54)  НОВИ ПИРИМИДИН И ПИРИДИН 

СОЕДИНЕНИЈА И НИВНА УПОТРЕБА 

(57)  1  Соединение со формулата (I):  

  

 

 или фармацевтски прифатлива сол на 

истите, 

 каде што 

X е CH2, Y е селектирано од CH2, O или S(O)2; 

или X и Y заедно со врската помеѓу нив 

формираат -CH=CH- или -C≡C-; 

G е N или CH; 

R1 е арил или хетероарил, секое од истите е 

опционално супституирано со еден или повеќе 

супституенти независно селектирани од хало, -

NR6R7, -OR8, -S(O)nR9, -(CH2)r-C(O)R10, -CN, -

C(O)NR6R7, -NR6C(O)R10, -NR6S(O)nR9, -

NR6S(O)nNR11R12, -NR6C(O)OR8, -

NR6C(O)NR11R12, -NO2, -S(O)nNR6R7, оксо, 

опционално супституиран алкил, -(CH2)p-

опционално супституиран циклоалкил, -(CH2)m-

опционално супституиран хетероциклил, -

(CH2)q-опционално супституиран хетероарил, 

опционално супституиран алкенил, и 
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опционално супституиран алкинил; 

R2 е независно одбран од опционално 

супституиран C1-C6 алкил, опционално 

супституиран C1-C6 алкокси, или опционално 

супституиран C3-C8 циклоалкил; 

R3, R4 се независно одбрани од водород, 

халоген, -CN, или опционално супституиран C1-

C6 алкил, 

R5 е C1-C6 алкил, 

или R3 и R5 заедно со O атомот на кој R5 е 

прикачен и врската помеѓу нив формираат 5- 

или 6-член хетероцикличен прстен што содржи 

окси; 

n е 1 или 2; 

m, p, q и r се независно одбрани од 0, 1, 2, 3, 4, 

5, 6; 

R6, R7, R8, R9, R10, R11 и R12 се независно 

селектирани од водород, алкил, циклоалкил, 

арил, хетероарил, хетероциклил, секое од 

истите освен за водород, е опционално 

супституирано со еден или повеќе супституенти 

независно селектирани од хало, хидроксил, 

меркапто, оксо, алкил, циклоалкил, 

хетероциклил, опционално супституиран амино, 

и опционално супституиран амид, 

каде што секоја опционално супституирана 

група горе за која супстутиентот(е) не е(се) 

специфично назначени, може да е 

несупституирана или независно супституирана 

со еден или повеќе, како на пример еден, два 

или три, супституенти независно одбрани од 

C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил, C2-C6 алкинил, 

циклоалкил, арил, хетероциклил, хетероарил, 

арил-C1-C6 алкил-, хетероарил-C1-C6 алкил-, 

C1-C6 халоалкил-, -OC1-C6 алкил, -OC2-C6 

алкенил, -OC1-C6 алкилфенил, -C1-C6 алкил-

OH, -C1-C6 алкил-SH, -C1-C6 алкил-O-C1-C6 

алкил, -OC1-C6 халоалкил, хало, -OH, 

меркапто, -NH2, -C1-C6 алкил-NH2, -N(C1-C6 

алкил)2, -NH(C1-C6 алкил), -N(C1-C6 алкил)(C1-

C6 алкилфенил), -NH(C1-C6 алкилфенил), 

циано, нитро, оксо, -C(O)-OH, -C(O)OC1-C6 

алкил, -CON(C1-C6 алкил)2, -CONH(C1-C6 

алкил), -CONH2, -NHC(O)(C1-C6 алкил), -

NHC(O)(фенил), -N(C1-C6 алкил)C(O)(C1-C6 

алкил), -N(C1-C6 алкил)C(O)(фенил), -C(O)C1-

C6 алкил, -C(O)C1-C6 алкилфенил, -C(O)C1-C6 

халоалкил, -OC(O)C1-C6 алкил, -S(O)2-C1-C6 

алкил, -S(O)-C1-C6 алкил, -S(O)2-фенил, -

S(O)2-C1-C6 халоалкил, -S(O)2NH2, -

S(O)2NH(C1-C6 алкил), -S(O)2NH(фенил), -

NHS(O)2(C1-C6 алкил), -NHS(O)2(фенил), и -

NHS(O)2(C1-C6 халоалкил). 

  

, има уште 21 патентни барања 

 

 

(51)  C 07D 471/04, A 61K 31/519, A 61P 37/00

  

(11)  9079   (13) Т1 

(21)  2018/951   (22) 15/11/2018 

(45) 31/03/2019 

(30)  US201261654023P  31/05/2012  US 

(96)  31/05/2013 EP13729184.5 

(97)  05/09/2018 EP2855476 

(73)  Eisai R&D Management Co., Ltd. 

6-10, Koishikawa 4-chome Bunkyo-ku 

Tokyo 112-8088, JP 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  SATOH, Takashi; BOIVIN, Roch; CARLSON, 

Eric; ENDO, Atsushi; HANSEN, Hans; ISHIZAKA, 

Sally; MACKEY, Matthew; NARAYAN, Sridhar; 

SCHILLER, Shawn and HAWKINS, Lynn D. 

(54)  ТЕТРАХИДРОПИРАЗОЛОПИРИМИДИН 

СОЕДИНЕНИЈА 
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(57)  1  Соединение со формулата (I)  

  
 или негова фармацевтски прифатлива сол, или негов стереоизомер или мешавина од 

негови стереоизомери, назначено со тоа, што  
R1 е опционално супституиран пиперидинил, опционално супституиран пиридил, 
опционално супституиран пиролил, опционално супституиран пиролидинил, 1,4-
диметилтиазолил, 2-етил-4-метилтиазолил, 2-изопропилтиазол-5-ил, тиазолил, 3-
етилтиазол-5-ил, 1-метилсулфонилпиперидин-4-ил, или  

R1 е -C(O)Z, каде што Z е пиперазинил, пиперидинил пропил, (S)-2-(3-
етилпиперазин-1-ил), опционално супституиран пиролопиролил, пиперидин-3-
иламино, или, 
R1 е  

 
каде што R13 е H, метилпиразолил, метилимидазолил, бензил, 3-хидроксибутил, 3-
(диметиламино)-2,2-диметилпропил, етиламид, метилпиридил, метилсулфонил, (1-
метилимидазолил-2-ил)метил, (1,5-диметилимидазолил-4-ил)метил, (1-
метилпирол-2-ил)метил, или каде што R13 е C(O)W, каде што W е -N(CH3)2, 
пиперидинил, пиперазинил, или морфолинил, или, 
R1 е 

 
каде што R14 е -C(O)CH3, H, или (1-метилпирол-2-ил)метил, или, 
R1 е  
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или 
R1 е 

 
каде што A, B, и D може сите да се јаглерод, или каде што две од A, B, и D се 
јаглерод и другото е азот, или каде што едно од A, B, и D е јаглерод и 
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преостанатите две се азот; и кога е азот R4 е отсутно, кога B е азот R2 е отсутно, и 
кога D е азот R3 е отсутно; и каде што 

R2 е H, -CH3, или F, или, со R3 и атомите на позиции и b, формираат опционално 
супституиран пиридин или пиразол; и каде што 
R3 е H, F, Cl, -CN, -CH3, -OCH3, -OH, -NH2, метилсулфонил,  

 
 

 
или, со R4 и атомите на b и c, формираат опционално супституиран бензен, 
опционално супституиран имидазолил, опционално супституиран пиразол, 
опционално супституиран пиразолидин, опционално супституиран имидазолилидин, 
опционално супституиран изотиазол, 

 
или, со R2 и атомите на а и b, формираат опционално супституиран пиридин или 
опционално супституиран пиразол; и каде што 
R4 е F, -CN, -OCH3, -OEt, H, Cl, Br, -NH-C(O)-CH-(CH3)2, -N(CH3)2, -CH3, -CH2OH,  

 
опционално супституиран пиперазинил, 4-хидроксипиперизин-1-ил, опционално 
супституиран пиперидинил не прикачен на фенил група преку азот, или, со R3 и 
атомите на b и c, формираат опционално супституиран пиразол прстен или 

 
или, со R5 и атомите на c и d, формираат опционално супституиран пиразол прстен 
или опционално супституиран пирол прстен, или, 
R4 е -(q)-C(O)X, каде што q е врска, е -NH-, или е -CH2-, и 
каде што X е -NR11R12, 
каде што R11 и R12 се обете H, обете -CH2CH3, или обете -CH3, или каде што едно од 
R11 и R12 е H и другото е 1,1-диметилетил, циклобутил, циклопропил, линеарни, 
разгранети или циклични заситени хидројаглероди што имаат помеѓу еден и четири 
јаглерод атоми, метил алкохол, етил алкохол, пропил алкохол, циклобутилметил; 2,3-
дихидроксипропил, бензил, опционално супституиран азетидинил, пиролидинил, 
пиперидинил, метилазетидинил, опционално супституиран пиролил, -CH2-NH-CH3, 
пиразолил, пиперазинил, алкохол, -OCH3, или  
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или 
каде што X е опционално супституиран пиролидинил прикачен преку азот на карбонил 
групата од R4, опционално супституиран пиперидинил не прикачен преку азот на 
карбонил групата од R4, опционално супституиран пиперазинил прикачен преку азот 
на карбонил групата од R4, опционално супституиран азетидинил прикачен преку азот 
на карбонил групата од R4 или опционално супституиран морфолинил прикачен преку 
азот на карбонил групата од R4,  

 
 

 
 

 
или 

 
и каде што 
R5 е H, F, Cl, -CH3, -OCH3, пиролил, -CH2OH, -NH2, -OH,  

 
 

 
или, со R4 и атомите на c и d, формираат опционално супституиран бензен, 
опционално супституиран пиразол, или опционално супституиран пирол, или, со R6 и 
атомите на d и e, формираат опционално супституиран пиридин, или R5 е C(O)Y, каде 
што Y е -NH2, -N(CH3)2, опционално супституиран пиперазинил, опционално 
супституиран пиперидинил,  
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; и каде што 
R6 е H, F, -CH3, -CF3, или, со R5 и атомите на c и d, формираат опционално 
супституиран бензен или опционално супституиран пиразол; и каде што 
R7 е -CF3 или -CHF2; и каде што 
R8 е  

 
и каде што 
R9 е Br, Cl, F, I, или H; 
со следниве услови:  

кога R4 е F: R2 не е -CH3 или F; R3 не е -CH3, -CN, F, Cl, или -OCH3; R5 не е -CH3, F, 
Cl, или -OCH3; и R6 не е -CH3 или F; 
кога R4 е Cl: R2 не е F; R3 не е F или -CN; R5 не е F, -CN, или -C(O)N(CH3)2; R6 не е -
CF3 или F; D не е азот; и или R5 е -C(O)NH2 или едно од R2, R3, R5, и R6 е -CH3; 
кога R4 е -CH3: R3 не е F; R5 не е F; и R5 и R6 не формира пиримидин заедно со 
атомите на d и e; 
кога R4 е -OCH3: R2 не е F; R3 не е Cl или -OCH3, R5 не е Cl или -OCH3; и R6 не е F 
или -CF3; 
кога R4 е -CN: R2 не е F; R3 не е Cl, F, или -OCH3, R5 не е Cl, F, или -OCH3; и R6 не е 
F; 
кога R4 е -OCH2CH3: R3 не е Cl или F; R5 не е Cl или F; и R6 не е -CF3; 
кога R4 е  

 
R3 не е H или F; и R5 не е H или F; 
кога R4 е  

 
барем едно од R2, R3, R5, и R6 не е H; 
кога R4 е  

или 
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R3 не е F; и R5 не е F; 
кога R2 е F: R3 не е -OCH3 или F; R5 не е -CN; и барем едно од R3, R4, R5, и R6 не е 
H; 
кога R2 е Cl: R3 не е F; 
кога R2 е -CH3: R3 не е Cl; барем едно од R3, R4, R5, и R6 не е -CH3; и R4 и R5 не 
формира пиразолил со атомите на c и d; 
кога R3 е -OCH3: R2 не е F; и R6 не е F; 
кога R3 е F: R2 не е -OCH3; и X не е  

 
кога R3 е Cl: R5 не е Cl; R11 не е бензил; и R12 не е бензил; 
кога R5 е Cl, R6 не е -CH3; R11 не е бензил; и R12 не е бензил; 
кога R5 е F или -OCH3: R6 не е F; 
кога R6 е F: барем едно од R2, R3, R4, и R5 не е H; 
кога R3 и R5 се H: R11 не е циклопропил; и R12 не е циклопропил; 
кога R9 е Cl, R1 не е амид група; 
кога B е азот и и D се јаглерод: R4 може да не е -CN или  

 
кога R7 е -CHF2 и R4 е  

 
тогаш R4 ја нема апсолутната стереохемија  

 
и 

каде што, кога R8 е  

 
тогаш следниве услови се во сила:  

кога R4 е F: барем едно од R2, R3, R5, и R6 не е H; R3 не е C(O)N(CH3)2; и R5 не е 
C(O)N(CH3)2; 
кога R4 е Cl: барем едно од R2, R3, R5, и R6 не е H; 
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кога R3 е F: R4 не е C(O)NHCH2CH2CH2CH3, C(O)N(CH3)2, C(O)NHCH2CH2CH3, или 
C(O)NHC(CH3)3; 
R4 не е C(O)NHCH2CH2CH2OH, C(O)NHCH(CH3)2, -CN, или 

 
R1 не е  

 
R5 не е  

 
R3 не е 

 
кога R2 е F: R5 не е -C(O)NH2; 
кога R2 е -CH3, R4 и R5 не формира пиразол со атоми на c и d; и 
кога B е азот, R3 и R4 не формира опционално супституиран имидазолил со 
атомите на b и c; и 

каде што, кога R8 е 

 
тогаш следниве услови се во ефект:  

R4 не е -CH3, -C(O)NHCH2CH2OH, -NHC(O)CH(CH3)2, или 

 
кога R4 е C(O)NHCH3, барем едно од R2, R3, R5, и R6 не е H; 
кога R4 е -OCH3: R3 не е F или -CH3; и R5 не е F или -CH3; 
кога R4 е  

 
R3 не е Cl; и R5 не е Cl; 
кога R4 е -C(O)NHCH(CH3)2 или -C(O)N(CH2CH3)2: барем едно од R3 и R5 не е H; 

или 
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R5 не е -C(O)NH2; и 
R6 не е -CF3, 

назначено со тоа, што изразот опционално супституиран значи дека структурата на 
субјектот може да вклучува, но не е потребно да вклучува, еден или повеќе 
супституенти независно одбрани од линеарни, разгранети или циклични заситени 
хидројаглероди што имаат помеѓу еден и четири јаглерод атоми, метокси-, -OH, -NH2, 
-CH2-NH-CH3, -OCH2CH2CH3 или OCH(CH3)2, и доколку опционално супституираната 
средина е циклична тогаш опционалната супституција може да вклучува метил мост 
помеѓу два атоми во прстенот. 

 

 

 

 

 

(51)  H 04N 19/122  

(11)  9080   (13) Т1 

(21)  2018/952   (22) 15/11/2018 

(45) 31/03/2019 

(30)  US20100374348P  17/08/2010  US 

(96)  17/08/2011 EP15173403.5 

(97)  14/11/2018 EP2950532 

(73)  Samsung Electronics Co., Ltd. 

129, Samsung-ro 

Yeongtong-gu 

Suwon-si 

Gyeonggi-do 443-742, KR 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Han, Woo-Jin and Lee, Tammy 

(54)  АПАРАТУРА ЗА ДЕКОДИРАЊЕ НА 

ВИДЕО СО УПОТРЕБА НА 

ТРАНСФОРМАЦИСКА ЕДИНИЦА СО 

ВАРИАБИЛНА СТРУКТУРА НА СТЕБЛО 

(57)  1  Апаратура за декодирање на видео 

којашто содржи 
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единица за екстрахирање, којашто обезбедува, 

од податочен тек, информација за хиерархиска 

структура на трансформациска единица 

којашто содржи информација за максимална 

поделеност на трансформациска единица со 

внатрешен начин, информација за максимална 

поделеност на трансформациска единица со 

меѓу начин и информација за начин на 

предвидување на кодирана единица, кадешто 

информацијата за максимална поделеност на 

трансформациска единица со внатрешен начин 

е вкупен број на дозволени нивоа на 

трансформациски единици во однос на 

кодирана единица предвидена во согласност со 

внатрешниот начин, кадешто информацијата за 

максимална поделеност на трансформациска 

единица со меѓу начин е вкупен број на 

дозволени нивоа на трансформациски единици 

во однос на кодирана единица предвидена во 

согласност со меѓу начин, и кадешто 

информацијата за максимална поделеност на 

трансформациска единица со внатрешен начин 

и информацијата за максимална поделеност на 

трансформациска единица со меѓу начин се 

одделно определени; и 

единица за декодирање којашто определува 

ниво на максимална поделеност на 

трансформациска единица врз основа на 

информација за максимална поделеност на 

трансформациска единица со внатрешен начин 

кога информацијата за начинот на 

предвидување укажува на тоа дека кодираната 

единица е предвидена во согласност со 

внатрешен начин, 

кадешто единицата за декодирање определува 

трансформациски единици во кодираната 

единица предвидени во согласно со 

внатрешниот начин со употреба на ниво на 

максимална поделеност на трансформациска 

единица и информација за видот на партиција 

на кодираната единица, кадешто димензиите на 

трансформациската единица се еднакви или 

помали од димензиите на партициите 

определени во кодираната единица 

предвидена во согласност со внатрешниот 

начин, 

кадешто единицата за декодирање изведува 

инверзна трансформација на кодираната 

единица предвидена во согласност со 

внатрешниот начин со употреба на 

трансформациската единица. 

  

, има уште 1 патентни барања 
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(51)  H 04N 19/119  

(11)  9081   (13) Т1 

(21)  2018/953   (22) 15/11/2018 

(45) 31/03/2019 

(30)  US20100374348P  17/08/2010  US 

(96)  17/08/2011 EP15173395.3 

(97)  14/11/2018 EP2953356 

(73)  Samsung Electronics Co., Ltd. 

129, Samsung-ro 

Yeongtong-gu 

Suwon-si 

Gyeonggi-do 443-742, KR 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Han, Woo-Jin and Lee, Tammy 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ДЕКОДИРАЊЕ НА 

ВИДЕО СО УПОТРEБА НА  

ТРАНФОРМАЦИСКА ЕДИНИЦА СО 

ВАРИАБИЛНА СТРУКТУРА НА СТЕБЛО 

(57)  1  Постапка за декодирање на видео 

којашто содржи 

добивање, од податочен тек, информација за 

хиерархиска структура на трансформациска 

единица којашто содржи информација за 

максимална поделеност на трансформациска 

единица со внатрешен начин, информација за 

максимална поделеност на трансформациска 

единица со меѓу начин и информација за начин 

на предвидување на кодирана единица, 

кадешто информацијата за максимална 

поделеност на трансформациска единица со 

внатрешен начин е вкупен број на дозволени 

нивоа на трансформациски единици во однос 

на кодирана единица предвидена во согласност 

со внатрешниот начин, кадешто информацијата 

за максимална поделеност на 

трансформациска единица со меѓу начин е 

вкупен број на дозволени нивоа на 

трансформациски единици во однос на 

кодирана единица предвидена во согласност со 

меѓу начин, и кадешто информацијата за 

максимална поделеност на трансформациска 

единица со внатрешен начин и информацијата 

за максимална поделеност на 

трансформациска единица со меѓу начин се 

одделно определени; и 

кога информацијата за начинот на 

предвидување укажува на тоа дека кодираната 

единица е предвидена во согласност со 

внатрешен начин, определување ниво на 

максимална поделеност на трансформациска 

единица врз основа на информација за 

максимална поделеност на трансформациска 

единица со внатрешен начин; 

определување трансформациски единици во 

кодираната единица предвидени во согласно со 

внатрешниот начин со употреба на ниво на 

максимална поделеност на трансформациска 

единица и информација за видот на партиција 

на кодираната единица, кадешто димензиите на 

трансформациската единица се еднакви или 

помали од димензиите на партициите 

определени во кодираната единица 

предвидена во согласност со внатрешниот 

начин, 

изведба на инверзна трансформација на 

кодираната единица предвидена во согласност 

со внатрешниот начин со употреба на 

трансформациските единици. 

  

, има уште 2 патентни барања 
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(51)  H 04N 19/124, H 04N 19/61, H 04N 19/463, H 

04N 19/176  

(11)  9082   (13) Т1 

(21)  2018/954   (22) 15/11/2018 

(45) 31/03/2019 

(30)  US201261592577P  30/01/2012  US 

(96)  30/01/2013 EP13744207.5 

(97)  14/11/2018 EP2811745 

(73)  Samsung Electronics Co., Ltd. 

129, Samsung-ro 

Yeongtong-gu 

Suwon-si, Gyeonggi-do 443-742, KR 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  LEE, Tammy 

(54)  ПОСТАПКА И АПАРАТУРА ЗА 

ХИЕРАРХИСКА ПОДАТОЧНА ЕДИНИЦА 

БАЗИРАНА НА ВИДЕО КОДИРАЊЕ И 

ДЕКОДИРАЊЕ КОЈАШТО СОДРЖИ 

КВАНТИЗАЦИСКИ ПАРАМЕТАР НА 

ПРЕДВИДУВАЊЕ 

(57)  1  Постапка за декодирање на видео, 

постапката содржи 

добивање (2810) на синтаксен елемент во 

однос на ниво на парче на иницијален КП 

(Квантизациски Параметар), од податочен тек 

за определување на ниво на парче на 

иницијален КП употребен за изведба на 

инверзна квантизација на кодирана единица 

вклучена во парче; 

добивање (2820) на ниво на парче на 

иницијален КП за предвидување на КП 

употребен за изведба на инверзна квантизација 

на кодираните единици вклучени во парчето, 

врз основа на добиениот синтаксен елемент; 

добивање (2830) на предвиден КП од постојна 

квантизациска група кога ентропското 

декодирање е изведено на множество на нишки 

во согласност со фронтално паралелно 

процесирање (ФПП), кога предвидениот КП на 

постојната квантизациска група е ниво на парче 

на иницијален КП; 

добивање на предвидена КП од следна 

квантизациска група кога ентропското 

декодирање е изведено на множество на нишки 

во согласност со ФПП, кадешто предвидената 
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КП од следната квантизациска група е ниво на 

парче на иницијален КП; 

определување (2840) на секој КП кој треба да 

се примени кон едеиница за кодирање вклучени 

во постојната квантизациска група и единица за 

кодирање вклучена во следната квантизациска 

група со додавање на предвидениот КП од 

постојната квантизациска група кон КП 

различен од единицата за кодирање вклучена 

во постојната квантизациска група вклучена во 

податочниот тек и со додавање на 

предвидениот КП од следната квантизациска 

група кон КП различен  од единицата за 

кодирање вклучена во следната квантизациска 

група вклучена во податочниот тек; и 

изведба (2850) на инверзна квантизација на 

единицата за кодирање вклучена во постојната 

квантизациска група во постојна нишка којашто 

е постојна податочна единица за паралелно 

декодирање вклучена во следната 

квантизациска група во следна нишка којашто е 

следна податочна единица за паралелно 

декодирање, врз основа на секој определен КП, 

кадешто постојната квантизациска група е прва 

квантизациска група во постојната нишка 

вклучена во парчето, следната квантизациска 

група е прва квантизациска група во следната 

нишка вклучена во парчето, и 

постојната квантизациска група содржи сет од 

една или повеќе единици за кодирање коишто 

го делат предвидениот КП на постојната 

квантизациска група, 

кадешто секоја од множеството нишки ја 

вклучува постојната нишка и следната нишка е 

множество на најголемите кодирани блокови од 

истиот ред, 

ФПП вклучува постапка во којашто можната 

информација за ентропско декодирање на 

првата по големина кодирана единица на 

нишка се определува со употреба на можната 

информација за ентропско декодирање на 

втората по големина кодирана единица на 

горна нишка, 

кадешто предвидениот КП на квантизациска 

група, којашто е во постојната нишка, и не е во 

постојната квантизациска група, се генерира со 

употреба на параметар на квантизација на 

соседна кодирана единица од квантизациската 

група на постојната нишка, 

кадешто секоја од постојните нишки и следната 

нишка е од множеството на нишки вклучени во 

парчето, 

кадешто предвидениот КП на првата 

квантизациска група во секое од множеството 

нишки е ниво на парче на иницијален КП. 

  

, има уште 0 патентни барања 
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(51)  C 07J 9/00, A 61K 31/575, A 61P 25/28  

(11)  9083   (13) Т1 

(21)  2018/955   (22) 16/11/2018 

(45) 31/03/2019 

(30)  US201361779735P  13/03/2013  US 

(96)  13/03/2014 EP14774060.9 

(97)  29/08/2018 EP2968369 

(73)  Sage Therapeutics, Inc. 

Cambridge, MA 02142, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  SALITURO, Francesco, G.; MARTINEZ 

BOTELLA, Gabriel; HARRISON, Boyd, L. and 

ROBICHAUD, Albert, J. 

(54)  НЕВРОАКТИВНИ СТЕРОИДИ И МЕТОДИ 

ЗА НИВНА УПОТРЕБА  

(57)  1  Соединение со Формула (I): 

 

  

 

или негова фармацевтски прифатлива сол; 

каде што: 

 

R1 е заменет или незаменет алифатик; 

R2 е водород, халоген, заменет или незаменет 

C1-6алкил, заменет или незаменет 

циклопро¬пил, или -ORA2, каде што RA2 е 

водород или заменет или незаменет алкил; 

R3a е водород или -ORA3, каде што RA3 е 

водород или заменет или незаменет алкил, и 

R3b е водород; 

или R3a и R3b се соединети за да формираат 

оксо (=O) група; 

R4 е водород, заменет или незаменет алкил, 

или халоген; 
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X е -C(RX)2- или -O-, каде што RX е водород 

или флуор, или една RX група и R5b се 

соединети за да формираат двојна врска; 

секоја појава на R5a и R5b е независно водород 

или флуор; 

R6a е не-водородна група селектирана од 

групата која што се состои од заменет и 

незаменет алкил, заменет и незаменет 

алкенил, заменет и незаменет алкинил, 

заменет и незаменет кар¬боциклил, заменет и 

незаменет хетероциклил, заменет и незаменет 

арил, и заменет и незаменет хетероарил група, 

каде што не-водородната група е 

незадолжително заменета со флуор; и 

R6b е водород или заменета или незаменета 

алкил група незадолжително заменета со 

флу¬ор; 

  претставува единечна или двојна врска, под 

услов ако единечна врска е присутна, то-гаш 

водородот во C5 е во алфа конфигурацијата; 

 

под услов ако: 

 

(1) најмалку еден од RX, R5a, и R5b е флуор; 

или 

(2) најмалку еден од R6a и R6b е не-водородна 

група заменета со флуор; или 

(3) R6a е не-водородна група која што содржи 

помеѓу два и десет јаглеродни атоми; и 

пона¬та¬му под услов дека соединението не е: 

 

 

 

 

  

, има уште 18 патентни барања 

 

 

(51)  A 61K 9/22  

(11)  9084   (13) Т1 

(21)  2018/956   (22) 16/11/2018 

(45) 31/03/2019 

(30)  US20100314465P  16/03/2010  US 

(96)  16/03/2011 EP11756957.4 

(97)  29/08/2018 EP2547332 

(73)  TITAN PHARMACEUTICALS, INC. 

400 Oyster Point Boulevard,Suite 505 

South San Francisco, CA 94080-1921, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  PATEL, Rajesh, A. and BHONSLE, Sunil, R. 

(54)  ХЕТЕРОГЕНИ ИМПЛАНТИБИЛНИ УРЕДИ 

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ЛЕК 

(57)  1  Имплантибилен уред за ослободување 

на фармацевтска супстанција кај пациент, 

којшто содржи:  

 

јадро коешто содржи полимерен материјал на 

јадро коешто не содржи фармацевтска 

супстанција; 

прв слој којшто содржи прв-слој на 

фармацевтска супстанција и прв-слој на 

полимерен материјал којшто го обиколува 

јадрото кадешто полимерниот материјал 

содржи биокомпатибилен полимерен матрикс и 

кадешто првиот-слој на фармацевтска 

супстанција е осолободен преку пори коишто се 

отворени на површината на матриксот; и 

опционално содржат еден или повеќе 

дополнителни слоеви коишто содржат 

дополнителна фармацевтска супстанција и 

дополнителен полимерен материјал, кадешто 

јадрото на полимерниот материјал, првиот-слој 

на полимерниот материјал и дополнителните 
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полимерни материјали се истите или различни, 

кадешто првиот-слој на фармацевтска 

супстанција и дополнителните фармацевтски 

супстанции се истите или различни;  

кадешто секој слој на уредот содржи 

фармацевтска супстанција; и 

кадешто јадрото на полимерниот материјал, 

првиот-слој на полимерниот материјал и 

дополнителните полимерни материјали од 

едниот или повеќе дополнителни слоеви 

содржат етилен винил ацетат (EVA).  

  

, има уште 11 патентни барања 

 

 

(51)  A 61K 31/4525, A 61P 5/24, A 61P 15/12  

(11)  9085   (13) Т1 

(21)  2018/957   (22) 16/11/2018 

(45) 31/03/2019 

(30)  US20060499586  04/08/2006  US 

(96)  31/07/2007 EP13190594.5 

(97)  29/08/2018 EP2719385 

(73)  Sebela International Limited 

H.P. House 

21 Laffan Street 

Hamilton HM09, BM 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  Richards, Patricia Allison Tewes 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА 

ТЕРМОРЕГУЛАЦИОНА ДИСФУНКЦИЈА СО 

ПАРОКСЕТИН 

(57)  1  Пароксетин во облик на хидрохлоридна 

сол или мезилатна сол за употреба во 

лекување на жени кои имаат валунзи поврзани 

со менопауза, во доза од 7.5 mg/ден, сметано 

на остаток на пароксетин.  

, има уште 2 патентни барања 
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(51)  C 07C 275/30, C 07C 275/28, C 07D 233/64, 

C 07D 209/20, C 07K 5/078, C 07K 5/062, C 07K 

5/072, A 61K 31/216, A 61K 31/198, A 61K 

31/197, A 61K 31/17, A 61K 31/417, A 61K 

31/4045, A 61P 27/02  

(11)  9086   (13) Т1 

(21)  2018/958   (22) 16/11/2018 

(45) 31/03/2019 

(30)  US201161551772P  26/10/2011  US 

(96)  23/10/2012 EP12781009.1 

(97)  05/09/2018 EP2770989 

(73)  ALLERGAN, INC. 

2525 Dupont Drive 

Irvine, CA 92612, US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  BEARD, Richard L.; DUONG, Tien T.; 

DONELLO, John E.; VISWANATH, Veena and 

GARST, Michael E. 

(54)  АМИДНИ ДЕРИВАТИ НА N-УРЕА 

СУПСТИТУИРАНИ АМИНОКИСЕЛИНИ КАКО 

МОДУЛАТОРИ НА РЕЦЕПТОР ВО ВИД НА 

ФОРМИЛ ПЕПТИД РЕЦЕПТОР ТИП-1 (FPRL-1) 

(57)  1  Соединение избрано од: 

 {[2-{[(4-бромофенил)карбамоил]амино}-

3-(1H-индол-3-ил)пропаноил]амино}оцетна 

киселина; 

 2-{[(2R)-2-{[(4-

бромофенил)карбамоил]амино}-4-

метилпентаноил]амино}-2-метилпропанска 

киселина; 

 {[2-{[(4-бромофенил)карбамоил]амино}-

3-(1H-имидазол-4-ил)пропаноил]амино}оцетна 

киселина; 

 {[(2S)-2-{[(4-

бромофенил)карбамоил]амино}-4-

(метилсулфонил)бутаноил]амино}оцетна 

киселина; 

 {[(2S)-2-{[(4-

бромофенил)карбамоил]амино}-4-

(метилсулфанил)бутаноил]амино}оцетна 

киселина; 

 2-метил-2-{[(2S)-4-метил-2-({[4-

(трифлуорометил)фенил]карбамоил}амино)пен

таноил]амино}пропанска киселина; 

 {[(2S)-4-метил-2-({[4-

(метилсулфонил)фенил]карбамоил}амино)пент

аноил]амино}оцетна киселина; 

 {[(2S)-4-метил-2-({[4-

(метилсулфинил)фенил]карбамоил}амино)пент

аноил]амино}оцетна киселина; 

 2-{[(2S)-2-{[(4-

бромофенил)карбамоил]амино}-4-

метилпентаноил]амино}-2-метилпропанска 

киселина; 

 ({(2S)-4-метил-2-[({4-

[(трифлуорометил)сулфанил]фенил}карбамоил)

амино]пентаноил}амино)оцетна киселина; 

 {[(2S)-4-метил-2-({[4-

(метилсулфанил)фенил]карбамоил}амино)пент

аноил]амино}оцетна киселина; 

 {[(2R)-2-{[(4-

бромофенил)карбамоил]амино}-4-

метилпентаноил]амино}оцетна киселина; 

 {[(2R,3R)-2-{[(4-

бромофенил)карбамоил]амино}-3-

метилпентаноил]амино}оцетна киселина; 

 {[(2S)-4-метил-2-({[4-

(трифлуорометил)фенил]карбамоил}амино)пен

таноил]амино}оцетна киселина; 

 {[(2R)-2-{[(4-бромо-2-

флуорофенил)карбамоил]амино}-4-

метилпентаноил]амино}оцетна киселина; 

 [(2-{[(4-бромофенил)карбамоил]амино}-

2-метилпропаноил)амино]оцетна киселина; 

 [(2-{[(4-бромофенил)карбамоил]амино}-

2-етилбутаноил)амино]оцетна киселина; 

 [(2-{[(4-бромофенил)карбамоил]амино}-

2,4-диметилпентаноил)амино]оцетна киселина; 

 (2S)-{[(2S)-2-{[(4-

бромофенил)карбамоил]амино}-4-

метилпентаноил]амино}(фенил)етанска 

киселина; 

 (2S)-2-{[(2S)-2-{[(4-
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бромофенил)карбамоил]амино}-4-

 метилпентаноил]амино}(фенил)пентанс

ка киселина; 

 (2S)-2-{[(2S)-2-{[(4-

бромофенил)карбамоил]амино}-4-

метилпентаноил]амино}-3-метилбутанска 

киселина; 

 (2S)-2-{[(2S)-2-{[(4-

бромофенил)карбамоил]амино}-4-

метилпентаноил]амино}(фенил)пропанска 

киселина; 

 (2S)-2-{[(2S)-2-{[(4-бромо-2-

флуорофенил)карбамоил]амино}-4-

метилпентаноил]амино}(фенил)пропанска 

киселина; 

 {[(2S)-2-{[(4-бромо-2-

флуорофенил)карбамоил]амино}-4-

метилпентаноил]амино}оцетна киселина; 

 {[(2S)-2-{[(4-

бромофенил)карбамоил]амино}-4-

метилпентаноил]амино}оцетна киселина; 

 {[(2S)-2-{[(4-бромо-2-

флуорофенил)карбамоил]амино}пентаноил]ами

но}оцетна киселина; 

 {[(2S)-2-{[(4-

бромофенил)карбамоил]амино}пентаноил]амин

о}оцетна киселина; 

 {[(2S,3S)-2-{[(4-

бромофенил)карбамоил]амино}-3-

метилпентаноил]амино}оцетна киселина; 

 {[(2S,3S)-2-{[(4-бромо-2-

флуорофенил)карбамоил]амино}-3-

метилпентаноил]амино}оцетна киселина; 

 3-{[(2S)-2-{[(4-

бромофенил)карбамоил]амино)-3-

фенилпропаноил]амино}пропанска киселина; и 

 {[(2S)-2-{[(4-

бромофенил)карбамоил]амино}-3-

фенилпропаноил]амино}оцетна киселина; 

 или негова фармацевтски прифатлива 

сол. 

  

, има уште 5 патентни барања 

 

 

(51)  D 06N 3/00, C 08J 9/32, C 08J 9/36, A 41D 

19/00  

(11)  9087   (13) Т1 

(21)  2018/959   (22) 16/11/2018 

(45) 31/03/2019 

(30)  GB20150007490  30/04/2015  GB and 

US201414546619  18/11/2014  US 

(96)  16/11/2015 EP15194804.9 

(97)  31/10/2018 EP3023538 

(73)  ATG Ceylon (Private) Limited 

Spur Road 7 

Phase 2 

IPZ Katunayaka, LK 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  TAYLOR, John Arthur; MENDIS, Agampodi 

Sunil Shantha; ABDEEN, Mohamed Fazal and 

GOTH, Howard William Thomas 

(54)  АНТИПЕРСПИРАНТСКА РАКАВИЦА 

(57)  1  Метода за изработка на облека, методот 

има чекори: 

а) поставување на подлогата на калапот; 

b) нанесување на коагулант на подлогата и 

потоа нанесување на слој од пена на 

полимерниот материјал на подлогата; 

c) овозможување на коагулант да коагулира дел 

од пената за контролиран период, така што 

долната страна на слојот на пена полимерниот 

материјал, кој е најблизок до подлогата, 

коагулира за да формира коагулиран слој и 

надворешен дел од слојот на пена не коагулира 

и формира некоагулиран слој; 

d) отстранување на некоагулираниот слој од 

пена пред да се формира филмска кожа на 

слојот од пена, за да се остави кохезивен, 

порозен и дишечки коагулиран слој на 
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полимерниот материјал на подлогата, и 

e) отстранување на материјалот за облека кој 

што го содржи супстратот и коагулираниот 

полимерски материјал од калапот и каде што 

пред и/или по чекор e) едно или повеќе 

сврзувачки агенси и еден или повеќе преливи 

за врзување се нанесуваат на материјалот за 

облека така што облекувањето соединенијата 

се врзани за површината на материјалот за 

облека, при што обложувачкото соединение е 

мешавина од есенцијални масла. 

  

, има уште 14 патентни барања 

 

 

(51)  B 65B 25/00, B 65B 55/00, B 65B 25/22  

(11)  9088   (13) Т1 

(21)  2018/960   (22) 19/11/2018 

(45) 31/03/2019 

(30)  US201361884700P  30/09/2013  US 

(96)  30/09/2014 EP14847113.9 

(97)  22/08/2018 EP3052389 

(73)  Lebovich, Lenny 

1046 West Kinzie Street 

Suite 300 

Chicago, IL 60642, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Lebovich, Lenny 

(54)  ПАКУВАЊЕ ЗА ХРАНА 

(57)  1  Склоп на пакување за храна (100), кој се 

состои од: 

 рекламна картичка (102); 

 проѕирна фолија (104) поставена со 

барем дел веднаш до рекламната картичка 

(102), при што проѕирната фолија (104) има 

предна страна (106), задна страна (108) која е 

свртена кон рекламната картичка (102) 

спротивно од предната страна (106), и празнина 

(110) поставена помеѓу предната и задната 

страна (106,108); и 

 прехранбен производ (112) поставен во 

празнината (110); 

каде што проѕирната фолија (104) е прикачена 

на рекламната картичка (102) на место на 
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прикачување кое се наоѓа веднаш над 

празнината (110), овозможувајќи дел од 

проѕирната фолија под местото на 

прикачување да се оддалечи од рекламната 

картичка (102); и каде што празнината (110) не 

се издолжува странично вон рекламната 

картичка (102); 

 и каде што проѕирната фолија (104) 

има: 

 перфорација (708) која се наоѓа помеѓу 

празнината (110) и горен дел (126) од 

проѕирната фолија (104); и заптивка (114) 

помеѓу предната страна (106) и задната страна 

(108) од фолијата така што (104) предната 

страна (106) да може да се одлепи од задната 

страна (108). 

  

, има уште 14 патентни барања 

 

 

(51)  E 02F 3/40, E 02F 9/28, E 02F 3/60  

(11)  9103   (13) Т1 

(21)  2018/985   (22) 23/11/2018 

(45) 31/03/2019 

(30)  US201261654501P  01/06/2012  US 

(96)  30/05/2013 EP13796346.8 

(97)  31/10/2018 EP2855785 

(73)  ESCO Group LLC 

2141 NW 25th Avenue 

Portland, OR 97210-2578, US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  OLLINGER, Charles, G., IV; HANKLAND, 

Joel and STANGELAND, Kevin, S. 

(54)  РАБОТ НА ЛАЖИЦА ЗА ИСКОПУВАЊЕ 

(57)  1  Работ (10) на лажицата (8) за 

ископување кој што опфаќа најмалку еден 

одливок кој што има должина која се протега 

помеѓу спротивните странични sидови (12) 

лажицата (8), при што работ  (10) oпфаќа 

предната греда (32) и задната греда (34) кои 

што се протегаат по должината на работ  (10) 

за да се обезбеди отпорноста на големиот 

терет во тек на употреба,  каде што секоја од 

предната и задната греда (32, 34) генерално е 
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континуирана и без ненадејни промени по 

нивните должини, горниот панел кој меѓусебно 

ја поврзува предната и задната греда (32, 34) и 

кој ја одредува горната површина (46) преку 

која што материјалот на почвата доваѓа во 

лажицата (8), и поголемиот број на ребрата (35) 

кои што се протегаат помеѓу предната и 

задната греда (32, 34), при што предната и 

задната греда (32, 34) се подебели од горниот 

панел за да се утврдат вдлабнатини (36) по 

должината на ребрата (35), под горниот панел 

(46) и помеѓу предната и задната греда (32, 34), 

a секоје од вдлабнатините (36) е отворено во 

насоката од горниот панел.  

, има уште 9 патентни барања 
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ПРЕГЛЕДИ 

ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА 

ПАТЕНТИТЕ 

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)  

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен  

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот 

 

(51) (51) основен (11) (13) 

8A61K31/52 8A61K31/5365 9070 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 9096 T1 

8B22D13/10 8B22D13/04 9105 T1 

8A61K45/06 8A61K9/20 9106 T1 

8A61P31/00 8C07D487/04 9059 T1 

8C07D239/24 8C07D213/04 9063 T1 

8C07D405/12 8C07D213/04 9063 T1 

8C07D215/14 8C07D215/14 9066 T1 

8C07D471/04 8C07D215/14 9066 T1 

8A61P25/18 8A61K31/496 9067 T1 

8C07D401/12 8C07D401/12 9068 T1 

8B01D53/94 8F01N3/10 9108 T1 

8B01J23/44 8F01N3/10 9108 T1 

8F01N3/28 8F01N3/10 9108 T1 

8A61K47/10 8A61K9/06 9075 T1 

8A61K31/519 8C07D471/04 9079 T1 

8A61P37/00 8C07D471/04 9079 T1 

8A61K31/4525 8A61K31/4525 9085 T1 

8A61K31/197 8A61K31/17 9086 T1 

8C07K5/078 8A61K31/17 9086 T1 

8A41D19/00 8D06N3/00 9087 T1 

8A61K31/497 8C07D401/12 9099 T1 

8A61P27/06 8C07D401/12 9099 T1 

8C07D409/14 8C07D401/12 9099 T1 

8C07D491/048 8C07D401/12 9099 T1 

8A61K9/20 8A61K31/513 9101 T1 

8C05G3/08 8C05G3/08 9053 T1 

8A61P31/18 8A61K31/5365 9070 T1 

8C04B35/565 8C04B35/043 9076 T1 

8A61P39/06 8C07K16/22 9091 T1 

8A61K31/519 8C07D487/04 9057 T1 

8A61K9/64 8A61K9/64 9061 T1 

8C07D405/14 8C07D213/04 9063 T1 

8C07D413/12 8C07D213/04 9063 T1 

8C07D417/12 8C07D213/04 9063 T1 

8A61K9/00 8A61K31/465 9064 T1 

8C07D221/04 8C07D215/14 9066 T1 

8A61K31/506 8C07D401/12 9068 T1 

8B01F3/04 8B01F3/04 9069 T1 

8A61P35/00 8C07D239/48 9109 T1 

8C07D471/04 8C07D471/04 9079 T1 

8C07C275/30 8A61K31/17 9086 T1 

8E05B29/00 8E05B29/00 9089 T1 

8B42D3/02 8B42D3/02 9093 T1 

8A61P35/00 8C07K16/28 9094 T1 

8A61K45/06 8A61K31/19 9098 T1 

8A61P3/04 8A61K31/19 9098 T1 

8C07K16/18 8A61K39/395 9100 T1 

8A61P15/12 8A61K31/4525 9049 T1 

8C07C209/36 8C07C211/48 9051 T1 

8A61K31/351 8A61K9/20 9072 T1 

8A61K45/06 8A61K9/20 9072 T1 

8A61K9/20 8A61K9/20 9072 T1 

8B22D13/04 8B22D13/04 9105 T1 

8A61K9/20 8A61K9/20 9106 T1 

8H04N19/70 8H04N19/70 9056 T1 

8A61K31/4985 8C07D487/04 9059 T1 

8A61P29/00 8C07D487/04 9059 T1 

8A61B17/04 8A61B17/04 9060 T1 

8A61P1/00 8A61K9/64 9061 T1 

8A61P35/00 8C07D213/04 9063 T1 

8C07D401/14 8C07D213/04 9063 T1 

8C07D471/04 8C07D213/04 9063 T1 

8A23G4/18 8A61K31/465 9064 T1 

8A61K9/14 8A61K31/465 9064 T1 

8A61P25/34 8A61K31/465 9064 T1 

8C07D401/12 8C07D215/14 9066 T1 

8A61K31/496 8A61K31/496 9067 T1 

8C07D413/12 8C07D401/12 9068 T1 
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8B01F15/00 8B01F3/04 9069 T1 

8B01J29/76 8F01N3/10 9108 T1 

8F01N3/022 8F01N3/10 9108 T1 

8C07D239/48 8C07D239/48 9109 T1 

8C07K16/24 8C12N15/13 9074 T1 

8A61K9/06 8A61K9/06 9075 T1 

8A61K31/575 8A61K31/575 9083 T1 

8A61P27/02 8A61K31/17 9086 T1 

8C07D209/20 8A61K31/17 9086 T1 

8C07K5/062 8A61K31/17 9086 T1 

8D06N3/00 8D06N3/00 9087 T1 

8B65B55/00 8B65B55/00 9088 T1 

8A61K39/395 8C07K16/28 9094 T1 

8C07K7/08 8A61K51/08 9095 T1 

8A61K31/47 8C07D217/26 9097 T1 

8A61P35/00 8C07D401/12 9099 T1 

8C07D409/04 8C07D401/12 9099 T1 

8E02F3/40 8E02F9/28 9103 T1 

8A61K31/5365 8A61K31/5365 9070 T1 

8C04B35/16 8C04B35/043 9076 T1 

8C04B35/20 8C04B35/043 9076 T1 

8A61K31/167 8A61K9/00 9052 T1 

8A61K9/00 8A61K9/00 9052 T1 

8A61K48/00 8A61K48/00 9055 T1 

8H04N19/61 8H04N19/70 9056 T1 

8H04N19/82 8H04N19/70 9056 T1 

8C07D499/87 8C07D499/87 9058 T1 

8C07D519/00 8C07D487/04 9059 T1 

8A61F2/08 8A61B17/04 9060 T1 

8A61K31/44 8C07D213/04 9063 T1 

8A61K31/505 8C07D213/04 9063 T1 

8C07D403/12 8C07D213/04 9063 T1 

8C07D487/04 8C07D213/04 9063 T1 

8A01N43/42 8C07D215/14 9066 T1 

8A61K31/444 8C07D401/12 9068 T1 

8F01N3/035 8F01N3/10 9108 T1 

8A61P25/28 8A61K31/575 9083 T1 

8B65B25/00 8B65B55/00 9088 T1 

8B42C9/00 8B42D3/02 9093 T1 

8C07K16/30 8C07K16/28 9094 T1 

8C07K16/42 8C07K16/28 9094 T1 

8C07D217/26 8C07D217/26 9097 T1 

8A61P17/06 8C07D401/12 9099 T1 

8C07D407/14 8C07D401/12 9099 T1 

8A61P25/28 8A61K39/395 9100 T1 

8A61K9/28 8A61K31/513 9101 T1 

8A61P5/24 8A61K31/4525 9049 T1 

8E02F9/28 8E02F9/28 9103 T1 

8A61K9/20 8A61K9/16 9073 T1 

8C04B35/01 8C04B35/043 9076 T1 

8C04B35/63 8C04B35/043 9076 T1 

8A61K39/00 8C07K16/28 9096 T1 

8A61K47/12 8A61K9/00 9052 T1 

8C07K16/22 8C07K16/22 9091 T1 

8C07D487/04 8C07D487/04 9057 T1 

8A61P19/08 8C07D487/04 9059 T1 

8A61B17/86 8A61B17/04 9060 T1 

8C07D239/42 8C07D213/04 9063 T1 

8A01N55/00 8C07D215/14 9066 T1 

8C07D215/20 8C07D215/14 9066 T1 

8C07D495/04 8C07D215/14 9066 T1 

8C07D417/12 8C07D401/12 9068 T1 

8B01J37/02 8F01N3/10 9108 T1 

8A61K31/506 8C07D239/48 9109 T1 

8A61K31/5575 8A61K9/06 9075 T1 

8H04N19/124 8H04N19/176 9082 T1 

8A61K31/17 8A61K31/17 9086 T1 

8A61K31/7048 8A61K31/7048 9090 T1 

8C07K14/725 8C07K16/28 9094 T1 

8C07K16/32 8C07K16/28 9094 T1 

8A61K31/19 8A61K31/19 9098 T1 

8A61K38/22 8A61K31/19 9098 T1 

8A61K39/395 8A61K39/395 9100 T1 

8A61K31/4525 8A61K31/4525 9049 T1 

8C07C211/48 8C07C211/48 9051 T1 

8C07C213/08 8C07C211/48 9051 T1 

8E02F3/60 8E02F9/28 9103 T1 

8A61K31/155 8A61K9/20 9072 T1 

8C04B35/626 8C04B35/043 9076 T1 

8A61K39/395 8C07K16/28 9096 T1 

8A61K31/40 8A61K9/00 9052 T1 

8A61K39/395 8C07K16/22 9091 T1 

8A61K31/443 8A61K9/20 9106 T1 

8A61F6/14 8A61F6/14 9054 T1 

8C07D487/04 8C07D487/04 9059 T1 

8C07D403/14 8C07D213/04 9063 T1 
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8C07D405/06 8C07D213/04 9063 T1 

8C07D405/10 8C07D213/04 9063 T1 

8A61K31/465 8A61K31/465 9064 T1 

8C07D215/18 8C07D215/14 9066 T1 

8A61K31/497 8C07D401/12 9068 T1 

8A61P25/28 8C07D401/12 9068 T1 

8F01N3/20 8F01N3/10 9108 T1 

8A61P27/06 8A61K9/06 9075 T1 

8H04N19/463 8H04N19/176 9082 T1 

8H04N19/61 8H04N19/176 9082 T1 

8A61P15/12 8A61K31/4525 9085 T1 

8A61K31/198 8A61K31/17 9086 T1 

8A61K31/216 8A61K31/17 9086 T1 

8C07C275/28 8A61K31/17 9086 T1 

8C08J9/32 8D06N3/00 9087 T1 

8B65B25/22 8B65B55/00 9088 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 9094 T1 

8A61P19/02 8C07D401/12 9099 T1 

8A61P25/28 8C07D401/12 9099 T1 

8C07K16/18 8A61K39/395 9102 T1 

8C04B35/66 8C04B35/043 9076 T1 

8A61K31/573 8A61K9/00 9052 T1 

8A61K47/26 8A61K9/00 9052 T1 

8H04N19/117 8H04N19/70 9056 T1 

8H04N19/46 8H04N19/70 9056 T1 

8A61P35/00 8C07D487/04 9059 T1 

8A61P37/00 8C07D487/04 9059 T1 

8C07D213/04 8C07D213/04 9063 T1 

8C07D401/12 8C07D213/04 9063 T1 

8C07D491/048 8C07D215/14 9066 T1 

8A61K31/4439 8C07D401/12 9068 T1 

8C07K16/40 8C07K16/40 9107 T1 

8C12N15/13 8C12N15/13 9074 T1 

8H04N19/119 8H04N19/119 9081 T1 

8C07J9/00 8A61K31/575 9083 T1 

8A61K9/22 8A61K9/22 9084 T1 

8A61P5/24 8A61K31/4525 9085 T1 

8C08J9/36 8D06N3/00 9087 T1 

8A61K51/08 8A61K51/08 9095 T1 

8A61K31/4427 8C07D401/12 9099 T1 

8C07D401/12 8C07D401/12 9099 T1 

8C07D401/14 8C07D401/12 9099 T1 

8C07D471/04 8C07D401/12 9099 T1 

8C07K16/40 8A61K39/395 9102 T1 

8C04B35/043 8C04B35/043 9076 T1 

8C04B35/622 8C04B35/043 9076 T1 

8A61K31/47 8A61K9/20 9106 T1 

8A61P33/02 8C07D487/04 9057 T1 

8A61K36/534 8A61K9/64 9061 T1 

8A61K9/68 8A61K31/465 9064 T1 

8A01P3/00 8C07D215/14 9066 T1 

8C07D215/38 8C07D215/14 9066 T1 

8F01N3/10 8F01N3/10 9108 T1 

8C07K16/00 8C12N15/13 9074 T1 

8A61K47/32 8A61K9/06 9075 T1 

8H04N19/122 8H04N19/122 9080 T1 

8H04N19/176 8H04N19/176 9082 T1 

8A61K31/4045 8A61K31/17 9086 T1 

8A61K31/417 8A61K31/17 9086 T1 

8C07D233/64 8A61K31/17 9086 T1 

8C07K5/072 8A61K31/17 9086 T1 

8A61P31/04 8A61K31/7048 9090 T1 

8C07K16/46 8C07K16/28 9094 T1 

8A61K31/427 8A61K31/513 9101 T1 

8A61K31/513 8A61K31/513 9101 T1 

8A61K39/395 8A61K39/395 9102 T1 

8C07C217/84 8C07C211/48 9051 T1 

8A61K9/16 8A61K9/16 9073 T1 
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ 

(73) носител на правото на патент  

(51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)  

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот 

 

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

SodaStream Industries Ltd. B 01F 3/04, B 01F 15/00 9069 T1 

H. Lundbeck A/S 

C 07D 401/12, C 07D 413/12, C 07D 417/12, A 

61K 31/497, A 61K 31/444, A 61K 31/4439, A 

61K 31/506, A 61P 25/28 

9068 T1 

H. Lundbeck A/S A 61K 31/496, A 61P 25/18 9067 T1 

Nippon Soda Co., Ltd. 

A 01N 55/00, A 01N 43/42, A 01P 3/00, C 07D 

215/38, C 07D 221/04, C 07D 401/12, C 07D 

471/04, C 07D 491/048, C 07D 495/04, C 07D 

215/18, C 07D 215/14, C 07D 215/20 

9066 T1 

AstraZeneca UK Limited and 

AstraZeneca AB 

A 61K 31/155, A 61K 9/20, A 61K 45/06, A 

61K 31/351 
9072 T1 

Orexo AB A 61K 9/20, A 61K 9/16 9073 T1 

IFOTOP Limited Liability Company 
C 07C 209/36, C 07C 217/84, C 07C 213/08, 

C 07C 211/48 
9051 T1 

Chiesi Farmaceutici S.p.A. 
A 61K 31/167, A 61K 31/40, A 61K 9/00, A 

61K 47/12, A 61K 47/26, A 61K 31/573 
9052 T1 

EuroChem Agro GmbH C 05G 3/08 9053 T1 

Janssen Biotech, Inc. and Janssen 

Biologics B.V. 
C 07K 16/00, C 07K 16/24, C 12N 15/13 9074 T1 

Dyax Corp. C 07K 16/18, C 07K 16/40, A 61K 39/395 9102 T1 

MEDproject Pharma-Entwicklungs- 

und Vertriebsgesellschaft mbH 

A 61K 31/5575, A 61K 47/10, A 61K 47/32, A 

61K 9/06, A 61P 27/06 
9075 T1 

FNYZ AB 
A 23G 4/18, A 61K 31/465, A 61K 9/00, A 61K 

9/14, A 61K 9/68, A 61P 25/34 
9064 T1 

Sun Patent Trust  9065 T1 

Refratechnik Holding GmbH 

C 04B 35/01, C 04B 35/043, C 04B 35/16, C 

04B 35/20, C 04B 35/66, C 04B 35/622, C 04B 

35/626, C 04B 35/63, C 04B 35/565 

9076 T1 

VIIV Healthcare Company A 61K 31/52, A 61K 31/5365, A 61P 31/18 9070 T1 

Verinata Health, Inc.  9077 T1 

Rielda Serrature S.p.A. E 05B 29/00 9089 T1 

Astellas Pharma Europe Ltd. A 61K 31/7048, A 61P 31/04 9090 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. C 07K 16/22, A 61K 39/395, A 61P 39/06 9091 T1 

Unibind Limited B 42C 9/00, B 42D 3/02 9093 T1 

Amgen Research (Munich) GmbH 
C 07K 16/28, C 07K 16/42, C 07K 14/725, C 

07K 16/46, C 07K 16/30, C 07K 16/32, A 61K 
9094 T1 
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39/395, A 61P 35/00 

Merck Patent GmbH C 07K 7/08, A 61K 51/08 9095 T1 

Merus N.V. C 07K 16/28, A 61K 39/00, A 61K 39/395 9096 T1 

Fibrogen, Inc. C 07D 217/26, A 61K 31/47 9097 T1 

The General Hospital Corporation and 

The Children's Medical Center 

Corporation 

A 61K 31/19, A 61K 38/22, A 61K 45/06, A 

61P 3/04 
9098 T1 

Merck Patent GmbH 

C 07D 401/12, C 07D 409/14, C 07D 409/04, 

C 07D 407/14, C 07D 401/14, C 07D 471/04, 

C 07D 491/048, A 61K 31/497, A 61K 31/4427, 

A 61P 27/06, A 61P 25/28, A 61P 19/02, A 

61P 17/06, A 61P 35/00 

9099 T1 

Glaxo Group Limited C 07K 16/18, A 61K 39/395, A 61P 25/28 9100 T1 

AbbVie Inc. 
A 61K 31/427, A 61K 9/28, A 61K 9/20, A 61K 

31/513 
9101 T1 

BASF Corporation 

B 01D 53/94, B 01J 37/02, B 01J 29/76, B 01J 

23/44, F 01N 3/20, F 01N 3/10, F 01N 3/035, F 

01N 3/28, F 01N 3/022 

9108 T1 

Dyax Corp. C 07K 16/40 9107 T1 

Celgene CAR LLC C 07D 239/48, A 61K 31/506, A 61P 35/00 9109 T1 

Vertex Pharmaceuticals Incorporated 
A 61K 31/443, A 61K 9/20, A 61K 45/06, A 

61K 31/47 
9106 T1 

Laempereich Corporation B 22D 13/10, B 22D 13/04 9105 T1 

Sebela International Limited A 61K 31/4525, A 61P 5/24, A 61P 15/12 9049 T1 

Bayer Oy A 61F 6/14 9054 T1 

The Regents of the University of 

Colorado, A Body Corporate and 

Xalud Therapeutics, Inc. 

A 61K 48/00 9055 T1 

Dolby International AB 
H 04N 19/117, H 04N 19/46, H 04N 19/82, H 

04N 19/70, H 04N 19/61 
9056 T1 

Novartis AG C 07D 487/04, A 61K 31/519, A 61P 33/02 9057 T1 

Allecra Therapeutics SAS C 07D 499/87 9058 T1 

Merck Sharp & Dohme B.V. 

C 07D 487/04, C 07D 519/00, A 61K 31/4985, 

A 61P 37/00, A 61P 35/00, A 61P 29/00, A 

61P 19/08, A 61P 31/00 

9059 T1 

Medical Facets LLC A 61B 17/04, A 61B 17/86, A 61F 2/08 9060 T1 

ZX PHARMA, LLC A 61K 36/534, A 61K 9/64, A 61P 1/00 9061 T1 

Hutchison Medipharma Limited 

C 07D 403/12, C 07D 471/04, C 07D 417/12, 

C 07D 213/04, C 07D 239/24, C 07D 239/42, 

C 07D 401/12, C 07D 401/14, C 07D 487/04, 

C 07D 403/14, C 07D 405/06, C 07D 405/10, 

C 07D 405/12, C 07D 405/14, C 07D 413/12, A 

9063 T1 
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61K 31/505, A 61K 31/44, A 61P 35/00 

Eisai R&D Management Co., Ltd. C 07D 471/04, A 61K 31/519, A 61P 37/00 9079 T1 

Samsung Electronics Co., Ltd. H 04N 19/122 9080 T1 

Samsung Electronics Co., Ltd. H 04N 19/119 9081 T1 

Samsung Electronics Co., Ltd. 
H 04N 19/124, H 04N 19/61, H 04N 19/463, H 

04N 19/176 
9082 T1 

Sage Therapeutics, Inc. C 07J 9/00, A 61K 31/575, A 61P 25/28 9083 T1 

TITAN PHARMACEUTICALS, INC. A 61K 9/22 9084 T1 

Sebela International Limited A 61K 31/4525, A 61P 5/24, A 61P 15/12 9085 T1 

ALLERGAN, INC. 

C 07C 275/30, C 07C 275/28, C 07D 233/64, 

C 07D 209/20, C 07K 5/078, C 07K 5/062, C 

07K 5/072, A 61K 31/216, A 61K 31/198, A 

61K 31/197, A 61K 31/17, A 61K 31/417, A 

61K 31/4045, A 61P 27/02 

9086 T1 

ATG Ceylon (Private) Limited 
D 06N 3/00, C 08J 9/32, C 08J 9/36, A 41D 

19/00 
9087 T1 

Lebovich, Lenny B 65B 25/00, B 65B 55/00, B 65B 25/22 9088 T1 

ESCO Group LLC E 02F 3/40, E 02F 9/28, E 02F 3/60 9103 T1 
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Трговски марки Гласник Бр.3/2019 - 31/03/2019 
 

ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ 

МАРКИ 

 
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.  
 

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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Трговски марки Гласник Бр.3/2019 - 31/03/2019 
 

(210) TM  2015/556 (220) 22/05/2015 

(442) 31/03/2019 

(731) ЛАЦТАЛИС МК ДООЕЛ Скопје 

ул. 1632 бр. 46, 1000, Скопје, MK 

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ  

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) бела, сина 

(531) 06.01.02;11.03.02;19.07.12 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  јогурт (од млеко од Алпите)  

 

(210) TM  2016/179 (220) 22/02/2016 

(442) 31/03/2019 

(731) ПЗУ Билна аптека Стојанови 

ул. 11 Октомври бр. 86/12, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) зелена, цвена и бела 

(531) 05.05.20;24.17.25;27.05.01 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2016/1236 (220) 21/12/2016 

(442) 31/03/2019 

(300)  

(731) Друштво за консалтинг, 

производство, трговија и услуги ЊУ 

ТЕХНОЛОЏИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје 

ул. Нерешка бр. 29, Скопје, MK 

(540)  

 

QUEEN CLEOPATRA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  ЗД наочари; ДВД плеери; Глобален 

систем за позиционирање [GPS] апарат; 

компјутерски софтвер, снимен; USB флеш 

дискови; електромагнетни вентили 

[електромагнетни прекинувачи]; компјутерски 

програми за играње; акумулатори, 

електрични; акумулатори, електрични, за 

возила; кутии за акумулатори; садови за 

акумулатори; компјутерски оперативни 

програми, снимени; акустични [звучни] 

аларми; акуиични спојки; акустични цевки; 

аларм (ѕвона за аларм), електрични; цртани 

филмови (анимирани цртани филмови); 

апарати за галванизација; апарати за 

дишење за подводно пливање; апарати за 

мерење растојанија; монитори [компјутерски 

хардвер]; апарати за сателитска навигација; 

компјутерски програми за играње; 

аудиовизуелни апарати за настава; 

барометри; видео монитори за бебе; 

двогледи; електрични брави; комлјутсрски 

хардвер (инсталирање, одржување и 

поправање на компјутерски хардвер); 

компјутерски хардвер; копчиња за ѕвона; 

ваги; очила (синџирчиња за очила); високо 

фрекфентни апарати; грамофони; 

фонографски плочи; џебни калкулатори; 

монитори [компјутерски програми]; мембрани 

[фотографија]; чад (детектори за чад); 

апарати за снимање, пренос или 

репородукција на звук или слика; чипови 

(ДНА чипови); автомати за дозирање; 

електрични адаптери; апарати за 
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електролиза; епрувети; полначи за батерии; 

акустични [звучни] аларми; количество 

(мерни инструменти за количество); 

калориметри; навлаки за очила; компјутерски 

тастатури; леќи; одела за нуркање; 

педометри; кутии за акумулатори; магнети; 

магнетофони; математички инструмети; 

микроскопи; модеми; огледала [оптика]; 

оптички дискови; очила за сонце; очила за 

спорт; мрежи (заштитни мрежи), призми 

[оптика]; радија; радиотелефонски прибори; 

реостати; свирчиња за кучиња; сигнални 

ѕвона; слушалки; чепчиња за уши; телескопи; 

дигитални знаци; читачи на бар кодови  

кл. 14  амајлии; бакар (сувенири од бакар); 

белезгии (накит); бисери (накит); вештачки 

дијаманти; ѓердани (накит); жици од 

благородни метали (накит); златни нишки 

(накит); завиткувач за накит; закопчувачи за 

накит; игли (накит); кутии за накит; накит; 

накит (кутии за накит); монистри за правење 

накит; накит насликан со специјална техника, 

клуазоне (накит); обетки; полускапоцени 

камења; приврзоци (ситни украси или 

синџирчиња); прстени (накит); синџирчиња 

(накит); слонова коска (накит); сувенири од 

бакар; талисмани (накит); украси (накит); 

украси од сребро; украсни ситници (накит); 

уметнички дела од благородни метали; 

шпинел (скапоцени камења)  

кл. 28  апарати за боди-билдинг; апарати за 

коцкање; апарати за игри за коцкање; 

апарати за исфрлање тениски топки; безбол 

(ракавици за безбол); возила играчки; вреќи 

за удирање; дама(игри); даски за сурфање; 

дрезги (обувки за одење по снег); друштвени 

игри; ѕвончиња за новогодишни елки; игри за 

градење; плишани играчки; појаси 

(планинарскипојаси); потполнки (заштитни 

потполнки) (деловиод спортскиот одела); 

ракавици (боксерски ракавици); ракавици за 

безбол; ракавици за голф; ракавици за игри; 

скејтборд; слот машини [апарати га игри] 

слот машини и апарати за игри; скии; скии 

(восок за скии); скии за на вода; стрели за 

пикадо; тениски мрежи; тобогани (предмети 

за играње); штитници за нозе (спортска 

опрема); игри со табли; игри*; јадици за риби; 

калеидоскопи; коцки; креветчиња за кукли; 

кукли; куќички за кукли; летање со змаеви; 

мамец (вештачки мамец за риболов); мамки 

(миризливи мамки за лов или риболов); 

мечиња; појаси за пливање; мрежи за 

вадење на уловена риба за спортски 

риболовци; мрежи за спортови; параглајдери; 

пливачко одело; перничиња за билјардски 

маси; планинарски појаси; сноуборд; 

хартиени капи за забава  

кл. 41  вариетеа; гимнастичка обука; 

дресирање животни; забава; забавни 

паркови; известување за рекреација; казино 

(коцкање) (обезбедување опрема во казино); 

изнајмување тениски игралишта; 

изнајмување спортска опрема со исклучок на 

возила; книги (објавување книги); коцкање 

(играње за пари); лотарии (организирање 

лотарии); ноќни клубови; обезбедување 

услуги за караоке; објавување книги; обука 

(практична обука) (демонстрирање); 

организирање избори на убавици; паркови 

(забавни паркови); стидија (филмски студија); 

продавање билети (забава); разонода 

(забава); телевизиски програми (продукција 

на радио и телевизиски програми); услуги на 

дискотеки; 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 и образование); услуги на 

компонирање музика; спроведување на 

фитнес часови; спроведување на 

организирани тури; услуги на оркестри; 

филмови на видео ленти (производство на 

филмови на видео ленти); услуги на личен 

тренер [фитнес тренинг]  
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(210) TM  2017/1177 (220) 06/12/2017 

(442) 31/03/2019 

(731) Бобан Милошески 

бул. Јане Сандански бр. 74-23, Скопје, MK 

(740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ  

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

Скопје, 1000 

(540)  

 

OHRID CALLING 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  маркетинг;односи со 

јавноста;рекламирање;телевизиско 

рекламирање  

кл. 41  изнајмување звучни записи; 

известување за забави; забави (планирање 

забави); забава; изнајмување диск-џокеј; 

организирање и водење концерти; 

продавање билети [забава]; продукција на 

музика; услуги на естрадни уметници 

(забавувачи)  

 

(210) TM  2017/1179 (220) 06/12/2017 

(442) 31/03/2019 

(731) Бобан Милошески 

бул. Јане Сандански бр. 74-23, Скопје, MK 

(740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ  

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

Скопје, 1000 

(540)  

 

SKOPJE CALLING 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  маркетинг;односи со 

јавноста;рекламирање;телевизиско 

реламирање  

кл. 41  изнајмување звучни записи; 

известување за забави; забави (планирање 

забави); забава; изнајмување диск-џокеј; 

организирање и водење концерти; 

продавање билети [забава]; продукција на 

музика; услуги на естрадни уметници 

(забавувачи)  

 

(210) TM  2018/163 (220) 01/03/2018 

(442) 31/03/2019 

(300)  

(731) Друштво за производство и трговија 

МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО увоз-

извоз с.Радово Босилово 

с. Радово бр. 45, Босилово, MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, бела, сина 

(531) 25.01.05;27.05.02 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки, конзервирано, смрзнато, сушено 

и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, 

компоти, јајца, млеко и млечни производи, 

масла и масти за јадење  

кл. 30  кафе, чај, какао и замена за кафе; 

ориз, тапиока и саго; брашно и производи од 

жита, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец, 

прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови 

(како мирудии); мирудии; мраз  

кл. 31  зрнести, земјоделски, градинарски и 

шумски производи и кои не се опфатени со 

другите класи, животни (живи), свежо овошје 

и зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, 

храна за животни, пивски слад  

кл. 35  малопродажба и големопродажба на 

месо, риба, живина и дивеч, месни 

преработки, конзервирано, смрзнато, сушено 

и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, 
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компоти, јајца, млеко и млечни производи, 

масла и масти за јадење; кафе, чај, какао и 

замена за кафе; ориз, тапиока и саго; брашно 

и производи од жита, леб, производи од 

тесто и слатки, сладолед; шеќер, мед, 

меласа; квасец, прашок за печење, сол, 

сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; 

мраз; зрнести, земјоделски, градинарски и 

шумски производи и кои не се опфатени со 

другите класи, животни (живи), свежо овошје 

и зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, 

храна за животни, пивски слад   

 

(210) TM  2018/693 (220) 10/07/2018 

(442) 31/03/2019 

(731) МУЛТИПРОМ ДООЕЛ - Скопје 

ул.Индустриска бр.2, Источна инд.зона, 

Маџари, Скопје, MK 

(540)  

 

TAKE NOW 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кондиторски производи  

 

(210) TM  2018/812 (220) 15/08/2018 

(442) 31/03/2019 

(731) Друштво за реклама и издаваштво 

АМПТЕАМ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 

БУЛЕВАР 3-ТА МАКЕДОНСКА Б 47/1-8, 

Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

(531) 27.05.17;27.05.21 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  весници, печатени изданија, 

публикации; хартија, картон и производите од 

нив што не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, книговезнички материјал, 

печатарски букви, клишиња, печатарски 

производи, брошури, фотографии, 

известувања, книги, нацрти, магазини  

кл. 35  рекламирање, рекламирање во 

списанија; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи; односи со јавноста; медиумска 

презентација; организирање модни ревии за 

промотивни цели; бизнис информации, 

бизнис консултирање (професионално бизнис 

консултирање); бизниз менаџмент кај 

уметничките професии; демонстрација на 

производи, ангажирање манекен(к)и за 

рекламирање или промовирање производи; 

барање спонзорства; вработување персонал, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), издавање лиценци за стоки и 

услуги за други лица (комерцијална 

администрација за издавање лиценци за 

стоки и сулуги за други лица), медиуми за 

комуникација, маркетинг услуги, изложби 

(организирање на изложби) во комерцијални и 

рекламни цели, изнајмување време за 

рекламирање преку медиумите, изнајмување 

рекламен простор, информации, јавно 

мислење (испитување на јавното мислење), 

информативни агенции; комуникациски 

медиуми (презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми), за малопродажба; 

оп-Ппе рекламирање по пат на компјутерска 

мрежа односи со јавност, промоција, 

промовирање на продажбата за трети лица, 

објавување рекламни текстови, дејности, 

плакатирање /огласување/, преписи на 
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соопштенија, промоција /продажба за трето 

лице/, пропагандни дејности, проучување на 

пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, 

рекламирање по пат на радио рекламирање 

по пат на телевизија, рекламни огласи 

(ширење на рекламни огласи), организирање 

трговски саеми за комерцијални или рекламни 

цели, ширење на рекламни огласи и рекламен 

материјал (трактати, проспекти, печатени 

материјали, примероци), обработка на 

текстови, организирање дејности и 

советување за организирање; советување за 

бизнис работење и организација; телевизиско 

рекламирање; уметнички професии (бизнис 

менаџмент кај уметничките професии)  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава, 

спортски и културни активности; услуги за 

продукција на радио и телевизиски програми, 

забавни програми. шоу програми (продукција 

на шоу програми); резервирање места за шоу 

програми; организирање шоу програми 

[импресарио услуги]; водење концерти 

(организирање и водење концерти), 

електронско издаваштво, забава (планирање 

на забава), информации за образовни и 

забавни настани, известување за забави, 

звучни записи (изнајмување звучни записи), 

избори на маж на годината; избори на 

убавици (организирање избори на убавици); 

изнајмување сценски декор конференции 

(организирање и водење конференции), 

микрофилмување [снимање микрофилмови], 

монтажа на видеоленти, он-лајн публикување 

електронски книги и списанија, обезбедување 

на електронски он-лајн публикации што не 

може да се даунлодираат, објавување 

текстови, со исклучок на рекламни текстови, 

образование (информирање за образование), 

организирање саеми, организирање 

натпревари, организирање и водење 

работилници, организирање и водење 

семинари, симпозиуми, спортски натпревари, 

организирање исложби за културни или 

образовни цели, презентација на дела од 

визуелна уметност или литература пред 

јавноста за забавни или образовни цели, 

изложби (организирање изложби за културни 

или образаовни цели), пишување текстови 

што не се рекламни, подготвување и 

емтиување на вести, преведување, 

публикации и дистрибуција на печатени 

медиуми и снимки, приредби (одржување 

приредби), разговори (организирање и 

водење на разговорите), разонода, текстови 

(пишување текстови) што не се рекламни 

текстови, продавање на билети, услуги на 

репортери, услуги на пишување сценарија, 

услуги на студија за снимање, телевизиска 

забава, студија, услуги на естрадни уметници 

[забавувачи], услуги на компонирање музика; 

телевизиски програми (продукција на радио и 

телевизиски програми), титлување филмови, 

услуги на фотографија, фотографски 

репортажи, тонски снимки (изнајмување на 

тонските снимки), филмови (изнајмување на 

филмовите); прикажување филмови; 

синхронизација; филмски студија; конгреси 

(организирање и водење на конгреси), 

конференции (организирање и водење на 

конференции), лотарии (организирање 

лотарии), ноќни клубови; одржување 

претстави во живо  

 

(210) TM  2018/855 (220) 04/09/2018 

(442) 31/03/2019 

(731) Друштво за производство на 

мелнички, пекарски 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)  
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(591) црвена, зелена, бела, кафена, окер, 

жолта и црна 

(531) 05.07.02;25.01.19;26.01.20;27.05.24 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  леб без 

квасец;двопек;бисквити;колачиња од 

слад;вафли;земички;додатоци на 

јадења;слаткарски производи;пченкарни 

снегулки;пуканки;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;прашок за колач;тесто за 

колач;макарони;пченка, мелена;пченка, 

печена;леб;лупен јачмен;резанки од 

тесто;пити;јачмен (дробен 

јачмен);сендвичи;пастили [слаткарски 

производи];слатки;бисквити петит-бер;мали 

кифли [печива];сосови [додатоци на 

храна];брашно од тапиока за 

исхрана;торти;овес (дробен овес);лупен 

овес;храна од овес;овесни снегулки;овесно 

брашно;пивски оцет;екстракти од слад за 

исхрана;слад за човечка исхрана;прополис за 

исхрана на луѓето;крекери;крем 

пудинг;мусли;преливи за салати;лебни 

трошки [презла];табуле [вид ориентално 

јадење од пченица];соја (тесто од соја) 

[производи за исхрана];мали парчиња храна 

од жита;варена пченка;бакардан;прашок за 

печење;сода бикарбона [бикарбонат на сода 

за готвење];ленено семе за јадење 

[зачин];пченични никулци за 

јадење;високопротеински плочки од 

житарки;глутенски додатоци за кулинарска 

употреба;сос за тестенини;плочки од 

житарки;тесто;јаткасто овошје во прав;кнедли 

на база на брашно;замрзнати-сушени јадења 

чија главна состојка е тестенина  

 

(210) TM  2018/1074 (220) 06/11/2018 

(442) 31/03/2019 

(300) UK00003309460  09/05/2018  UK 

(731) British American Tobacco (Brands) 

Limited 

Globe House, 4 Temple Place, London, 

WC2R 2PG, 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)  

 

NEO STICKS YELLOW 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, сиров или преработен; 

производи од тутун; замени за тутун (не за 

медицински цели); сите со цел да бидат 

загревани но не и горени; артикли за пушачи; 

електронски наорави и нивните делови со цел 

за загревање на тутун  

 

(210) TM  2018/1075 (220) 06/11/2018 

(442) 31/03/2019 

(300) UK00003309610  09/05/2018  UK 

(731) British American Tobacco (Brands) 

Limited 

Globe House, 4 Temple Place, London, 

WC2R 2PG, GB 
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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)  

 

NEO STICKS INTENSELY 

FRESH 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, сиров или преработен; 

производи од тутун; замени за тутун (не за 

медицински цели); сите со цел да бидат 

загревани но не и горени; артикли за пушачи; 

електронски наорави и нивните делови со цел 

за загревање на тутун  

 

(210) TM  2018/1076 (220) 06/11/2018 

(442) 31/03/2019 

(300) UK00003347994  24/10/2018  UK 

(731) British American Tobacco (Brands) 

Limited, 

Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 

2PG, 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)  

 

NEO FRESH SMOOTH 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, сиров или преработен;производи 

од тутун;замени за тутун (не за медицински 

цели);сите со цел да бидат загревани но не и 

горени;артикли за пушачи;електронски 

направи и нивните делови со цел за 

загревање на тутун  

 

(210) TM  2018/1077 (220) 06/11/2018 

(442) 31/03/2019 

(300) UK00003309619  09/05/2018  UK 

(731) British American Tobacco (Brands) 

Limited, 

Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 

2PG, 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)  

 

DARK FRESH  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари; тутун, сиров или преработен; 

производи од тутун; замени за тутун (не за 

медицински цели); пури, цигарилос; запалки; 

ќибрити; артикли за пушачи; хартија за 

цигари, туби за цигари, филтери за цигари; 

џебни апарати за виткање цигари; рачни 

машини за вбризгување на тутун во хартиени 

туби; електронски цигари; течности за 

електронски цигари; производи од тутун 

наменети за загревање; уреди и делови за 

уреди за загревање на тутун и замени за тутун 

наменети за инхалација  

 

(210) TM  2018/1096 (220) 07/11/2018 

(442) 31/03/2019 

(300) UK00003347992  24/10/2018  UK 

(731) British American Tobacco (Brands) 

Limited, 

Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 

2PG, 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)  

 

MAROON 
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(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари;тутун, сиров или 

преработен;производи од тутун;замени за 

тутун (не за медицински цели);пури, 

цигарилос;запалки;ќибрити;артикли за 

пушачи;хартија за цигари, туби за цигари, 

филтери за цигари;џебни апарати за виткање 

цигари;рачни машини за вбризгување на 

тутун во хартиени туби;електронски 

цигари;течности за електронски 

цигари;производи од тутун наменети за 

загревање;уреди и делови за уреди за 

загревање на тутун и замени за тутун 

наменети за инхалација  

 

(210) TM  2018/1101 (220) 07/11/2018 

(442) 31/03/2019 

(300) UK00003309532  09/05/2018  UK 

(731) British American Tobacco (Brands) 

Limited, 

Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 

2PG, 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)  

 

NEO STICKS SPARK FRESH 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, сиров или преработен;производи 

од тутун;замени за тутун (не за медицински 

цели);сите со цел да бидат загревани но не и 

горени;артикли за пушачи; електронски 

направи и нивните делови со цел за 

загревање на тутун  

 

(210) TM  2018/1105 (220) 07/11/2018 

(442) 31/03/2019 

(300) UK00003309499  09/05/2018  UK 

(731) British American Tobacco (Brands) 

Limited, 

Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 

2PG, 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)  

 

NEO STICKS BRIGHT 

TOBACCO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, сиров или преработен;производи 

од тутун;замени за тутун (не за медицински 

цели);сите со цел да бидат загревани но не и 

горени;артикли за пушачи;електронски 

направи и нивните делови со цел за 

загревање на тутун  

 

(210) TM  2018/1155 (220) 16/11/2018 

(442) 31/03/2019 

(731) САРА КОЛАНТ ДООЕЛ 

ул.„Финска“ бр. 216, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 

ПЕЛИСТЕР ТРИКО 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 35  трговија на големо и мало со облека, 

обувки и капи  

 

(210) TM  2018/1172 (220) 20/11/2018 

(442) 31/03/2019 

(731) ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје 

ул. Качанички пат 158, 1000, Скопје, MK 

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ  

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

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

розева 

(531) 08.07.25;27.05.04 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  сендвичи, донер  

кл. 43  ресторани, ресторани со 

самопослужување  

 

(210) TM  2018/1193 (220) 28/11/2018 

(442) 31/03/2019 

(300) 00003355250  21/11/2018  UK 

(731) British American Tobacco (Brands) 

Limited, 

Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 

2PG, 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)  

 

COOL PURPLE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари; тутун, сиров или преработен; 

производи од тутун; замени за тутун (не за 

медицински цели); пури, цигарилос; запалки; 

ќибрити; артикли за пушачи; хартија за 

цигари, туби за цигари, филтери за цигари; 

џебни апарати за виткање цигари; рачни 

машини за вбризгување на тутун во хартиени 

туби; електронски цигари; течности за 

електронски цигари; производи од тутун 

наменети за загревање; уреди и делови за 

уреди за загревање на тутун и замени за тутун 

наменети за инхалација  

 

(210) TM  2018/1194 (220) 28/11/2018 

(442) 31/03/2019 

(300) 00003349748  31/10/2018  UK 

(731) British American Tobacco (Brands) 

Limited, 

Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 

2PG, 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)  

 

NEO BOOST PURPLE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, сиров или преработен;производи 

од тутун;замени за тутун (не за медицински 

цели); сите со цел да бидат загревани но не и 

горени; артикли за пушачи; електронски 

направи и нивните делови со цел за 

загревање на тутун  

 

(210) TM  2018/1195 (220) 28/11/2018 

(442) 31/03/2019 

(300) 00003349746  31/10/2018  UK 

(731) British American Tobacco (Brands) 

Limited, 

Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 

2PG, 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)  
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NEO CLICK PURPLE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, сиров или преработен;производи 

од тутун;замени за тутун (не за медицински 

цели); сите со цел да бидат загревани но не и 

горени; артикли за пушачи; електронски 

направи и нивните делови со цел за 

загревање на тутун  

 

(210) TM  2018/1232 (220) 05/12/2018 

(442) 31/03/2019 

(300) 1903396  08/06/2018  CA 

(731) British American Tobacco (Brands) 

Limited, 

Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 

2PG, 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)  

 

GLO MINI 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари; тутун, сиров или преработен; 

производи од тутун; замени за тутун (не за 

медицински цели); пури, цигарилос; запалки; 

ќибрити; артикли за пушачи, имено пепелници 

и кутии за цигари; хартија за цигари, туби за 

цигари, филтери за цигари; џебни апарати за 

виткање цигари; рачни машини за 

вбризгување на тутун во хартиени туби; 

електронски цигари; течности за електронски 

цигари; производи од тутун наменети за 

загревање; уреди и делови за уреди за 

загревање на тутун и замени за тутун 

наменети за инхалација  

 

(210) TM  2018/1249 (220) 10/12/2018 

(442) 31/03/2019 

(731) Друштво за трговија и услуги 

РАКУПЕН ДООЕЛ Скопје 

ул. Орце Николов 147/А-2/3, Скопје, MK 

(540)  

 
(531) 26.04.03;27.05.17;27.05.21 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  книги  

кл. 35  обезбедување онлајн пазар за 

купувачи и продавачи на стоки и услуги; 

презентација на стоки преку комуникациски 

медиуми за малопродажба  

кл. 41  објавување книги; он-лајн 

публикување електронски книги и списанија  

 

(210) TM  2018/1255 (220) 11/12/2018 

(442) 31/03/2019 

(731) EWOPHARMA AG 

Vordergasse 43 CH-8200 Schaffhausen, CH 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сина, црвена и сива 

(531) 24.13.23;26.01.18 

(554)  

(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, 
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лосиони за коса, препарати за нега на забите  

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстанции што 

се користат во медицината, храна за бебиња, 

фластери, материјали за завои, материјали 

за пломбирање заби и забарски смоли, 

средства за дезинфекција, препарати за 

уништување штетници, фунгициди, 

хербициди  

кл. 10  медицински, хируршки, забарски и 

ветеринарни апарати и инструменти, 

вештачки екстремитети, очи и заби, 

ортопедски производи, хируршки материјали 

за шиење  

 

(210) TM  2018/1256 (220) 11/12/2018 

(442) 31/03/2019 

(731) Facebook, Inc 

1601 Willow Road, Menlo Park, California 

94025, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

 

(531) 02.09.14 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  услуги на обработка на финансиски 

трансакции; електронска обработка и пренос 

на податоци за плаќање на сметки за 

корисниците на интернет и комуникациски 

мрежи; услуги за пренос на електронски 

фондови; услуги за обработка на трансакции 

со кредитни картички, дебитни картички и 

поклон картички; услуги на комерцијалисти, 

имено, услуги на обработка на платежни 

трансакции; обезбедување електронски 

мобилни платежни услуги за други; 

финансиски услуги; услуги на обработка на 

плаќања; услуги на финансиски трансакции; 

олеснување и организирање на финансирање 

и дистрибуција на собирање средства и 

донации; онлајн хуманитарни услуги за 

собирање средства и услуги на финансиски 

донации  

 

(210) TM  2018/1257 (220) 11/12/2018 

(442) 31/03/2019 

(300)  

(731) ШПРЕХЈА ДООЕЛ Скопје 

ул. 397 бр. 3А, Чаир, Скопје, MK 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ  

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

(540)  

 
(591) црна и бела 

(531) 27.05.17;27.05.23 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 14  накит, бижутерија, скапоцени камења, 

часовници и хронометарски механизми, 

имено, електронски, електрични часовници 

(ѕидни, столни, џепни и рачни) и штоперици  

кл. 18  торби, патнички торби и торби за на 

рамо; ранци и други торби со ремени; торби 

за багаж, куфери, актен-ташни; рачни торби и 

паричници; колани, паричници и торби за 

кредитни картички; чадори  

кл. 35  рекпамирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 
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работи; услуги при продажба на големо и 

мало  

 

(210) TM  2018/1271 (220) 12/12/2018 

(442) 31/03/2019 

(731) Друштво за трговија на големо и 

мало и услуги ТИНЕКС - МТ ДООЕЛ  

експорт импорт Скопје 

ул. Васил Ѓоргов бр. 16/1 масандра 1, 

1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црвена, бела, зелена 

(531) 26.05.22;27.05.04 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при трговија на големо и мало 

на производи за широка потрошувачка 

услуги при продажба на големо и мало на: 

прехрамбени производи; кондиторија; 

пијалоци и тутун ; месо и производи од месо; 

риби; леб, пецива и колачи; текстил; опрема 

за домаќинство; кујнски садови, прибор за 

јадење, предмети од пластика, предмети од 

стакло, предмети од порцелан и керамика, 

метална галантерија, предмети за 

домаќинство од дрво; опрема за 

осветлување; музички и видео записи; 

весници, и канцелариски прибор; книги; игри и 

играчки; облека; обувки и предмети од кожа; 

спортска опрема; медицински препарати; 

цвеќе; храна за животни, средства за лична 

хигиена; средства за хигиена во домаќинство; 

козметички средства; детска козметика; 

школски програм; предмети за подарок; авто 

козметика и помагала  

 

(210) TM  2018/1272 (220) 12/12/2018 

(442) 31/03/2019 

(300)  

(731) Друштво за трговија на големо и 

мало и услуги ТИНЕКС - МТ ДООЕЛ  

експорт импорт Скопје 

ул. Васил Ѓоргов бр. 16/1 масандра 1, 

1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бела и црна 

(531) 26.04.22;27.05.04;27.05.24 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при трговија на големо и мало 

на производи за широка потрошувачка 

услуги при продажба на големо и мало на: 

прехрамбени производи; кондиторија; 

пијалоци и тутун ; месо и производи од месо; 

риби; леб, пецива и колачи; текстил; опрема 

за домаќинство; кујнски садови, прибор за 

јадење, предмети од пластика, предмети од 

стакло, предмети од порцелан и керамика, 

метална галантерија, предмети за 

домаќинство од дрво; опрема за 

осветлување; музички и видео записи; 

весници, и канцелариски прибор; книги; игри и 

играчки; облека; обувки и предмети од кожа; 

спортска опрема; медицински препарати; 

цвеќе; храна за животни, средства за лична 

хигиена; средства за хигиена во домаќинство; 

козметички средства; детска козметика; 

школски програм; предмети за подарок; авто 

козметика и помагала  

 

(210) TM  2018/1278 (220) 14/12/2018 

(442) 31/03/2019 
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(731) СКУП-МАКЕДОНИЈА 

ул. „11-ти Октомври“ бр. 2/5-4, Скопје, MK 

(540)  

 
(531) 16.03.17;27.05.17;27.05.25 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  обработка на текстови; собирање 

статистички податоци  

кл. 41  објавување текстови, со исклучок на 

рекламии текстови  

 

(210) TM  2018/1282 (220) 14/12/2018 

(442) 31/03/2019 

(731) Global Standard gemeinnützige GmbH 

Kernerplatz 2, D-70182 Stuttgart, DE 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 
(591) зелена, бела и црна 

(531) 09.03.09;26.01.16;26.01.24;27.01.06 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски супстанци и мaтеријали за 

принтање; хемиски супстанци, хемиски 

материјали и хемиски препарати, и природни 

елементи; детергенти за употреба во 

производство и индустрија; филтри од 

хемиски и не-хемиски супстанци вклучени во 

оваа класа; смеси за китирање, и 

пополнувачи и смеси за употреба во 

индустрија;  лепливи материи за 

индустријата; непроцесирана пластика; 

непроцесирана вештачка и синтетичка 

смола; хемиски и органски смеси и супстанци 

за третирање на кожа и текстил  

кл. 2  премази; фарби, средства за 

бојосување, пигменти и мастила; сирови 

природни смоли; бои и средства за миење; 

разредувачи и згуснувачи за премази, фарби 

и мастила; непроѕирни лакови и лакови  

кл. 18  патни торби, торби, новчаници и други 

багажи; чадори и чадори за сонце  

кл. 20  мебел и покуќнина; кревети, 

постелнина, душеци, перници и перничиња; 

внатрешни ролетни, и арматури за завеси и 

внатрешни ролетни; контејнери, и затварачи 

и држачи за нив, неметални  

кл. 22  материјали за полнење и фатирање; 

сирови текстилни влакна и замени; торби и 

вреќи за пакување, складирање и транспорт; 

мрежи; церади, тенди, шатори, и 

неприкачени прекривки; ремени и ленти; 

едра; јажиња и жици  

кл. 23  врвци и конци  

кл. 24  материјали за филтрирање на 

текстил; текстилни стоки, и замени за 

текстилни стоки; ткаенини  

кл. 25  облека; производи што се носат на 

глава; обувки  

кл. 26  додатоци за облека, артикли за 

шиење и украсни текстилни артикли; 

привезоци, различни од накит, алки за 

клучеви и привезоци за клучеви; вештачко 

овошје, цвеќе и зелечнук  

кл. 28  играчки, игри, предмети за играње и 

евтини играчки; празнични декорации и 

вештачки Божиќни дрва; спортски артикли и 

опрема  

кл. 35  комерцијални информации и 

советување на потрошувачите 

[советувалиште за потрошувачи]; услуги на 
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бизнис консултирање и советување; 

малопродажба на мебел и покуќнина; Услуги 

на малопродажба и големопродажба на 

стоките: хемиски супстанци и мaтеријали за 

принтање; хемиски супстанци, хемиски 

материјали и хемиски препарати, и природни 

елементи; детергенти за употреба во 

производство и индустрија; филтри од 

хемиски и не-хемиски супстанци вклучени во 

оваа класа; смеси за китирање, и 

пополнувачи и смеси за употреба во 

индустрија;  лепливи материи за 

индустријата; непроцесирана пластика; 

непроцесирана вештачка и синтетичка 

смола; хемиски и органски смеси и супстанци 

за третирање на кожа и текстил; премази; 

фарби, средства за бојосување, пигменти и 

мастила; сирови природни смоли; бои и 

средства за миење; разредувачи и 

згуснувачи за премази, фарби и мастила; 

непроѕирни лакови и лакови; патни торби, 

торби, новчаници и други багажи; чадори и 

чадори за сонце; мебел и покуќнина; кревети, 

постелнина, душеци, перници и перничиња; 

внатрешни ролетни, и арматури за завеси и 

внатрешни ролетни; контејнери, и затварачи 

и држачи за нив, неметални; материјали за 

полнење и фатирање; сирови текстилни 

влакна и замени; торби и вреќи за пакување, 

складирање и транспорт; мрежи; церади, 

тенди, шатори, и неприкачени прекривки; 

ремени и ленти; едра; јажиња и жици; Врвци 

и конци; материјали за филтрирање на 

текстил; текстилни стоки, и замени за 

текстилни стоки; ткаенини; облека; производи 

што се носат на глава; обувки; додатоци за 

облека, артикли за шиење и украсни 

текстилни артикли; привезоци, различни од 

накит, алки за клучеви и привезоци за 

клучеви; вештачко овошје, цвеќе и зелечнук; 

Играчки, игри, предмети за играње и евтини 

играчки; празнични декорации и вештачки 

Божиќни дрва; спортски артикли и опрема  

кл. 42  тестирање, автентификација и 

контрола на квалитет  

 

(210) TM  2018/1289 (220) 17/12/2018 

(442) 31/03/2019 

(731) Златевски Љубиша 

ул. Фазанерија 1, бр. 96, Гостивар, MK 

(540)  

 
(591) сина, темно сина, бела и зелена-беж 

(531) 26.04.22;27.05.24 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалоци  

 

(210) TM  2018/1291 (220) 18/12/2018 

(442) 31/03/2019 

(731) MELISSA KIKIZAS ANONYMN 

VIOMICHANIKH KAI EMPORIKI ETAIRIA 

TROFIMON 

Vionos 1, 104 43 Athens, GR 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

PRIMO GUSTO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  доматно пире;доматен сок за 

готвење;доматен сос, конзервирани, суви и 

зготвени домати, масла и масти за јадење, 

конзервирани маслинки  

кл. 30  тестенини  

 

(210) TM  2018/1292 (220) 19/12/2018 
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(442) 31/03/2019 

(731) NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET A.S. 

Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: 

14, 34768 Ümraniye, Istanbul, TR 

(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат  

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

 

DUXET 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2018/1299 (220) 18/12/2018 

(442) 31/03/2019 

(731) Rakuten Inc. (a corporation organized 

and existing under the laws of Japan) 

1-14-1 Tamagawa, Setagaya-ku, Tokyo, 158-

0094, JP 

(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ   

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

5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје 

(540)  

 
(531) 26.11.01;27.05.11;27.05.21 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  Апликации за компјутерски софтвер кои 

можат да се преземат; Компјутерски софтвер; 

Компјутерски софтвер кој може да се преземе; 

Програми за игри за мобилни телефони; 

Софтвер за шифрирање; Софтвер за онлајн 

праќање на пораки; Софтвер за заштита на 

приватноста; Компјутерски софтвер за е-

трговија и мобилна трговија која им дозволува 

на корисниците да извршуваат електронски 

бизнис трансакции по пат на глобална 

компјутерска мрежа; Софтвер за компјутерски 

апликации за мобилни телефони, таблети, и 

рачни компјутери, вклучувајќи и софтвер за е-

трговија, мобилна трговија, и онлајн 

пазарување; Компјутерски софтвер за е-

трговија, мобилна трговија, и онлајн 

пазарување, вклучувајќи и софтвер за 

разговарање и праќање пораки поврзани со е-

трговија, мобилна трговија и онлајн 

пазарување; Компјутерски софтвер за е-

трговија, мобилна трговија, и онлајн 

пазарување, вклучувајќи и виртуелни 

тастатури, креирање ликови, и кориснички 

интерфејс за помош при пазарни трансакции; 

Електронски публикации; Мобилни телефони; 

Компјутери; Апарати за снимање, пренос или 

репродукција на звук или слики; Камери; 

Телевизори; Микрофони; Слушалки; 

Комуникација и репродукција за компјутерска 

опрема и апарати, звучници и компоненти; 

Софтвер за споделување на локација; 

Софтвер за навигација; GPS софтвер; 

Софтвер за мапи; Мрежен софтвер; Софтвер 

за компјутерски апликации; Графики за 

мобилни телефони кои можат да се преземат; 

Емотикони за мобилни телефони кои можат 

да се преземат; Софтвер за игри; 

Телекомуникациски апарати што се носат; 

Комуникациски апарати што се носат во 

форма на рачен часовник; Мобилни 

апликации кои можат да се преземат, за 

користење со компјутерски уреди што се 

носат; Софтвер за споделување на датотека; 

Интерактивен софтвер за забава; 

Интерактивен софтвер; Интерактивен 

компјутерски софтвер кој овозможува 

размена на информации; Софтвер кој може 

да се презема кој овозможува прикачување, 

објавување, покажување, прикажување, 
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означување (таг), блогирање, споделување 

или на друг начин обезбедување на 

електронски медиуми или информации преку 

Интернет или друга комуникациска мрежа; 

Публикации кои можат да се преземат; 

Компјутерски програми кои можат да се 

преземат; Компјутерски програми; Видео 

записи кои можат да се преземат; Датотеки на 

слики кои можат да се преземат; Снимени 

видео дискови и видеоленти; Читачи и 

снимачи на картички со интегрално коло; 

Софтвер за апликации; Слики и видео снимки 

кои можат да се преземат; Терминали за 

електронско плаќање; Компјутерски софтвер 

за прибирање информации од кредитни 

картички и електронски пари и за вршење на 

наплата со кредитни картички и електронски 

пари; Читачи на магнетни картички за 

кредитни картички; Апарати и инструменти за 

електрична комуникација; Електронски 

апарати и инструменти, и нивни делови и 

опрема; Таблети, нивни делови и опрема; 

Компјутерски програми за таблети; Носачи на 

податоци снимени со компјутерски програми 

за таблети; Регистарски каси; Лични 

дигитални асистенти; Компјутерски програми 

за лични дигитални асистенти; Компјутерски 

програми за мобилни телефони вклучувајќи и 

смартфони (паметни телефони); Мобилни 

телефони вклучувајќи и смартфони; Делови и 

опрема за мобилни телефони вклучувајќи и 

смартфони; Носачи на податоци снимени со 

компјутерски програми за мобилни телефони 

вклучувајќи и смартфони; Автоматски 

благајни за депонирање, повлекување или 

трансфер на парични средства [АТМ]; 

Картички со интегрално коло; Паметни 

часовници; Смартфони; ПОС уреди и нивни 

компјутерски програми; Шифрирани 

електронски чип картички; Празни магнетни 

картички; Претходно снимени магнетни ленти, 

картички со интегрално коло, магнетни 

дискови, оптички дискови, оптички магнетни 

дискови и други видео дискови и видео ленти; 

Апликациски софтвер за исплата или уплата 

на електронски пари, кредитни картички и 

дебитни картички кои се користат со читачи за 

баркод или QR код; Компјутерски програми за 

читачи и снимачи на картички со интегрално 

коло кои можат да се преземат; Терминали за 

исплата и уплата на електронски пари; 

Компјутерски програми за оперативни 

терминали за исплата и уплата на 

електронски пари кои можат да се преземат; 

Компјутерски програми за исплата и уплата на 

електронски апарати кои можат да се 

преземат, Компјутерски програми за полнење 

на картички со интегрално коло, кои можат да 

се преземат; Апарати за полнење на картички 

со интегрално коло; Компјутерски програми за 

читачи со NFC технологија (комуникација на 

краток опсег) кои можат да се преземат; 

Читачи со NFC технологија (комуникација на 

краток опсег); Компјутерски програми за 

компјутери кои се носат, кои можат да се 

преземат; Компјутерски програми за 

продажни автомати кои можат да се преземат; 

Продажни автомати; Печатачи за сметки; 

Компјутерски програми кои можат да се 

преземат, за  управување и трансакции со 

виртуелни валути, криптовалути и вредносни 

купони; Компјутерски програми за 

обезбедување на блокчејн мрежи или 

дистрибутивни мрежи; Компјутерски програми 

кои можат да се преземат за обезбедување на 

блокчејн мрежи за виртуелни валути или 

криптовалути или дистрибутивни мрежи за 

виртуелни валути или криптовалути; 

Компјутерски програми кои можат да се 

преземат за блок чејн мрежи или 

дистрибутивни мрежи за промовирање на 

добра и услуги од други преку управување со 

продажни и промотивни поттикнувачки шеми 

кои вклучуваат поени за лојалност 

Апарати и инструменти: научни, поморски, 

геодетски, фотографски, кинематографски, 
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оптички, за вагање, за мерење, 

сигнализација, контрола (инспекција), 

спасување и настава; Апарати и инструменти 

за спроведување, вклучување, 

трансформирање, акумулирање, регулирање 

или контролирање на електрицитетот; 

Апарати за снимање, пренос или 

репродукција на звук или слика; Магнетски 

носачи на податоци, дискови за снимање; 

Компакт-дискови, ДВД и други дигитални 

медиуми за снимање; Механизми за апарати 

што се активираат со монети; Регистар каси, 

машини за сметање и опрема за обработка 

податоци, компјутери; Компјутерски софтвер; 

Апарати за гаснење пожар  

кл. 35  Услуги за рекламирање и огласување; 

Обезбедување на простор за рекламирање на 

добра и услуги, Промоција и маркетинг на туѓи 

добра и услуги преку дистрибуција на 

рекламен материјал, купони, и попусти преку 

софтвер за мобилни апликации; 

Рекламирање преку плаќање по клик; Услуги 

за продажба на мало или на големо за 

обезбедување на музика, видео записи и 

слики онлајн; Обезбедување купони, 

издавање на картички за попуст и 

обезбедување на информации; Промоција на 

туѓи добра и услуги преку администрација на 

продажба и промотивни поттикнувачки шеми 

кои вклучуваат трговски маркици; Интернет 

аукции; Организација на аукции; 

Обезбедување на информации за написи во 

весник; Бизнис консултации и советодавни 

услуги; Уредување на промотивни маркетинг 

настани за други; Организација на изложби 

или саеми за комерцијални или рекламни 

цели; Рекламирање; Бизнис менаџмент; 

Бизнис администрација; Канцелариски 

работи; Онлајн малопродажни услуги кои 

вклучуваат и забавна и образовна содржина; 

Рекламирање и промоција на продажба 

поврзана со добра и услуги, понудени и 

нарачани од телекомуникациски или 

електронски медиуми; Услуги за продажба на 

мало или на големо за видео записи кои 

можат да се преземат; Услуги за продажба на 

мало или големо за музички инструменти и 

плочи; Обезбедување на онлајн рекламен 

водич кој може да се пребарува кој ги 

вклучува добрата и услугите на онлајн 

продавачите; Онлајн трговски услуги кои ја 

олеснуваат продажбата на туѓи добра и 

услуги преку компјутерска мрежа; Рекламни 

услуги за промоција на е-трговија; Онлајн 

услуги за споредба на цена; Совети и 

информации за потрошувачки услуги и 

управување со производи и цени на Интернет 

сајтови поврзани со набавки преку Интернет; 

Промоција на продажба, вклучувајќи и за 

други;  Услуги за лојалност на потрошувачите 

и услуги за клуб на потрошувачи за 

комерцијални, промотивни и рекламни цели; 

Услуги за шеми за лојалност; Услуги за 

картички за лојалност; Промовирање на туѓи 

добра и услуги преку организирање спонзори 

да ги поврзуваат своите добра и услуги со 

наградни програми; Промовирање на туѓи 

добра и услуги преку дистрибуција на 

картички за попуст, преку наградување со 

поени при купување со користење на 

кредитна картичка и со издавање на наградни 

картички за лојалност и онлајн подарок-

картички; Управување, организација, работа и 

надгледување на лојалноста на 

потрошувачите, поттикнувачки и/или 

промотивни шеми; Спроведување на 

потрошувачки програми за лојалност, 

наградување, афинитети и поттикнување за 

комерцијална промоција и за рекламни цели; 

Промовирање на користењето на сметки за 

платежни и кредитни картички на други преку 

управување со поттикнувачки програми; 

Издавање, надзор и намирување на купон 

поени за попуст, вклучувајќи и електронски 

поени за промоција на продажба на добра и 

услуги; Издавање, надзор и намирување на 
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купон поени за размена или попуст на добра и 

услуги, обезбедени пропорционално со 

набавениот износ; Промотивни услуги, 

вклучувајќи и организирање на поврзани 

продавници и членови да се приклучат кон 

програмата за лојалност на потрошувачи и 

наградни картички за лојалност и управување 

со истите; Издавање и намирување на 

наградни картички за лојалност; Организација 

и работење со наградните картички за 

лојалност; Издавање на трговски маркици; 

Обезбедување на информации во врска со 

комерцијална продажба; Пронаоѓање или 

управување со корисници, во име на 

компании кои издаваат кредитни картички или 

дебитни картички; Давање на совети и 

информации во врска со сите горенаведени 

услуги Рекламирање; Водење на работење; 

Управување со работи; Канцелариски работи  

кл. 36  Финансиски и монетарни услуги; 

Финансиски трансфери и трансакции, и услуги 

за плаќање; Услуги за осигурување; Услуги за 

обработка на плаќање на програма за 

лојалност; Пренос на пари и пренос на 

средства преку Интернет; Агенциски услуги за 

собирање наплата на сметки за плин, 

електрична енергија, телефон или други 

комунални услуги, и обезбедување на 

информации во врска со нив; Издавање на 

подарок-картички; Исплаќање на заштеди и 

извештаи за салдо преку платежни картички; 

Услуги за издавање на платежни картички; 

Агенции за издавање на платежни картички; 

Услуги за обработка на наплата од кредитни 

картички, дебитни картички или патнички 

чекови; Издавање на платежни картички и 

дебитни картички; Услуги за платежни 

картички и дебитни картички; Пронаоѓање или 

управување со корисници во име на компании 

кои издаваат кредитни картички или дебитни 

картички; Обезбедување информации за 

трансакциски детали на кредитни и дебитни 

картички; Обезбедување осигурување при 

купување за добра купени со кредитни или 

дебитни картички; Агенциски услуги за 

обработка на услуги за плаќање по пат на 

кредитни или дебитни картички; Кредитна 

гаранција по повод користење на кредитни 

или дебитни картички; Услуги за 

финансирање на корисници на кредитни или 

дебитни картички; Обезбедување 

информации за детали од издавање или 

трансакции на кредитни картички; 

Рефундирање на трошоци за поправка на 

добра купени со кредитни картички; 

Испитување на кредит по повод користење на 

кредитни картички од страна на членовите на 

кредитните картички; Агенциски услуги за 

заклучување на договорот на членовите на 

кредитните картички, и обезбедување 

информации во врска со тоа; Обезбедување 

информации поврзани со детали за 

трансакции со електронски пари; 

Обработување на плаќања на кредитни 

картички за корисници на кредитни картички 

или електронски пари, и обезбедување 

информации за нив; Регрутирање и 

управување со членови или продавница на 

членовите, во име на компанијата за кредитни 

картички; Обработка на плаќање со картички 

за наплата; Обезбедување информации во 

врска со детали за трансакции со кредитни 

картички; Пренос на средства со користење 

на компјутери; Обработка на плаќање на 

комерцијални трансакции со користење на 

компјутерски комуникациски системи; 

Агенциски услуги за обработка на плаќање на 

комерцијални трансакции со користење на 

компјутерски комуникациски системи; 

Факторинг; Услуги за издавање на 

претплатени картички; Изнајмување на 

автомати за намирување на плаќање за 

кредитни/дебитни картички, читачи на 

картички или снимач на картички; Девизни 

трансакции; Размена со странски (фјучерс) 

пазарни хартии од вредност; Агенции за 
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посредување со посредници од доверба за 

тргување со провизија на странски пазари за 

хартии од вредност и индексни хартии од 

вредност (фјучерс); Посредување со закуп; 

Обезбедување информации за берза; 

Финансиска процена за кредибилитетот на 

компанијата; Доверување работи со пари, 

хартии од вредност, парични побарувања, 

личен имот, земјиште, право на прирастоци, 

или закуп на земјиште; Стекнување и пренос 

на парични побарувања; Кредитно биро; 

Обезбедување на финансиски информации; 

Доверување на финансиски фјучерс 

договори; Управување со згради; Услуги на 

агенции за лизинг или изнајмување на згради; 

Лизинг или изнајмување на згради; Купување 

и продавање на згради; Услуги на агенции за 

купување или продавање на згради; Процена 

на недвижности; Обезбедување информации 

за згради или земјишта (работи со 

недвижности); Изнајмување на автомати за 

готовина или автоматизирани бројачи на пари 

(банкомати); Агенции за биланс на исплата на 

готовина или увид во состојба на сметка; 

Агенции за автоматски готовински плаќања 

или трансфери; Процена на кредитни 

способности на приватни финансии; Услуги за 

осигурување од одговорност на физички 

лица; Агенции за претплата на обврзници; 

Агенциски услуги за наплата на долг; 

Гаранција за одговорност и прифаќање 

меници; Изнајмување на машини за броење 

или обработка на банкноти или монети; 

Финансирање на заеми и попуст на меници; 

Собирање прилози за добротворни фондови; 

Клиринг (финансии); Услуги за консалтинг и 

посредување кои се однесуваат на 

осигурување од последици на несреќни 

случаи (несреќа); Осигурување од последици 

на несреќен случај; Управување со банкарска 

сметка за обработување на електронска 

трговија кај трансакција за продажба на 

добра; Агенции за собирање на наплати во 

врска со продажба на добра или нудење на 

услуги; Агенција за тргување со фјучерс стоки; 

Посредување при кредитни набавки; Услуги 

поврзани со акредитиви; Пренос на пари и 

парични средства и обезбедување на 

информации во врска со тоа; Обезбедување 

на информации за банкарска сметка за 

ексклузивен трансфер на депозит; 

Промовирање на банкарска сметка за 

ексклузивен трансфер на депозит; Пренос на 

пари и парични средства преку банкарска 

сметка за ексклузивен трансфер на депозит; 

Услуги за животно осигурување; 

Посредување во животното осигурување; 

Издавање на вредносни токени и 

обезбедување информации во врска со нив; 

Издавање на претплатени електронски пари; 

Регулирање на надомест кај неживотното 

осигурување; Услуги за неживотно 

осигурување; Агенции за неживотно 

осигурување; Позајмување против заложно 

обезбедување; Услуги за издавање на 

електронски пари; Собирање на објави за 

финансиски средства во име на овластен 

издавач на електронски пари; Обезбедување 

информации за трансакции со електронски 

пари; Агенциски услуги за обработка на 

плаќања со електронски пари; Агенциски 

услуги за депозит на електронски пари на 

електронски парични картички за корисници 

на електронски пари; Агенциски услуги за 

депозит на електронски пари на медиуми, 

вклучувајќи картички со интегрирано коло или 

мобилни телефони за корисниците на 

електронските пари; Агенциски услуги за 

наплата на добра преку директно 

задолжување на финансиски институции 

преку комуникација преку компјутерски 

терминали; Издавање на електронски 

претплатени картички преку компјутерски 

терминал; Издавање на електронски 

претплатени картички; Регулирање на 

плаќање и управување со електронска 
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трговија; Услуги за трансфер на електронски 

пари; Агенциски услуги за барање на 

банкарската состојба преку телефон, 

факсимил или интернет; Управување со 

земјиште; Агенциски услуги за издавање на 

земјиште на лизинг или под закуп; Лизинг на 

земјиште; Купопродажба на земјиште; 

Агенциски услуги за купопродажба на 

земјиште; Домашна наплата; Издавање на 

претплатени картички со можност за 

депонирање; Финансирање на купување на 

рати; Советување за осигурување; Услуги за 

осигурување; Посредување при осигурување; 

Обезбедување информации за осигурување; 

Пресметување на висината на премијата од 

осигурувањето; Чување на скапоцености 

вклучувајќи хартии од вредност и благородни 

метали (услуги за чување во сефови); 

Тргување со опциски хартии од вредност и 

странски фјучерс пазарни хартии од 

вредност; Посредување со хартии од 

вредност; Заем на хартии од вредност; 

Нудење на хартии од вредност; Услуги за 

посредување кои се однесуваат на издавање 

хартии од вредност или нудење; Тргување со 

хартии од вредност, индексни фјучерс хартии 

од вредност, опции,  и странски фјучерс 

пазарни хартии од вредност; Агенција за 

посредување со хартии од вредност, 

индексни фјучерс хартии од вредност, опции 

и странски фјучерс пазарни хартии од 

вредност; Агенции за посредување на 

посредници од доверба за тргување со 

провизија на домашни пазари за хартии од 

вредност, индексни фјучерс хартии од 

вредност и опции; Тргување со индексни 

фјучерс хартии од вредност; Агенции за 

посредување на термински договори за 

хартии од вредност, термински договори за 

индексни фјучерс хартии од вредност, 

термински договори за опции, моментални и 

термински трансакции со индексни фјучерс 

хартии од вредност; Посредување при 

ликвидација на хартии од вредност; 

Прифаќање на депозити (вклучувајќи и 

заменско издавање на обврзници) и 

прифаќање на депозит на рати со фиксни 

интервали; Обезбедување на информации за 

трансакции на банкарска сметка; Агенција за 

издавање на патнички чекови; Услуги на 

менувачница; Издавање на такси ваучери и 

намирување на плаќање на истите; Кредитна 

гаранција за корисници на плаќања на рати; 

Услуги на кредитно биро; Издавање на 

патнички чекови; Издавање и купување на 

патнички чекови; Странски дознаки за 

патници; Услуги за издавање на IC картички 

за кредитирање, Електронска обработка на 

електронски плаќања преку глобална 

компјутерска мрежа, и услуги за советување, 

консултација и обезбедување информации за 

истите; Утврдување и електронска наплата 

која се однесува на електронска трансакција 

со користење на онлајн налог, и услуги за 

советување, консултација и обезбедување 

информации за истото; Издавање, 

управување или размена на вредносни 

купони, услуги за советување, консултација и 

информирање во врска со издавање, 

управување или размена на вредносни 

купони; Услуги за обработување на 

електронски плаќања; Услуги за трансфер на 

пари; Наплата на плаќање за роба од 

консигнациони складови; Услуги за 

обработување на плаќања, употреба на 

биометриски методи на идентификација како 

што е индивидуално препознавање на 

зеницата на окото или индивидуално 

препознавање на лицето, за корисници на 

електронски пари, кредитни картички и 

дебитни картички; Услуги за обработка на 

плаќања со користење на читач на бар код 

или читач на QR код за корисници на 

електронски пари,  кредитни картички или 

дебитни картички; Услуги за обработка на 

плаќања со користење на комуникација на 
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краток опсег (NFC) за корисници на 

електронски пари, кредитни картички или 

дебитни картички; Издавање на претплатени 

електронски виртуелни валути; Издавање, 

управување или размена на виртуелни 

валути, криптовалути, или вредносни купони; 

Услуги за советување, консултации и 

информации кои се однесуваат на издавање, 

управување или размена на виртуелни 

валути, криптовалути, или вредносни купони; 

Заменување и управување со поени издадени 

за промоција на добра и услуги за виртуелни 

валути или криптовалути; Агенциски услуги и 

посредување за заменување и управување со 

поени издадени за промоција на добра и 

услуги за виртуелни валути или криптовалути; 

Тргување со виртуелни валути или 

криптовалути Осигурување; Финансиски 

работи; Монетарни работи; Работи поврзани 

со недвижности 

  

кл. 38  Телекомуникациски услуги; Пренос на 

шифрирана комуникација; Онлајн услуги за 

размена на пораки; Безжични дигитални 

услуги за пораки; Интернет и компјутерски 

рамноправен пристап (пир-ту-пир) на 

комуникација, електронски пренос на 

податоци и документи преку компјутерски 

терминали; Електронски, електричен и 

дигитален пренос на глас, податоци, аудио 

записи, видео записи, графика, слики, сигнали 

и информации; Безжичен пренос на глас и 

податоци; Обезбедување услуги за мрежна 

точка за пристап; Безжични комуникациски 

мрежи, и Интернет; Услуги за размена на 

пораки, вклучувајќи и испраќање, примање и 

препраќање на пораки во форма на текст, 

аудио записи, слики или видео записи; 

Обезбедување и управување со електронски 

конференции, групи за дискусија и соби за 

разговор; Стриминг на аудио-визуелен 

материјал на Интернет; Обезбедување на 

онлајн електронски огласни табли, соби за 

разговор и форуми за пренос на пораки и 

фотографски слики помеѓу компјутерски 

корисници; Комуникациски услуги до кои се 

пристапува преку број за пристап; 

Комуникациски услуги преку користење на 

модул на претплатнички идентитет (SIM) 

картички; Пејџер услуги; Услуги за 

електронска пошта; Обезбедување на 

повеќекратен интерактивен пристап на 

корисникот на глобалната комуникациска 

мрежа; Пренос и емитување на аудио и видео 

програми од секакви типови преку телефон, 

телевизија, и глобални комуникациски мрежи; 

Видео и аудио телеконференции преку 

Интернет, услуги за асинхрон преносен режим 

(АТМ), услуги на интегрирана дигитална 

мрежа (ISDN), комуникациски услуги за 

Интернет протокол (IP), VPN услуги и 

приватни линиски услуги; Услуги за менување 

на глас, податоци, видео записи и 

мултимедија; Услуги со говорна пошта; 

Обезбедување на бесплатни услуги и услуги 

за рутирање на повици; Услуги за центар за 

размена на пораки во областа на услуги за 

телефонски говорни пораки; Видео, аудио и 

дата телефонски конференциски услуги; 

Обезбедување пристап до компјутерски, 

електронски и онлајн бази на податоци; 

Обезбедување на онлајн форуми за 

комуникација за теми од општ интерес; 

Обезбедување на линкови за комуникација 

кои ги пренесуваат корисниците на веб 

страната на други локални и глобални веб 

страни; Обезбедување на пристап до веб 

страни за други, кои се хостирани на 

компјутерски сервери достапни преку 

глобална компјутерска мрежа; Услуги за 

аудио, текстуални и видео емитувања преку 

Интернет или други комуникациски мрежи 

вклучувајќи поставени, објавени, и означени 

(тагнати) аудио, текстуални и видео содржини 

од други; Обезбедување пристап до 

компјутерски бази на податоци во областа на 
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социјални мрежи; Обезбедување и ракување 

со електронски конференции, групи за 

дискусија и соби за разговор преку Интернет; 

Пренос на податоци и информации преку 

пејџери; Пренос и емитирање на аудио и 

видео програми од сите видови преку 

телефон, телевизија, и глобални 

комуникациски мрежи, видео и аудио 

телеконференции преку Интернет, услуги на 

асинхрон преносен режим (АТМ), услуги на 

интегрирана дигитална мрежа (ISDN), 

комуникациски услуги за Интернет протокол 

(IP) вклучувајќи и VOIP, IPTV услуги; Пренос 

на глас, податоци, графика, слики, аудио и 

видео записи преку телекомуникациски 

мрежи, безжични комуникациски мрежи и 

Интернет; Пренос на аудио, видео записи, 

слики, текст и други податоци преку 

комуникациска мрежа; Пренос на глас, 

податоци, слики, аудио, видео записи и 

информации преку телефонски и глобални 

комуникациски мрежи; Обезбедување на глас 

преку услуги на Интернет протокол; Пренос на 

пораки и слики со помош на компјутер; 

Интернет и видео конференциски услуги; 

Конференциски услуги преку компјутерска 

мрежа; Услуги за брза размена на пораки; 

Услуги за праќање SMS и MMS пораки преку 

телекомуникациски и компјутерски мрежи; 

Компјутерски пренос на информации, VOIP, 

размена на пораки, видео повици и 

конференции; Лични комуникациски услуги; 

Услуги за приватна телефонска линија; 

Обезбедување на бесплатни телефонски 

услуги и услуги за рутирање на повици; Услуги 

за електронско испраќање пораки; Услуги за 

мобилна телефонија; Обезбедување на 

повеќекратен пристап за корисници до 

комуникациска мрежа; Онлајн соби за 

разговор и електронски огласни табли помеѓу 

корисници за пренос на пораки за социјалниот 

живот, општи интереси, огласи, виртуелна 

заедница, социјални мрежи, споделување на 

фотографии и пренос на фотографски слики; 

Електронски пренос на аудио снимки, 

текстуални и видео снимки од други; 

Електронска комуникација преку соби за 

разговор, линии за разговор и интернет 

форуми; Форуми и соби за разговор за 

социјални мрежи; Пренос на дигитални 

датотеки; Обезбедување на форуми на 

заедницата и соби за разговор за корисниците 

да објавуваат, пребаруваат, гледаат, 

споделуваат, критикуваат, оценуваат и 

коментираат на видео записи и други 

мултимедијални содржини преку Интернет и 

други комуникациски мрежи; 

Телекомуникации; Пренос на аудио и видео 

записи на барање; Стриминг на аудио и 

визуелни содржини; Емитување на аудио-

визуелни програми; Пренос и испорака на 

аудио и визуелни содржини; Услуги за 

емитување на видео записи преку Интернет; 

Радио, телевизиски и кабловски услуги; 

Услуги за емитување преку Интернет; Пренос 

на видео податоци преку Интернет 

Телекомуникации  

кл. 41  Обезбедување на обука; 

Организирање и спроведување на 

работилници (обуки); Забава; Обезбедување 

на информации поврзани со спорт и забава; 

Обезбедување на игри; забавни услуги за 

споделување на аудио, видео, слики, текст и 

други податоци; Образовни и забавни услуги, 

вклучувајќи и обезбедување на веб страна 

која вклучува аудио клипови, видео клипови, 

музички изведби, музички видеа, клипови од 

филм, фотографии, останати мултимедијални 

материјали, и поврзани информации преку 

Интернетот и други комуникациски мрежи на 

широк спектар на теми и предмети; 

Образовни услуги; Онлајн образовни услуги; 

Објавување на едукативни текстови; 

Објавување на приказни; Образование; 

Спортски и културни активности; 

Обезбедување на аудио и видео содржини во 
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полињата на забава и образование; Услуги за 

изнајмување и дистрибуција вклучувајќи 

забавна и образовна содржина; 

Обезбедување на информации, прегледи и 

препораки во полињата на забава и 

образование; Обезбедување на онлајн видеа 

кои не се преземаат; Презентација на кино 

или продукција и дистрибуција на филмови; 

Изнајмување на претходно снимени дискови и 

магнетни ленти 

Образование; Обука; Забава; Спортски и 

културни активности  

кл. 42  Даватели на услуги за апликации (ASP) 

и софтвер како услуга (SAAS) кои вклучуваат 

софтвер за е-трговија, мобилна трговија 

онлајн пазарување; Даватели на услуги за 

апликации (ASP) и софтвер како услуга 

(SAAS) кои вклучуваат софтвер за е-трговија, 

мобилна трговија и онлајн пазарување, 

вклучувајќи виртуелни тастатури, креирање 

ликови, и кориснички интерфејс за помош при 

пазарни трансакции; Даватели на услуги за 

апликации (ASP) и софтвер како услуга 

(SAAS) кои вклучуваат софтвер за е-трговија, 

мобилна трговија и онлајн пазарување, 

вклучувајќи и софтвер за разговарање и 

праќање пораки во врска со електронска 

трговија, мобилна трговија и онлајн 

пазарување; Истражување и дизајнирање во 

областа на телекомуникациите и 

информатичките технологии; Индустриска 

анализа и услуги за истражување во областа 

на телекомуникациите и информатичките 

технологии; Дизајнирање, одржување и развој 

на компјутерски хардвер и софтвер; 

Компјутерски услуги во врска со електронски 

бази на податоци; Обезбедување на интернет 

платформи; Услуги за шифрирање; 

Шифрирање, дешифрирање, и потврдување 

на автентичноста на информациите, пораките 

и податоците; Дизајнирање и развој на 

софтвери за компјутерски игри; 

Обезбедување привремена употреба на 

софтвер кој не може да се преземе, како би се 

овозможило прикачување, обележување, 

објавување, прикажување, уредување, 

пуштање, стриминг, гледање, прегледување, 

покажување, означување, блогирање, 

споделување, подесување, дистрибуирање, 

издавање, копирање и на друг начин 

обезбедување на електронски медиуми, 

мултимедијална содржина, видео запис, 

филмови, слики, прикази, текстови, 

фотографии, кориснички содржини, аудио 

содржини и информации по пат на Интернет и 

други мрежи за комуникација; Обезбедување 

привремена употреба на софтвер кој не може 

да се преземе за споделување на 

информација за локацијата со други 

индивидуи; Обезбедување привремена 

употреба на софтвер кој не може да се 

преземе за следење на лица; Изнајмување 

електронски мемориски простор на Интернет; 

Обезбедување привремена употреба на 

интерактивен софтвер кој не може да се 

преземе; Дизајнирање, развој, одржување, 

поправка и ажурирање на интерактивен 

компјутерски софтвер; Изнајмување 

компјутерски системи; Изнајмување 

мемориски простор на компјутерски сервери; 

Изнајмување мемориски простор на сервери 

на мрежи за комуникација; Обезбедување 

софтвер за апликација преку мрежи за 

комуникација; Дизајнирање, производство 

или одржување на компјутерски програми; 

Изнајмување компјутери; Обезбедување 

компјутерски програми кои не можат да се 

преземаат; Изнајмување пристапно време до 

компјутерски бази со податоци за електронска 

трговија; Обезбедување или изнајмување на 

блокчејн мрежи или дистрибутивни мрежи; 

Обезбедување или изнајмување компјутерски 

програми за блокчејн мрежа или 

дистрибутивна мрежа; Обезбедување или 

изнајмување компјутер за блокчејн мрежа или 

дистрибутивна мрежа; Дизајнирање, 
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производство или одржување на компјутерски 

програми за блокчејн мрежа или 

дистрибутивна мрежа; Обезбедување или 

изнајмување блокчејн мрежа или 

дистрибутивна мрежа за виртуелни валути 

или криптовалути; Обезбедување или 

изнајмување компјутерски програми за 

блокчејн мрежа или дистрибутивна мрежа за 

виртуелна валута или криптовалута; 

Обезбедување или изнајмување компјутер за 

блокчејн мрежа за виртуелна валута или 

криптовалута или дистрибутивна мрежа за 

виртуелна валута или криптовалута; 

Дизајнирање, производство или одржување 

компјутерски програми за блокчејн мрежа или 

дистрибутивна мрежа за виртуелна валута 

или криптовалута; Обезбедување или 

изнајмување блокчејн мрежи или 

дистрибутивна мрежи за промоција на добра 

и услуги на други преку администрирање со 

продажни и промотивни поттикнувачки шеми 

кои вклучуваат поени за лојалност (трговски 

маркици); Обезбедување или изнајмување 

компјутерски програми за блокчејн мрежа или 

дистрибутивна мрежа за промоција на добра 

и услуги на други преку администрирање со 

продажни и промотивни поттикнувачки шеми 

кои вклучуваат поени за лојалност ( трговски 

маркици); Обезбедување или изнајмување на 

компјутери за блокчејн мрежа или 

дистрибутивна мрежа за промоција на добра 

и услуги на други преку администрирање со 

продажни и промотивни поттикнувачки шеми 

кои вклучуваат поени за лојалност (трговски 

маркици); Дизајнирање, производство или 

одржување компјутерски програми за 

блокчејн мрежа или дистрибутивна мрежа за 

промоција на добра и услуги на други преку 

администрирање со продажни и промотивни 

поттикнувачки шеми кои вклучуваат поени за 

лојалност (трговски маркици); 

Научни и технолошки услуги и истражување и 

проектирање поврзано со нив; Услуги за 

индустриски анализи и истражувања; 

Проектирање и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер  

кл. 45  Услуги за социјално вмрежување; 

Обезбедување на интерактивни веб страници 

за лоцирање на други области заради 

сигурност, безбедност или за цели за 

користење на социјално вмрежување преку 

користење на глобален позиционен систем  

Правни услуги; Безбедносни услуги за 

физичка заштита на имот и лица; Лични и 

општествени услуги што ги даваат трети лица 

за задоволување на потребите на поединците  

 

(210) TM  2018/1301 (220) 18/12/2018 

(442) 31/03/2019 

(731) Rakuten Inc. (a corporation organized 

and existing under the laws of Japan) 

1-14-1 Tamagawa, Setagaya-ku, Tokyo, 158-

0094, JP 

(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ   

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

5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје 

(540)  

 
(531) 26.11.01;27.05.11;27.05.17 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  Апликации за компјутерски софтвер кои 

можат да се преземат; Компјутерски софтвер; 

Компјутерски софтвер кој може да се преземе; 

Програми за игри за мобилни телефони; 

Софтвер за шифрирање; Софтвер за онлајн 

праќање на пораки; Софтвер за заштита на 

приватноста; Компјутерски софтвер за е-

трговија и мобилна трговија која им дозволува 

на корисниците да извршуваат електронски 

бизнис трансакции по пат на глобална 
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компјутерска мрежа; Софтвер за компјутерски 

апликации за мобилни телефони, таблети, и 

рачни компјутери, вклучувајќи и софтвер за е-

трговија, мобилна трговија, и онлајн 

пазарување; Компјутерски софтвер за е-

трговија, мобилна трговија, и онлајн 

пазарување, вклучувајќи и софтвер за 

разговарање и праќање пораки поврзани со е-

трговија, мобилна трговија и онлајн 

пазарување; Компјутерски софтвер за е-

трговија, мобилна трговија, и онлајн 

пазарување, вклучувајќи и виртуелни 

тастатури, креирање ликови, и кориснички 

интерфејс за помош при пазарни трансакции; 

Електронски публикации; Мобилни телефони; 

Компјутери; Апарати за снимање, пренос или 

репродукција на звук или слики; Камери; 

Телевизори; Микрофони; Слушалки; 

Комуникација и репродукција за компјутерска 

опрема и апарати, звучници и компоненти; 

Софтвер за споделување на локација; 

Софтвер за навигација; GPS софтвер; 

Софтвер за мапи; Мрежен софтвер; Софтвер 

за компјутерски апликации; Графики за 

мобилни телефони кои можат да се преземат; 

Емотикони за мобилни телефони кои можат 

да се преземат; Софтвер за игри; 

Телекомуникациски апарати што се носат; 

Комуникациски апарати што се носат во 

форма на рачен часовник; Мобилни 

апликации кои можат да се преземат, за 

користење со компјутерски уреди што се 

носат; Софтвер за споделување на датотека; 

Интерактивен софтвер за забава; 

Интерактивен софтвер; Интерактивен 

компјутерски софтвер кој овозможува 

размена на информации; Софтвер кој може 

да се презема кој овозможува прикачување, 

објавување, покажување, прикажување, 

означување (таг), блогирање, споделување 

или на друг начин обезбедување на 

електронски медиуми или информации преку 

Интернет или друга комуникациска мрежа; 

Публикации кои можат да се преземат; 

Компјутерски програми кои можат да се 

преземат; Компјутерски програми; Видео 

записи кои можат да се преземат; Датотеки на 

слики кои можат да се преземат; Снимени 

видео дискови и видеоленти; Читачи и 

снимачи на картички со интегрално коло; 

Софтвер за апликации; Слики и видео снимки 

кои можат да се преземат; Терминали за 

електронско плаќање; Компјутерски софтвер 

за прибирање информации од кредитни 

картички и електронски пари и за вршење на 

наплата со кредитни картички и електронски 

пари; Читачи на магнетни картички за 

кредитни картички; Апарати и инструменти за 

електрична комуникација; Електронски 

апарати и инструменти, и нивни делови и 

опрема; Таблети, нивни делови и опрема; 

Компјутерски програми за таблети; Носачи на 

податоци снимени со компјутерски програми 

за таблети; Регистарски каси; Лични 

дигитални асистенти; Компјутерски програми 

за лични дигитални асистенти; Компјутерски 

програми за мобилни телефони вклучувајќи и 

смартфони (паметни телефони); Мобилни 

телефони вклучувајќи и смартфони; Делови и 

опрема за мобилни телефони вклучувајќи и 

смартфони; Носачи на податоци снимени со 

компјутерски програми за мобилни телефони 

вклучувајќи и смартфони; Автоматски 

благајни за депонирање, повлекување или 

трансфер на парични средства [АТМ]; 

Картички со интегрално коло; Паметни 

часовници; Смартфони; ПОС уреди и нивни 

компјутерски програми; Шифрирани 

електронски чип картички; Празни магнетни 

картички; Претходно снимени магнетни ленти, 

картички со интегрално коло, магнетни 

дискови, оптички дискови, оптички магнетни 

дискови и други видео дискови и видео ленти; 

Апликациски софтвер за исплата или уплата 

на електронски пари, кредитни картички и 

дебитни картички кои се користат со читачи за 
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баркод или QR код; Компјутерски програми за 

читачи и снимачи на картички со интегрално 

коло кои можат да се преземат; Терминали за 

исплата и уплата на електронски пари; 

Компјутерски програми за оперативни 

терминали за исплата и уплата на 

електронски пари кои можат да се преземат; 

Компјутерски програми за исплата и уплата на 

електронски апарати кои можат да се 

преземат, Компјутерски програми за полнење 

на картички со интегрално коло, кои можат да 

се преземат; Апарати за полнење на картички 

со интегрално коло; Компјутерски програми за 

читачи со NFC технологија (комуникација на 

краток опсег) кои можат да се преземат; 

Читачи со NFC технологија (комуникација на 

краток опсег); Компјутерски програми за 

компјутери кои се носат, кои можат да се 

преземат; Компјутерски програми за 

продажни автомати кои можат да се преземат; 

Продажни автомати; Печатачи за сметки; 

Компјутерски програми кои можат да се 

преземат, за  управување и трансакции со 

виртуелни валути, криптовалути и вредносни 

купони; Компјутерски програми за 

обезбедување на блокчејн мрежи или 

дистрибутивни мрежи; Компјутерски програми 

кои можат да се преземат за обезбедување на 

блокчејн мрежи за виртуелни валути или 

криптовалути или дистрибутивни мрежи за 

виртуелни валути или криптовалути; 

Компјутерски програми кои можат да се 

преземат за блок чејн мрежи или 

дистрибутивни мрежи за промовирање на 

добра и услуги од други преку управување со 

продажни и промотивни поттикнувачки шеми 

кои вклучуваат поени за лојалност 

Апарати и инструменти: научни, поморски, 

геодетски, фотографски, кинематографски, 

оптички, за вагање, за мерење, 

сигнализација, контрола (инспекција), 

спасување и настава; Апарати и инструменти 

за спроведување, вклучување, 

трансформирање, акумулирање, регулирање 

или контролирање на електрицитетот; 

Апарати за снимање, пренос или 

репродукција на звук или слика; Магнетски 

носачи на податоци, дискови за снимање; 

Компакт-дискови, ДВД и други дигитални 

медиуми за снимање; Механизми за апарати 

што се активираат со монети; Регистар каси, 

машини за сметање и опрема за обработка 

податоци, компјутери; Компјутерски софтвер; 

Апарати за гаснење пожар  

кл. 35  Услуги за рекламирање и огласување; 

Обезбедување на простор за рекламирање на 

добра и услуги, Промоција и маркетинг на туѓи 

добра и услуги преку дистрибуција на 

рекламен материјал, купони, и попусти преку 

софтвер за мобилни апликации; 

Рекламирање преку плаќање по клик; Услуги 

за продажба на мало или на големо за 

обезбедување на музика, видео записи и 

слики онлајн; Обезбедување купони, 

издавање на картички за попуст и 

обезбедување на информации; Промоција на 

туѓи добра и услуги преку администрација на 

продажба и промотивни поттикнувачки шеми 

кои вклучуваат трговски маркици; Интернет 

аукции; Организација на аукции; 

Обезбедување на информации за написи во 

весник; Бизнис консултации и советодавни 

услуги; Уредување на промотивни маркетинг 

настани за други; Организација на изложби 

или саеми за комерцијални или рекламни 

цели; Рекламирање; Бизнис менаџмент; 

Бизнис администрација; Канцелариски 

работи; Онлајн малопродажни услуги кои 

вклучуваат и забавна и образовна содржина; 

Рекламирање и промоција на продажба 

поврзана со добра и услуги, понудени и 

нарачани од телекомуникациски или 

електронски медиуми; Услуги за продажба на 

мало или на големо за видео записи кои 

можат да се преземат; Услуги за продажба на 

мало или големо за музички инструменти и 
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плочи; Обезбедување на онлајн рекламен 

водич кој може да се пребарува кој ги 

вклучува добрата и услугите на онлајн 

продавачите; Онлајн трговски услуги кои ја 

олеснуваат продажбата на туѓи добра и 

услуги преку компјутерска мрежа; Рекламни 

услуги за промоција на е-трговија; Онлајн 

услуги за споредба на цена; Совети и 

информации за потрошувачки услуги и 

управување со производи и цени на Интернет 

сајтови поврзани со набавки преку Интернет; 

Промоција на продажба, вклучувајќи и за 

други;  Услуги за лојалност на потрошувачите 

и услуги за клуб на потрошувачи за 

комерцијални, промотивни и рекламни цели; 

Услуги за шеми за лојалност; Услуги за 

картички за лојалност; Промовирање на туѓи 

добра и услуги преку организирање спонзори 

да ги поврзуваат своите добра и услуги со 

наградни програми; Промовирање на туѓи 

добра и услуги преку дистрибуција на 

картички за попуст, преку наградување со 

поени при купување со користење на 

кредитна картичка и со издавање на наградни 

картички за лојалност и онлајн подарок-

картички; Управување, организација, работа и 

надгледување на лојалноста на 

потрошувачите, поттикнувачки и/или 

промотивни шеми; Спроведување на 

потрошувачки програми за лојалност, 

наградување, афинитети и поттикнување за 

комерцијална промоција и за рекламни цели; 

Промовирање на користењето на сметки за 

платежни и кредитни картички на други преку 

управување со поттикнувачки програми; 

Издавање, надзор и намирување на купон 

поени за попуст, вклучувајќи и електронски 

поени за промоција на продажба на добра и 

услуги; Издавање, надзор и намирување на 

купон поени за размена или попуст на добра и 

услуги, обезбедени пропорционално со 

набавениот износ; Промотивни услуги, 

вклучувајќи и организирање на поврзани 

продавници и членови да се приклучат кон 

програмата за лојалност на потрошувачи и 

наградни картички за лојалност и управување 

со истите; Издавање и намирување на 

наградни картички за лојалност; Организација 

и работење со наградните картички за 

лојалност; Издавање на трговски маркици; 

Обезбедување на информации во врска со 

комерцијална продажба; Пронаоѓање или 

управување со корисници, во име на 

компании кои издаваат кредитни картички или 

дебитни картички; Давање на совети и 

информации во врска со сите горенаведени 

услуги Рекламирање; Водење на работење; 

Управување со работи; Канцелариски работи  

кл. 36  Финансиски и монетарни услуги; 

Финансиски трансфери и трансакции, и услуги 

за плаќање; Услуги за осигурување; Услуги за 

обработка на плаќање на програма за 

лојалност; Пренос на пари и пренос на 

средства преку Интернет; Агенциски услуги за 

собирање наплата на сметки за плин, 

електрична енергија, телефон или други 

комунални услуги, и обезбедување на 

информации во врска со нив; Издавање на 

подарок-картички; Исплаќање на заштеди и 

извештаи за салдо преку платежни картички; 

Услуги за издавање на платежни картички; 

Агенции за издавање на платежни картички; 

Услуги за обработка на наплата од кредитни 

картички, дебитни картички или патнички 

чекови; Издавање на платежни картички и 

дебитни картички; Услуги за платежни 

картички и дебитни картички; Пронаоѓање или 

управување со корисници во име на компании 

кои издаваат кредитни картички или дебитни 

картички; Обезбедување информации за 

трансакциски детали на кредитни и дебитни 

картички; Обезбедување осигурување при 

купување за добра купени со кредитни или 

дебитни картички; Агенциски услуги за 

обработка на услуги за плаќање по пат на 

кредитни или дебитни картички; Кредитна 
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гаранција по повод користење на кредитни 

или дебитни картички; Услуги за 

финансирање на корисници на кредитни или 

дебитни картички; Обезбедување 

информации за детали од издавање или 

трансакции на кредитни картички; 

Рефундирање на трошоци за поправка на 

добра купени со кредитни картички; 

Испитување на кредит по повод користење на 

кредитни картички од страна на членовите на 

кредитните картички; Агенциски услуги за 

заклучување на договорот на членовите на 

кредитните картички, и обезбедување 

информации во врска со тоа; Обезбедување 

информации поврзани со детали за 

трансакции со електронски пари; 

Обработување на плаќања на кредитни 

картички за корисници на кредитни картички 

или електронски пари, и обезбедување 

информации за нив; Регрутирање и 

управување со членови или продавница на 

членовите, во име на компанијата за кредитни 

картички; Обработка на плаќање со картички 

за наплата; Обезбедување информации во 

врска со детали за трансакции со кредитни 

картички; Пренос на средства со користење 

на компјутери; Обработка на плаќање на 

комерцијални трансакции со користење на 

компјутерски комуникациски системи; 

Агенциски услуги за обработка на плаќање на 

комерцијални трансакции со користење на 

компјутерски комуникациски системи; 

Факторинг; Услуги за издавање на 

претплатени картички; Изнајмување на 

автомати за намирување на плаќање за 

кредитни/дебитни картички, читачи на 

картички или снимач на картички; Девизни 

трансакции; Размена со странски (фјучерс) 

пазарни хартии од вредност; Агенции за 

посредување со посредници од доверба за 

тргување со провизија на странски пазари за 

хартии од вредност и индексни хартии од 

вредност (фјучерс); Посредување со закуп; 

Обезбедување информации за берза; 

Финансиска процена за кредибилитетот на 

компанијата; Доверување работи со пари, 

хартии од вредност, парични побарувања, 

личен имот, земјиште, право на прирастоци, 

или закуп на земјиште; Стекнување и пренос 

на парични побарувања; Кредитно биро; 

Обезбедување на финансиски информации; 

Доверување на финансиски фјучерс 

договори; Управување со згради; Услуги на 

агенции за лизинг или изнајмување на згради; 

Лизинг или изнајмување на згради; Купување 

и продавање на згради; Услуги на агенции за 

купување или продавање на згради; Процена 

на недвижности; Обезбедување информации 

за згради или земјишта (работи со 

недвижности); Изнајмување на автомати за 

готовина или автоматизирани бројачи на пари 

(банкомати); Агенции за биланс на исплата на 

готовина или увид во состојба на сметка; 

Агенции за автоматски готовински плаќања 

или трансфери; Процена на кредитни 

способности на приватни финансии; Услуги за 

осигурување од одговорност на физички 

лица; Агенции за претплата на обврзници; 

Агенциски услуги за наплата на долг; 

Гаранција за одговорност и прифаќање 

меници; Изнајмување на машини за броење 

или обработка на банкноти или монети; 

Финансирање на заеми и попуст на меници; 

Собирање прилози за добротворни фондови; 

Клиринг (финансии); Услуги за консалтинг и 

посредување кои се однесуваат на 

осигурување од последици на несреќни 

случаи (несреќа); Осигурување од последици 

на несреќен случај; Управување со банкарска 

сметка за обработување на електронска 

трговија кај трансакција за продажба на 

добра; Агенции за собирање на наплати во 

врска со продажба на добра или нудење на 

услуги; Агенција за тргување со фјучерс стоки; 

Посредување при кредитни набавки; Услуги 

поврзани со акредитиви; Пренос на пари и 
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парични средства и обезбедување на 

информации во врска со тоа; Обезбедување 

на информации за банкарска сметка за 

ексклузивен трансфер на депозит; 

Промовирање на банкарска сметка за 

ексклузивен трансфер на депозит; Пренос на 

пари и парични средства преку банкарска 

сметка за ексклузивен трансфер на депозит; 

Услуги за животно осигурување; 

Посредување во животното осигурување; 

Издавање на вредносни токени и 

обезбедување информации во врска со нив; 

Издавање на претплатени електронски пари; 

Регулирање на надомест кај неживотното 

осигурување; Услуги за неживотно 

осигурување; Агенции за неживотно 

осигурување; Позајмување против заложно 

обезбедување; Услуги за издавање на 

електронски пари; Собирање на објави за 

финансиски средства во име на овластен 

издавач на електронски пари; Обезбедување 

информации за трансакции со електронски 

пари; Агенциски услуги за обработка на 

плаќања со електронски пари; Агенциски 

услуги за депозит на електронски пари на 

електронски парични картички за корисници 

на електронски пари; Агенциски услуги за 

депозит на електронски пари на медиуми, 

вклучувајќи картички со интегрирано коло или 

мобилни телефони за корисниците на 

електронските пари; Агенциски услуги за 

наплата на добра преку директно 

задолжување на финансиски институции 

преку комуникација преку компјутерски 

терминали; Издавање на електронски 

претплатени картички преку компјутерски 

терминал; Издавање на електронски 

претплатени картички; Регулирање на 

плаќање и управување со електронска 

трговија; Услуги за трансфер на електронски 

пари; Агенциски услуги за барање на 

банкарската состојба преку телефон, 

факсимил или интернет; Управување со 

земјиште; Агенциски услуги за издавање на 

земјиште на лизинг или под закуп; Лизинг на 

земјиште; Купопродажба на земјиште; 

Агенциски услуги за купопродажба на 

земјиште; Домашна наплата; Издавање на 

претплатени картички со можност за 

депонирање; Финансирање на купување на 

рати; Советување за осигурување; Услуги за 

осигурување; Посредување при осигурување; 

Обезбедување информации за осигурување; 

Пресметување на висината на премијата од 

осигурувањето; Чување на скапоцености 

вклучувајќи хартии од вредност и благородни 

метали (услуги за чување во сефови); 

Тргување со опциски хартии од вредност и 

странски фјучерс пазарни хартии од 

вредност; Посредување со хартии од 

вредност; Заем на хартии од вредност; 

Нудење на хартии од вредност; Услуги за 

посредување кои се однесуваат на издавање 

хартии од вредност или нудење; Тргување со 

хартии од вредност, индексни фјучерс хартии 

од вредност, опции,  и странски фјучерс 

пазарни хартии од вредност; Агенција за 

посредување со хартии од вредност, 

индексни фјучерс хартии од вредност, опции 

и странски фјучерс пазарни хартии од 

вредност; Агенции за посредување на 

посредници од доверба за тргување со 

провизија на домашни пазари за хартии од 

вредност, индексни фјучерс хартии од 

вредност и опции; Тргување со индексни 

фјучерс хартии од вредност; Агенции за 

посредување на термински договори за 

хартии од вредност, термински договори за 

индексни фјучерс хартии од вредност, 

термински договори за опции, моментални и 

термински трансакции со индексни фјучерс 

хартии од вредност; Посредување при 

ликвидација на хартии од вредност; 

Прифаќање на депозити (вклучувајќи и 

заменско издавање на обврзници) и 

прифаќање на депозит на рати со фиксни 
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интервали; Обезбедување на информации за 

трансакции на банкарска сметка; Агенција за 

издавање на патнички чекови; Услуги на 

менувачница; Издавање на такси ваучери и 

намирување на плаќање на истите; Кредитна 

гаранција за корисници на плаќања на рати; 

Услуги на кредитно биро; Издавање на 

патнички чекови; Издавање и купување на 

патнички чекови; Странски дознаки за 

патници; Услуги за издавање на IC картички 

за кредитирање, Електронска обработка на 

електронски плаќања преку глобална 

компјутерска мрежа, и услуги за советување, 

консултација и обезбедување информации за 

истите; Утврдување и електронска наплата 

која се однесува на електронска трансакција 

со користење на онлајн налог, и услуги за 

советување, консултација и обезбедување 

информации за истото; Издавање, 

управување или размена на вредносни 

купони, услуги за советување, консултација и 

информирање во врска со издавање, 

управување или размена на вредносни 

купони; Услуги за обработување на 

електронски плаќања; Услуги за трансфер на 

пари; Наплата на плаќање за роба од 

консигнациони складови; Услуги за 

обработување на плаќања, употреба на 

биометриски методи на идентификација како 

што е индивидуално препознавање на 

зеницата на окото или индивидуално 

препознавање на лицето, за корисници на 

електронски пари, кредитни картички и 

дебитни картички; Услуги за обработка на 

плаќања со користење на читач на бар код 

или читач на QR код за корисници на 

електронски пари,  кредитни картички или 

дебитни картички; Услуги за обработка на 

плаќања со користење на комуникација на 

краток опсег (NFC) за корисници на 

електронски пари, кредитни картички или 

дебитни картички; Издавање на претплатени 

електронски виртуелни валути; Издавање, 

управување или размена на виртуелни 

валути, криптовалути, или вредносни купони; 

Услуги за советување, консултации и 

информации кои се однесуваат на издавање, 

управување или размена на виртуелни 

валути, криптовалути, или вредносни купони; 

Заменување и управување со поени издадени 

за промоција на добра и услуги за виртуелни 

валути или криптовалути; Агенциски услуги и 

посредување за заменување и управување со 

поени издадени за промоција на добра и 

услуги за виртуелни валути или криптовалути; 

Тргување со виртуелни валути или 

криптовалути Осигурување; Финансиски 

работи; Монетарни работи; Работи поврзани 

со недвижности 

  

кл. 38  Телекомуникациски услуги; Пренос на 

шифрирана комуникација; Онлајн услуги за 

размена на пораки; Безжични дигитални 

услуги за пораки; Интернет и компјутерски 

рамноправен пристап (пир-ту-пир) на 

комуникација, електронски пренос на 

податоци и документи преку компјутерски 

терминали; Електронски, електричен и 

дигитален пренос на глас, податоци, аудио 

записи, видео записи, графика, слики, сигнали 

и информации; Безжичен пренос на глас и 

податоци; Обезбедување услуги за мрежна 

точка за пристап; Безжични комуникациски 

мрежи, и Интернет; Услуги за размена на 

пораки, вклучувајќи и испраќање, примање и 

препраќање на пораки во форма на текст, 

аудио записи, слики или видео записи; 

Обезбедување и управување со електронски 

конференции, групи за дискусија и соби за 

разговор; Стриминг на аудио-визуелен 

материјал на Интернет; Обезбедување на 

онлајн електронски огласни табли, соби за 

разговор и форуми за пренос на пораки и 

фотографски слики помеѓу компјутерски 

корисници; Комуникациски услуги до кои се 

пристапува преку број за пристап; 
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Комуникациски услуги преку користење на 

модул на претплатнички идентитет (SIM) 

картички; Пејџер услуги; Услуги за 

електронска пошта; Обезбедување на 

повеќекратен интерактивен пристап на 

корисникот на глобалната комуникациска 

мрежа; Пренос и емитување на аудио и видео 

програми од секакви типови преку телефон, 

телевизија, и глобални комуникациски мрежи; 

Видео и аудио телеконференции преку 

Интернет, услуги за асинхрон преносен режим 

(АТМ), услуги на интегрирана дигитална 

мрежа (ISDN), комуникациски услуги за 

Интернет протокол (IP), VPN услуги и 

приватни линиски услуги; Услуги за менување 

на глас, податоци, видео записи и 

мултимедија; Услуги со говорна пошта; 

Обезбедување на бесплатни услуги и услуги 

за рутирање на повици; Услуги за центар за 

размена на пораки во областа на услуги за 

телефонски говорни пораки; Видео, аудио и 

дата телефонски конференциски услуги; 

Обезбедување пристап до компјутерски, 

електронски и онлајн бази на податоци; 

Обезбедување на онлајн форуми за 

комуникација за теми од општ интерес; 

Обезбедување на линкови за комуникација 

кои ги пренесуваат корисниците на веб 

страната на други локални и глобални веб 

страни; Обезбедување на пристап до веб 

страни за други, кои се хостирани на 

компјутерски сервери достапни преку 

глобална компјутерска мрежа; Услуги за 

аудио, текстуални и видео емитувања преку 

Интернет или други комуникациски мрежи 

вклучувајќи поставени, објавени, и означени 

(тагнати) аудио, текстуални и видео содржини 

од други; Обезбедување пристап до 

компјутерски бази на податоци во областа на 

социјални мрежи; Обезбедување и ракување 

со електронски конференции, групи за 

дискусија и соби за разговор преку Интернет; 

Пренос на податоци и информации преку 

пејџери; Пренос и емитирање на аудио и 

видео програми од сите видови преку 

телефон, телевизија, и глобални 

комуникациски мрежи, видео и аудио 

телеконференции преку Интернет, услуги на 

асинхрон преносен режим (АТМ), услуги на 

интегрирана дигитална мрежа (ISDN), 

комуникациски услуги за Интернет протокол 

(IP) вклучувајќи и VOIP, IPTV услуги; Пренос 

на глас, податоци, графика, слики, аудио и 

видео записи преку телекомуникациски 

мрежи, безжични комуникациски мрежи и 

Интернет; Пренос на аудио, видео записи, 

слики, текст и други податоци преку 

комуникациска мрежа; Пренос на глас, 

податоци, слики, аудио, видео записи и 

информации преку телефонски и глобални 

комуникациски мрежи; Обезбедување на глас 

преку услуги на Интернет протокол; Пренос на 

пораки и слики со помош на компјутер; 

Интернет и видео конференциски услуги; 

Конференциски услуги преку компјутерска 

мрежа; Услуги за брза размена на пораки; 

Услуги за праќање SMS и MMS пораки преку 

телекомуникациски и компјутерски мрежи; 

Компјутерски пренос на информации, VOIP, 

размена на пораки, видео повици и 

конференции; Лични комуникациски услуги; 

Услуги за приватна телефонска линија; 

Обезбедување на бесплатни телефонски 

услуги и услуги за рутирање на повици; Услуги 

за електронско испраќање пораки; Услуги за 

мобилна телефонија; Обезбедување на 

повеќекратен пристап за корисници до 

комуникациска мрежа; Онлајн соби за 

разговор и електронски огласни табли помеѓу 

корисници за пренос на пораки за социјалниот 

живот, општи интереси, огласи, виртуелна 

заедница, социјални мрежи, споделување на 

фотографии и пренос на фотографски слики; 

Електронски пренос на аудио снимки, 

текстуални и видео снимки од други; 

Електронска комуникација преку соби за 
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разговор, линии за разговор и интернет 

форуми; Форуми и соби за разговор за 

социјални мрежи; Пренос на дигитални 

датотеки; Обезбедување на форуми на 

заедницата и соби за разговор за корисниците 

да објавуваат, пребаруваат, гледаат, 

споделуваат, критикуваат, оценуваат и 

коментираат на видео записи и други 

мултимедијални содржини преку Интернет и 

други комуникациски мрежи; 

Телекомуникации; Пренос на аудио и видео 

записи на барање; Стриминг на аудио и 

визуелни содржини; Емитување на аудио-

визуелни програми; Пренос и испорака на 

аудио и визуелни содржини; Услуги за 

емитување на видео записи преку Интернет; 

Радио, телевизиски и кабловски услуги; 

Услуги за емитување преку Интернет; Пренос 

на видео податоци преку Интернет 

Телекомуникации  

кл. 41  Обезбедување на обука; 

Организирање и спроведување на 

работилници (обуки); Забава; Обезбедување 

на информации поврзани со спорт и забава; 

Обезбедување на игри; забавни услуги за 

споделување на аудио, видео, слики, текст и 

други податоци; Образовни и забавни услуги, 

вклучувајќи и обезбедување на веб страна 

која вклучува аудио клипови, видео клипови, 

музички изведби, музички видеа, клипови од 

филм, фотографии, останати мултимедијални 

материјали, и поврзани информации преку 

Интернетот и други комуникациски мрежи на 

широк спектар на теми и предмети; 

Образовни услуги; Онлајн образовни услуги; 

Објавување на едукативни текстови; 

Објавување на приказни; Образование; 

Спортски и културни активности; 

Обезбедување на аудио и видео содржини во 

полињата на забава и образование; Услуги за 

изнајмување и дистрибуција вклучувајќи 

забавна и образовна содржина; 

Обезбедување на информации, прегледи и 

препораки во полињата на забава и 

образование; Обезбедување на онлајн видеа 

кои не се преземаат; Презентација на кино 

или продукција и дистрибуција на филмови; 

Изнајмување на претходно снимени дискови и 

магнетни ленти 

Образование; Обука; Забава; Спортски и 

културни активности  

кл. 42  Даватели на услуги за апликации (ASP) 

и софтвер како услуга (SAAS) кои вклучуваат 

софтвер за е-трговија, мобилна трговија 

онлајн пазарување; Даватели на услуги за 

апликации (ASP) и софтвер како услуга 

(SAAS) кои вклучуваат софтвер за е-трговија, 

мобилна трговија и онлајн пазарување, 

вклучувајќи виртуелни тастатури, креирање 

ликови, и кориснички интерфејс за помош при 

пазарни трансакции; Даватели на услуги за 

апликации (ASP) и софтвер како услуга 

(SAAS) кои вклучуваат софтвер за е-трговија, 

мобилна трговија и онлајн пазарување, 

вклучувајќи и софтвер за разговарање и 

праќање пораки во врска со електронска 

трговија, мобилна трговија и онлајн 

пазарување; Истражување и дизајнирање во 

областа на телекомуникациите и 

информатичките технологии; Индустриска 

анализа и услуги за истражување во областа 

на телекомуникациите и информатичките 

технологии; Дизајнирање, одржување и развој 

на компјутерски хардвер и софтвер; 

Компјутерски услуги во врска со електронски 

бази на податоци; Обезбедување на интернет 

платформи; Услуги за шифрирање; 

Шифрирање, дешифрирање, и потврдување 

на автентичноста на информациите, пораките 

и податоците; Дизајнирање и развој на 

софтвери за компјутерски игри; 

Обезбедување привремена употреба на 

софтвер кој не може да се преземе, како би се 

овозможило прикачување, обележување, 

објавување, прикажување, уредување, 

пуштање, стриминг, гледање, прегледување, 
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покажување, означување, блогирање, 

споделување, подесување, дистрибуирање, 

издавање, копирање и на друг начин 

обезбедување на електронски медиуми, 

мултимедијална содржина, видео запис, 

филмови, слики, прикази, текстови, 

фотографии, кориснички содржини, аудио 

содржини и информации по пат на Интернет и 

други мрежи за комуникација; Обезбедување 

привремена употреба на софтвер кој не може 

да се преземе за споделување на 

информација за локацијата со други 

индивидуи; Обезбедување привремена 

употреба на софтвер кој не може да се 

преземе за следење на лица; Изнајмување 

електронски мемориски простор на Интернет; 

Обезбедување привремена употреба на 

интерактивен софтвер кој не може да се 

преземе; Дизајнирање, развој, одржување, 

поправка и ажурирање на интерактивен 

компјутерски софтвер; Изнајмување 

компјутерски системи; Изнајмување 

мемориски простор на компјутерски сервери; 

Изнајмување мемориски простор на сервери 

на мрежи за комуникација; Обезбедување 

софтвер за апликација преку мрежи за 

комуникација; Дизајнирање, производство 

или одржување на компјутерски програми; 

Изнајмување компјутери; Обезбедување 

компјутерски програми кои не можат да се 

преземаат; Изнајмување пристапно време до 

компјутерски бази со податоци за електронска 

трговија; Обезбедување или изнајмување на 

блокчејн мрежи или дистрибутивни мрежи; 

Обезбедување или изнајмување компјутерски 

програми за блокчејн мрежа или 

дистрибутивна мрежа; Обезбедување или 

изнајмување компјутер за блокчејн мрежа или 

дистрибутивна мрежа; Дизајнирање, 

производство или одржување на компјутерски 

програми за блокчејн мрежа или 

дистрибутивна мрежа; Обезбедување или 

изнајмување блокчејн мрежа или 

дистрибутивна мрежа за виртуелни валути 

или криптовалути; Обезбедување или 

изнајмување компјутерски програми за 

блокчејн мрежа или дистрибутивна мрежа за 

виртуелна валута или криптовалута; 

Обезбедување или изнајмување компјутер за 

блокчејн мрежа за виртуелна валута или 

криптовалута или дистрибутивна мрежа за 

виртуелна валута или криптовалута; 

Дизајнирање, производство или одржување 

компјутерски програми за блокчејн мрежа или 

дистрибутивна мрежа за виртуелна валута 

или криптовалута; Обезбедување или 

изнајмување блокчејн мрежи или 

дистрибутивна мрежи за промоција на добра 

и услуги на други преку администрирање со 

продажни и промотивни поттикнувачки шеми 

кои вклучуваат поени за лојалност (трговски 

маркици); Обезбедување или изнајмување 

компјутерски програми за блокчејн мрежа или 

дистрибутивна мрежа за промоција на добра 

и услуги на други преку администрирање со 

продажни и промотивни поттикнувачки шеми 

кои вклучуваат поени за лојалност ( трговски 

маркици); Обезбедување или изнајмување на 

компјутери за блокчејн мрежа или 

дистрибутивна мрежа за промоција на добра 

и услуги на други преку администрирање со 

продажни и промотивни поттикнувачки шеми 

кои вклучуваат поени за лојалност (трговски 

маркици); Дизајнирање, производство или 

одржување компјутерски програми за 

блокчејн мрежа или дистрибутивна мрежа за 

промоција на добра и услуги на други преку 

администрирање со продажни и промотивни 

поттикнувачки шеми кои вклучуваат поени за 

лојалност (трговски маркици); 

Научни и технолошки услуги и истражување и 

проектирање поврзано со нив; Услуги за 

индустриски анализи и истражувања; 

Проектирање и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер  

кл. 45  Услуги за социјално вмрежување; 
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Обезбедување на интерактивни веб страници 

за лоцирање на други области заради 

сигурност, безбедност или за цели за 

користење на социјално вмрежување преку 

користење на глобален позиционен систем  

Правни услуги; Безбедносни услуги за 

физичка заштита на имот и лица; Лични и 

општествени услуги што ги даваат трети лица 

за задоволување на потребите на поединците  

 

(210) TM  2018/1304 (220) 20/12/2018 

(442) 31/03/2019 

(731) Бобан Петровски 

ул. Ристе Секирчанец бр. 27, 7500, Прилеп, 

MK 

(740) Адвокатско друштво Папазоски и 

Мишев  

бул. 8ми Септември бр. 16, Хипериум Бизнис 

Центар 2ри кат, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црна, розева и бела 

(531) 03.07.17;03.07.24;26.01.18;27.05.02 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 26  тантела и везови, панделки и гајтани; 

петлици, закачки и окца, топуски и игли; 

вештачко цвеќе  

кл. 40  обработка на материјали  

 

(210) TM  2018/1309 (220) 25/12/2018 

(442) 31/03/2019 

(731) ПРОВИДЕНС ДОО 

ул. Капитол 24, Загреб, HR 

(740) Борко Бајалски, адвокат  

ул. 11 Октомври бр. 86/2-3, 1000, Скопје 

(540)  

 

MEROPENEM PROVIDENS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

кл. 10  хируршки, медицински, забарски и 

ветеринарни апарати и инструменти  

 

(210) TM  2018/1310 (220) 24/12/2018 

(442) 31/03/2019 

(731) Colgate-Palmolive Company 

300 Park Avenue, New York, New York 

10022, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

COLGATE DARE TO LOVE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  немедицинска паста за заби, 

немедицинско средство за плакнење уста  

 

(210) TM  2018/1313 (220) 26/12/2018 

(442) 31/03/2019 

(731) INNOTECH INTERNATIONAL 

Laboratory 

7-9 avenue Francois Vincent Raspail, 94110 

Arcueil, FR 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

ATRICAN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстанции што 

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

пломбирање заби и забарски смоли, средства 

за дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

кл. 10  медицински, хируршки, забарски и 

ветеринарни апарати и инструменти, 

вештачки екстремитети, очи и заби, 

ортопедски производи, хируршки материјали 

за шиење  

 

(210) TM  2018/1318 (220) 27/12/2018 

(442) 31/03/2019 

(300)  

(731) ТДВИЛ ЦЕНТРО-ФРУТА ДООЕЛ 

ул. Кочански пат бб, 2310, Виница, MK 

(540)  

 
(591) темно сина, бела 

(531) 27.05.02;27.05.04 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  овошни сокови; сок од зеленчук 

[пијалаци]; сок од домати [пијалаци]; сок од 

јаболка, безалкохолен  

 

(210) TM  2018/1319 (220) 27/12/2018 

(442) 31/03/2019 

(731) ТДВИЛ ЦЕНТРО-ФРУТА ДООЕЛ 

ул. Кочански пат бб, 2310, Виница, MK 

(540)  

 
(591) зелена 

(531) 27.05.17 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  овошни сокови; сок од зеленчук 

[пијалаци]; сок од домати [пијалаци]; сок од 

јаболка, безалкохолен  

 

(210) TM  2018/1320 (220) 27/12/2018 

(442) 31/03/2019 

(731) ТДВИЛ ЦЕНТРО-ФРУТА ДООЕЛ 

ул. Кочански пат бб, 2310, Виница, MK 

(540)  

 
(591) црвена 

(531) 27.05.24 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  минерална вода; сода вода; газирана 

вода; минерална вода [пијалаци]; минерална 

вода (средства за правење минерална вода); 

газирана вода (средства за правење газирана 

вода); вода на литиум оксид  

 

(210) TM  2019/1 (220) 03/01/2019 

(442) 31/03/2019 

(731) Друштво за производство и трговија 

МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО увоз-

извоз Скопје 

Скупи 3А, 1000, Скопје, MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  
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(591) окер, златна, црна, црвена, бела 

(531) 25.01.19;26.03.04;27.05.24;27.05.25 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки, конзервирано, смрзнато, сушено 

и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, 

компоти, јајца, млеко и млечни производи, 

масла и масти за јадење  

 

(210) TM  2019/2 (220) 03/01/2019 

(442) 31/03/2019 

(300)  

(731) Exxon Mobil Corporation, a corporation 

organized and existing under the laws of the 

State of New Jersey 

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 

75039-2298, US 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. “Народен фронт” 7/4 П.Фах 768 

(540)  

 

MOBIL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемикалии кои што се употребуваат во 

индустријата, науката и фотографијата, како и 

во земјоделството, хортикултурата и 

шумарството; необработени вештачки смоли, 

необработена пластика; композити за гасење 

на пожар и за превенирање од пожар; 

препарати за калење и лемење; субстанци за 

штавење на животински кожи и кожи од 

големи животни (hides); адхезиви кои што се 

користат во индустријата; 

заптивачи/пополнувачи (putties) и други пасти 

филери; компост, ѓубрива, гноива; биолошки 

препарати за употреба во индустријата и 

науката; флуиди за трансмисија (пренос); 

хидраулични флуиди; антифриз/разладни 

течности; флуиди за одмрзнување (de-icer); 

флуид за кочници; флуди за серво управувач  

кл. 4  индустриски масла и масти, восок; 

лубриканти; композити за абсорбирање на 

прашина, навлажување и врзување; горива и 

илуминанти; свеќи и фитили за осветлување; 

моторни масла; моторни (engine) масла; 

масла за подмачкување; масти; лубриканти; 

синтетички лубриканти за мотори; восоци; 

беизстокс (basestocks); горива; моторни 

горива, имено бензин и дизел горива; 

компресиран природен гас  

кл. 37  градежни конструкции; поправка; 

инсталациски услуги; сервисни станици за 

малопродажба на гориво; услуги за миење на 

автомобили; услуги на подмачкување на 

возила  

 

(210) TM  2019/3 (220) 03/01/2019 

(442) 31/03/2019 

(731) Exxon Mobil Corporation, a corporation 

organized and existing under the laws of the 

State of New Jersey 

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 

75039-2298, US 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. “Народен фронт” 7/4 П.Фах 768 

(540)  

 
(591) црвена, сина 

(531) 27.05.17 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемикалии кои што се употребуваат во 

индустријата, науката и фотографијата, како и 

во земјоделството, хортикултурата и 

шумарството; необработени вештачки смоли, 

необработена пластика; композити за гасење 

на пожар и за превенирање од пожар; 

препарати за калење и лемење; субстанци за 

штавење на животински кожи и кожи од 
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големи животни (hides); адхезиви кои што се 

користат во индустријата; 

заптивачи/пополнувачи (putties) и други пасти 

филери; компост, ѓубрива, гноива; биолошки 

препарати за употреба во индустријата и 

науката; флуиди за трансмисија (пренос); 

хидраулични флуиди; антифриз/разладни 

течности; флуиди за одмрзнување (de-icer); 

флуид за кочници; флуди за серво управувач  

кл. 4  индустриски масла и масти, восок; 

лубриканти; композити за абсорбирање на 

прашина, навлажување и врзување; горива и 

илуминанти; свеќи и фитили за осветлување; 

моторни масла; моторни (engine) масла; 

масла за подмачкување; масти; лубриканти; 

синтетички лубриканти за мотори; восоци; 

беизстокс (basestocks); горива; моторни 

горива, имено бензин и дизел горива; 

компресиран природен гас  

кл. 37  градежни конструкции; поправка; 

инсталациски услуги; сервисни станици за 

малопродажба на гориво; услуги за миење на 

автомобили; услуги на подмачкување на 

возила  

 

(210) TM  2019/4 (220) 03/01/2019 

(442) 31/03/2019 

(300)  

(731) Exxon Mobil Corporation, a corporation 

organized and existing under the laws of the 

State of New Jersey 

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 

75039-2298, US 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. “Народен фронт” 7/4 П.Фах 768 

(540)  

 

ESP FORMULA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  индустриски масла и масти, 

восок;лубриканти;композити за абсорбирање 

на прашина, навлажување и врзување;горива 

и илуминанти;свеќи и фитили за 

осветлување;моторни масла (motor 

oils);моторни масла (engine oils)  

 

(210) TM  2019/5 (220) 03/01/2019 

(442) 31/03/2019 

(731) Exxon Mobil Corporation, a corporation 

organized and existing under the laws of the 

State of New Jersey 

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 

75039-2298, US 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. “Народен фронт” 7/4 П.Фах 768 

(540)  

 
(591) сина, црвена, црна 

(531) 27.05.17;27.07.17;27.07.24 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  индустриски масла и масти, 

восок;лубриканти;композити за абсорбирање 

на прашина, навлажување и врзување;горива 

и илуминанти;свеќи и фитили за 

осветлување;лубриканти;масла за 

подмачкување;масти;моторни 

масла;лубриканти за пренос 

(запчаник);синтетички лубриканти за мотори  

 

(210) TM  2019/6 (220) 03/01/2019 

(442) 31/03/2019 

(731) Exxon Mobil Corporation, a corporation 

organized and existing under the laws of the 

State of New Jersey 

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 

75039-2298, US 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. “Народен фронт” 7/4 П.Фах 768 

(540)  
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MOBIL SERV 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; бизнис менаџмент; 

бизнис администрација; канцелариски 

функции; овозможување на информации за 

производи за потрошувачи по пат на он-лајн 

алатка за избор со цел на избирање на 

лубриканти кои ќе ги исполнат 

спецификациите на потрошувачите  

кл. 41  образование; овозможување на 

тренинг; забава; спортување и културни 

активности; услуги на тренинг во полето на 

лубрикантите  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и дизајн во врска со тоа; 

индустриски анализи и истражувачки услуги; 

дизајн и развој на компјутерски хардвер и 

софтвер; инспекција на опрема; услуги на 

анализа на откажување на исправност на 

производи; тестирање, анализа и евалуација 

на перформансот на индустриските, 

комерцијалните и лубрикантите кои се 

употребуваат во поморството, врз база на 

променливи услови, вклучително 

контаминација, оперативна средина и 

деградација на лубрикант; табелирање на 

лубрикациските услови за опрема за 

индустриски постројки, имено, анализирање 

на тековниот перформанс на лубрикантите и 

условите и препораките за лубриканти, 

вклучително фреквенција на промена, 

сервисни интервали и метод на примена, за 

подобрување на перформансот на 

лубрикантот; технолошки консултации во 

полето на лубриканти, вклучително 

консултации во полето на складирање, 

манипулирање/справување и употреба на 

лубриканти, студии за ефикасност на 

постројки во врска со употреба на лубриканти, 

инжинеринг и подршка во врска со избор и 

употребата на лубриканти , и технолошки 

консултации во полето на подготовка и 

одржување на опрема што се однесуваат на 

лубриканти  

 

(210) TM  2019/7 (220) 03/01/2019 

(442) 31/03/2019 

(731) Exxon Mobil Corporation, a corporation 

organized and existing under the laws of the 

State of New Jersey 

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 

75039-2298, US 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. “Народен фронт” 7/4 П.Фах 768 

(540)  

 

MOBILFLUID 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемикалии кои што се употребуваат 

во индустријата, науката и фотографијата, 

како и во земјоделството, хортикултурата и 

шумарството; необработени вештачки смоли, 

необработена пластика; композити за гасење 

на пожар и за превенирање од пожар; 

препарати за калење и лемење; субстанци за 

штавење на животински кожи и кожи од 

големи животни (hides); адхезиви кои што се 

користат во индустријата; 

заптивачи/пополнувачи (putties) и други пасти 

филери; компост, ѓубрива, гноива; биолошки 

препарати за употреба во индустријата и 

науката; хидраулични флуиди; флуиди за 

трансмисија (пренос)  

 

(210) TM  2019/8 (220) 03/01/2019 

(442) 31/03/2019 

(300)  

(731) Exxon Mobil Corporation, a corporation 

organized and existing under the laws of the 

State of New Jersey 

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 

75039-2298, US 
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(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. “Народен фронт” 7/4 П.Фах 768 

(540)  

 

MOBILGREASE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  индустриски масла и масти, восок; 

лубриканти; композити за асорбирање на 

прашина, навлажнување и врзување; горива и 

илуминати; свеќи и фитили за осветлување; 

масти  

 

(210) TM  2019/9 (220) 03/01/2019 

(442) 31/03/2019 

(300)  

(731) Exxon Mobil Corporation, a corporation 

organized and existing under the laws of the 

State of New Jersey 

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 

75039-2298, US 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. “Народен фронт” 7/4 П.Фах 768 

(540)  

 

MOBILTRANS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемикалии кои што се употребуваат 

во индустријата, науката и 

фотографијата, како и во земјоделството, 

хортикултурата и шумарството; необработени 

вештачки смоли, необработена пластика; 

композити за гасење на пожар и за 

превенирање од пожар; препарати за калење 

и лемење; субстанци за штавење на 

животински кожи и кожи од големи животни 

(hides); адхезиви кои што се користат во 

индустријата; заптивачи/пополнувачи (putties) 

и други пасти филери; компост, ѓубрива, 

гноива; биолошки препарати за употреба во 

индустријата и науката; флуиди за погон 

(drivetrain); флуиди за трансмисија (пренос)  

 

(210) TM  2019/10 (220) 03/01/2019 

(442) 31/03/2019 

(300)  

(731) Exxon Mobil Corporation, a corporation 

organized and existing under the laws of the 

State of New Jersey 

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 

75039-2298, US 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. “Народен фронт” 7/4 П.Фах 768 

(540)  

 

UNIVIS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  индустриски масла и масти, восок; 

лубриканти; композити за абсорбирање на 

прашина, навлажување и врзување; горива и 

илуминанти; свеќи и фитили за осветлување; 

масла за подмачкување; масла за хидраулика 

(хидраулични масла)  

 

(210) TM  2019/11 (220) 03/01/2019 

(442) 31/03/2019 

(300)  

(731) Exxon Mobil Corporation, a corporation 

organized and existing under the laws of the 

State of New Jersey 

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 

75039-2298, US 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. “Народен фронт” 7/4 П.Фах 768 

(540)  

 

WYROL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  индустриски масла и масти, 

восок;лубриканти;композити за абсорбирање 
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на прашина, навлажување и врзување;горива 

и илуминанти;свеќи и фитили за 

осветлување;масла за 

подмачкување;ваљачни масла (масла за 

валање) (rolling oils);масла за хидраулика 

(хидраулични масла); масла за пренос 

(запчаник) и за лагери (bearing)  

 

(210) TM  2019/12 (220) 03/01/2019 

(442) 31/03/2019 

(300)  

(731) Exxon Mobil Corporation, a corporation 

organized and existing under the laws of the 

State of New Jersey 

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 

75039-2298, US 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. “Народен фронт” 7/4 П.Фах 768 

(540)  

 

XHP 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  индустриски масла и масти, 

восок;лубриканти;композити за абсорбирање 

на прашина, навлажување и врзување; горива 

и илуминатни; свеќи и фитили за 

осветлување; масти; моторни масла; масла за 

дизел мотори  

 

(210) TM  2019/14 (220) 04/01/2019 

(442) 31/03/2019 

(300)  

(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) портокалова, зелена, црвена, кафена, 

жолта, бела, сива, окер 

(531) 02.01.16;05.07.02;25.01.19;27.05.09 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  леб; леб без квасец; леб со ѓумбир  

кл. 35  малопродажба и големопродажба на 

леб  

 

(210) TM  2019/15 (220) 04/01/2019 

(442) 31/03/2019 

(300)  

(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) сина, зелена, црвена, кафена, жолта, 

бела, сива, окер 

(531) 02.01.16;05.07.02;25.01.19;27.05.09 
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(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  леб; леб без квасец; леб со ѓумбир  

кл. 35  малопродажба и големопродажба на 

леб  

 

(210) TM  2019/71 (220) 17/01/2019 

(442) 31/03/2019 

(300)  

(731) Pharmacia & Upjohn Company LLC 

7000 Portage Road, Kalamazoo, MI, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

 

(531) 26.11.02;26.11.06;26.11.11 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски, медицински и 

ветеринарни препарати; санитарни препарати 

за медицински цели; диететска храна и 

супстанции прилагодени за медицинска или 

ветеринарна употреба, храна за бебиња; 

диететски додатоци за луѓе и животни; 

фластери, материјали за преврски; материјал 

за пломбирање заби, забарски смоли; 

дезинфекциони средства; препарати за 

уништување штетници; фунгициди, 

хербициди  

кл. 10  хируршки, медицински, стоматолошки 

и ветеринарни апарати и инструменти; 

вештачки екстремитети, очи и заби; 

ортопедски производи; материјали за шиење; 

терапевтски и помошни уреди прилагодени за 

хендикепираните лица; апарати за масажа; 

апарати, уреди и производи за нега на 

доенчиња; апарати, уреди и производи за 

сексуална активност; медицински уреди за 

офталмолошка употреба  

кл. 44  медицински услуги; ветеринарни 

услуги; нега за хигиена и убавина за луѓе или 

животни; земјоделски, хортикултурни и 

шумарски услуги  

 

(210) TM  2019/77 (220) 18/01/2019 

(442) 31/03/2019 

(300)  

(731) Славко Ѓорѓиев 

ул. Димо Хаџи Димов 6Б, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 
(591) сина, бела, зелена 

(531) 05.03.14;25.01.19;26.01.18;27.05.25 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни пијалаци; безалкохолни 

негазирани пијлаци; инстант напитоци за 

растворање; сирупи за растворање; 

енергетски пијалаци; вода 

(газирана/негазорана); вода со вкус  

кл. 33  алкохолни пијалаци  

 

(210) TM  2019/82 (220) 21/01/2019 

(442) 31/03/2019 

(731) NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET A.S. 

Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: 

14, 34768 Ümraniye, Istanbul, TR 
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(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА - АНДРЕВСКИ, 

адвокат  

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

 

FUNIT 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2019/83 (220) 21/01/2019 

(442) 31/03/2019 

(731) Фисник Садики и Касим Касами 

ул. 102 бр. 7, 1200, Тетово, MK 

(540)  

 
(591) бела, златна, црна, црвена и розева 

(531) 05.03.13;05.07.11;25.01.19;27.05.11 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки; конзервирано, змрзнато, сушено, 

варено овошје и зеленчук; желе, џемови, 

компоти, ајвар; јајца, млеко и млечни 

производи; маста и масти за јадење  

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

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и 

производи од жита, леб, тесто за слатки и 

слатки, сладолед; мед, меласа; кфасец, 

прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови 

(како мирудии); мирудии; мраз  

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје, 

и овошни сокови; сирупи и други препарати 

за производство на пијалоци  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи, услуги при продажба на голема и 

мало со месо, риба, живина и дивеч; месни 

преработки; конзервирано, змрзнато, сушено, 

варено овошје и зеленчук; желе, џемови, 

компоти, ајвар; јајца, млеко и млечни 

производи; маста и масти за јадење, Кафе, 

чај, какако, шеќер, ориз, тапиока, саго, 

замена за кафе; брашно и производи од 

жита, леб, тесто за слатки и слатки, 

сладолед; мед, меласа; кфасец, прашок за 

печење, сол, сенф; оцет, сосови (како 

мирудии); мирудии; мраз, пиво, минерална и 

сода вода и други безалкохолни пијалоци; 

пијалоци од овошје, и овошни сокови; сирупи 

и други препарати за производство на 

пијалоци  

кл. 43  услуги за пдготвување храна и 

пијалоци; привремено сместување  

 

(210) TM  2019/85 (220) 18/01/2019 

(442) 31/03/2019 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstraße 1, 74172, Neckarsulm, DE 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

DIZZY 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и 

овошни сокови, сирупи и други препарати за 

производство на пијалоци  

 

(210) TM  2019/86 (220) 22/01/2019 

(442) 31/03/2019 

(300)  
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(731) Друштво за производство и трговија 

БАР & БРЕКВАСТ ФЕКТОРИ ДОО Скопје 

ул. Христо Татарчев 17/2-2, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бела, црна и зелена 

(531) 26.11.03;26.11.25;27.05.25 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чоколадни штангли  

 

(210) TM  2019/87 (220) 22/01/2019 

(442) 31/03/2019 

(300)  

(731) Друштво за производство и трговија 

БАР & БРЕКВАСТ ФЕКТОРИ ДОО Скопје 

ул. Христо Татарчев 17/2-2, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црна, бела и зелена 

(531) 26.11.03;26.11.25;27.05.24;27.05.25 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чоколадни штангли  

 

(210) TM  2019/106 (220) 23/01/2019 

(442) 31/03/2019 

(731) Друштво за производство, трговија, 

услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ увоз-

извоз Скопје 

ул.Качанички пат бр. 168, инд. зона 

Визбегово, Скопје, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) жолта, зелена, црвена, црна и бела 

(531) 05.03.11;05.05.21;25.01.19 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки, конзервирано, смрзнато, сушено 

и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, 

компоти, јајца, млеко и млечни производи, 

масла и масти за јадење  

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

саго, замена за кафе; брашно и производи од 

жита, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 

печење, сол, сенф; оцет, сосови (како 

мирудии); мирудии; мраз  

кл. 32  минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и 

овошни сокови, сирупи и други препарати за 

производство на пијалоци  

 

(210) TM  2019/110 (220) 23/01/2019 

(442) 31/03/2019 

(731) ДООЕЛ ФОРЕВЕР ШУС Скопје 

бул. 2-ра Македонска бригада 26/5, Скопје, 

MK 

(540)  
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(531) 26.11.03;26.11.06;26.11.09 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  обувки  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало 

со обувки  

 

(210) TM  2019/111 (220) 24/01/2019 

(442) 31/03/2019 

(300)  

(731) Друштво за производство и трговија 

ФОР ЛЕЈДИ Лазаревски Милован ДООЕЛ 

експорт-импорт Илинден 

ул. 19 бб, Илинден, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) зелена, бела 

(531) 26.01.18;27.05.24;27.05.25 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, трикотажа, хеланки, долна 

облека, чорапи, хулахопки  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со хулахопки, чорапи, долна облека, 

хеланки и облека  

 

(210) TM  2019/112 (220) 24/01/2019 

(442) 31/03/2019 

(731) Друштво за производство и трговија 

ФОР ЛЕЈДИ Лазаревски Милован ДООЕЛ 

експорт-импорт Илинден 

ул. 19 бб, Илинден, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) златна, бела, црна 

(531) 02.03.16;05.05.20;25.01.19;27.05.09 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, хулахопки  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со хулахопки, чорапи  

 

(210) TM  2019/113 (220) 24/01/2019 

(442) 31/03/2019 

(300)  

(731) Друштво за производство и трговија 

ФОР ЛЕЈДИ Лазаревски Милован ДООЕЛ 

експорт-импорт Илинден 

ул. 19 бб, Илинден, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) жолта, сина 

(531) 26.11.02;27.05.25 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  чорапи, хулахопки, хеланки, долна 

облека  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со хулахопки, чорапи, долна облека, 

хеланки  
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(210) TM  2019/114 (220) 24/01/2019 

(442) 31/03/2019 

(731) Sanrio Company, Ltd. 

1-6-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, JP 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

 

 

(531) 03.01.06;03.01.25;25.01.19 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за белење и други материи за 

перење; препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризнување; немедицински 

сапуни; парфимерија; есенцијални масла; 

козметички производи и производи за лична 

хигиена без лекови; лосиони за коса без 

лекови; немедицински средства за чистење 

на заби; препарати за освежување на 

простор; препарати за нокти; производи и 

препарати за нега и чистење на коса и кожа; 

лепила за козметички цели; лосиони после 

бричење; антиперспиранти; антистатички 

препарати за домаќинство; ароматици; квила 

кора за перење; соли за бања; козметички 

препарати за бањи; маски за убавина; соли за 

белење; сода за белење; плавила за перење 

алишта; спрејови за освежување на здив; 

ленти за освежување на здив; хемикалии за 

осветлување на боја за домаќинство [перење 

алишта]; препарати за отстранување бои; 

козметички комплети; козметички препарати 

за слабеење; козметика за животни; памучни 

стапчиња за козметички цели; памучна волна 

за козметички цели; козметички креми; креми 

за белеење на кожата; креми за кожа; 

обезмастувачи; полирање на протези; 

препарати за чистење протези; дезодоранси 

за луѓе; дезодоранси за животни и домашни 

миленици; детергенти; козметички бои; 

колоњска вода; тоалетна вода; бои за коса; 

препарати за боење на коса; крем за коса, гел 

за коса, шампони, средства за омекнување на 

коса и препарати за навлажнување на коса; 

парфеми; кармини; креми и лосиони за кожа и 

лице; лажни нокти; лакови за нокти и лакови и 

разредувачи за нив; препарати за заштита од 

сонце; препарати за белење [деколоранси] за 

козметички цели; ароми за торти [есенцијални 

масла]; млеко за чистење за тоалетна 

употреба; козметика за веѓи; моливи за веѓи; 

омекнувачи на ткаенина [за перење алишт]; 

лажни трепки; восок за подови; спреј за коса; 

препарати за виткање на коса; белило за 

перење; препарати за накиснување на 

алишта; штирак за алишта; лосиони за 

козметички цели; шминка; пудра за 

шминкање; препарати за шминкање; 

препарати за отстранување шминка; маскара; 

течност за испирање на уста, а не за 

медицински цели; налепници за нокти; 

препарати за нега на нокти; козметички 

моливи; полир за мебел и под; помади за 

козметички цели; потпури [мириси]; пемза; 

песок; шмиргла; миризливо дрво; шампони за 

домашни миленици; крем за чевли; лак за 

чевли; восок за чевли; препрати за 

измазнување [штиркање]; сапун за 

осветлување на текстил; стирк глазура за 

перење алишта; препарати за сончање; 

марамици со козметички лосиони; препарати 

за отстранување лакови; восок за депилација; 

восок за перење алишта; восок за полирање; 

восоци за кожа; препарати за депилација; 

желе [петролеј] за козметички цели; украсни 

апликации за козметички цели; миризливи 
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стапчиња [джаков стапчиња]; мириси; хартија 

за маснотии за кожи; хартија за чистење на 

лице; препарати за капење, не за медицински 

цели, миризливи стапчиња за простории  

кл. 9  научни, истражувачки, навигациски, 

геодетски, фотографски, кинематографски, 

аудиовизуелни, оптички, за вагање,за 

мерење, сигнализација, откривање, 

тестирање, инспекција, апарати и 

инструменти за спасување и настава; апарати 

и инструменти за спроведување, 

префрлување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или контрола на 

дистрибуцијата или употребата на електрична 

енергија; апарати и инструменти за снимање, 

пренесување, репродукција или обработка на 

звук, слики или податоци; снимени и 

преземени медиуми, компјутерски софтвер, 

празна дигитална или аналогна снимка и 

медиуми; механизми за апарати кои работат 

на жетони; каси, уреди за сметање; 

компјутери и компјутерски периферни уреди; 

нуркачки костуми, маски за нуркачи, чепчиња 

за уши за нуркачи, штипки за нос за нуркачи и 

пливачи, ракавици за нуркачи, апарат за 

дишење за подводно пливање; апарат за 

гасење пожар; абакуси; аудиовизуелен 

наставен апарат; батерии; кутии за батерии; 

полначи за батерии; двоглед; калкулатори; 

камери, кинематографски камери, и делови и 

додатоци за нив; леќи за камери; мерки за 

капацитет; анимирани цртани филмови; 

касетофон; синџири за очила; 

кинематографски филм [изложени]; 

часовници [уреди за снимање на времето]; 

уреди за компакт дискови; компакт дискови 

[аудио-видео]; компакт дискови [меморија 

само за читање]; компјутерски оперативни 

програми, снимени; компјутерски програми; 

компјутерски софтвер [снимен]; компјутери; 

принтери за употреба со компјутери; 

контактни леќи; садови за контактни леќи; 

апарат за обработка на податоци; мерки за 

шивачи; електрични ѕвона за врата; 

електронски џебни преведувачи; апарати за 

гасење пожар; филмови, изложени; аларми за 

пожар; рефлектори [фотографија]; рамки за 

фотографски слајдови; уред за регулирање 

на топлина; џубокси; оптички леќи; ваги за 

писма; појаси за живот; пливки за спасување; 

елеци за спасување; сплавови за спасување; 

брави, електрички; електронски брави и 

клучеви; магнетни медиуми за податоци; 

магнетни кодирани картички; магнетни 

енкодери; магнети; лупа; апарати, уреди и 

инструменти за мерење; микрофони; 

микроскопи; неонски знаци; лаптоп 

компјутери; електронски пенкала; 

фонографски плочи; фотокопири; џебни 

калкулатори; апарати за проектирање; екрани 

за проектирање; радија; рекордери; уред за 

далечинско управување; ленири [мерила]; 

ваги; паметни картички [картички со 

интегрирано коло]; детектори за чад; штекери, 

приклучоци и други контакти; апарат за 

снимање звук; дискови за снимање звук; 

апарати репродукција на звук; апарат за 

пренос на звук; кутии за очила; рамки за 

очила; наочари [очила]; очила за сонце; 

прекидачи, електрични; штекери, електрични 

приклучоци; магнетофони; телефонски 

апарати, приемници, предаватели, жици; 

телескопи; телевизии; телевизиски апарати; 

индикатори за температура; инсталации за 

заштита од кражба, електрични; термометри; 

термостати; видео касети, касети за видео 

игри; видео снимки; видеокасети; видео 

екрани; видео рекордери; текстуални 

процесори; видео компакт дискови; дигитални 

разноврсни дискови; видео компактен диск и 

дигитални разноврсни дискови; аудио и 

визуелни апарати со уреди за пеење; 

носители, носачи, кутии за аудио и видео 

касети, компакт дискови, ласерски дискови, 

видео дискови и дигитални разноврсни 

дискови; подлошки за глувчиња; телефони, 
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безжични телефони, мобилни телефони, 

мобилни телефони и делови, додатоци за 

нив; кутии или утроли за мобилен телефон; 

пејџери, и делови и додатоци за нив; кутии и 

футроли за пејџери; кеси, прекривки, 

футроли, носачи и држачи за мобилни 

телефони и пејџери; слушалки; ушни 

перничиња за слушалки; слушалки; слушалки 

и микрофони / звучници за употреба со 

мобилни телефони; индикатори за повици за 

телефони, мобилни телефони и пејџери; 

електронски дневници; електрични алармиа; 

аларми; читачи на бар-код; барометри; 

интерфон; електрични звучници; централни 

процесни единици [процесори]; чипови 

[интегрални кола]; хронографи [апарат за 

снимање на време]; компјутерски тастатури; 

компјутерски мемориски уреди; компјутерски 

периферни уреди; акустични спојки; спојки 

[опрема за обработка на податоци]; оптички 

медиуми за податоци; оптички дискови; 

дискови [магнетни]; апарати за нуркачи; маски 

за нуркачи; костуми за нуркање; електронски 

табли за известување; електронски пенкала 

[единици за визуелно прикажување]; врвци за 

очила; окуларни инструменти; очила за сонце; 

факс машини; филтри за употреба во 

фотографија; флопи дискови; ленти за 

чистење на главата [снимање]; хигрометри; 

интегрирани кола; интеркомуникациски 

апарат; интерфејси [за компјутери]; машини 

за фактурирање; капаци за леќи; единици на 

магнетна лента [за компјутери]; магнетни 

ленти; лажички за мерење; метрономи; 

микропроцесори; модеми; машини за броење 

и сортирање пари; монитори [компјутерски 

хардвер]; монитори [компјутерски програми]; 

глувче [опрема за обработка на податоци]; 

оптички влакна [влакна] [нишки за 

спроведување на светлина]; оптичко стакло; 

оптички добра; часовници за паркинг; агломер 

[мерни инструменти]; радиотелеграфски 

уреди; радиотелефонски уреди; скенери 

[опрема за обработка на податоци]; 

полупроводници; слајдови [фотографија]; 

ленти за снимање звук; апаратза 

демагнетизирање за магнетни ленти; 

телеграфски жици; телеграфи [апарат]; 

телепринтери; телепромптери; телеграфски 

машини за чукање; апарати за билети; 

предаватели [телекомуникации]; уреди за 

пренесување [телекомуникација]; мерачи на 

вакум; видеотелефонии; аларми-свирче; 

спортско свирче; чепиња за уши за нуркачи; 

мерачи на време за јајца; очила за спорт; 

маски за нуркање; заштитни кациги за спорт; 

навигациски апарати за возила [на компјутери 

во возилата]; програми за компјутерски игри; 

софтвер за компјутерски игри, снимен; 

компјутерски софтвер, можност за 

преземање; електронски изданија [за 

преземање]; компјутерски програми [софтвер 

за преземање]; компјутерски софтверски 

апликации, за преземање; емотикони за 

преземање за мобилни телефони; лични 

стерео систему; сателити за научни цели; 

потпирач за зглобови за употреба со 

компјутери; дигитални фото рамки; ремени за 

мобилен телефон; држачи за мобилен 

телефон; држачи адаптирани за лаптопи; 

антенски капачиња за мобилен телефон; 

футроли за паметни телефони; маски за 

паметни телефони; електронски кола и CD-

ROM-ови кои овозможуваат снимање на 

автоматска програма за играње за користење 

на електронски музички инструменти; 

преносни медија плеери; преземање датотеки 

со слики; преземање графики за мобилни 

телефони, музички фајлови за преземање; 

тонови за преземање за мобилни телефони; 

DVD плеери; глобален систем за 

позиционирање [GPS]; УСБ флеш драјвови; 

компјутерски дискови; лаптоп компјутери; 

диоди што емитуваат светлина [LED]; 

органски диоди што емитуваат светлина 

[OLED]; уреди за заштита од несреќи за лична 
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употреба; заштитни маски; ремени за 

мобилни телефони; компаси; електрични 

врски; покривки за електрични приклучоци; 

дистрибутивни конзоли [електрична енергија]; 

комплети за употреба на телефони без 

употреба на раце; противпожарно црево; 

прскалка за противпожарно црево; програми 

за игри за домашни машини за видео игри; 

програми за игри за машини за видео игри во 

аркади; личен дигитален асистент; чепчиња 

за уши за пливање; соларни батерии; таблет 

компјутери; дигитални камери; електронски 

читачи на книги; паметни телефони; паметни 

часовници; паметни очила; системи за 

пратење на активност за носење; паметни 

прстени; стапови за селфи [рачни моноподи]; 

електронски интерактивни бели табли; 

електрични и електронски единици за ефекти 

за музички инструменти; аудио интерфејси; 

заштитни филмови прилагодени за 

компјутерски екрани; заштитни филмови 

прилагодени за паметни телефони; опрема за 

виртуелна реалност; лабораториски роботи, 

роботи за настава, роботи за безбедносен 

надзор, хуманоидни роботи со вештачка 

интелигенција; роботи за телеприсутност; 

торби адаптирани за лаптопи; торби и кутии 

за камери и фотографска опрема; компјутери 

за носење, џојстици за употреба со 

компјутери, освен за видео игри, сопрема за 

виртуелна реалност, паметни очила, батерии 

и полначи за електронски цигари; ракавици за 

податоци  

кл. 14  благородни метали и нивни легури и 

шипки од благородни метали; кутии од 

благородни метали; петлици за ракави од 

благородни метали; брошеви за вратоврски 

од благородни метали; игли за вратоврски од 

благородни метали; уметнички дела од 

благородни метали; украсни игли од 

благородни метали; украси за чевли од 

благородни метали; статуи од благородни 

метали; статуетки од благородни метали; 

накит, скапоцени и полу-скапоцени камења; 

имитација на накит и украси; скапоцени 

камења; хоролошки и хронометриски 

инструменти; брошеви; синџири [накит]; 

украси за привезоци за клучеви и привезоци 

за клучеви; украсни ситници; монети; значки, 

имено медали и / или монети; петици за 

ракави; обетки; златени нишки; кутии за 

скапоцен камен; кутии за накит; ѓердани; 

иглички [накит]; украсни игли; прстени; статуи 

од благородни метали; брошеви за 

вратоврски; часовници, рачни часовници и 

делови за нив; ремени за рачни часовници, 

белезии за рачни часовници, синџири за 

рачни часовници; кутии за рачни часовници; 

штоперици; орнаменти [накит]; украсни игли, 

игли за вратоврска; медали; привезоци за 

клучеви; привезоци за клучеви со 

приспособување; синџири за клучеви со 

приспособување; бижутерија; синџири за 

клучеви и кутии за клучеви од благородни 

метали и / или скапоцени камења; приврзоци; 

брезлетни[накит]; кутии за рачни часовници 

[презентација]; кутии за часовници; часовници 

и рачни часовници, електрични; сончев саат; 

дијаманти; накит за костуми; полу-скапоцени 

камења; уметнички дела од благородни 

метали; аларми; линиски манжетни; украсни 

игли [игли за вратоврска]; статуетки од 

благородни метали; значки од благородни 

метали; украси за чевли благородни метали; 

трофеи [награди]; комеморативни штитови; 

амајлии; монистра за правење накит, украсни 

игли за капи  

кл. 16  хартија, картон; печатени материјали; 

книговезнички материјали; фотографии; 

канцелариски материјали и канцелариски 

реквизити, освен мебел; лепила за 

канцелариска или куќна употреба; материјали 

што ги користат уметници и материјали за 

цртање; четки за боја; материјали за обука и 

настава; пластични обвивки, филмови и кеси 

за виткање и пакување; тип на печатач, 
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блокови за печатење; календари, книги, 

каталози, разгледници, постери, месечни 

изданија, печатени изданија, весници и 

списанија; честитки; инструменти за 

пишување; гумени печати; печати и штембили 

[канцелариски материјал]; подлоги за печати, 

подлоги за мастило; фото албуми; апарати за 

врамување на уметнички слики, слики или 

фотографии; сликарски штафелај; мрсна 

хартија за кожа; држач за фотографии; 

мастила; марамици, тоалетна хартија, 

хартиени салфетки за остранување на 

шминка; хартиени бришачи; подметачи за 

јадење и подметачи за чаши од хатија или 

картон; хартија за пакување, хартија за 

виткање и материјали за пакување; водени 

бои што ги користат уметници; графички 

репродукции, портрети; литографи; пенкала, 

моливи, наливперо, пенкала на полнење; 

врвови за пенкала; држачи за пенкала; 

дополнувања за пенкала и предмети за 

пишување; лово за моливи; боички; мрсни 

боички; прибори за пенкала и моливи; 

острилки; машини за острење на моливи; 

спајалици; притискачи за хартија; игли за 

хартија, игли за цртање; пастелни боички; 

пасти и лепаци за канцелариска или куќна 

употреба; папиемаше; полици и кутии за 

хартија; држаи за писма; отворачи за писма; 

селотејп и кутија за селотејп; материјали за 

цртање, табли, оенкала и инструменти; 

комплети за цртање; албуми за марки и пари; 

кеси за канта за ѓубре; кеси за отпадоци; кеси 

за замрзивач; кеси за подароци; хартиени 

кеси; кеси за носење, кеси за сендвичи; кеси 

за сендвичи [од хартија]; хартиени кеси за 

забава; хартиени кеси за подароци; кеси за 

мраз, конусни хартиени кеси, пластични кеси 

за сендвич; кеси з аготвење во микробранова 

печка, хартиени кеси за пазарење; хартиени 

кеси; пластични кеси за пазарење, хартиени 

кеси за амбалажа; пластични кеси за 

амбалажа; пластични кеси за пакување; 

хартиени кеси за отпадоци; поставени 

кеси;коверти; хартија за впивање; 

обележувачи за страни; обележувачи за 

книги; шкафови за канцелариски материјал; 

сликарско платно; тетратки; дневници; досие 

[канцелариски материјал]; блок за пишување; 

блок за белешки, хартија за пиување; хартија 

за цртање, комплети за пишување; креди, 

црни табли, табли з апостери; држачи за 

пасош; држачи за чековна книшка; ластици за 

канцеларија; слики; матрици; производи за 

бришење, гуми за бришење, течности за 

бришење; електрични отворачи за писма; 

ноти; табли за бришење; украси и декорации 

од хартија и/или картон; хартиени марамици; 

хартиени салфетки; хартиени кеси за ручек; 

картонски кофчези и куфери; боенки; 

извештаи; врзувачи за хартија; џебни нотези; 

фломастери; книги; комплети моливи со црно 

олово; комплети боички; ленири; подлоги за 

пишување; тератки за автограми; спајалици 

[канцелариски материјал]; хефталици 

[канцелариски мачини]; ножици за селотејп 

[кацелариски материјал]; знаци за 

предупредување; уништувач на хартија; 

уништувач на ЦД за канцелариска и куќна 

употреба; машини и апарати за 

пластифицирање; електричен апарат за 

пакување со топлина за заштита за документи 

и фотографии; држачи и и кутии за визит 

картички; хартиени декорации за кутии за 

ручек или храна; албуми; хартиени и 

пластични кеси [коверти, торбици], за 

пакување; папка; картонски или хартиени 

кутии; карти; држачи и кутии за печати и 

штембили; стрипови; компаси за цртање; 

хартиени ленти и картички за снимање на 

компјутерски програми; хартија за копирање 

[канцелариски материјал]; течности за 

корекција [канцелариски реквизити]; папки за 

документи; штитници за прсти [канцелариски 

реквизити]; знамиња [од хартија]; папки 

[кканцелариски материјал]; папки за хартии; 
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гумирана лента [канцелариски материјал]; 

хартиени марамици; индекс картички; ленти 

за мастило; заштитна обвивка за хартии; 

етикети, не од текстил; мапи; музички 

честитки; билтени; блок [кнацелариски 

материјал]; кутии со би за употреба во 

училишта; памфлети; уништувачи на хартија 

[за кнацелариска употреба]; држачи за 

моливи; поштенски марки; налепници; 

хартиени салфетки; клинче з; билети; ленти 

за машини за пишување; машини за 

пишување [електрични или не-електрични]; 

хартија за виткање [канцелариски материјал]; 

четки за пишување; креда за пишување; 

плочки за пишување; прекривки 

[канцелариски материјал]; хартиени 

прекривки за саксии; ножици за хартија 

[канцелариски материјал]; хартија за заштита; 

кеси за готвење во микробранова печка; 

хартиени филтри за кафе; прирачници; 

везени украси [шеми]; ножеви за хартија 

[канцелариски реквизити]; хартиени чаршафи 

за маса; платнени чаршафи за маса; хартиени 

или каротнски табли со знаци; обележувачи 

на индекс картички; пакувања хартија; 

налепници за пренозливи телефони; 

уметнички слики [слики], врамени и 

неврамени; хартиени бришачи; тоалетна 

хартија; ламинатори за документи за 

канцелариска употреба; картонски кутии за 

шапки; уреди за рашно етикетирање; пенкала 

за означување; палети за боја; четки за боја; 

четки за сликари; бришачи за табли за 

пишување; Хuan хартија за сликање и 

калиграфија; механички моливи; washi 

матрици за украсување на храна и пијалоци; 

значки за име [канцелариски реквизити], 

ленти за баркод; сјај за канцелариски цели; 

хартиени ознаки за багаж;; хартиени бришачи 

за чистење  

кл. 18  кожа и имитација на кожа; животински 

кожи и делови од животински кожи; куфери и 

торби; чадори, чадори за сонце и бастуни; 

камшици, узди и седло; јаки, ремени и облека 

за животни; торби; чанти; паричници, куфери, 

актовки, футроли за клучеви, торбички; аташе 

актовки; ранци; кеси за облека; торби за 

купување; кожени врвци; кожени појаси за 

рамо; ремени за седло, ремени за багаж; 

стапови; кутии за картички [кутии за хартија со 

белешки]; околувратници за животни или 

домашни миленици; чипка изработена од 

кожа или имитација на кожа; несесер; маска 

за животни; школски ташни; кожни ленти; 

рачки за куфер; куфери; комплети за 

патување; патни ковчези; футроли за чадор; 

рачки за чадор; рачки за бастуни за одење; 

ремени за багаж; чанти за плажа; актовки; 

кутии и футроли, од кожа или кожа и картон 

или имитација на кожа; чанти; кожни ремени; 

планински стапови; музички кутии; мрежести 

кеси за шопинг; ранци; школски торби; вреќи 

за алати од кожа или имитации на кожа 

[празни]; патни торби; торби за игри; кеси, 

пликово и торбички од кожа за пакување; 

прекривки за мебел од кожа или имитации на 

кожа; рамки за чанти; торби со ремени за 

носење доенчиња; кошнички со тркала; 

футроли за клучеви; торби за спорт; облека за 

домашни миленици; ремени и торби со 

ремени за носење деца; прекривки за 

животни; узди, ремени и оглавници за 

домашни миленици и животни; рамки за 

чанта; кутии за визит-карти; рандселс 

[јапонски школски чанти]; ремени за водење 

деца, моторизирани куфери, ознаки за багаж; 

кожа  

кл. 25  облека, обувки, капи; престилки; облека 

за плажа; опрема за капење, костуми за 

капење; спортска облека; водоотпорна 

облека; ракавици; ракавици без прсти; ремени 

[облека]; облека за деца, мажи и жени; облека 

за бебиња; пантолони за бебиња [облека]; 

лигавчиња, не од хартија; долна облека; 

облека за спиење и пижами; бањарки; 

прерамки; шапка; капи што се носат на глава; 
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штитници за сонце; штитници што се носат на 

глава; беретки; капи за капење и туширање; 

муфови; штитници за уши од студ; штитници 

за нозе од студ, без електрично греење; 

облеказа носење околу врат, вратоврски, 

кравати, лептир машни; чорапи, хулахопки, 

подвезици; обувки, спортски обувки; влечки; 

обувки за плажа; костуми за маскембал; 

заштитни ракави; шамии; бандани [марами за 

околу врат]; сандали за бања; влечки за 

капење; чизми за скијање; чизми; прерамки за 

облека [трегери]; градници; кратки панталони 

[за носење]; женска поткошула; капути; 

манжетни; крзнени шалови; панделки за 

носење на глава [облека]; јакни [облека]; 

дресови [облека]; џемпери [шемизет]; 

трикотажа [облека]; надворешна облека; 

наметки; панталони; парки; пуловери; 

сандали; шалови; шамии; маици; комбинезон 

[долна облека]; заштитно одело; штитници за 

обувки; чизми за спорт; спортски дресови; 

костуми; костум за капење; маици со кратки 

ракави; панталони; долна облека; униформи; 

елеци; костуми за скијање на вода; стегачи за 

раце [облека]; долна облека; гимнастички 

чевли; корсет [долна облека]; облека за 

гимнастика; појаси за носење; облека за 

велосипедисти; маски за спиење; облека која 

содржи материи за слабеење; везена облека; 

штитници за штикли за чевли  

кл. 28  игри, играчки и предмети за играње; 

апарати за видео игри; кукли; кадифени 

играчки; мечиња; статуетки за играње и 

комплети за играње; гимнастички и спортски 

предмети; топки за играње, гумени топки и 

балони; празнични декорации и украси; 

декорации и украси за новогодишни елки; 

украси за забава; играчки возила; електрични 

возила [играчки]; даски за сурфање; 

сноуборд; ролери; лизгалки; скејтборд; 

штитници или заштитни потполнки за 

спортови игри; воздушни пиштоли [играчки]; 

игри со табла; топки за игри; ѕвончиња за 

новогодишна елка; топки за билијард; маси за 

билијард; коцки за градење [играчки]; игри со 

табла; експлозивни бонбони [новогодишни 

бонбони што пукнуваат кога се отвораат]; 

чизми за лизгање со лизгалки; апарати и 

машинерија за куглање; игри со градење; 

свеќници за новогодишна елка; табли за 

дама; дама [игра]; шах; шаховски табли; 

новогодишна елка од синтетички материјали; 

држачи за новогодишна елка; магионичарска 

опрема; огномет играчка; кутии за коцки за 

играње; пикадо; коцки з а играње; кревети за 

кукли; облека за кукли; куќи з акукли; соби за 

кукли; домино; табли за игри; табли [игри]; 

тегови; штитници за лакти [спортска опрема]; 

опрема за вежбање [растегнувачи]; опрема за 

возење на саеми/панаѓури; шишиња за храна 

за кукли; јадици; опрема за рибарење; пераји 

за пливање; макари за риболов; летечки 

дискови [играчки]; автоматски игри; палки за 

игри; апарати за игри; машини за видео игри; 

подвижни игри со екрани од течен кристал; 

машини за видео игри за аркади; ташни за 

голф; палки за голф; ракавици за голф; 

ракавици за игри и спорт; практични шеги; 

макари за летала; летала; штитници за 

колена [спортска опрема]; мах-јонг; џамлии за 

игри; марионети; театарски маски; маски за 

игри; мобили [играчки]; возила макети во 

размер; експлозивни каписли за забави, 

игранки; заштитни потполнки [дел од спортска 

опрема]; друштвени игри; ексползивни 

каписли [играчки]; пиштоли играчки; топки за 

играње; тетараски кукли; рекети; тропалки [за 

играње]; игри со прстени; коњче за нишање; 

ролшуи; даски за едрење; скии; санки 

[спортска опрема]; лизгалки [предмети за 

играње]; меури од сапуница [предмети за 

играње]; вртимушки [играчки]; даски за 

скокање [спортска опрема]; статички 

велосипеди за вежбање; базени [ за играње]; 

базени на надувавање; пераји за пливање; 

даски за пливање; мрежести ракавици за 
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пливање; игри на надувавање за базени; 

нишалки; маси за пинг-понг; играчки за 

домашни миленици; скии за воа; играчки за 

пливање, игри, спортови и активности вовода; 

топки за плажа; мачини за забава, автоматски 

и со парички; торби за скии и даски за 

сурфање; бинго картички; мрежи за 

пеперутки; карти за играње; конфети; ролери 

со тркала во една редица; сложувалки; 

калеидоскопи; јарболи за даски за едрење; 

мрежи за вадење уловена риба за спортски 

риболовци; возила играчки со далечинско; 

тркала за рулет; снежни топки; обувки за снег; 

јапонски карти за играње; елеци за пливање; 

ремени за пливање; предмети за капење и 

пливање; пловечки предмети за пливање; 

водени крилја; мускули за пливање; хартиени 

капи за забави; апарати за боду билдинг; 

чипови за коцкање; грепкиза лотарија; макети 

во размер [играчки]; пачинко; апарати за 

забава [за играње]; роботи играчки; дронови 

[играчки]; катички за размена за игри; шатори 

за играње; конзоли за видео игри; џојстик за 

играње видео игри  

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

преработки; конзервирано, сушено и варено 

овошје и зеленчук; желеа, џемови, јајца, 

млеко, сирење, путер, јогурт и други 

производи од млеко; јастиви масла и масти; 

бујон; бујонски концентрати; супа; супени 

концентрати; путер; кавијар; сирење; млечни 

производи; прехранбени производи 

направени од риба; храна подготвена од риба; 

матирано овошје; замрзнато овошје; овошни 

чипсови; маргарин; мармалад; месни желеа; 

месо конзервирано [конзервирано]; млечни 

пијалаци; конзервирани печурки; подготвени 

ореви; пасти [од џигер]; паштета [од џигер]; 

путер од кикирики; кикирики, обработен; 

грашок, конзервиран; овошна кора; чипс; 

помфрит; мекици од компири; салати; кисела 

зелка; колбаси; масло од сусам; препарати за 

правење супа; супи; тофу; салати од 

зеленчук; препарати за супа од зеленчук; 

шлаг; јогурт; инстант супа; инстант чорба; 

инстант пире од компир; инстант мисо супа; 

претходно подготвено јадење од кари; 

претходно варена чорба со кари; грицки; алги 

[за јадење]; преработено и конзервирано 

месо, риба, живина и дивеч; сланина; 

препарати за правење бујон; путер од 

чоколаден орев; сувомеснати производи; 

крокети; кристализирани овошја; риба, 

конзервирана; овошни желеа; овошни салати; 

овошје, конзервирано; пченкарно масло; 

маслиново масло за храна; суво грозје; 

доматно пуре; зеленчук, конзервиран; риба и 

морски плодови [кои не се живи]; преработени 

и конзервирани риби и морски плодови; риба 

и морски плодови, конзервирани; 

прехранбени производи направени од / 

подготвени од морски плодови за кулинарски 

цели; алгинати за кулинарски цели; 

конзервиран грав; шејкови со млеко; пијалаци 

со млеко во кои преовладува млеко; 

ферментирана храна од зеленчук [кимчи]; 

масло од сусам; тахини [паста од сусам]; 

пресувани алги; сурутка; алое вера 

подготвена за човечка исхрана; преработена 

риба; гнезда од птици за јадење; бактерии од 

млечна киселина; млеко од бадеми 

[пијалоци]; пијалаци на база на кикиритки; 

црева за правење колбаси; јакитори; јуба 

[тофу кожа]; тајине [подготвено месо, риба 

или зеленчук]  

кл. 30  кафе, чај, какао и вештачко кафе; ориз, 

тестенини и резанки од тесто; тапиока и саго; 

брашно и препарати направени од житарици; 

леб, колачи и слатки, чоколада; сладолед, 

шербет и други видови мраз за јадење; шеќер, 

мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол, 

зачини, мирудии, ароматични мирудии; оцет, 

сосови и други зачини; мраз [замрзната вода]; 

бисквити; прашок за торти; јастиви украси за 

колачи; ароми за колачи; колачи од ориз; 

слатки и бонбони; чоколадо; чоколадни 
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пијалоци со млеко; пијалоци базирани на 

чоколадо; намази базирани на чоколадо; 

слатки за украсување на новогодишни елки; 

пијалоци од какао со млеко; производи од 

какао; пијалоци на база на какао; кафе 

пијалоци; ароми за кафе; мешавини и 

препарати за употреба како замена за кафе; 

пијалоци базирани на кафе; колачиња; 

пуканки; пченкарни снегулки; сладолед; кари 

[зачин]; крем од јајца; житни снегулки; ароми, 

освен етерични масла; слатки од мраз; 

овошни желеа [слаткарски производи]; тесто 

со ѓумбир; сируп; инфузии, не медицински; 

кечап; слатки; пастили [слаткарски 

производи]; пити со месо; маринади за месо, 

за домаќинство; палачинки; пастили 

[кондиторски производи]; колачи; паштета 

[колачи]; црн пипер; пици; пудинзи; равиоли; 

прополис за човечка исхрана; шеќер; васаби 

паста; соја сос; тестенини, резанки од тесто и 

вермикели; удон [тестенини од јапонски стил]; 

суши; ванила; вафли; замрзнат јогурт 

[слаткарски мраз]; переци; грицки на база на 

пченица; мешавини за грицкање кои се 

состојат од крекери, переци или готови 

пуканки; слатки со бадеми; ароматични 

препарати за храна; средства за спојување 

смеси за сладолед [јастиви мразови]; ролни 

леб; земички; колачи; карамели [бонбони]; 

гума за џвакање, не за медицински цели; 

пченкарен оброк; крекери; јастиви мразови; 

златен сируп; мраз, природен или вештачки; 

макарони; марципан; мајонез; овесна каша; 

пиперка [зачини]; пити; туршија; двопек; сол за 

готвење; сендвичи; сос од домати; зачини; 

шербети [ices]; шпагети; слатки [бонбони]; 

овошна пита; пченично брашно; преливи за 

салата; сос за месо; сос за тестенини; готови 

јадења со резанки од тесто; грицки врз основа 

на житарици; грицки врз основ на ориз; 

пченкарни снегулки; пченкарно брашно; 

пченкарен оброк; овесни снегулки; глукоза за 

кулинарски цели; високо протеински плочки со 

житарици; оброк; десертен крем [слаткарски 

производ]; овесна храна; паста од соја 

[додаток]; пијалоци базирани на чај; 

градинарски зачини, зачувани [зачини]; 

глутенски адитиви за кулинарски цели; 

овошни сосови; преработени семиња за 

употреба како зачини; рамен [аапонски 

јадење врз основа резанки од тесто]; грицки 

од сирење; ѕепбеј [крекери од ориз], бомбони 

за освежување на здивот  

кл. 35  големопродажба и малопродажба и 

нарачки пошта, кои се однесуваат на 

продажба на материјали за забава и 

празнични декорации и украси, сапуни, 

парфимерија, есенцијални масла, козметика, 

лосиони за коса, производи за нега на коса, 

тоалетни производи, средства за чистење на 

заби, средства за лична хигиена; 

големопродажба, малопродажба и нарачки по 

пошта за продажба на средства за чистење, 

средства за полирање и абразивни средства, 

супстанции за перење, прибор за маникир, 

препарати за нега на нокти, лак за нокти, боја 

за нокти; вештачки нокти; Големопродажба и 

малопродажба и нарачки по пошта, кои се 

однесуваат на продажба на супстанции за 

диета, храна за бебиња, санитарни 

препарати, свеќи, фитили, стапчиња за 

палење, мазива, лубриканти, масла за бои; 

големопродажба и малопродажба и нарачки 

по пошта, кои се однесуваат на продажба на 

прибор за јадење, садови, комплети за 

маникир, инструменти за бричење, жилети, 

машини и машински алати за кујни или за 

домаќинство, рачни алати; големопродажба, 

малопродажба и нарачки по пошта на 

филмови, камери, фото дискови, 

видеорекордери, аудио и визуелни 

производи, аудио и видео ленти, записи и 

дискови, инструменти и апарати за снимање, 

пренесување и / или репродукција на звуци и 

/ или слики, телевизори,каетофорни и / или 

рекордери,плеери за видео касети и / или 
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дискови и / или рекордери, радио; 

големопродажба, малопродажба и нарачки по 

пошта за продажба на телефони, безжични 

телефони, мобилни телефони, футроли за 

мобилни телефони, украси и ремени за 

телефони, индикатори за повици, машини за 

пресметување, калкулатори; 

големопродажба, малопродажба и нарачки по 

пошта за продажба на електронски и 

компјутерски игри, кинематографски 

филмови, светла, вентилатори, прибор за 

готвење, калапи за торти и колачи, тостери, 

печки, кујнски прибор, прибор и садови за 

служење или складирање на храна и / или 

пијалоци; големопродажба, малопродажба и 

нарачки по пошта за продажба на стапчиња за 

јадење, инструменти за сечење, порцелан, 

предмети од порцелан, кристал, емајл, 

прибор од сребро, стакларија, предмети од 

теракота, керамика; големопродажба, 

малопродажба и нарачки по пошта за 

продажба на фен за коса, ламби, абажури за 

ламби и делови и додатоци за нив; 

големопродажба, малопродажба и нарачки по 

пошта за продажба на детски колички, 

балони, велосипедски свирки, часовници и 

рачни часовници и додатоци и делови и 

опрема за нив; големопродажба, 

малопродажба и нарачки по пошта за 

продажба на накит и имитација на накит, 

украси [накит], легури од скапоцени метали, 

кутии од благородни метали; 

големопродажба, малопродажба и нарачки по 

пошта за продажба на манжетни благородни 

метали, копчи за вратоврски од благородни 

метали, иглички од благородни метали; 

големопродажба, малопродажба и нарачки по 

пошта за продажба на уметнички дела од 

благородни метали, украсни игли од 

благородни метали, украси за чевли од 

благородни метали, статуи од благородни 

метали, статуетки од благородни метали; 

големопродажба, малопродажба и нарачки по 

пошта за продажба на музички кутии, музички 

инструменти, слики, фотографии, 

канцелариски материјал; големопродажба, 

малопродажба и нарачки по пошта за 

продажба на хартиени кеси за отпадоци, 

хартиени салфетки за отстранување на 

шминка, хариени покривки за саксии, 

хартиени ленти, филтри за кафе; 

големопродажба, малопродажба и нарачки по 

пошта за продажба на хартиени крпи за лице, 

детски хартиени салфетки, пакети хартија, 

хартиени обележувачи за книги; 

големопродажба, малопродажба и нарачки по 

пошта за продажба на тоалетна хартија, 

хартиени салфетки, хартиени марамчиња, 

картонски или хартиени, хартиени салфетки, 

и хартиени марамчиња; големопродажба, 

малопродажба и нарачки по пошта за 

продажба на бои и материјали за уметници, 

четки за бои, инструменти за пишување; 

големопродажба, малопродажба и нарачки по 

пошта за продажба на печатени материјали, 

книги, весници, списанија и месечни изданија, 

честитки и новогодишни честитки; 

големопродажба, малопродажба и нарачки по 

пошта за продажба на карти за играње, 

материјали за амбалажа и пакување; 

големопродажба, малопродажба и нарачки по 

пошта за продажба на рамки и штандови за 

слики, лепила за канцелариска или куќна 

употреба; големопродажба, малопродажба и 

нарачки по пошта за продажба на украси од 

кожа или имитација на кожа за мебел, кутии 

од кожа или имитација на кожа, футролли за 

клучеви од кожа или имитација на кожа; 

големопродажба, малопродажба и нарачки по 

пошта за продажба на кутии од кожа или 

имитација на кожа, ремени за животни од 

кожа или имитација на кожа, ленти од кожа 

или имитација на кожа, ремени од кожа или 

имитација на кожа и прекривки за мебел од 

кожа или имитација на кожа; големопродажба, 

малопродажба и нарачки по пошта за 
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продажба на кеси и багаж, чанти и паричници, 

чадори, бастуни за одење; големопродажба, 

малопродажба и нарачки по пошта за 

продажба на мебел, огледала, закачалки и 

штипки, кутии и садови, плочки за имиња, 

мали предмети за дома, прибор за 

домаќинство или кујнски прибор и садови, 

чешли, сунѓери, четки, предмети за чистење; 

големопродажба, малопродажба и нарачки по 

пошта за продажба на очила, рамки за очила 

и очила за сонце и кутии и додатоци за нив, 

текстил и текстилни производи, постелнина 

постелнина, и чаршафи за маса, подлоги за 

маса, мебел, галантерија, марамчиња; 

големопродажба, малопродажба и нарачки по 

пошта за продажба на облека, обувки и капи, 

копчиња, беџеви, ленти и плетенки, чипка и 

вез, штипки и украси за коса, трегери, украси 

за чевли, украси шапки, патенти и патенти за 

закопчување, теписи, ќилими и простиркии; 

големопродажба, малопродажба и нарачки по 

пошта за продажба на играчки, игри и 

предмети за играње, кукли, статуетки, 

спортски производи, украси за новогодишни 

елки; големопродажба, малопродажба и 

нарачки по пошта за продажба на храна и 

пијалаци, слатки, цветни производи, ќибрити, 

пури, цигари и производи за пушачи; 

рекламирање; организирање изложби и 

саеми за комерцијални или рекламни цели; 

објавување на текстови за публицитет; 

промоција на продажбата [за другите]; 

рекламни агенции; бизнис менаџмент на 

изведувачите; агенции за увоз-извоз; 

собирање на информации во компјутерски 

бази на податоци; директно рекламирање по 

пошта; бизнис менаџмент на хотели; 

маркетиншко истражување; надворешно 

рекламирање; регрутирање на персонал; 

агенции за публицитет; радио рекламирање; 

телевизиско рекламирање; интернет 

рекламирање на компјутерска мрежа; услуги 

за јавни набавки за други [купување стоки и 

услуги за други бизниси]; изнајмување 

рекламно време на комуникациски медиуми; 

канцелариски машини и опрема за 

изнајмување; изнајмување на автомати; 

рекламирање по пошта; комерцијалн 

лиценцирање на стоки и услуги на други; 

комерцијални информации и совети за 

потрошувачите [продавница за совети за 

потрошувачи]; демонстрација на стоки; 

маркетинг; презентација на стоки на 

комуникациски медиуми, за малопродажба; 

производство на рекламни филмови; односи 

со јавноста; публицитет; изнајмување на 

материјал за публицитет; изнајмување на 

рекламен простор; изнајмување на 

фотокопирни машини; изнајмување на 

канцелариски машини и опрема; промоција на 

продажбата за други; уредување на излози; 

промовирање на стоки и услуги на други преку 

издавање на трговски марки; телефонски 

маркетинг [телемаркетинг]; спроведување на 

програми за оние кои патуваат често со авион; 

финансиска ревизија; услуги за односи со 

медиумите; корпоративни комуникациски 

услуги; изнајмување канцелариска опрема во 

колективни објекти  

кл. 41  забава; забавни активности; забавни 

паркови, тематски паркови; аркадни услуги; 

образовни услуги; организирање, 

производство и презентација на шоу 

програми, концерти, претстави во живо, 

театарски претстави, изложби, спортски 

натпревари, спортски и културни активности; 

музички сали; кино; кино услуги; кабарети; 

филмски студија; дискотеки; клубови; 

објавување книги, текстови, списанија, 

весници и месечни списанија; библиотекарски 

услуги; обезбедување објекти за забава, 

изложби, концерти, шоу програми, претстави, 

спортски активности, игри, рекреативни и 

културни активности; здравствени клубови; 

услуги за летни кампови; обезбедување на 

информации во врска со образование, 
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забава, рекреација, спорт и култура; 

телевизиска и радио забава; производство на 

радио и телевизиски програми; филмска и 

видео продукција; изнајмување на 

кинематографски филмови, филмови, видео 

ленти, ласерски дискови, видео дискови и 

дигитални разноврсни [видео] дискови; 

изнајмување на звучни снимки; изнајмување 

на сценографија; детски градинки; клубови и 

салони опремени со аудио и визуелни 

апарати со уреди за пеење; соби и салони за 

игри; организирање избори за убавина; 

циркуси; курсеви за кореспонденција; услуги 

на забавувачи; организирање изложби за 

културни или образовни цели; игри; тренинг за 

гимнастика; обезбедување објекти за музеи 

[презентација, изложби]; оперативни лотарии; 

оркестарски услуги; планирање на забави 

[забава]; услуги за пишување сценарио; 

театарски претстави; зоолошки градини; 

електронско издаваштво; услуги за игри 

обезбедени онлајн [од компјутерска мрежа]; 

толкување [знаковен јазик]; стручно 

насочување [совет за образование или обука]; 

микрофилмување; услуги за компнирање 

музика; ноќни клубови; фотографија; филмска 

продукција на видео ленти; обезбедување 

караоке услуги; обезбедување електронски 

изданија на интернет [не може да се преземе]; 

објавување електронски книги и списанија на 

интернет; снимање на видео материјали; 

куглани; обезбедување на фитнес објекти во 

областа на бејзбол; обезбедување затворени 

бејзбол полиња; забава во природата на 

бејзбол [игри]; прикажување филмови на 

интернет; услуги за забава, имено, 

обезбедување на интерактивни електронски 

игри преку компјутерски мрежи; 

обезбедување привремена употреба на 

интерактивни игри кои не може да се 

преземат; услуги за здравствени клубови 

[обука за здравје и фитнес]; филмска 

продукција, освен рекламни филмови; кино 

презентации; информации за образованието; 

информации за забава; услуги за игри 

обезбедени преку интернет од компјутерска 

мрежа; изнајмување опрема и апарати за 

игри; обезбедување објекти за голф; 

обезбедување електронски изданија на 

интернет, не може да се преземе; објавување 

на текстови, освен рекламни текстови; 

обезбедување објекти за рекреација; 

информации за рекреација; изнајмување на 

аудио и визуелна опрема; изнајмување 

камкордери; изнајмување на 

кинематографски филмови; изнајмување на 

апарати за осветлување за театарски сцени 

или телевизиски студија; изнајмување на 

филмови; изнајмување филмски проектори и 

додатоци; изнајмување радио и телевизиски 

апарати; изнајмување на сценографијата; 

изнајмување спортска опрема, освен возила; 

изнајмување спортски терени; изнајмување 

станици; изнајмување на сценографијата за 

сцени; изнајмување на видео камери; 

изнајмување на видео рекордери; 

изнајмување на видеокасети; изнајмување 

играчки; обука за животни; практична обука 

[демонстрации]; превод; организирање и 

спроведување на работилници [обука]; услуги 

за забава, имено, обезбедување на аудио и 

видео материјали, слики, телевизиски 

програми и видео снимки преку интернет 

компјутерска мрежа; обезбедување на слики, 

звук и видео преку интернет мрежи; давање 

информации за измислени ликови; 

обезбедување на онлајн музика, не може да 

се преземе; обезбедување на музика на 

интенет, не може да се преземе; 

обезбедување видеа на интернет, не може да 

се преземе; обезбедување на филмови, кои 

не можат да се преземат, преку услуги за 

пренос на видео по барање; обезбедување 

телевизиски програми, не може да се 

превземат, преку услуги за пренос на видео по 

барање; филмска дистрибуција; образовни 
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услуги обезбедени од помошници за лица со 

посебни потреби; испит за корисниците да се 

квалификуваат за пилоти; инженерски услуги 

за звук за настани; услуги на техничар за 

осветлување за настани; филмска режија, 

освен рекламни филмови  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и дизајн во врска со нив; 

индустриска анализа и индустриски 

истражувачки услуги; дизајн и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер; надзор и 

архитектонски консултации; архитектонски 

консултации; компјутерско програмирање; 

одржување на компјутерски софтвер; 

изработка на градежни планови; советување 

за заштитата на животната средина; 

индустриски дизајн; внатрешно уредување; 

услуги за дизајн на амбалажи; дизајнирање 

облека; графички дизајн; временска прогноза; 

урбано планирање; дуплирање на 

компјутерски програми; дизајн на 

компјутерски софтвер; инсталација на 

компјутерски софтвер; консултантски услуги 

во областа на компјутерски хардвер; 

конверзија на податоци или документи од 

физички на електронски носачи; креирање и 

одржување на веб-страници за други; 

конверзија на податоци на компјутерски 

програми и податоци [не физичка конверзија]; 

хостинг на компјутерски сајтови [веб-

страници]; cloud computing; изнајмување на 

компјутери, советување за компјутерски 

софтвер; анализа на компјутерски системи; 

дизајн на компјутерски систем; советување за 

компјутерска технологија; дигитализација на 

документи [скенирање]; совеување за 

информатичка технологија [ИТ]; резервна 

копија на податоци надвор од локацијата; 

обезбедување информации за компјутерска 

технологија и програмирање преку веб-

страница; софтвер како услуга [ЅааЅ]; 

советување за изработка на веб страница; 

внатрешно уредување; компјутерски и 

технолошки услуги за обезбедување на 

компјутерски податоци и лични и финансиски 

информации и за откривање на неовластен 

пристап до податоци и информации; развој на 

компјутерски платформи; дизајн на бизнис 

картички; графички дизајн на промотивни 

материјали  

кл. 43  услуги за обезбедување храна и 

пијалоци; привремено сместување; 

ресторани, кафулиња, кафетерии, барови, 

хали со ресторани, кантини, угостителски 

услуги; ресторани за самопослужување; снек 

барови; коктел салони; украсување на храна; 

украсување на торти; информации и совети 

во врска со подготовката на оброците; услуги 

на личен готвач; обезбедување и 

резервирање на објекти за привремено 

сместување и сместување, хотели, мотели, 

пансиони и обезбедување на информации во 

врска со нив; услуги што се однесуваат на 

резервација на соби во хотел од страна на 

туристички агенти или брокери; услуги за 

летни кампови [сместување]; обезбедување 

објекти за изложби; ресторани, кафулиња, 

кафетерии, барови, хали со ресторани, 

кантини и салони опременисо аудио и 

визуелни апарати со уреди за пеење; услуги 

за згрижување деца; детски јасли; туристички 

домови; бар услуги; уредување на храна и 

пијалаци за свадби; организирање на 

свадбени приеми [места за одржување]; 

изнајмување на електрични тостери, 

микробранови печки, плочи за загревање, 

апарати и прибор за подготовка на храна и 

пијалок; сместување за животни; 

обезбедување простор за кампови; 

изнајмување на столици, маси, чаршави, 

стакларија; изнајмување на апарати за 

готвење; изнајмување на апарати за вода за 

пиење; изнајмување простории за состаноци; 

изнајмување на привремено сместување; 

изнајмување на шатори; изнајмување 

преносни објекти  
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(210) TM  2019/115 (220) 24/01/2019 

(442) 31/03/2019 

(731) Sanrio Company, Ltd. 

1-6-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, JP 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

 
(531) 03.01.06;03.01.25;25.01.19;27.05.25 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за белење и други материи за 

перење; препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризнување; немедицински 

сапуни; парфимерија; есенцијални масла; 

козметички производи и производи за лична 

хигиена без лекови; лосиони за коса без 

лекови; немедицински средства за чистење 

на заби; препарати за освежување на 

простор; препарати за нокти; производи и 

препарати за нега и чистење на коса и кожа; 

лепила за козметички цели; лосиони после 

бричење; антиперспиранти; антистатички 

препарати за домаќинство; ароматици; квила 

кора за перење; соли за бања; козметички 

препарати за бањи; маски за убавина; соли за 

белење; сода за белење; плавила за перење 

алишта; спрејови за освежување на здив; 

ленти за освежување на здив; хемикалии за 

осветлување на боја за домаќинство [перење 

алишта]; препарати за отстранување бои; 

козметички комплети; козметички препарати 

за слабеење; козметика за животни; памучни 

стапчиња за козметички цели; памучна волна 

за козметички цели; козметички креми; креми 

за белеење на кожата; креми за кожа; 

обезмастувачи; полирање на протези; 

препарати за чистење протези; дезодоранси 

за луѓе; дезодоранси за животни и домашни 

миленици; детергенти; козметички бои; 

колоњска вода; тоалетна вода; бои за коса; 

препарати за боење на коса; крем за коса, гел 

за коса, шампони, средства за омекнување на 

коса и препарати за навлажнување на коса; 

парфеми; кармини; креми и лосиони за кожа и 

лице; лажни нокти; лакови за нокти и лакови и 

разредувачи за нив; препарати за заштита од 

сонце; препарати за белење [деколоранси] за 

козметички цели; ароми за торти [есенцијални 

масла]; млеко за чистење за тоалетна 

употреба; козметика за веѓи; моливи за веѓи; 

омекнувачи на ткаенина [за перење алишт]; 

лажни трепки; восок за подови; спреј за коса; 

препарати за виткање на коса; белило за 

перење; препарати за накиснување на 

алишта; штирак за алишта; лосиони за 

козметички цели; шминка; пудра за 

шминкање; препарати за шминкање; 

препарати за отстранување шминка; маскара; 

течност за испирање на уста, а не за 

медицински цели; налепници за нокти; 

препарати за нега на нокти; козметички 

моливи; полир за мебел и под; помади за 

козметички цели; потпури [мириси]; пемза; 

песок; шмиргла; миризливо дрво; шампони за 

домашни миленици; крем за чевли; лак за 

чевли; восок за чевли; препрати за 

измазнување [штиркање]; сапун за 

осветлување на текстил; стирк глазура за 

перење алишта; препарати за сончање; 

марамици со козметички лосиони; препарати 

за отстранување лакови; восок за депилација; 

восок за перење алишта; восок за полирање; 

восоци за кожа; препарати за депилација; 

желе [петролеј] за козметички цели; украсни 

апликации за козметички цели; миризливи 
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стапчиња [джаков стапчиња]; мириси; хартија 

за маснотии за кожи; хартија за чистење на 

лице; препарати за капење, не за медицински 

цели, миризливи стапчиња за простории  

кл. 9  научни, истражувачки, навигациски, 

геодетски, фотографски, кинематографски, 

аудиовизуелни, оптички, за вагање,за 

мерење, сигнализација, откривање, 

тестирање, инспекција, апарати и 

инструменти за спасување и настава; апарати 

и инструменти за спроведување, 

префрлување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или контрола на 

дистрибуцијата или употребата на електрична 

енергија; апарати и инструменти за снимање, 

пренесување, репродукција или обработка на 

звук, слики или податоци; снимени и 

преземени медиуми, компјутерски софтвер, 

празна дигитална или аналогна снимка и 

медиуми; механизми за апарати кои работат 

на жетони; каси, уреди за сметање; 

компјутери и компјутерски периферни уреди; 

нуркачки костуми, маски за нуркачи, чепчиња 

за уши за нуркачи, штипки за нос за нуркачи и 

пливачи, ракавици за нуркачи, апарат за 

дишење за подводно пливање; апарат за 

гасење пожар; абакуси; аудиовизуелен 

наставен апарат; батерии; кутии за батерии; 

полначи за батерии; двоглед; калкулатори; 

камери, кинематографски камери, и делови и 

додатоци за нив; леќи за камери; мерки за 

капацитет; анимирани цртани филмови; 

касетофон; синџири за очила; 

кинематографски филм [изложени]; 

часовници [уреди за снимање на времето]; 

уреди за компакт дискови; компакт дискови 

[аудио-видео]; компакт дискови [меморија 

само за читање]; компјутерски оперативни 

програми, снимени; компјутерски програми; 

компјутерски софтвер [снимен]; компјутери; 

принтери за употреба со компјутери; 

контактни леќи; садови за контактни леќи; 

апарат за обработка на податоци; мерки за 

шивачи; електрични ѕвона за врата; 

електронски џебни преведувачи; апарати за 

гасење пожар; филмови, изложени; аларми за 

пожар; рефлектори [фотографија]; рамки за 

фотографски слајдови; уред за регулирање 

на топлина; џубокси; оптички леќи; ваги за 

писма; појаси за живот; пливки за спасување; 

елеци за спасување; сплавови за спасување; 

брави, електрички; електронски брави и 

клучеви; магнетни медиуми за податоци; 

магнетни кодирани картички; магнетни 

енкодери; магнети; лупа; апарати, уреди и 

инструменти за мерење; микрофони; 

микроскопи; неонски знаци; лаптоп 

компјутери; електронски пенкала; 

фонографски плочи; фотокопири; џебни 

калкулатори; апарати за проектирање; екрани 

за проектирање; радија; рекордери; уред за 

далечинско управување; ленири [мерила]; 

ваги; паметни картички [картички со 

интегрирано коло]; детектори за чад; штекери, 

приклучоци и други контакти; апарат за 

снимање звук; дискови за снимање звук; 

апарати репродукција на звук; апарат за 

пренос на звук; кутии за очила; рамки за 

очила; наочари [очила]; очила за сонце; 

прекидачи, електрични; штекери, електрични 

приклучоци; магнетофони; телефонски 

апарати, приемници, предаватели, жици; 

телескопи; телевизии; телевизиски апарати; 

индикатори за температура; инсталации за 

заштита од кражба, електрични; термометри; 

термостати; видео касети, касети за видео 

игри; видео снимки; видеокасети; видео 

екрани; видео рекордери; текстуални 

процесори; видео компакт дискови; дигитални 

разноврсни дискови; видео компактен диск и 

дигитални разноврсни дискови; аудио и 

визуелни апарати со уреди за пеење; 

носители, носачи, кутии за аудио и видео 

касети, компакт дискови, ласерски дискови, 

видео дискови и дигитални разноврсни 

дискови; подлошки за глувчиња; телефони, 
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безжични телефони, мобилни телефони, 

мобилни телефони и делови, додатоци за 

нив; кутии или утроли за мобилен телефон; 

пејџери, и делови и додатоци за нив; кутии и 

футроли за пејџери; кеси, прекривки, 

футроли, носачи и држачи за мобилни 

телефони и пејџери; слушалки; ушни 

перничиња за слушалки; слушалки; слушалки 

и микрофони / звучници за употреба со 

мобилни телефони; индикатори за повици за 

телефони, мобилни телефони и пејџери; 

електронски дневници; електрични алармиа; 

аларми; читачи на бар-код; барометри; 

интерфон; електрични звучници; централни 

процесни единици [процесори]; чипови 

[интегрални кола]; хронографи [апарат за 

снимање на време]; компјутерски тастатури; 

компјутерски мемориски уреди; компјутерски 

периферни уреди; акустични спојки; спојки 

[опрема за обработка на податоци]; оптички 

медиуми за податоци; оптички дискови; 

дискови [магнетни]; апарати за нуркачи; маски 

за нуркачи; костуми за нуркање; електронски 

табли за известување; електронски пенкала 

[единици за визуелно прикажување]; врвци за 

очила; окуларни инструменти; очила за сонце; 

факс машини; филтри за употреба во 

фотографија; флопи дискови; ленти за 

чистење на главата [снимање]; хигрометри; 

интегрирани кола; интеркомуникациски 

апарат; интерфејси [за компјутери]; машини 

за фактурирање; капаци за леќи; единици на 

магнетна лента [за компјутери]; магнетни 

ленти; лажички за мерење; метрономи; 

микропроцесори; модеми; машини за броење 

и сортирање пари; монитори [компјутерски 

хардвер]; монитори [компјутерски програми]; 

глувче [опрема за обработка на податоци]; 

оптички влакна [влакна] [нишки за 

спроведување на светлина]; оптичко стакло; 

оптички добра; часовници за паркинг; агломер 

[мерни инструменти]; радиотелеграфски 

уреди; радиотелефонски уреди; скенери 

[опрема за обработка на податоци]; 

полупроводници; слајдови [фотографија]; 

ленти за снимање звук; апаратза 

демагнетизирање за магнетни ленти; 

телеграфски жици; телеграфи [апарат]; 

телепринтери; телепромптери; телеграфски 

машини за чукање; апарати за билети; 

предаватели [телекомуникации]; уреди за 

пренесување [телекомуникација]; мерачи на 

вакум; видеотелефонии; аларми-свирче; 

спортско свирче; чепиња за уши за нуркачи; 

мерачи на време за јајца; очила за спорт; 

маски за нуркање; заштитни кациги за спорт; 

навигациски апарати за возила [на компјутери 

во возилата]; програми за компјутерски игри; 

софтвер за компјутерски игри, снимен; 

компјутерски софтвер, можност за 

преземање; електронски изданија [за 

преземање]; компјутерски програми [софтвер 

за преземање]; компјутерски софтверски 

апликации, за преземање; емотикони за 

преземање за мобилни телефони; лични 

стерео систему; сателити за научни цели; 

потпирач за зглобови за употреба со 

компјутери; дигитални фото рамки; ремени за 

мобилен телефон; држачи за мобилен 

телефон; држачи адаптирани за лаптопи; 

антенски капачиња за мобилен телефон; 

футроли за паметни телефони; маски за 

паметни телефони; електронски кола и CD-

ROM-ови кои овозможуваат снимање на 

автоматска програма за играње за користење 

на електронски музички инструменти; 

преносни медија плеери; преземање датотеки 

со слики; преземање графики за мобилни 

телефони, музички фајлови за преземање; 

тонови за преземање за мобилни телефони; 

DVD плеери; глобален систем за 

позиционирање [GPS]; УСБ флеш драјвови; 

компјутерски дискови; лаптоп компјутери; 

диоди што емитуваат светлина [LED]; 

органски диоди што емитуваат светлина 

[OLED]; уреди за заштита од несреќи за лична 



 

 

145 

 

Трговски марки Гласник Бр.3/2019 - 31/03/2019 
 

употреба; заштитни маски; ремени за 

мобилни телефони; компаси; електрични 

врски; покривки за електрични приклучоци; 

дистрибутивни конзоли [електрична енергија]; 

комплети за употреба на телефони без 

употреба на раце; противпожарно црево; 

прскалка за противпожарно црево; програми 

за игри за домашни машини за видео игри; 

програми за игри за машини за видео игри во 

аркади; личен дигитален асистент; чепчиња 

за уши за пливање; соларни батерии; таблет 

компјутери; дигитални камери; електронски 

читачи на книги; паметни телефони; паметни 

часовници; паметни очила; системи за 

пратење на активност за носење; паметни 

прстени; стапови за селфи [рачни моноподи]; 

електронски интерактивни бели табли; 

електрични и електронски единици за ефекти 

за музички инструменти; аудио интерфејси; 

заштитни филмови прилагодени за 

компјутерски екрани; заштитни филмови 

прилагодени за паметни телефони; опрема за 

виртуелна реалност; лабораториски роботи, 

роботи за настава, роботи за безбедносен 

надзор, хуманоидни роботи со вештачка 

интелигенција; роботи за телеприсутност; 

торби адаптирани за лаптопи; торби и кутии 

за камери и фотографска опрема; компјутери 

за носење, џојстици за употреба со 

компјутери, освен за видео игри, сопрема за 

виртуелна реалност, паметни очила, батерии 

и полначи за електронски цигари; ракавици за 

податоци  

кл. 14  благородни метали и нивни легури и 

шипки од благородни метали; кутии од 

благородни метали; петлици за ракави од 

благородни метали; брошеви за вратоврски 

од благородни метали; игли за вратоврски од 

благородни метали; уметнички дела од 

благородни метали; украсни игли од 

благородни метали; украси за чевли од 

благородни метали; статуи од благородни 

метали; статуетки од благородни метали; 

накит, скапоцени и полу-скапоцени камења; 

имитација на накит и украси; скапоцени 

камења; хоролошки и хронометриски 

инструменти; брошеви; синџири [накит]; 

украси за привезоци за клучеви и привезоци 

за клучеви; украсни ситници; монети; значки, 

имено медали и / или монети; петици за 

ракави; обетки; златени нишки; кутии за 

скапоцен камен; кутии за накит; ѓердани; 

иглички [накит]; украсни игли; прстени; статуи 

од благородни метали; брошеви за 

вратоврски; часовници, рачни часовници и 

делови за нив; ремени за рачни часовници, 

белезии за рачни часовници, синџири за 

рачни часовници; кутии за рачни часовници; 

штоперици; орнаменти [накит]; украсни игли, 

игли за вратоврска; медали; привезоци за 

клучеви; привезоци за клучеви со 

приспособување; синџири за клучеви со 

приспособување; бижутерија; синџири за 

клучеви и кутии за клучеви од благородни 

метали и / или скапоцени камења; приврзоци; 

брезлетни[накит]; кутии за рачни часовници 

[презентација]; кутии за часовници; часовници 

и рачни часовници, електрични; сончев саат; 

дијаманти; накит за костуми; полу-скапоцени 

камења; уметнички дела од благородни 

метали; аларми; линиски манжетни; украсни 

игли [игли за вратоврска]; статуетки од 

благородни метали; значки од благородни 

метали; украси за чевли благородни метали; 

трофеи [награди]; комеморативни штитови; 

амајлии; монистра за правење накит, украсни 

игли за капи  

кл. 16  хартија, картон; печатени материјали; 

книговезнички материјали; фотографии; 

канцелариски материјали и канцелариски 

реквизити, освен мебел; лепила за 

канцелариска или куќна употреба; материјали 

што ги користат уметници и материјали за 

цртање; четки за боја; материјали за обука и 

настава; пластични обвивки, филмови и кеси 

за виткање и пакување; тип на печатач, 
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блокови за печатење; календари, книги, 

каталози, разгледници, постери, месечни 

изданија, печатени изданија, весници и 

списанија; честитки; инструменти за 

пишување; гумени печати; печати и штембили 

[канцелариски материјал]; подлоги за печати, 

подлоги за мастило; фото албуми; апарати за 

врамување на уметнички слики, слики или 

фотографии; сликарски штафелај; мрсна 

хартија за кожа; држач за фотографии; 

мастила; марамици, тоалетна хартија, 

хартиени салфетки за остранување на 

шминка; хартиени бришачи; подметачи за 

јадење и подметачи за чаши од хатија или 

картон; хартија за пакување, хартија за 

виткање и материјали за пакување; водени 

бои што ги користат уметници; графички 

репродукции, портрети; литографи; пенкала, 

моливи, наливперо, пенкала на полнење; 

врвови за пенкала; држачи за пенкала; 

дополнувања за пенкала и предмети за 

пишување; лово за моливи; боички; мрсни 

боички; прибори за пенкала и моливи; 

острилки; машини за острење на моливи; 

спајалици; притискачи за хартија; игли за 

хартија, игли за цртање; пастелни боички; 

пасти и лепаци за канцелариска или куќна 

употреба; папиемаше; полици и кутии за 

хартија; држаи за писма; отворачи за писма; 

селотејп и кутија за селотејп; материјали за 

цртање, табли, оенкала и инструменти; 

комплети за цртање; албуми за марки и пари; 

кеси за канта за ѓубре; кеси за отпадоци; кеси 

за замрзивач; кеси за подароци; хартиени 

кеси; кеси за носење, кеси за сендвичи; кеси 

за сендвичи [од хартија]; хартиени кеси за 

забава; хартиени кеси за подароци; кеси за 

мраз, конусни хартиени кеси, пластични кеси 

за сендвич; кеси з аготвење во микробранова 

печка, хартиени кеси за пазарење; хартиени 

кеси; пластични кеси за пазарење, хартиени 

кеси за амбалажа; пластични кеси за 

амбалажа; пластични кеси за пакување; 

хартиени кеси за отпадоци; поставени 

кеси;коверти; хартија за впивање; 

обележувачи за страни; обележувачи за 

книги; шкафови за канцелариски материјал; 

сликарско платно; тетратки; дневници; досие 

[канцелариски материјал]; блок за пишување; 

блок за белешки, хартија за пиување; хартија 

за цртање, комплети за пишување; креди, 

црни табли, табли з апостери; држачи за 

пасош; држачи за чековна книшка; ластици за 

канцеларија; слики; матрици; производи за 

бришење, гуми за бришење, течности за 

бришење; електрични отворачи за писма; 

ноти; табли за бришење; украси и декорации 

од хартија и/или картон; хартиени марамици; 

хартиени салфетки; хартиени кеси за ручек; 

картонски кофчези и куфери; боенки; 

извештаи; врзувачи за хартија; џебни нотези; 

фломастери; книги; комплети моливи со црно 

олово; комплети боички; ленири; подлоги за 

пишување; тератки за автограми; спајалици 

[канцелариски материјал]; хефталици 

[канцелариски мачини]; ножици за селотејп 

[кацелариски материјал]; знаци за 

предупредување; уништувач на хартија; 

уништувач на ЦД за канцелариска и куќна 

употреба; машини и апарати за 

пластифицирање; електричен апарат за 

пакување со топлина за заштита за документи 

и фотографии; држачи и и кутии за визит 

картички; хартиени декорации за кутии за 

ручек или храна; албуми; хартиени и 

пластични кеси [коверти, торбици], за 

пакување; папка; картонски или хартиени 

кутии; карти; држачи и кутии за печати и 

штембили; стрипови; компаси за цртање; 

хартиени ленти и картички за снимање на 

компјутерски програми; хартија за копирање 

[канцелариски материјал]; течности за 

корекција [канцелариски реквизити]; папки за 

документи; штитници за прсти [канцелариски 

реквизити]; знамиња [од хартија]; папки 

[кканцелариски материјал]; папки за хартии; 
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гумирана лента [канцелариски материјал]; 

хартиени марамици; индекс картички; ленти 

за мастило; заштитна обвивка за хартии; 

етикети, не од текстил; мапи; музички 

честитки; билтени; блок [кнацелариски 

материјал]; кутии со би за употреба во 

училишта; памфлети; уништувачи на хартија 

[за кнацелариска употреба]; држачи за 

моливи; поштенски марки; налепници; 

хартиени салфетки; клинче з; билети; ленти 

за машини за пишување; машини за 

пишување [електрични или не-електрични]; 

хартија за виткање [канцелариски материјал]; 

четки за пишување; креда за пишување; 

плочки за пишување; прекривки 

[канцелариски материјал]; хартиени 

прекривки за саксии; ножици за хартија 

[канцелариски материјал]; хартија за заштита; 

кеси за готвење во микробранова печка; 

хартиени филтри за кафе; прирачници; 

везени украси [шеми]; ножеви за хартија 

[канцелариски реквизити]; хартиени чаршафи 

за маса; платнени чаршафи за маса; хартиени 

или каротнски табли со знаци; обележувачи 

на индекс картички; пакувања хартија; 

налепници за пренозливи телефони; 

уметнички слики [слики], врамени и 

неврамени; хартиени бришачи; тоалетна 

хартија; ламинатори за документи за 

канцелариска употреба; картонски кутии за 

шапки; уреди за рашно етикетирање; пенкала 

за означување; палети за боја; четки за боја; 

четки за сликари; бришачи за табли за 

пишување; Хuan хартија за сликање и 

калиграфија; механички моливи; washi 

матрици за украсување на храна и пијалоци; 

значки за име [канцелариски реквизити], 

ленти за баркод; сјај за канцелариски цели; 

хартиени ознаки за багаж;; хартиени бришачи 

за чистење  

кл. 18  кожа и имитација на кожа; животински 

кожи и делови од животински кожи; куфери и 

торби; чадори, чадори за сонце и бастуни; 

камшици, узди и седло; јаки, ремени и облека 

за животни; торби; чанти; паричници, куфери, 

актовки, футроли за клучеви, торбички; аташе 

актовки; ранци; кеси за облека; торби за 

купување; кожени врвци; кожени појаси за 

рамо; ремени за седло, ремени за багаж; 

стапови; кутии за картички [кутии за хартија со 

белешки]; околувратници за животни или 

домашни миленици; чипка изработена од 

кожа или имитација на кожа; несесер; маска 

за животни; школски ташни; кожни ленти; 

рачки за куфер; куфери; комплети за 

патување; патни ковчези; футроли за чадор; 

рачки за чадор; рачки за бастуни за одење; 

ремени за багаж; чанти за плажа; актовки; 

кутии и футроли, од кожа или кожа и картон 

или имитација на кожа; чанти; кожни ремени; 

планински стапови; музички кутии; мрежести 

кеси за шопинг; ранци; школски торби; вреќи 

за алати од кожа или имитации на кожа 

[празни]; патни торби; торби за игри; кеси, 

пликово и торбички од кожа за пакување; 

прекривки за мебел од кожа или имитации на 

кожа; рамки за чанти; торби со ремени за 

носење доенчиња; кошнички со тркала; 

футроли за клучеви; торби за спорт; облека за 

домашни миленици; ремени и торби со 

ремени за носење деца; прекривки за 

животни; узди, ремени и оглавници за 

домашни миленици и животни; рамки за 

чанта; кутии за визит-карти; рандселс 

[јапонски школски чанти]; ремени за водење 

деца, моторизирани куфери, ознаки за багаж; 

кожа  

кл. 25  облека, обувки, капи; престилки; облека 

за плажа; опрема за капење, костуми за 

капење; спортска облека; водоотпорна 

облека; ракавици; ракавици без прсти; ремени 

[облека]; облека за деца, мажи и жени; облека 

за бебиња; пантолони за бебиња [облека]; 

лигавчиња, не од хартија; долна облека; 

облека за спиење и пижами; бањарки; 

прерамки; шапка; капи што се носат на глава; 
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штитници за сонце; штитници што се носат на 

глава; беретки; капи за капење и туширање; 

муфови; штитници за уши од студ; штитници 

за нозе од студ, без електрично греење; 

облеказа носење околу врат, вратоврски, 

кравати, лептир машни; чорапи, хулахопки, 

подвезици; обувки, спортски обувки; влечки; 

обувки за плажа; костуми за маскембал; 

заштитни ракави; шамии; бандани [марами за 

околу врат]; сандали за бања; влечки за 

капење; чизми за скијање; чизми; прерамки за 

облека [трегери]; градници; кратки панталони 

[за носење]; женска поткошула; капути; 

манжетни; крзнени шалови; панделки за 

носење на глава [облека]; јакни [облека]; 

дресови [облека]; џемпери [шемизет]; 

трикотажа [облека]; надворешна облека; 

наметки; панталони; парки; пуловери; 

сандали; шалови; шамии; маици; комбинезон 

[долна облека]; заштитно одело; штитници за 

обувки; чизми за спорт; спортски дресови; 

костуми; костум за капење; маици со кратки 

ракави; панталони; долна облека; униформи; 

елеци; костуми за скијање на вода; стегачи за 

раце [облека]; долна облека; гимнастички 

чевли; корсет [долна облека]; облека за 

гимнастика; појаси за носење; облека за 

велосипедисти; маски за спиење; облека која 

содржи материи за слабеење; везена облека; 

штитници за штикли за чевли  

кл. 28  игри, играчки и предмети за играње; 

апарати за видео игри; кукли; кадифени 

играчки; мечиња; статуетки за играње и 

комплети за играње; гимнастички и спортски 

предмети; топки за играње, гумени топки и 

балони; празнични декорации и украси; 

декорации и украси за новогодишни елки; 

украси за забава; играчки возила; електрични 

возила [играчки]; даски за сурфање; 

сноуборд; ролери; лизгалки; скејтборд; 

штитници или заштитни потполнки за 

спортови игри; воздушни пиштоли [играчки]; 

игри со табла; топки за игри; ѕвончиња за 

новогодишна елка; топки за билијард; маси за 

билијард; коцки за градење [играчки]; игри со 

табла; експлозивни бонбони [новогодишни 

бонбони што пукнуваат кога се отвораат]; 

чизми за лизгање со лизгалки; апарати и 

машинерија за куглање; игри со градење; 

свеќници за новогодишна елка; табли за 

дама; дама [игра]; шах; шаховски табли; 

новогодишна елка од синтетички материјали; 

држачи за новогодишна елка; магионичарска 

опрема; огномет играчка; кутии за коцки за 

играње; пикадо; коцки з а играње; кревети за 

кукли; облека за кукли; куќи з акукли; соби за 

кукли; домино; табли за игри; табли [игри]; 

тегови; штитници за лакти [спортска опрема]; 

опрема за вежбање [растегнувачи]; опрема за 

возење на саеми/панаѓури; шишиња за храна 

за кукли; јадици; опрема за рибарење; пераји 

за пливање; макари за риболов; летечки 

дискови [играчки]; автоматски игри; палки за 

игри; апарати за игри; машини за видео игри; 

подвижни игри со екрани од течен кристал; 

машини за видео игри за аркади; ташни за 

голф; палки за голф; ракавици за голф; 

ракавици за игри и спорт; практични шеги; 

макари за летала; летала; штитници за 

колена [спортска опрема]; мах-јонг; џамлии за 

игри; марионети; театарски маски; маски за 

игри; мобили [играчки]; возила макети во 

размер; експлозивни каписли за забави, 

игранки; заштитни потполнки [дел од спортска 

опрема]; друштвени игри; ексползивни 

каписли [играчки]; пиштоли играчки; топки за 

играње; тетараски кукли; рекети; тропалки [за 

играње]; игри со прстени; коњче за нишање; 

ролшуи; даски за едрење; скии; санки 

[спортска опрема]; лизгалки [предмети за 

играње]; меури од сапуница [предмети за 

играње]; вртимушки [играчки]; даски за 

скокање [спортска опрема]; статички 

велосипеди за вежбање; базени [ за играње]; 

базени на надувавање; пераји за пливање; 

даски за пливање; мрежести ракавици за 
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пливање; игри на надувавање за базени; 

нишалки; маси за пинг-понг; играчки за 

домашни миленици; скии за воа; играчки за 

пливање, игри, спортови и активности вовода; 

топки за плажа; мачини за забава, автоматски 

и со парички; торби за скии и даски за 

сурфање; бинго картички; мрежи за 

пеперутки; карти за играње; конфети; ролери 

со тркала во една редица; сложувалки; 

калеидоскопи; јарболи за даски за едрење; 

мрежи за вадење уловена риба за спортски 

риболовци; возила играчки со далечинско; 

тркала за рулет; снежни топки; обувки за снег; 

јапонски карти за играње; елеци за пливање; 

ремени за пливање; предмети за капење и 

пливање; пловечки предмети за пливање; 

водени крилја; мускули за пливање; хартиени 

капи за забави; апарати за боду билдинг; 

чипови за коцкање; грепкиза лотарија; макети 

во размер [играчки]; пачинко; апарати за 

забава [за играње]; роботи играчки; дронови 

[играчки]; катички за размена за игри; шатори 

за играње; конзоли за видео игри; џојстик за 

играње видео игри  

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

преработки; конзервирано, сушено и варено 

овошје и зеленчук; желеа, џемови, јајца, 

млеко, сирење, путер, јогурт и други 

производи од млеко; јастиви масла и масти; 

бујон; бујонски концентрати; супа; супени 

концентрати; путер; кавијар; сирење; млечни 

производи; прехранбени производи 

направени од риба; храна подготвена од риба; 

матирано овошје; замрзнато овошје; овошни 

чипсови; маргарин; мармалад; месни желеа; 

месо конзервирано [конзервирано]; млечни 

пијалаци; конзервирани печурки; подготвени 

ореви; пасти [од џигер]; паштета [од џигер]; 

путер од кикирики; кикирики, обработен; 

грашок, конзервиран; овошна кора; чипс; 

помфрит; мекици од компири; салати; кисела 

зелка; колбаси; масло од сусам; препарати за 

правење супа; супи; тофу; салати од 

зеленчук; препарати за супа од зеленчук; 

шлаг; јогурт; инстант супа; инстант чорба; 

инстант пире од компир; инстант мисо супа; 

претходно подготвено јадење од кари; 

претходно варена чорба со кари; грицки; алги 

[за јадење]; преработено и конзервирано 

месо, риба, живина и дивеч; сланина; 

препарати за правење бујон; путер од 

чоколаден орев; сувомеснати производи; 

крокети; кристализирани овошја; риба, 

конзервирана; овошни желеа; овошни салати; 

овошје, конзервирано; пченкарно масло; 

маслиново масло за храна; суво грозје; 

доматно пуре; зеленчук, конзервиран; риба и 

морски плодови [кои не се живи]; преработени 

и конзервирани риби и морски плодови; риба 

и морски плодови, конзервирани; 

прехранбени производи направени од / 

подготвени од морски плодови за кулинарски 

цели; алгинати за кулинарски цели; 

конзервиран грав; шејкови со млеко; пијалаци 

со млеко во кои преовладува млеко; 

ферментирана храна од зеленчук [кимчи]; 

масло од сусам; тахини [паста од сусам]; 

пресувани алги; сурутка; алое вера 

подготвена за човечка исхрана; преработена 

риба; гнезда од птици за јадење; бактерии од 

млечна киселина; млеко од бадеми 

[пијалоци]; пијалаци на база на кикиритки; 

црева за правење колбаси; јакитори; јуба 

[тофу кожа]; тајине [подготвено месо, риба 

или зеленчук]  

кл. 30  кафе, чај, какао и вештачко кафе; ориз, 

тестенини и резанки од тесто; тапиока и саго; 

брашно и препарати направени од житарици; 

леб, колачи и слатки, чоколада; сладолед, 

шербет и други видови мраз за јадење; шеќер, 

мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол, 

зачини, мирудии, ароматични мирудии; оцет, 

сосови и други зачини; мраз [замрзната вода]; 

бисквити; прашок за торти; јастиви украси за 

колачи; ароми за колачи; колачи од ориз; 

слатки и бонбони; чоколадо; чоколадни 
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пијалоци со млеко; пијалоци базирани на 

чоколадо; намази базирани на чоколадо; 

слатки за украсување на новогодишни елки; 

пијалоци од какао со млеко; производи од 

какао; пијалоци на база на какао; кафе 

пијалоци; ароми за кафе; мешавини и 

препарати за употреба како замена за кафе; 

пијалоци базирани на кафе; колачиња; 

пуканки; пченкарни снегулки; сладолед; кари 

[зачин]; крем од јајца; житни снегулки; ароми, 

освен етерични масла; слатки од мраз; 

овошни желеа [слаткарски производи]; тесто 

со ѓумбир; сируп; инфузии, не медицински; 

кечап; слатки; пастили [слаткарски 

производи]; пити со месо; маринади за месо, 

за домаќинство; палачинки; пастили 

[кондиторски производи]; колачи; паштета 

[колачи]; црн пипер; пици; пудинзи; равиоли; 

прополис за човечка исхрана; шеќер; васаби 

паста; соја сос; тестенини, резанки од тесто и 

вермикели; удон [тестенини од јапонски стил]; 

суши; ванила; вафли; замрзнат јогурт 

[слаткарски мраз]; переци; грицки на база на 

пченица; мешавини за грицкање кои се 

состојат од крекери, переци или готови 

пуканки; слатки со бадеми; ароматични 

препарати за храна; средства за спојување 

смеси за сладолед [јастиви мразови]; ролни 

леб; земички; колачи; карамели [бонбони]; 

гума за џвакање, не за медицински цели; 

пченкарен оброк; крекери; јастиви мразови; 

златен сируп; мраз, природен или вештачки; 

макарони; марципан; мајонез; овесна каша; 

пиперка [зачини]; пити; туршија; двопек; сол за 

готвење; сендвичи; сос од домати; зачини; 

шербети [ices]; шпагети; слатки [бонбони]; 

овошна пита; пченично брашно; преливи за 

салата; сос за месо; сос за тестенини; готови 

јадења со резанки од тесто; грицки врз основа 

на житарици; грицки врз основ на ориз; 

пченкарни снегулки; пченкарно брашно; 

пченкарен оброк; овесни снегулки; глукоза за 

кулинарски цели; високо протеински плочки со 

житарици; оброк; десертен крем [слаткарски 

производ]; овесна храна; паста од соја 

[додаток]; пијалоци базирани на чај; 

градинарски зачини, зачувани [зачини]; 

глутенски адитиви за кулинарски цели; 

овошни сосови; преработени семиња за 

употреба како зачини; рамен [аапонски 

јадење врз основа резанки од тесто]; грицки 

од сирење; ѕепбеј [крекери од ориз], бомбони 

за освежување на здивот  

кл. 35  големопродажба и малопродажба и 

нарачки пошта, кои се однесуваат на 

продажба на материјали за забава и 

празнични декорации и украси, сапуни, 

парфимерија, есенцијални масла, козметика, 

лосиони за коса, производи за нега на коса, 

тоалетни производи, средства за чистење на 

заби, средства за лична хигиена; 

големопродажба, малопродажба и нарачки по 

пошта за продажба на средства за чистење, 

средства за полирање и абразивни средства, 

супстанции за перење, прибор за маникир, 

препарати за нега на нокти, лак за нокти, боја 

за нокти; вештачки нокти; Големопродажба и 

малопродажба и нарачки по пошта, кои се 

однесуваат на продажба на супстанции за 

диета, храна за бебиња, санитарни 

препарати, свеќи, фитили, стапчиња за 

палење, мазива, лубриканти, масла за бои; 

големопродажба и малопродажба и нарачки 

по пошта, кои се однесуваат на продажба на 

прибор за јадење, садови, комплети за 

маникир, инструменти за бричење, жилети, 

машини и машински алати за кујни или за 

домаќинство, рачни алати; големопродажба, 

малопродажба и нарачки по пошта на 

филмови, камери, фото дискови, 

видеорекордери, аудио и визуелни 

производи, аудио и видео ленти, записи и 

дискови, инструменти и апарати за снимање, 

пренесување и / или репродукција на звуци и 

/ или слики, телевизори,каетофорни и / или 

рекордери,плеери за видео касети и / или 
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дискови и / или рекордери, радио; 

големопродажба, малопродажба и нарачки по 

пошта за продажба на телефони, безжични 

телефони, мобилни телефони, футроли за 

мобилни телефони, украси и ремени за 

телефони, индикатори за повици, машини за 

пресметување, калкулатори; 

големопродажба, малопродажба и нарачки по 

пошта за продажба на електронски и 

компјутерски игри, кинематографски 

филмови, светла, вентилатори, прибор за 

готвење, калапи за торти и колачи, тостери, 

печки, кујнски прибор, прибор и садови за 

служење или складирање на храна и / или 

пијалоци; големопродажба, малопродажба и 

нарачки по пошта за продажба на стапчиња за 

јадење, инструменти за сечење, порцелан, 

предмети од порцелан, кристал, емајл, 

прибор од сребро, стакларија, предмети од 

теракота, керамика; големопродажба, 

малопродажба и нарачки по пошта за 

продажба на фен за коса, ламби, абажури за 

ламби и делови и додатоци за нив; 

големопродажба, малопродажба и нарачки по 

пошта за продажба на детски колички, 

балони, велосипедски свирки, часовници и 

рачни часовници и додатоци и делови и 

опрема за нив; големопродажба, 

малопродажба и нарачки по пошта за 

продажба на накит и имитација на накит, 

украси [накит], легури од скапоцени метали, 

кутии од благородни метали; 

големопродажба, малопродажба и нарачки по 

пошта за продажба на манжетни благородни 

метали, копчи за вратоврски од благородни 

метали, иглички од благородни метали; 

големопродажба, малопродажба и нарачки по 

пошта за продажба на уметнички дела од 

благородни метали, украсни игли од 

благородни метали, украси за чевли од 

благородни метали, статуи од благородни 

метали, статуетки од благородни метали; 

големопродажба, малопродажба и нарачки по 

пошта за продажба на музички кутии, музички 

инструменти, слики, фотографии, 

канцелариски материјал; големопродажба, 

малопродажба и нарачки по пошта за 

продажба на хартиени кеси за отпадоци, 

хартиени салфетки за отстранување на 

шминка, хариени покривки за саксии, 

хартиени ленти, филтри за кафе; 

големопродажба, малопродажба и нарачки по 

пошта за продажба на хартиени крпи за лице, 

детски хартиени салфетки, пакети хартија, 

хартиени обележувачи за книги; 

големопродажба, малопродажба и нарачки по 

пошта за продажба на тоалетна хартија, 

хартиени салфетки, хартиени марамчиња, 

картонски или хартиени, хартиени салфетки, 

и хартиени марамчиња; големопродажба, 

малопродажба и нарачки по пошта за 

продажба на бои и материјали за уметници, 

четки за бои, инструменти за пишување; 

големопродажба, малопродажба и нарачки по 

пошта за продажба на печатени материјали, 

книги, весници, списанија и месечни изданија, 

честитки и новогодишни честитки; 

големопродажба, малопродажба и нарачки по 

пошта за продажба на карти за играње, 

материјали за амбалажа и пакување; 

големопродажба, малопродажба и нарачки по 

пошта за продажба на рамки и штандови за 

слики, лепила за канцелариска или куќна 

употреба; големопродажба, малопродажба и 

нарачки по пошта за продажба на украси од 

кожа или имитација на кожа за мебел, кутии 

од кожа или имитација на кожа, футролли за 

клучеви од кожа или имитација на кожа; 

големопродажба, малопродажба и нарачки по 

пошта за продажба на кутии од кожа или 

имитација на кожа, ремени за животни од 

кожа или имитација на кожа, ленти од кожа 

или имитација на кожа, ремени од кожа или 

имитација на кожа и прекривки за мебел од 

кожа или имитација на кожа; големопродажба, 

малопродажба и нарачки по пошта за 
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продажба на кеси и багаж, чанти и паричници, 

чадори, бастуни за одење; големопродажба, 

малопродажба и нарачки по пошта за 

продажба на мебел, огледала, закачалки и 

штипки, кутии и садови, плочки за имиња, 

мали предмети за дома, прибор за 

домаќинство или кујнски прибор и садови, 

чешли, сунѓери, четки, предмети за чистење; 

големопродажба, малопродажба и нарачки по 

пошта за продажба на очила, рамки за очила 

и очила за сонце и кутии и додатоци за нив, 

текстил и текстилни производи, постелнина 

постелнина, и чаршафи за маса, подлоги за 

маса, мебел, галантерија, марамчиња; 

големопродажба, малопродажба и нарачки по 

пошта за продажба на облека, обувки и капи, 

копчиња, беџеви, ленти и плетенки, чипка и 

вез, штипки и украси за коса, трегери, украси 

за чевли, украси шапки, патенти и патенти за 

закопчување, теписи, ќилими и простиркии; 

големопродажба, малопродажба и нарачки по 

пошта за продажба на играчки, игри и 

предмети за играње, кукли, статуетки, 

спортски производи, украси за новогодишни 

елки; големопродажба, малопродажба и 

нарачки по пошта за продажба на храна и 

пијалаци, слатки, цветни производи, ќибрити, 

пури, цигари и производи за пушачи; 

рекламирање; организирање изложби и 

саеми за комерцијални или рекламни цели; 

објавување на текстови за публицитет; 

промоција на продажбата [за другите]; 

рекламни агенции; бизнис менаџмент на 

изведувачите; агенции за увоз-извоз; 

собирање на информации во компјутерски 

бази на податоци; директно рекламирање по 

пошта; бизнис менаџмент на хотели; 

маркетиншко истражување; надворешно 

рекламирање; регрутирање на персонал; 

агенции за публицитет; радио рекламирање; 

телевизиско рекламирање; интернет 

рекламирање на компјутерска мрежа; услуги 

за јавни набавки за други [купување стоки и 

услуги за други бизниси]; изнајмување 

рекламно време на комуникациски медиуми; 

канцелариски машини и опрема за 

изнајмување; изнајмување на автомати; 

рекламирање по пошта; комерцијалн 

лиценцирање на стоки и услуги на други; 

комерцијални информации и совети за 

потрошувачите [продавница за совети за 

потрошувачи]; демонстрација на стоки; 

маркетинг; презентација на стоки на 

комуникациски медиуми, за малопродажба; 

производство на рекламни филмови; односи 

со јавноста; публицитет; изнајмување на 

материјал за публицитет; изнајмување на 

рекламен простор; изнајмување на 

фотокопирни машини; изнајмување на 

канцелариски машини и опрема; промоција на 

продажбата за други; уредување на излози; 

промовирање на стоки и услуги на други преку 

издавање на трговски марки; телефонски 

маркетинг [телемаркетинг]; спроведување на 

програми за оние кои патуваат често со авион; 

финансиска ревизија; услуги за односи со 

медиумите; корпоративни комуникациски 

услуги; изнајмување канцелариска опрема во 

колективни објекти  

кл. 41  забава; забавни активности; забавни 

паркови, тематски паркови; аркадни услуги; 

образовни услуги; организирање, 

производство и презентација на шоу 

програми, концерти, претстави во живо, 

театарски претстави, изложби, спортски 

натпревари, спортски и културни активности; 

музички сали; кино; кино услуги; кабарети; 

филмски студија; дискотеки; клубови; 

објавување книги, текстови, списанија, 

весници и месечни списанија; библиотекарски 

услуги; обезбедување објекти за забава, 

изложби, концерти, шоу програми, претстави, 

спортски активности, игри, рекреативни и 

културни активности; здравствени клубови; 

услуги за летни кампови; обезбедување на 

информации во врска со образование, 
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забава, рекреација, спорт и култура; 

телевизиска и радио забава; производство на 

радио и телевизиски програми; филмска и 

видео продукција; изнајмување на 

кинематографски филмови, филмови, видео 

ленти, ласерски дискови, видео дискови и 

дигитални разноврсни [видео] дискови; 

изнајмување на звучни снимки; изнајмување 

на сценографија; детски градинки; клубови и 

салони опремени со аудио и визуелни 

апарати со уреди за пеење; соби и салони за 

игри; организирање избори за убавина; 

циркуси; курсеви за кореспонденција; услуги 

на забавувачи; организирање изложби за 

културни или образовни цели; игри; тренинг за 

гимнастика; обезбедување објекти за музеи 

[презентација, изложби]; оперативни лотарии; 

оркестарски услуги; планирање на забави 

[забава]; услуги за пишување сценарио; 

театарски претстави; зоолошки градини; 

електронско издаваштво; услуги за игри 

обезбедени онлајн [од компјутерска мрежа]; 

толкување [знаковен јазик]; стручно 

насочување [совет за образование или обука]; 

микрофилмување; услуги за компнирање 

музика; ноќни клубови; фотографија; филмска 

продукција на видео ленти; обезбедување 

караоке услуги; обезбедување електронски 

изданија на интернет [не може да се преземе]; 

објавување електронски книги и списанија на 

интернет; снимање на видео материјали; 

куглани; обезбедување на фитнес објекти во 

областа на бејзбол; обезбедување затворени 

бејзбол полиња; забава во природата на 

бејзбол [игри]; прикажување филмови на 

интернет; услуги за забава, имено, 

обезбедување на интерактивни електронски 

игри преку компјутерски мрежи; 

обезбедување привремена употреба на 

интерактивни игри кои не може да се 

преземат; услуги за здравствени клубови 

[обука за здравје и фитнес]; филмска 

продукција, освен рекламни филмови; кино 

презентации; информации за образованието; 

информации за забава; услуги за игри 

обезбедени преку интернет од компјутерска 

мрежа; изнајмување опрема и апарати за 

игри; обезбедување објекти за голф; 

обезбедување електронски изданија на 

интернет, не може да се преземе; објавување 

на текстови, освен рекламни текстови; 

обезбедување објекти за рекреација; 

информации за рекреација; изнајмување на 

аудио и визуелна опрема; изнајмување 

камкордери; изнајмување на 

кинематографски филмови; изнајмување на 

апарати за осветлување за театарски сцени 

или телевизиски студија; изнајмување на 

филмови; изнајмување филмски проектори и 

додатоци; изнајмување радио и телевизиски 

апарати; изнајмување на сценографијата; 

изнајмување спортска опрема, освен возила; 

изнајмување спортски терени; изнајмување 

станици; изнајмување на сценографијата за 

сцени; изнајмување на видео камери; 

изнајмување на видео рекордери; 

изнајмување на видеокасети; изнајмување 

играчки; обука за животни; практична обука 

[демонстрации]; превод; организирање и 

спроведување на работилници [обука]; услуги 

за забава, имено, обезбедување на аудио и 

видео материјали, слики, телевизиски 

програми и видео снимки преку интернет 

компјутерска мрежа; обезбедување на слики, 

звук и видео преку интернет мрежи; давање 

информации за измислени ликови; 

обезбедување на онлајн музика, не може да 

се преземе; обезбедување на музика на 

интенет, не може да се преземе; 

обезбедување видеа на интернет, не може да 

се преземе; обезбедување на филмови, кои 

не можат да се преземат, преку услуги за 

пренос на видео по барање; обезбедување 

телевизиски програми, не може да се 

превземат, преку услуги за пренос на видео по 

барање; филмска дистрибуција; образовни 
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услуги обезбедени од помошници за лица со 

посебни потреби; испит за корисниците да се 

квалификуваат за пилоти; инженерски услуги 

за звук за настани; услуги на техничар за 

осветлување за настани; филмска режија, 

освен рекламни филмови  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и дизајн во врска со нив; 

индустриска анализа и индустриски 

истражувачки услуги; дизајн и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер; надзор и 

архитектонски консултации; архитектонски 

консултации; компјутерско програмирање; 

одржување на компјутерски софтвер; 

изработка на градежни планови; советување 

за заштитата на животната средина; 

индустриски дизајн; внатрешно уредување; 

услуги за дизајн на амбалажи; дизајнирање 

облека; графички дизајн; временска прогноза; 

урбано планирање; дуплирање на 

компјутерски програми; дизајн на 

компјутерски софтвер; инсталација на 

компјутерски софтвер; консултантски услуги 

во областа на компјутерски хардвер; 

конверзија на податоци или документи од 

физички на електронски носачи; креирање и 

одржување на веб-страници за други; 

конверзија на податоци на компјутерски 

програми и податоци [не физичка конверзија]; 

хостинг на компјутерски сајтови [веб-

страници]; cloud computing; изнајмување на 

компјутери, советување за компјутерски 

софтвер; анализа на компјутерски системи; 

дизајн на компјутерски систем; советување за 

компјутерска технологија; дигитализација на 

документи [скенирање]; совеување за 

информатичка технологија [ИТ]; резервна 

копија на податоци надвор од локацијата; 

обезбедување информации за компјутерска 

технологија и програмирање преку веб-

страница; софтвер како услуга [ЅааЅ]; 

советување за изработка на веб страница; 

внатрешно уредување; компјутерски и 

технолошки услуги за обезбедување на 

компјутерски податоци и лични и финансиски 

информации и за откривање на неовластен 

пристап до податоци и информации; развој на 

компјутерски платформи; дизајн на бизнис 

картички; графички дизајн на промотивни 

материјали  

кл. 43  услуги за обезбедување храна и 

пијалоци; привремено сместување; 

ресторани, кафулиња, кафетерии, барови, 

хали со ресторани, кантини, угостителски 

услуги; ресторани за самопослужување; снек 

барови; коктел салони; украсување на храна; 

украсување на торти; информации и совети 

во врска со подготовката на оброците; услуги 

на личен готвач; обезбедување и 

резервирање на објекти за привремено 

сместување и сместување, хотели, мотели, 

пансиони и обезбедување на информации во 

врска со нив; услуги што се однесуваат на 

резервација на соби во хотел од страна на 

туристички агенти или брокери; услуги за 

летни кампови [сместување]; обезбедување 

објекти за изложби; ресторани, кафулиња, 

кафетерии, барови, хали со ресторани, 

кантини и салони опременисо аудио и 

визуелни апарати со уреди за пеење; услуги 

за згрижување деца; детски јасли; туристички 

домови; бар услуги; уредување на храна и 

пијалаци за свадби; организирање на 

свадбени приеми [места за одржување]; 

изнајмување на електрични тостери, 

микробранови печки, плочи за загревање, 

апарати и прибор за подготовка на храна и 

пијалок; сместување за животни; 

обезбедување простор за кампови; 

изнајмување на столици, маси, чаршави, 

стакларија; изнајмување на апарати за 

готвење; изнајмување на апарати за вода за 

пиење; изнајмување простории за состаноци; 

изнајмување на привремено сместување; 

изнајмување на шатори; изнајмување 

преносни објекти  
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(210) TM  2019/116 (220) 25/01/2019 

(442) 31/03/2019 

(731) Туристичка агенција АТЛАНТИК 

ДООЕЛ Штип 

ул. Ванчо Прке блок Д 2 лок.1, 2000, Штип, 

MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ  

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(540)  

 

 

(591) сина, зелена, темнозелена, жолта, 

драп, виолетова, црна, бела 

(531) 01.05.07;02.09.04 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  транспортни услуги, организирање 

патувања, организирање крстарења, 

придружување патници, превезување 

патници, резервации за превоз, резервации 

за патувања, разгледувања на културни 

знаменитости и обиколки (туризам), автобуски 

превоз, бродски превоз, воздушен транспорт, 

изнајмување автобуси, изнајмување 

автомобили, изнајмување возила  

кл. 43  услуги за обезбедување храна и 

пијалаци, привремено сместување, бироа за 

сместување (хотели, агенции), изнајмување 

за времено сместување, резервирање за 

сместување, услуги во барови, бифеа, 

кафетерии (експрес ресторани), услуги на 

кампови за летување, служење храна и 

пијалаци, резервирање хотели, хотели, 

пансиони, мотели, ресторани, ресторани со 

самопослужување, летувалишта  

 

(210) TM  2019/117 (220) 25/01/2019 

(442) 31/03/2019 

(731) Tropicana Products, Inc 

1001 13th Avenue East, Bradenton, Florida 

34208, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 
(591) зелена, жолта, портокалова 

(531) 27.05.07;27.05.17 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  минерални и сода води и други 

безалкохолни пијалаци; овошни пијалаци и 

овошни сокови; сирупи и други препарати за 

правење пијалаци; газирани безалкохолни 

пијалаци; безалкохолни пијалаци; енергетски 

пијалаци; изотонични пијалаци; спортски 

пијалаци; пијалаци кои содржат витамини; 

води со вкус; прашоци за шумливи пијалаци; 

смутија; пијалаци на база на кокос  

 

(210) TM  2019/119 (220) 28/01/2019 

(442) 31/03/2019 

(731) GOFI-Group of finance and investment 

S.A. 

Via Pocobelli 14, 6815 Melide, CH 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сина, црвена, сива 

(531) 27.05.09 

(554)  
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(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  банкарство и банкарски услуги  

 

(210) TM  2019/120 (220) 28/01/2019 

(442) 31/03/2019 

(731) GOFI-Group of finance and investment 

S.A. 

Via Pocobelli 14, 6815 Melide, CH 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сина, црвена, сива 

(531) 27.05.09 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  банкарство и банкарски услуги  

 

(210) TM  2019/121 (220) 28/01/2019 

(442) 31/03/2019 

(300)  

(731) GOFI-Group of finance and investment 

S.A. 

Via Pocobelli 14, 6815 Melide, CH 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

 
(531) 27.05.09 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  банкарство и банкарски услуги  

 

(210) TM  2019/122 (220) 28/01/2019 

(442) 31/03/2019 

(731) GOFI-Group of finance and investment 

S.A. 

Via Pocobelli 14, 6815 Melide, CH 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

 

ЕУРОСТАНДАРД  БАНКА АД 

СКОПЈЕ 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  банкарство и банкарски услуги  

 

(210) TM  2019/123 (220) 28/01/2019 

(442) 31/03/2019 

(731) ДГПИ СИТИ БИЛД ДООЕЛ Скопје 

ул. Методија Шаторов - Шарло бр. 7/1-5, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бела и сина 

(531) 14.07.01;26.01.18 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 19  неметални градежни материјали  

кл. 37  градежни конструкции, поправки  

кл. 40  обработка на материјали  

 

(210) TM  2019/128 (220) 29/01/2019 

(442) 31/03/2019 

(300)  

(731) Приватна високообразовна установа 

УНИВЕРЗИТЕТ-АМЕРИКАН КОЛЕЏ СКОПЈЕ 

Скопје 

Бул. 3-та Македонска бригада бр. 60 , 1000, 

Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  
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(591) бела, црвена, сина, сива 

(531) 01.11.10;27.05.09 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  печатени работи, книги, брошури, 

каталози, проспекти; материјали за обука и 

настава (освен апарати)  

кл. 41  образовни услуги; подготвување 

настава; забава; спортски и културни 

активности  

 

(210) TM  2019/129 (220) 29/01/2019 

(442) 31/03/2019 

(300)  

(731) Приватна високообразовна установа 

УНИВЕРЗИТЕТ-АМЕРИКАН КОЛЕЏ СКОПЈЕ 

Скопје 

Бул. 3-та Македонска бригада бр. 60 , 1000, 

Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

UNIVERSITY AMERICAN 

COLLEGE SKOPJE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  печатени работи, книги, брошури, 

каталози, проспекти; материјали за обука и 

настава (освен апарати)  

кл. 41  образовни услуги; подготвување 

настава; забава; спортски и културни 

активности  

 

(210) TM  2019/132 (220) 30/01/2019 

(442) 31/03/2019 

(731) Друштво за производство, 

градешништво, транспорт, трговија, 

туризам и услуги ЏАН Нади и други ДОО 

експорт-импорт Гостивар 

ул.Браќа Гиноски бр. 111 , 1230, Гостивар, 

MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ  

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) кафена, цигла, жолта, зелена, 

виолетова, сива, бела 

(531) 27.05.09;27.05.25 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 24  завеси, држачи за завеси од текстилни 

материјали, завеси за врати, завеси за 

туширање од текстил или пластика, 

материјали (текстилни материјали), мрежи 

против комарци, платна (постелнина), 

подметки од текстил, постелнина, прекривки 

за кревети, свила (платно), ткаенини, 

трикотажа, чаршафи и постелнина за 

домаќинство, ќебиња  

кл. 27  теписи, душеци за гимнастика, 

ќилимчиња за автомобили, ќилимчиња за 

пред врата, подни простирки огноотпорни за 

пред камин, прекривки за подови, простирки 

од трска, простирки против лизгање во бањи, 

текстилни тапети, хартиени тапети, ѕидни 

висечки декорации што не се од текстил  

кл. 35  услуги на продажба на големо и 

продажба на мало на: теписи, душеци за 

гимнастика, ќилимчиња за автомобили, 

ќилимчиња за пред врата, подни простирки 
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огноотпорни за пред камин, прекривки за 

подови, простирки од трска, простирки против 

лизгање во бањи, текстилни тапети, хартиени 

тапети, ѕидни висечки декорации што не се од 

текстил, завеси, држачи за завеси од 

текстилни материјали, завеси за врати, 

завеси за туширање од текстил или пластика, 

материјали (текстилни материјали), мрежи 

против комарци, платна (постелнина), 

подметки од текстил, постелнина, прекривки 

за кревети, свила (платно), ткаенини, 

трикотажа, чаршафи и постелнина за 

домаќинство, ќебиња, алки за завеси, бамбус, 

внатрешни ролетни за прозорци (ролетни) 

(мебел), врвки за завеси, двоседи, троседи, 

дрвени украси, детски креветчиња, душеци, 

завеси од бамбус, закачалки, заштитни мрежи 

за врати, изложбени витрини (мебел), 

канцелариски мебел, каучи, комоди со фиоки, 

кревети, креденци, куки за завеси, лулки, 

колевки, маси, мебел, мијалници, огледала, 

ормани за облека, палки за завеси, полици, 

работни маси, рамки за слики, софи, 

столарија, столчиња, табуретки, фотељи, 

шанкови  

 

(210) TM  2019/133 (220) 30/01/2019 

(442) 31/03/2019 

(300)  

(731) Друштво за производство, 

градешништво, транспорт, трговија, 

туризам и услуги ЏАН Нади и други ДОО 

експорт-импорт Гостивар 

ул.Браќа Гиноски бр. 111 , 1230, Гостивар, 

MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ  

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, бела 

(531) 27.05.11;27.05.17;27.05.25 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 24  завеси, држачи за завеси од текстилни 

материјали, завеси за врати, завеси за 

туширање од текстил или пластика, 

материјали (текстилни материјали), мрежи 

против комарци, платна (постелнина), 

подметки од текстил, постелнина, прекривки 

за кревети, свила (платно), ткаенини, 

трикотажа, чаршафи и постелнина за 

домаќинство, ќебиња  

кл. 27  теписи, душеци за гимнастика, 

ќилимчиња за автомобили, ќилимчиња за 

пред врата, подни простирки огноотпорни за 

пред камин, прекривки за подови, простирки 

од трска, простирки против лизгање во бањи, 

текстилни тапети, хартиени тапети, ѕидни 

висечки декорации што не се од текстил  

кл. 35  услуги на продажба на големо и 

продажба на мало на: теписи, душеци за 

гимнастика, ќилимчиња за автомобили, 

ќилимчиња за пред врата, подни простирки 

огноотпорни за пред камин, прекривки за 

подови, простирки од трска, простирки против 

лизгање во бањи, текстилни тапети, хартиени 

тапети, ѕидни висечки декорации што не се од 

текстил, завеси, држачи за завеси од 

текстилни материјали, завеси за врати, 

завеси за туширање од текстил или пластика, 

материјали (текстилни материјали), мрежи 

против комарци, платна (постелнина), 

подметки од текстил, постелнина, прекривки 

за кревети, свила (платно), ткаенини, 

трикотажа, чаршафи и постелнина за 
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домаќинство, ќебиња, алки за завеси, бамбус, 

внатрешни ролетни за прозорци (ролетни) 

(мебел), врвки за завеси, двоседи, троседи, 

дрвени украси, детски креветчиња, душеци, 

завеси од бамбус, закачалки, заштитни мрежи 

за врати, изложбени витрини (мебел), 

канцелариски мебел, каучи, комоди со фиоки, 

кревети, креденци, куки за завеси, лулки, 

колевки, маси, мебел, мијалници, огледала, 

ормани за облека, палки за завеси, полици, 

работни маси, рамки за слики, софи, 

столарија, столчиња, табуретки, фотељи, 

шанкови  

 

(210) TM  2019/134 (220) 31/01/2019 

(442) 31/03/2019 

(731) Друштво за производство, трговија, 

услуги и посредништво АЛБУМ СХИСХА 

ДООЕЛ Скопје 

ул. Самоилова бр. 4Б, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бела, црна, портокалова, зелена, сина, 

црвена 

(531) 26.01.16;26.01.18;27.05.25 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги на обезбедување пијалоци  

 

(210) TM  2019/214 (220) 13/02/2019 

(442) 31/03/2019 

(300)  

(731) ЦЕРМАТ ДОО 

Новачки Пат бб, 7000, Битола, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

CERMAT Delicia HEART CAKE 

(591) црвена, сина, жолта златна, бела и 

црна 

(531) 

05.07.09;21.01.01;27.01.01;27.01.10;27.05.17;2

8.11.00 

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  сладолед, замрзнати десерти, 

сладолед торти  

 

(210) TM  2019/215 (220) 14/02/2019 

(442) 31/03/2019 

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

(540)  

 
(591) златан, зелена, темно зелена, црвена, 

бела, светло кафена 

(531) 

26.02.00;26.05.00;27.05.17;27.07.17;29.01.02;2

9.01.03;29.01.06 

(554)  

(551) индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(210) TM  2019/216 (220) 14/02/2019 

(442) 31/03/2019 

(300)  

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

(540)  

 
(591) златна, бела, црвена, зелена, светло 

кафена 

(531) 

26.05.00;27.07.17;29.01.02;29.01.03;29.01.06;2

9.01.12 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(210) TM  2019/217 (220) 14/02/2019 

(442) 31/03/2019 

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

(540)  

 
(591) златна, зелена, темно зелена, црвена, 

бела, кафена 

(531) 

19.07.00;19.08.00;27.05.17;29.01.02;29.01.06;2

9.01.12 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(210) TM  2019/218 (220) 14/02/2019 

(442) 31/03/2019 

(300)  

(731) PODRAVKA prehrambena industrija, 

d.d. 

Ante Starčevića 32, 48 000, Koprivnica, HR 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

Ovselino 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  инстант каша; каша со база на млеко за 

исхрана; житарици за појадок; житарици за 

топол појадок; житарици за појадок што 

содржат влакна; житарици за појадок; каша и 

жито; житарици  

 

(210) TM  2019/219 (220) 14/02/2019 

(442) 31/03/2019 

(300)  
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(731) PODRAVKA prehrambena industrija, 

d.d. 

Ante Starčevića 32, 48 000, Koprivnica, HR 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

Cornelino 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  инстант каша; каша со база на млеко за 

исхрана; житарици за појадок; житарици за 

топол појадок; житарици за појадок што 

содржат влакна; житарици за појадок; каша и 

жито; житарици  

 

(210) TM  2019/222 (220) 14/02/2019 

(442) 31/03/2019 

(300) 018001001  18/12/2018  EM 

(731) HSH Chemie GmbH  

Lilienstr. 15, 20095, Hamburg, DE 

(740) Адвокатско друштво Величковски 

Скопје  

ул. Аминта Трети бр. 37/1-13, 1000, Скопје 

(540)  

 
(531) 

26.01.12;27.05.17;27.05.25;29.01.06;29.01.08 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индусгријата, 

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  

кл. 2  бои, фирнајзи, лакови; средства за 

заштита од 'рѓа и гниење на дрвото; материи 

за 

боење; средства за нагризување; сурови 

природни смоли; метали во листови и во 

прав за сликарите, декоратерите, печатарите 

и уметниците  

кл. 3  средства за белење и други материи за 

перење; препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување; сапуни; парфимерија, 

есенцијални масла, козметички производи, 

лосиони за коса; препарати за нега на забите  

кл. 4  индустриски масла и масти; мазива; 

соединенија за собирање прашина со 

навлажнување и врзување; горива 

(вклучителнио и течни горива за мотори) и 

материи за осветлување; свеќи и фитили за 

осветлување  

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска 

употреба; диететски супстанции прилагодени 

за медицинска употреба, храна за бебиња; 

фластери, материјали за преврзување; 

материјал за пломбирање заби, забарски 

смоли; дезинфекциони средства; препарати 

за уништување штетници; фунгициди, 

хербициди  

кл. 17  гума, гутаперка, растителна смола, 

азбест, лискун и производите од овие 

материјали што не се вклучени во другите 

класи; пресувани пластични материјали кои 

се користат во производството; материјали 

за обвивање, за заптисување и за изолација; 

неметални еластични цевки  

кл. 19  неметални градежни материјали; 

цврсти неметални цевки за градба; асфалт, 

катран и битумен, неметални преносни 

конструкции; споменици што не се од метал  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 
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канцелариски работи; административна 

обработка на податоци; аукции и аукциски 

услуги; консултантски и помошни услуги во 

рекламирање, маркетинг и промоција на 

продажбата; деловна анализа, истражувачки 

и информативни услуги; сметководство, 

книговодство и ревизија; услуги поврзани со 

лојалноста на клиентите, програми за 

поттикнување и бонуси; саем за трговија и 

комерцијални изложбени услуги; помош во 

деловни работи, деловно управување и 

административни услуги; истражување на 

пазарот; односи со јавноста; управување со 

персоналот и регрутирање; демонстрации и 

презентации на производ; собирање и 

систематизација на деловните податоци; 

менаџмент консултантски услуги; 

изнајмување на канцелариска машини и 

опрема; изнајмување на автомати; 

дистрибуција на рекламни, маркетинг и 

промотивни материјали; обезбедување на 

рекламен простор, време и медиуми; услуги 

за малопродажба и големопродажба на 

хемиски производи за индустриски, научни, 

фотографски, земјоделски, хортикултурни и 

шумарски цели; сурови вештачки смоли, 

пластични материи во сурова состојба; 

ѓубрива; агенси за гасење пожар; агенси за 

калење и заварување метал; хемиски 

производи за конзервирање прехранбени 

производи; агенси за штавење; лепливи 

материи што се користат во индустријата ; 

храна за животни; адитиви за добиточна 

храна; лакови и фирнајзи ; градежни 

материјали (неметални); градежни 

материјали од алуминиум, винил, силикон и 

пластика; производи за лична нега; средства 

за чистење; фармацевтски и природни 

лекови; гума, сурова или делумно 

обработена; храна; Витамини, витамински 

препарати, додатоци за храна базирани на 

минерали; масла; витамински додатоци; 

витамински и минерални препарати; 

фармацевтски и ветеринарни производи; 

препарати за миење и белење; средства за 

чистење, полирање, рибање и абразиви; 

сапуни; парфимерија, етерични масла, 

козметика, лосиони за коса; препарати за 

нега на забите; он-лајн услуги за 

малопродажба и големопродажба на 

хемикалии за индустриска, научна, 

фотографска, земјоделска, градинарска и 

шумарска употреба  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање патувања; 

утовар 

и истовар на возила; полнење на вендинг 

машини и контејнери; услуги за навигација 

[локација, пат и планирање на курсот]; 

паркирање и паркирање на возила; 

поштенски и курирски услуги; транспортни 

услуги за спасување, и услуги за 

обновување, влечење и дигање; транспорт и 

испорака на стоки; транспорт на товар и 

карго и услуги за отстранување; изнајмување 

на транспортни средства  

 

(210) TM  2019/223 (220) 14/02/2019 

(442) 31/03/2019 

(300) 018001838  18/12/2018  EM 

(731) HSH Chemie GmbH  

Lilienstr. 15, 20095, Hamburg, DE 

(740) Адвокатско друштво Величковски 

Скопје  

ул. Аминта Трети бр. 37/1-13, 1000, Скопје 

(540)  

 
(531) 26.01.12;27.05.17;29.01.06;29.01.08 

(554)  

(551) индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индусгријата, 

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  

кл. 2  бои, фирнајзи, лакови; средства за 

заштита од 'рѓа и гниење на дрвото; материи 

за 

боење; средства за нагризување; сурови 

природни смоли; метали во листови и во 

прав за сликарите, декоратерите, печатарите 

и уметниците  

кл. 3  средства за белење и други материи за 

перење; препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување; сапуни; парфимерија, 

есенцијални масла, козметички производи, 

лосиони за коса; препарати за нега на забите  

кл. 4  индустриски масла и масти; мазива; 

соединенија за собирање прашина со 

навлажнување и врзување; горива 

(вклучителнио и течни горива за мотори) и 

материи за осветлување; свеќи и фитили за 

осветлување  

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска 

употреба; диететски супстанции прилагодени 

за медицинска употреба, храна за бебиња; 

фластери, материјали за преврзување; 

материјал за пломбирање заби, забарски 

смоли; дезинфекциони средства; препарати 

за уништување штетници; фунгициди, 

хербициди  

кл. 17  гума, гутаперка, растителна смола, 

азбест, лискун и производите од овие 

материјали што не се вклучени во другите 

класи; пресувани пластични материјали кои 

се користат во производството; материјали 

за обвивање, за заптисување и за изолација; 

неметални еластични цевки  

кл. 19  неметални градежни материјали; 

цврсти неметални цевки за градба; асфалт, 

катран и битумен, неметални преносни 

конструкции; споменици што не се од метал  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи; административна 

обработка на податоци; аукции и аукциски 

услуги; консултантски и помошни услуги во 

рекламирање, маркетинг и промоција на 

продажбата; деловна анализа, истражувачки 

и информативни услуги; сметководство, 

книговодство и ревизија; услуги поврзани со 

лојалноста на клиентите, програми за 

поттикнување и бонуси; саем за трговија и 

комерцијални изложбени услуги; помош во 

деловни работи, деловно управување и 

административни услуги; истражување на 

пазарот; односи со јавноста; управување со 

персоналот и регрутирање; демонстрации и 

презентации на производ; собирање и 

систематизација на деловните податоци; 

менаџмент консултантски услуги; 

изнајмување на канцелариска машини и 

опрема; изнајмување на автомати; 

дистрибуција на рекламни, маркетинг и 

промотивни материјали; обезбедување на 

рекламен простор, време и медиуми; услуги 

за малопродажба и големопродажба на 

хемиски производи за индустриски, научни, 

фотографски, земјоделски, хортикултурни и 

шумарски цели; сурови вештачки смоли, 

пластични материи во сурова состојба; 

ѓубрива; агенси за гасење пожар; агенси за 

калење и заварување метал; хемиски 

производи за конзервирање прехранбени 

производи; агенси за штавење; лепливи 

материи што се користат во индустријата ; 

храна за животни; адитиви за добиточна 

храна; лакови и фирнајзи ; градежни 
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материјали (неметални); градежни 

материјали од алуминиум, винил, силикон и 

пластика; производи за лична нега; средства 

за чистење; фармацевтски и природни 

лекови; гума, сурова или делумно 

обработена; храна; Витамини, витамински 

препарати, додатоци за храна базирани на 

минерали; масла; витамински додатоци; 

витамински и минерални препарати; 

фармацевтски и ветеринарни производи; 

препарати за миење и белење; средства за 

чистење, полирање, рибање и абразиви; 

сапуни; парфимерија, етерични масла, 

козметика, лосиони за коса; препарати за 

нега на забите; он-лајн услуги за 

малопродажба и големопродажба на 

хемикалии за индустриска, научна, 

фотографска, земјоделска, градинарска и 

шумарска употреба  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање патувања; 

утовар 

и истовар на возила; полнење на вендинг 

машини и контејнери; услуги за навигација 

[локација, пат и планирање на курсот]; 

паркирање и паркирање на возила; 

поштенски и курирски услуги; транспортни 

услуги за спасување, и услуги за 

обновување, влечење и дигање; транспорт и 

испорака на стоки; транспорт на товар и 

карго и услуги за отстранување; изнајмување 

на транспортни средства  

 

(210) TM  2019/228 (220) 15/02/2019 

(442) 31/03/2019 

(731) КОЖУВЧАНКА ДОО 

ул. Шишка бр. 37, 1430, Кавадарци, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(591) црвена, жолта златна, бела 

(531) 

05.07.01;05.07.02;05.07.03;27.01.02;27.05.17;2

7.05.25;28.11.00 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво  
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ПРЕГЛЕДИ 
 

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД 
МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ 

(510) код во Меѓународната класафикација на трговски марки (Ниченска) 
(210) број на пријавата 
 

(510) (210) 

1 MK/T/2018/1282 

1 MK/T/2019/0002 

1 MK/T/2019/0003 

1 MK/T/2019/0007 

1 MK/T/2019/0009 

1 MK/T/2019/0222 

1 MK/T/2019/0223 

2 MK/T/2018/1282 

2 MK/T/2019/0222 

2 MK/T/2019/0223 

3 MK/T/2018/1255 

3 MK/T/2018/1310 

3 MK/T/2019/0114 

3 MK/T/2019/0115 

3 MK/T/2019/0222 

3 MK/T/2019/0223 

4 MK/T/2019/0002 

4 MK/T/2019/0003 

4 MK/T/2019/0004 

4 MK/T/2019/0005 

4 MK/T/2019/0008 

4 MK/T/2019/0010 

4 MK/T/2019/0011 

4 MK/T/2019/0012 

4 MK/T/2019/0222 

4 MK/T/2019/0223 

5 MK/T/2016/0179 

5 MK/T/2018/1255 

5 MK/T/2018/1292 

5 MK/T/2018/1309 

5 MK/T/2018/1313 

5 MK/T/2019/0071 

5 MK/T/2019/0082 

5 MK/T/2019/0222 

5 MK/T/2019/0223 

9 MK/T/2016/1236 

9 MK/T/2018/1299 

9 MK/T/2018/1301 

9 MK/T/2019/0114 

9 MK/T/2019/0115 

10 MK/T/2018/1255 

10 MK/T/2018/1309 

10 MK/T/2018/1313 

10 MK/T/2019/0071 

14 MK/T/2016/1236 

14 MK/T/2018/1257 

14 MK/T/2019/0114 

14 MK/T/2019/0115 

16 MK/T/2018/0812 

16 MK/T/2018/1249 

16 MK/T/2019/0114 

16 MK/T/2019/0115 

16 MK/T/2019/0128 

16 MK/T/2019/0129 

17 MK/T/2019/0222 

17 MK/T/2019/0223 

18 MK/T/2018/1257 

18 MK/T/2018/1282 

18 MK/T/2019/0114 

18 MK/T/2019/0115 

19 MK/T/2019/0123 

19 MK/T/2019/0222 

19 MK/T/2019/0223 

20 MK/T/2018/1282 

22 MK/T/2018/1282 

23 MK/T/2018/1282 

24 MK/T/2018/1282 

24 MK/T/2019/0132 

24 MK/T/2019/0133 

25 MK/T/2018/1155 

25 MK/T/2018/1282 

25 MK/T/2018/1304 

25 MK/T/2019/0110 

25 MK/T/2019/0111 

25 MK/T/2019/0112 

25 MK/T/2019/0113 

25 MK/T/2019/0114 

25 MK/T/2019/0115 

26 MK/T/2018/1282 

26 MK/T/2018/1304 

27 MK/T/2019/0132 

27 MK/T/2019/0133 

28 MK/T/2016/1236 

28 MK/T/2018/1282 

28 MK/T/2019/0114 

28 MK/T/2019/0115 

29 MK/T/2015/0556 

29 MK/T/2018/0163 

29 MK/T/2018/0855 

29 MK/T/2018/1291 

29 MK/T/2019/0001 

29 MK/T/2019/0083 

29 MK/T/2019/0106 

29 MK/T/2019/0114 

29 MK/T/2019/0115 

30 MK/T/2018/0163 

30 MK/T/2018/0693 

30 MK/T/2018/0855 

30 MK/T/2018/1172 

30 MK/T/2018/1291 

30 MK/T/2019/0014 

30 MK/T/2019/0015 

30 MK/T/2019/0083 

30 MK/T/2019/0086 

30 MK/T/2019/0087 

30 MK/T/2019/0106 

30 MK/T/2019/0114 
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30 MK/T/2019/0115 

30 MK/T/2019/0214 

30 MK/T/2019/0218 

30 MK/T/2019/0219 

31 MK/T/2018/0163 

31 MK/T/2019/0215 

31 MK/T/2019/0216 

31 MK/T/2019/0217 

32 MK/T/2018/0855 

32 MK/T/2018/1289 

32 MK/T/2018/1318 

32 MK/T/2018/1319 

32 MK/T/2018/1320 

32 MK/T/2019/0077 

32 MK/T/2019/0083 

32 MK/T/2019/0085 

32 MK/T/2019/0106 

32 MK/T/2019/0117 

32 MK/T/2019/0215 

32 MK/T/2019/0216 

32 MK/T/2019/0217 

32 MK/T/2019/0228 

33 MK/T/2019/0077 

34 MK/T/2018/1074 

34 MK/T/2018/1075 

34 MK/T/2018/1076 

34 MK/T/2018/1077 

34 MK/T/2018/1096 

34 MK/T/2018/1101 

34 MK/T/2018/1105 

34 MK/T/2018/1193 

34 MK/T/2018/1194 

34 MK/T/2018/1195 

34 MK/T/2018/1232 

35 MK/T/2017/1177 

35 MK/T/2017/1179 

35 MK/T/2018/0163 

35 MK/T/2018/0812 

35 MK/T/2018/1155 

35 MK/T/2018/1249 

35 MK/T/2018/1257 

35 MK/T/2018/1271 

35 MK/T/2018/1272 

35 MK/T/2018/1278 

35 MK/T/2018/1282 

35 MK/T/2018/1299 

35 MK/T/2018/1301 

35 MK/T/2019/0006 

35 MK/T/2019/0014 

35 MK/T/2019/0015 

35 MK/T/2019/0083 

35 MK/T/2019/0110 

35 MK/T/2019/0111 

35 MK/T/2019/0112 

35 MK/T/2019/0113 

35 MK/T/2019/0114 

35 MK/T/2019/0115 

35 MK/T/2019/0132 

35 MK/T/2019/0133 

35 MK/T/2019/0222 

35 MK/T/2019/0223 

36 MK/T/2018/1256 

36 MK/T/2018/1299 

36 MK/T/2018/1301 

36 MK/T/2019/0119 

36 MK/T/2019/0120 

36 MK/T/2019/0121 

36 MK/T/2019/0122 

37 MK/T/2019/0002 

37 MK/T/2019/0003 

37 MK/T/2019/0123 

38 MK/T/2018/1299 

38 MK/T/2018/1301 

39 MK/T/2019/0116 

39 MK/T/2019/0222 

39 MK/T/2019/0223 

40 MK/T/2018/1304 

40 MK/T/2019/0123 

41 MK/T/2016/1236 

41 MK/T/2017/1177 

41 MK/T/2017/1179 

41 MK/T/2018/0812 

41 MK/T/2018/1249 

41 MK/T/2018/1278 

41 MK/T/2018/1299 

41 MK/T/2018/1301 

41 MK/T/2019/0006 

41 MK/T/2019/0114 

41 MK/T/2019/0115 

41 MK/T/2019/0128 

41 MK/T/2019/0129 

42 MK/T/2018/1282 

42 MK/T/2018/1299 

42 MK/T/2018/1301 

42 MK/T/2019/0006 

42 MK/T/2019/0114 

42 MK/T/2019/0115 

43 MK/T/2018/1172 

43 MK/T/2019/0083 

43 MK/T/2019/0114 

43 MK/T/2019/0115 

43 MK/T/2019/0116 

43 MK/T/2019/0134 

44 MK/T/2019/0071 

45 MK/T/2018/1299 

45 MK/T/2018/1301 
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ 
МАРКИ 

 
(731) носител на правото на трговски марка 
(210) број на трговската марка 

(731) (210) 

British American Tobacco (Brands) Limited MK/T/2018/1074 

British American Tobacco (Brands) Limited MK/T/2018/1075 

British American Tobacco (Brands) Limited, MK/T/2018/1076 

British American Tobacco (Brands) Limited, MK/T/2018/1077 

British American Tobacco (Brands) Limited, MK/T/2018/1096 

British American Tobacco (Brands) Limited, MK/T/2018/1101 

British American Tobacco (Brands) Limited, MK/T/2018/1105 

British American Tobacco (Brands) Limited, MK/T/2018/1193 

British American Tobacco (Brands) Limited, MK/T/2018/1194 

British American Tobacco (Brands) Limited, MK/T/2018/1195 

British American Tobacco (Brands) Limited, MK/T/2018/1232 

Colgate-Palmolive Company MK/T/2018/1310 

EWOPHARMA AG MK/T/2018/1255 

Exxon Mobil Corporation, a corporation organized and existing under the 

laws of the State of New Jersey 
MK/T/2019/0002 

Exxon Mobil Corporation, a corporation organized and existing under the 

laws of the State of New Jersey 
MK/T/2019/0003 

Exxon Mobil Corporation, a corporation organized and existing under the 

laws of the State of New Jersey 
MK/T/2019/0004 

Exxon Mobil Corporation, a corporation organized and existing under the 

laws of the State of New Jersey 
MK/T/2019/0005 

Exxon Mobil Corporation, a corporation organized and existing under the 

laws of the State of New Jersey 
MK/T/2019/0006 

Exxon Mobil Corporation, a corporation organized and existing under the 

laws of the State of New Jersey 
MK/T/2019/0007 

Exxon Mobil Corporation, a corporation organized and existing under the 

laws of the State of New Jersey 
MK/T/2019/0008 

Exxon Mobil Corporation, a corporation organized and existing under the 

laws of the State of New Jersey 
MK/T/2019/0009 

Exxon Mobil Corporation, a corporation organized and existing under the 

laws of the State of New Jersey 
MK/T/2019/0010 

Exxon Mobil Corporation, a corporation organized and existing under the 

laws of the State of New Jersey 
MK/T/2019/0011 

Exxon Mobil Corporation, a corporation organized and existing under the 

laws of the State of New Jersey 
MK/T/2019/0012 

Facebook, Inc MK/T/2018/1256 

GOFI-Group of finance and investment S.A. MK/T/2019/0119 
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GOFI-Group of finance and investment S.A. MK/T/2019/0120 

GOFI-Group of finance and investment S.A. MK/T/2019/0121 

GOFI-Group of finance and investment S.A. MK/T/2019/0122 

Global Standard gemeinnützige GmbH MK/T/2018/1282 

HSH Chemie GmbH MK/T/2019/0222 

HSH Chemie GmbH MK/T/2019/0223 

INNOTECH INTERNATIONAL Laboratory MK/T/2018/1313 

Lidl Stiftung & Co. KG MK/T/2019/0085 

MELISSA KIKIZAS ANONYMN VIOMICHANIKH KAI EMPORIKI ETAIRIA 

TROFIMON 
MK/T/2018/1291 

NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET A.S. MK/T/2018/1292 

NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET A.S. MK/T/2019/0082 

PODRAVKA prehrambena industrija, d.d. MK/T/2019/0218 

PODRAVKA prehrambena industrija, d.d. MK/T/2019/0219 

Pharmacia & Upjohn Company LLC MK/T/2019/0071 

Rakuten Inc. (a corporation organized and existing under the laws of Japan) MK/T/2018/1299 

Rakuten Inc. (a corporation organized and existing under the laws of Japan) MK/T/2018/1301 

Sanrio Company, Ltd. MK/T/2019/0114 

Sanrio Company, Ltd. MK/T/2019/0115 

Tropicana Products, Inc MK/T/2019/0117 

Бобан Милошески MK/T/2017/1177 

Бобан Милошески MK/T/2017/1179 

Бобан Петровски MK/T/2018/1304 

ДГПИ СИТИ БИЛД ДООЕЛ Скопје MK/T/2019/0123 

ДООЕЛ ФОРЕВЕР ШУС Скопје MK/T/2019/0110 

Друштво за консалтинг, производство, трговија и услуги ЊУ 

ТЕХНОЛОЏИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје 
MK/T/2016/1236 

Друштво за производство и трговија БАР & БРЕКВАСТ ФЕКТОРИ ДОО 

Скопје 
MK/T/2019/0086 

Друштво за производство и трговија БАР & БРЕКВАСТ ФЕКТОРИ ДОО 

Скопје 
MK/T/2019/0087 

Друштво за производство и трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО 

ДОО увоз-извоз Скопје 
MK/T/2019/0001 

Друштво за производство и трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО 

ДОО увоз-извоз с.Радово Босилово 
MK/T/2018/0163 

Друштво за производство и трговија ФОР ЛЕЈДИ Лазаревски Милован 

ДООЕЛ експорт-импорт Илинден 
MK/T/2019/0111 

Друштво за производство и трговија ФОР ЛЕЈДИ Лазаревски Милован 

ДООЕЛ експорт-импорт Илинден 
MK/T/2019/0112 

Друштво за производство и трговија ФОР ЛЕЈДИ Лазаревски Милован 

ДООЕЛ експорт-импорт Илинден 
MK/T/2019/0113 
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Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски 

производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД 

Скопје 

MK/T/2019/0014 

Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски 

производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД 

Скопје 

MK/T/2019/0015 

Друштво за производство на мелнички, пекарски слаткарски 

производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД 

Скопје 

MK/T/2018/0855 

Друштво за производство, градешништво, транспорт, трговија, туризам 

и услуги ЏАН Нади и други ДОО експорт-импорт Гостивар 
MK/T/2019/0132 

Друштво за производство, градешништво, транспорт, трговија, туризам 

и услуги ЏАН Нади и други ДОО експорт-импорт Гостивар 
MK/T/2019/0133 

Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ 

увоз-извоз Скопје 
MK/T/2019/0106 

Друштво за производство, трговија, услуги и посредништво АЛБУМ 

СХИСХА ДООЕЛ Скопје 
MK/T/2019/0134 

Друштво за реклама и издаваштво АМПТЕАМ ДООЕЛ експорт-импорт 

Скопје 
MK/T/2018/0812 

Друштво за трговија и услуги РАКУПЕН ДООЕЛ Скопје MK/T/2018/1249 

Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС - МТ ДООЕЛ  

експорт импорт Скопје 
MK/T/2018/1271 

Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС - МТ ДООЕЛ  

експорт импорт Скопје 
MK/T/2018/1272 

Златевски Љубиша MK/T/2018/1289 

КОЖУВЧАНКА ДОО MK/T/2019/0228 

ЛАЦТАЛИС МК ДООЕЛ Скопје MK/T/2015/0556 

МУЛТИПРОМ ДООЕЛ - Скопје MK/T/2018/0693 

ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје MK/T/2018/1172 

ПЗУ Билна аптека Стојанови MK/T/2016/0179 

ПРОВИДЕНС ДОО MK/T/2018/1309 

Приватна високообразовна установа УНИВЕРЗИТЕТ-АМЕРИКАН 

КОЛЕЏ СКОПЈЕ Скопје 
MK/T/2019/0128 

Приватна високообразовна установа УНИВЕРЗИТЕТ-АМЕРИКАН 

КОЛЕЏ СКОПЈЕ Скопје 
MK/T/2019/0129 

САРА КОЛАНТ ДООЕЛ MK/T/2018/1155 

СКУП-МАКЕДОНИЈА MK/T/2018/1278 

Славко Ѓорѓиев MK/T/2019/0077 

ТДВИЛ ЦЕНТРО-ФРУТА ДООЕЛ MK/T/2018/1318 

ТДВИЛ ЦЕНТРО-ФРУТА ДООЕЛ MK/T/2018/1319 

ТДВИЛ ЦЕНТРО-ФРУТА ДООЕЛ MK/T/2018/1320 
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Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни  

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д 
MK/T/2019/0215 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни  

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д 
MK/T/2019/0216 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни  

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д 
MK/T/2019/0217 

Туристичка агенција АТЛАНТИК ДООЕЛ Штип MK/T/2019/0116 

Фисник Садики и Касим Касами MK/T/2019/0083 

ЦЕРМАТ ДОО MK/T/2019/0214 

ШПРЕХЈА ДООЕЛ Скопје MK/T/2018/1257 
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РЕШЕНИЈА НА  

ТРГОВСКИ МАРКИ 
 

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. 

 

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60): 

 

(111) Регистарски број на документот 

(151) Дата на регистрирање 

(181) Дата на важење (очекувано) 

(186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано) 

(210) Број на пријавата 

(220) Дата на поднесување 

(230) Дата на изложбено или саемско првенство 

(300) Право на првенство: дата, држава, број 

(450) Дата на објавување 

(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги 

(Ничанска) и список на производите и услугите 

(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод 

(551) Ознака за пријава на колективена трговска марка 

(560) Ознака за тродимензионалена трговска марка 

(580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот 

(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои 

(600) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (дата еx-YU број на 

пријавата/исправа/решение) 

(732) Носител на правото 

(740) Застапник 

(770) Име и адреса на претходниот носител 

(791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата 

 

 

________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа 
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(111)  27130  (151)  12/03/2019 

(210)  TM  2010/89 (220)  04/02/2010 

(181)  04/02/2020 

(450)  31/03/2019 

(732)  ДПТУ НУТРИ ВИТА ДООЕЛ Скопје 

ул. Миле Поп Јорданов бр. 23-а/5, Карпош, 

1000 Скопје, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена, сина, црвена, црна и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати, диететски 

супстанции што се користат во медицината, 

хранливи додатоци за медицинаска 

употреба, капсули за лекови, хемиски 

препарати за медицинска употреба, хемиски 

препарати за фармацевтска употреба, 

хемиско-фармацевтски производи, диететски 

супстанции за медицинска употреба, билки 

(лековити билки), билни чаеви за медицинска 

употреба, прехранбени производи за 

медицинска употреба, лековити корења, 

медицински чај, минерални додатоци за 

храната, лекови за луѓе, матична млеч за 

медицинска употреба, пилули за 

фармацевтска употреба, средства за 

закрепнување (лекови)  

кл. 35  рекламирање, канцелариски работи, 

трговија на големо и мало со: фармацевтски 

препарати, диететски супстанции што се 

користат во медицината, хранливи додатоци 

за медицинаска употреба, капсули за лекови, 

хемиски препарати за медицинска употреба, 

хемиски препарати за фармацевтска 

употреба, хемиско-фармацевтски производи, 

диететски супстанци за медицинска 

употреба, билки (лековити билки), билни 

чаеви за медицинска употреба, прехранбени 

производи за медицинска употреба, лековити 

корења, медицински чај, минерални 

додатоци за храната, лекови за луѓе, 

матична млеч за медицинска употреба, 

пилули за фармацевтска употреба, средства 

за закрепнување (лекови)  

 

(111)  27146  (151)  13/03/2019 

(210)  TM  2011/250 (220)  17/03/2011 

(181)  17/03/2021 

(450)  31/03/2019 

(732)  Занаетчиска комора Скопје 

ул.Битпазарска бр.12, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  жолта и сина 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање;водење на 

работењето;управување со 

работата;канцелариски работи  

кл. 41  образовни услуги;обука, 

забава;спортски и културни активности  

кл. 45  правни услуги;безбедносни услуги за 

заштита на имот и лица;лични и социјални 

услуги што ги даваат трети лица за 

задоволување на потребите на поединците  

 

(111)  27133  (151)  12/03/2019 
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(210)  TM  2013/527 (220)  03/06/2013 

(181)  03/06/2023 

(450)  31/03/2019 

(732)  ДООЕЛ Ликуки-Хоме 

ул.Јорго Костовски бр.46, 7000 Битола, MK 

(740)  ДООЕЛ Ликуки-Хоме 

ул.Ѓорѓи Ѓорѓиевски бб, Кременица, 7000 

Битола 

(540)  

 

(591)  зелена, сребрена, бела 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  минерална вода, сода вода и 

безалкохолни пијалоци  

 

(111)  27123  (151)  12/03/2019 

(210)  TM  2013/725 (220)  26/07/2013 

(181)  26/07/2023 

(450)  31/03/2019 

(732)  Друштво за производство, 

транспорт, трговија и услуги ТАНИ-

КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт 

Тетово улица „И. Р. ЛОЛА„ бб, MK 

(740)  Африм Усеини 

ул.„Киевска“ бр.8, Тетово 

(540)  

 

(591)  плава 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  влажни марамчиња за еднократна 

употреба  

кл. 5  хигиенски пелени и салфетки, 

хигиенски производи за лични цели за 

еднократна употреба, женски влошки, 

тампони  

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

што не се опфатени со другите класи, 

бебешки пелени од хартија и целулоза за 

еднократна употреба, салфети од хартија за 

еднократна употреба, салфети од хартија и 

целулоза, тоалетна хартија  

кл. 25  облека, пелени за бебиња (не се од 

хартија), пелени за новороденчиња, пелени 

од текстил  

 

(111)  27134  (151)  18/03/2019 

(210)  TM  2016/132 (220)  08/02/2016 

(181)  08/02/2026 

(450)  31/03/2019 

(300)   

(732)  Џалев Христијан 

ул. Алжирска бр. 18-5, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  кафеава, сива 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе  

кл. 43  услуги за подготвување пијалаци  

 

(111)  27148  (151)  18/03/2019 

(210)  TM  2016/237 (220)  03/03/2016 

(181)  03/03/2026 

(450)  31/03/2019 

(300)   

(732)  Allergan Pharmaceuticals 

Intermational Limited 
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Clonshaugh Business  & Technology Park, 

Dublin 17, D17 E400, IE 

(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)  

 

XYDALBA 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  антибиотски препарати  

 

(111)  27132  (151)  12/03/2019 

(210)  TM  2017/417 (220)  11/04/2017 

(181)  11/04/2027 

(450)  31/03/2019 

(300)   

(732)  ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ 

Organize Sanayi Bolgesi 11.Cadde, 

ESKISEHIR, TR 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(591)  бела, црна, црвена, сите нијанси на: 

кафена, жолта и портокалова 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  бисквити, чоколада, печива, крекери, 

наполитанки, торти, пити, десерти, сладолед, 

мраз за јадење  

 

(111)  27131  (151)  12/03/2019 

(210)  TM  2017/435 (220)  19/04/2017 

(181)  19/04/2027 

(450)  31/03/2019 

(732)  Друштво за производство на 

фармацевтски производи и трговија СА 

ИНФИНИТИ ЕУРОПЕ ДООЕЛ Скопје 

ул. Јадранска магистрала бр. 13, Скопје, 

MK 

(740)  АДВОКАТСКО ДРУШТВО ДЕ ЛЕГЕ  

СКОПЈЕ 

бул. Кочо Рацин бр.14-6/6, 1000, Скопје 

(540)  

 

Sazolin 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстанции што 

се користат во медицината, храна за бебиња, 

фластери, материјали за завои, материјали 

за пломбирање заби и забарски смоли, 

средства за дезинфекција, препарати за 

уништување штетници, фунгициди, 

хербициди, фармацевтски производи  

 

(111)  27122  (151)  12/03/2019 

(210)  TM  2017/1167 (220)  04/12/2017 

(181)  04/12/2027 

(450)  31/03/2019 

(732)  Милошевска Марија 

ул.Стоби бр. 5Б/2-3, 1000, Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  
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(591)  црна, златна, црвена 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 14  скапоцени метали и нивните легури и 

производи од скапоцени метали или 

обложени со нив што не се опфатени со 

другите кпаси  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи; комуникациски медиуми: 

презентација на производ(и) од областа на 

културното наследство, артефакти, фолкпор, 

сувенири, туризам, екологија преку 

комуникациски медиуми, за малопродажба, 

нивна промоција /продажба за трети лица/, 

поддршка при on-line продажба за трети лица, 

организирање на изложби во комерцијални и 

рекпамни цели, професионална насока на 

уметнички активности на горенаведените 

производи; изнајмување рекламен простор, 

јавно мислење (испитување на јавното 

мислење), објавување рекламни текстови, 

обработка на текстови, рекпамирање, 

промовирање на продажбата за трети лица, 

маркетинг истражување, рекламни огласи 

(ширење на рекпамни огласи), управување со 

работата, водење на работењето, 

комерцијална администрација, канцелариски 

работи, ширење на рекламни текстови на 

производ(и) од областа на културното 

наследство, артефакти, фолкпор, сувенири, 

туризам, екологија, ширење на рекпамни 

огласи, проспекти, печатени примероци/, 

изнајмување рекпамен материјал, 

изнајмување рекпамен простор, 

информативни агенции, услуги за дизајн на 

страници, за рекламни цели, надворешно 

рекламирање, односи со јавноста, 

организирање на бизнис настани за 

комерцијални и рекламни цели производ(и) од 

областа на културното наследство, 

артефакти, фолкпор, сувенири, туризам, 

екологија, аутсорсинг услуги [поддршка на 

бизниси], бизнис (помош во водењето 

биснис), бизнис информации, бизнис 

испитување, бизнис истражување, бизнис 

консултирање (професионално бизнис 

консултирање) за производ(и) од областа на 

културното наследство, артефакти, фолкпор, 

сувенири, туризам, екологија; бизнис 

проценки; услуги при увоз-извоз и трговија на 

големо и мало со: производи од 

кондиторската индустрија, пиво, минерална 

вода, безалкохолни пијалоци, алкохолни 

пијалаци; сувенири; накит; облека обувки и 

капи  

кл. 41  образовни услуги, разонода (забава), 

спортски и културни активности, известување 

за забави, изложби (организирање изложби) 

во културни или воспитни цели, 

информирање за образование, конференции 

(организирање и водење конференции), 

конгреси (организирање и водење конгреси), 

организирање и водење конференции, 

објавување текстови / не се рекламни/, 

образование (информирање за образование), 

образовни услуги, обука (практична обука, 

демонстрирање), организирање и водење 

работилници, семинари (организирање и 

водење семинари), симпозиуми 

(организирање и водење на симпозиуми), 

организирање саемски манифестации  

 

(111)  27147  (151)  18/03/2019 

(210)  TM  2017/1192 (220)  07/12/2017 

(181)  07/12/2027 
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(450)  31/03/2019 

(732)  Cainiao Smart Logistics Holding 

Limited 

Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 

847, Grand Cayman, KY1-1103, KY 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати за обработка на податоци; 

печатачи за употреба со компјутери; картички 

со интегрално коло [мемориски смарт 

картички]; електронски изданијa што можат 

да се симнат од интернет; компјутерски 

програми [софтвер што може да се симнува 

од интернет]; апапликации за комјутерски 

софтвер, што може да се симнуваат од 

интернет; мерни инструменти за количество; 

поштенски печати [апарати за проверка на 

поштенски печати]; машини за броење и 

сортирање пари; видеокамери; електронски 

етикети за производи; часовници [уреди за 

регистрирање на времето]; машини за 

мерење тежина; прстени за калибрирање;  

електронски огласни табли; направи за 

глобален систем за позиционирање [ГПС]; 

апарати за мерење брзина [фотографија];  

инструменти за премер на земјиште; 

стереоскопски апарати; идентификациони 

нишки за електрични жици; полупроводници; 

интегрални кола; електрични калеми; 

автоматски временски прекинувачи;  

флуросцентни екрани; апарати за 

далечинско управување; електрични 

инсталации за далечинско управување со 

индустриските процеси; апарати за гаснење 

пожар; аларми; батерии, електрични; 

безбедносни токени [направи за кодирање]; 

црни кутии [снимачи на податоци]; 

хуманоидни роботи со вештачка 

интеллегенција; уреди за на глава за 

виртуелна реалност; биочипови; контролни 

системи за електронски пристап за врати со 

сигурносно заклучување; станици за 

полнење на електрични возила; уреди за 

навигација за возила [он-борд компјутери]; 

компјутерски мемории; компјутери; 

компјутерски програми, снимени; магнетни 

карти за идентификација; читачи на бар 

кодови; компјутерски оперативни програми, 

снимени; компјутерски периферни уреди; 

компјутерски софтвер, снимен; сврзници 

[опрема за обработка на податоци]; читачи 

[опрема за обработка на податоци]; 

компјутерски програми за играње;  оптички 

носачи на податоци; дигитални знаци  

кл. 16  хартија; печатени материјали; етикети 

од хартија или картон; печатени публикации; 

хартија за виткање / хартија за пакување; 

канцелариски прибор, освен мебел; 

материјали за цртање; креда за пишување; 

архитектонски макети; материјали за 

пишување; постери; книги; географски карти; 

весници; периодични публикации; списанија 

[периодични публикации]; билтени; 

материјали за пакување [изолирање, 

полнење] од хартија и картон 

  

кл. 35  рекламирање / публицитет; онлајн 

рекламирање на компјутерска мрежа; 

советување за бизнис работење; бизнис 

информации; комерцијална администрација 

за издавање лиценци за стоки и услуги за 

други лица; комерцијални услуги за 

посредување; преговарање и заклучување на 

комерцијални трансакции за трети лица; 

обезбедување бизнис информации преку веб 

страни;  промовирање на продажба за трети 

лица; услуги за набавки за трети лица 

[купување производи и услуги за други 
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фирми]; консултации за раководење со 

персонал; систематизација на информации 

во компјутерски бази на податоци; 

освежување и одржување на податоци во 

компјутерски бази со податоци; ревизија; 

изнајмување на вендинг машини; агенции за 

вработување; изнајмување на тезги; услуги 

на малопродажба или големопродажба за 

фармацефтски, ветеринарни и санитарни 

препарати и медицински набавки; 

обезбедување онлајн пазари за купувачи и 

продавачи на стоки и услуги; освежување и 

одржување на информации во регистри; 

собирање индекси со информации за 

комерцијални или рекламни цели; помош во 

водењето бизнис; бизнис испитување; 

комерцијално-информативни агенции; 

советување за бизнис работење и 

организација; помош за комерцијално или 

индустриско управување; експертски улуги за 

ефикасност на бизнисот; маркетинг студии; 

бизнис проценки; бизнис истражување; 

советување за организирање на работењето; 

компјутеризирано раководење со датотеки; 

собирање информации во компјутерските 

бази на податоци; пребарување податоци во 

компјутерски датотеки за трети лица; 

оптимизација на пребарувачки машини; 

бизнис пребарување; советодавни услуги за 

бизнис раководење; маркетинг истражување; 

професионално бизнис консултирање; 

економско прогнозирање; организирање 

трговски саеми за комерцијални или 

рекламни цели; служби за споредување на 

цените; комерцијални 

информации и советување на потрошувачи 

[советувалиште за 

потрошувачи]; аутсорсинг услуги [поддршка 

на бизниси]; собирање статистички податоци; 

обезбедување на комерцијални и бизнис 

контакт информации; управување со 

работење на програми за поврат на средства 

за други ; оптимизација на сообраќај на веб 

страни  

кл. 36  договарање осигурување; финансиски 

услуги; купување на кредит / купување на 

лизинг ; инвестираање на фондови; 

проценување уметнички дела; изнајмување 

на недвижности; управување со недвижни 

имоти; брокерство; гаранции; прибирање 

добротворни средства; доверителство; 

изнајмување со залог  

кл. 38  емитување телевизиски програми; 

испраќање пораки; комуникација со помош на 

компјутерски терминали; услуги со 

електронски огласни табли 

[телекомуникациски услуги]; обезбедување 

телекомуникациски врски на глобалната 

компјутерска мрежа; обезбедување 

кориснички пристап на глобалната 

компјутерска мрежа; обезбедување интернет 

соби за разговор; обезбедување пристап до 

бази на податоци; обезбедување он лајн 

форуми; стриминг на податоци; 

обезбедување телекомуникациски канали за 

телевизиско купување; пренос на дигитални 

датотеки  

кл. 39  превезување; испорачување стоки; 

превозна логистика; шпедитерски услуги; 

посредување за шпедиција; посредување за 

превоз; пакување стоки; поморско 

посредување; товарење и растоварање 

бродови; изнајмување возила; складирање 

стоки; изнајмување магацини;складирање; 

складирање информации; физичко 

складирање на електронски зачувани 

податоци или документи; изнајмување ѕвона 

за нуркање; дистрибуирање енергија; 

управување со превојници на канали; 

испорачување пакети; курирски услуги 

[пораки или стока]; организирање патувања; 

изнајмување инвалидски колички; лансирање 

сателити за други; услуги на флаширање  

кл. 41  предавања / услуги на образование / 

обучувачки услуги; организирање и водење 

конференции; подвижни библиотеки/ услуги 
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на подвижни библиотеки; обезбедување 

електронски он-лајн публикации што не 

можат да се симнуваат; објавување книги; 

он-лајн публикување електронски книги и 

списанија; обезбедување онлајн музика, која 

не може да се симнува; обезбедување онлајн 

видеа, кои не може да се симнуваат; забавни 

услуги; услуги на игри што се обезбедуваат 

он-лајн од компјутерска мрежа; услуги на 

здравствени клубови [здравствен и спортски 

тренинг]; изнајмување на играчки; 

изнајмување на опрема за играње; 

дресирање животни; позирање за уметници 

како модели; 

организирање лотарии  

кл. 42  истражувања во техниката; 

истражување и развој на нови продукти за 

други; контролирање на квалитетот; 

геолошки истражувања на терен; хемиски 

услуги; клинички тестирања; метеоролошки 

информации; испитување материјали; 

индустриски дизајн; архитектонски услуги; 

дизајнирање облека; компјутерско 

програмирање; изработка на компјутерски 

софтвер; советување на полето на 

компјутерски хардвер; ажурирање на 

компјутерските програми; одржување 

компјутерски софтвер; анализа на 

компјутерски системи; советување за 

компјутерски софтвер; софтвер како услуга 

[SaaS]; советување за информатичка 

технологија [IT]; обезбедување информации 

за компјутерска технологија и програмирање 

преку веб страница; чување на електронски 

податоци; 

компјутерство во облак; конверзија на 

компјутерски програми и податоци, која не е 

физичка; советување за безбедност на 

податоци; услуги на кодирање на податоци; 

надгледување на компјутерски системи за 

детектирање неовластен влез или пристап 

до податоци  

 

(111)  27127  (151)  12/03/2019 

(210)  TM  2018/158 (220)  27/02/2018 

(181)  27/02/2028 

(450)  31/03/2019 

(300)  073215  01/09/2017  JM 

(732)  Delphi Technologies, LLC 

5725 Innovation Drive, Troy, Michigan 48098, 

US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

APTIV 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

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); инкубатори за јајца; 

автоматски машини за продажба; моторни 

алати и машини за електрични инсталации и 

технологија за пакување, посебно за стегање, 

спојување, врзување во сноп, спојување, 

одвојување, изолирање, сечење, сечење на 

ленти, обвивање, означување, и 

запечатување на кабли; моторни алати за 

врзување или стегање издолжени објекти со 

спојки за кабли; електрични топлински 

апарати за греење на туби кои се собираат и 

лиени форми; моторни клешти за засекување; 

етикетирки (машини); печатарски машини; 

машини за печатење на лим; машини за 

сечење; зажарени свеќички за дизел мотори; 

свеќички; кабли за палење за свеќички; кабли 

за палење за мотори за возила; кабли за 

палење; вбризгувачи на гориво; пумпи за 

гориво за мотори за копнени возила; 

ладилници за мотори со внатрешно 

согорување; разладни пропелери; електрични 

генератори; делови за ребрасти каиши за 

мотори, имено, запченици и синџири; направи 

за палење за мотори и копнени возила; 
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вбризгувачи за мотори; филтри за масло; 

филтри за мотори и за прочистување и 

разладување на воздух; струјни генератори; 

преносници, што не се за копнени возила; 

менувачи што не се за копнени возила; 

алтернатори; направи против загадување за 

мотори; осовини за мотори за возила  

кл. 9  научни, наутички, геодетски, 

фотографски, кинематографски и оптички 

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, компакт дискови, ДВДа и 

останати дигитални медиуми за снимање; 

механизми за апаратите што се активираат со 

жетони; регистарски каси, машини за 

сметање, опрема за обработка на податоци и 

компјутери; компјутерски софтвер; апарати за 

гаснење пожар; водови за електрични кабли; 

сетови електрични кабли; електрични кабли, 

жици, приклучоци и делови за спојување; 

електрични адаптери; спојувачи за жици 

(струја); спојки, електрични; спојувачи за 

оптички влакна; електрични спојувачи; 

покривачи на разводи за електрични кабли; 

покривачи за електрични кабли; струјни 

кабли; електрични струјни кола; оптички 

кабли; структурни кабелски производи за 

комерцијални или резиденцијални 

инсталации на комуникациски мрежи, имено, 

комуникациски панели, модуларни и оптички и 

електрични приклучоци, комуникациски 

кабли, ѕидни плочки кои се користат со 

штекери, винкли за закачување, спојувачи за 

оптички влакна, електрични и оптички 

разводни кутии и кабелска опрема, контролни 

панели и шкафчиња за опрема и полици за 

телекомуникациска опрема; приклучоци и 

спојувачи за оптички кабли; идентификациски 

покривачи за електрични жици; компјутерски 

софтвер за подготовка на етикети; 

компјутерски печатачи; термални печатачи; 

ознаки за идентификација на радио 

фрекфенции (RFID); читачи на ознаки за 

идентификација на радио фрекфенции 

(RFID); батерии, електрични; полначи за 

електрични батерии; монитори за полнење и 

контролори за електрични батерии; батерии, 

електрични за возила / акумулатори, 

електрични, за возила; спојувачи за полнење 

на возила; безжични полначи; безжични 

полначи за возила и електронски направи; 

модеми; безжични рутери; мрежни рутери; 

адаптери на компјутерски мрежи, 

прекинувачи, рутери и капи; електрични 

пренесувачи, примачи и уреди кои 

истовремено примаат и пренесуваат; 

спојувачки влезови за спојување на 

електрични и електронски направи со 

автомобили; електронски капи за спојување 

преносни електронски направи во автомобил; 

сетови на жици за возила; печатени плочки  

(кола); интегрирани  модули (кола); кутии со 

електрични осигурувачи; кутии за 

дистрибуција на струја; блокови за 

дистрибуција на електрична струја; радари; 

радарски детектори на објекти за користење 

на возила; LIDAR (апарати за детекција на 

светлина и растојание); електрични сензори 

за чуствување на објекти; радија; радија за 

возила; аудио- и видео-приемници; 

навигациски апарати за возила (компјутери на 

табла); забавно/информативни направи; GPS 

навигациски направи; сензори и детекторски 

единици кои се користат при контрола на 

покренувањето и работењето на апаратите и 

опремата за автомобилска безбедност; 

систем за безбедносна и возачка помош во 

возила составен од електронски сензори за 
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близина и прекинувачи, камери со висока 

резолуција, интегрални кола за обработка на 

слики и монитори за приказ; компјутерски 

софтвер и хардвер за користење со напредни 

системи за возачка помош, полу автоматски 

возачки системи, и автоматски возачки 

системи; електрични и електронски сензори, 

придвижувачи и контролори за напредни 

системи за возачка помош, полу автоматски 

возачки системи, и автоматски возачки 

системи; направи за добивање електронски 

податоци, имено, снимачи на електронски 

податоци и компјутерски софтвер за 

користење со направи за добивање 

електронски податоци при анализа на 

податоци; комуникациски софтвер и хардвер 

за безжично спојување на возило со возило, 

возило со инфраструктура, возило со пешаци, 

возило со направа, возило со мрежа; 

комуникациски софтвер и хардвер за 

спојување возила со делови од електрична 

мрежа и системи; електронски контролори за 

автомобилски системи; софтвер за креирање, 

обработка, изведба, прикажување на 

дводимензионални и тродимензионални 

визуелни содржини; компјутерски софтвер кој 

се користи за работа на блескави, 

рефлективни, транслективни, проективни, 

волуметрички, стереоскопски, повеќеслојни и 

тродимензионални екрани за приказ; 

монитори (компјутерски хардвер); 

интерактивни терминали со екран на допир; 

електронски екрани за возила; направи за 

компјутерска меморија; компјутерски 

софтвер, снимен; компјутерски софтверски 

апликации, кои може да се симнуваат; 

компјутерски хардвер; микропроцесори; 

апарати за проверка на брзината, за возила; 

пренесувачи на електронски сигнали  

кл. 12  возила; апарати за движење по земја, 

воздух или вода; полу-автономни коли; 

автономни коли; направи против кражба на 

возила; аларми против кражба на возила; 

делови и опрема за копнени, воздушни или 

возила за по вода вклучувајќи тела, мотори и 

погонски машини, хидраулични турбини, 

акцелераторски педали, лежишта, хауби, 

браници, цилиндри, цилиндерски блокови, 

шасии, педали за квачило, квачила за 

погонски системи, хидродинамични спојки, 

резервни тркала и покривки за гуми, 

покажувачи на насока, ланци и ремени за 

возење, плочки за кочници, облоги за кочници, 

обрачи за кочници, менувачи на брзини, 

електрични свирки, кола за хидраулични или 

пневматски системи, ремени за вентилатори 

за мотори, синџири за осовини, 

хидротрансформатори за возила, 

хидраулични спојки, оски, тркала, капи за 

тркала, рамови за тркала, црева за линии за 

гориво, автобуска железарија, шини за багаж, 

држачи и носачи на багаж, ретровизори, 

калници, носачи за калници, запчаници за 

стартери, заштитни покривачи за пружини, 

маски и решетки за ладилници, странични 

плочи, амортизери, направи против 

загадување, балансери на тежина за тркала, 

пригушувачи на звук, поддршка за резервни 

тркала, окови за пружини, куќишта за 

механизми за управување, механизми за 

управување, преносни механизми за копнени 

возила, пневматски гуми и пумпи за гуми, 

спојки (квачила) со слободно тркало за 

возила, палки за свиткување, универзални 

спојки за погонски системи, вентили за гуми, 

аларми за возење во рикверц, капаци за 

резервоари за гориво и масло, резервоари за 

гориво и масло, облоги за квачило, 

електрични направи за стартување, 

менувачки кутии, запченици, пружини, 

пропелери, механизми за погонски пренос, 

инструмент табли, бришачи за шофершајбна, 

запченици за управување, материјали за 

крпење на гуми, шофершајбни, предни стакла 

за автомобили и обликувано прозорско 

стакло, одмарачи за глава за седишта, 
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седишта за возила и безбедносни седишта за 

деца, обликувани покривачи за седишта  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи; презентација на производи на 

комуникациски медиуми, за малопродажни 

цели; совети за потрошувачи; советување за 

водење на работењето; услуги на набавки за 

други; промоција на продажба за други; 

советување за управување со персонал; 

услуги на селење на бизниси; фактурирање; 

пазарни информации и совети за 

потрошувачи (дуќани за потрошувачки 

совети); собирање информации во 

компјутерски бази со податоци; дистрибуција 

на информации од компјутерски бази со 

податоци; собирање статистички податоци; 

компјутеризирано управување со датотеки; 

пребарување на податоци низ компјутерски 

датотеки за други; презентација на производи; 

освежување и одржување податоци во 

компјутерски бази со податоци; ревизорски 

услуги; сметководство; пребарување на 

спонзорства; спојување, за корист на други, 

различни производи (исклучувајќи транспорт), 

овозможување на потрошувачите удобно да 

ги гледаат и купуваат тие производи преку 

малопродажни дуќани, големопродажни 

објекти, автоматски машини, каталози за 

порачување по пошта, веб страни и 

телевизиски програми за купување; услуги на 

обработка на податоци во областа на 

транспортот; управување со онлајн пазари со 

податоци добиени од возила, податоци за 

идентификација на корисници, собрани 

анонимни податоци  

кл. 38  телекомуникации; телекомуникациски 

услуги, имено, електронски пренос на глас, 

пораки и податоци; телекомуникациски услуги 

за користење во врска со напредни системи за 

помош на возачи, полу автоматски возачки 

системи, и автоматски возачки системи; 

елекронски пренос на информации за 

дијагностика на моторни возила преку 

глобална компјутерска мрежа; електронски 

пренос на информации за состојбата на 

системи на моторни возила; безжични 

комуникациски услуги, имено, пренос на глас, 

податоци, цртежи, слики, звук за користење во 

телематски апликации, вклучувајќи лоцирање 

и следење на возила, навигација за возила, 

далечински пристап до возила, помош при 

итни ситуации за возила, лична безбедност, 

дијагностика за возила; компјутерски 

потпомогнат пренос на пораки и слики; пренос 

на дигитални датотеки  

кл. 40  обработка на материјали; изработка на 

производи по порачка и спецификација од 

други; изработка на делови и системи за 

моторни возила по порачка и спецификација 

од други; изработка на напредни системи за 

помош на возачи по порачка и спецификација 

од други; производство на адитиви  

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; компјутерско програмирање; дизајн 

на компјутерски софтвер; дизајн на 

компјутерски системи; услуги на кодирање на 

податоци; складирање на електронски 

податоци; инженерство; инженерски 

советодавни услуги поврзани со 

придобивање и направи за придобивање 

податоци; инженерски советодавни услуги 

поврзани со развој на производи во 

земјоделската индустрија, индустријата за 

одбрана, енергетската и транспортната 

индустрија; инженерски советодавни услуги 

поврзани со потврдување на производите во 

земјоделската индустрија, индустријата за 

одбрана, енетргетската и транспортната 

индустрија; инсталација на компјутерски 

софтвер; одржување на компјутерски 

софтвер; набљудување на компјутерски 

системи преку далечински простап; 
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истражување и развој на нови производи за 

други; Софтвер како Услуга (SaaS); 

поставување компјутерски страници (веб 

страници); поставување веб страници кои им 

овозможуваат на корисниците да 

пристапуваат до статусни информации на 

оперативни системи на моторни возила; 

техничко истражување; освежување на 

компјутерски софтвер; освежување на 

електронски податоци сместени во возила; 

освежување на компјутерски софтвер преку 

воздух; тестирање на возната состојба на 

возила; придобивање и собирање на 

податоци со цел калибрација и мерење на 

координати; техничко советување во областа 

на инженерството; услуги на дизајн, 

инженерство и советување поврзани со 

моторни возила, делови за моторни возила и 

системи со компоненти за моторни возила; 

обезбедување веб страни со податоци 

добиени од возила, податоци за 

идентификација на корисници, собрани 

анонимни податоци  

 

(111)  27135  (151)  18/03/2019 

(210)  TM  2018/266 (220)  27/03/2018 

(181)  27/03/2028 

(450)  31/03/2019 

   

(732)  Друштво за производство и трговија 

МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО увоз-

извоз с. Радово Босилово 

с. Радово бр. 45, Босилово, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

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

сива, окер, светла и темна кафена 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млечни производи, јогурт  

кл. 35  малопродажба и големопродажба на 

млечни производи, јогурт  

 

(111)  27114  (151)  12/03/2019 

(210)  TM  2018/626 (220)  27/06/2018 

(181)  27/06/2028 

(450)  31/03/2019 

(732)  Друштво за подготовка и 

послужување на храна ЛАДУР КАФЕ 

ДООЕЛ Скопје 

ул. Свети Кирил и Методиј бр. 13, Скопје, 

MK 

(740)  Филип Ристески, адвокат 

ул. Даме Груев бр. 7/8-14, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, бела, црвена, жолта 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалоци  

 

(111)  27145  (151)  18/03/2019 

(210)  TM  2018/629 (220)  28/06/2018 

(181)  28/06/2028 

(450)  31/03/2019 

(732)  ХИТ 73 ДОО 

ул. 101 бр. 3, с.Камењане, Боговиње, MK 

(540)  

 

20 години Млекара HIT - 73 (во 

изглед) 

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

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко и млечни производи  

кл. 35  услуги при продажба на млечни 

производи на големо и мало увоз извоз на 

стоки  

кл. 39  транспорт на стоки (млечни 

производи);пакување и складирање стоки  

 

(111)  27144  (151)  18/03/2019 

(210)  TM  2018/630 (220)  28/06/2018 

(181)  28/06/2028 

(450)  31/03/2019 

(732)  ХИТ 73 ДОО 

ул. 101 бр. 3, с.Камењане, Боговиње, MK 

(540)  

 

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

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млечни производи  

 

(111)  27143  (151)  18/03/2019 

(210)  TM  2018/631 (220)  28/06/2018 

(181)  28/06/2028 

(450)  31/03/2019 

(732)  ХИТ 73 ДОО 

ул. 101 бр. 3, с.Камењане, Боговиње, MK 

(540)  

 

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

црвена, црна, кафена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29   млечни производи  

 

(111)  27142  (151)  18/03/2019 

(210)  TM  2018/632 (220)  28/06/2018 

(181)  28/06/2028 

(450)  31/03/2019 

(732)  ХИТ 73 ДОО 

ул. 101 бр. 3, с.Камењане, Боговиње, MK 

(540)  

 

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

црна, кафена 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 29  млечни производи  

 

(111)  27141  (151)  18/03/2019 

(210)  TM  2018/633 (220)  28/06/2018 

(181)  28/06/2028 

(450)  31/03/2019 

(732)  ХИТ 73 ДОО 

ул. 101 бр. 3, с.Камењане, Боговиње, MK 

(540)  

 

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

црвена, црна, кафена 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млечни производи  

 

(111)  27140  (151)  18/03/2019 

(210)  TM  2018/634 (220)  28/06/2018 

(181)  28/06/2028 

(450)  31/03/2019 

(300)   

(732)  ХИТ 73 ДОО 

ул. 101 бр. 3, с.Камењане, Боговиње, MK 

(540)  

 

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

црна, кафена 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млечни производи  

 

(111)  27139  (151)  18/03/2019 

(210)  TM  2018/635 (220)  28/06/2018 

(181)  28/06/2028 

(450)  31/03/2019 

(732)  ХИТ 73 ДОО 

ул. 101 бр. 3, с.Камењане, Боговиње, MK 

(540)  

 

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

црна, кафена 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млечни производи  

 

(111)  27138  (151)  18/03/2019 

(210)  TM  2018/636 (220)  28/06/2018 

(181)  28/06/2028 

(450)  31/03/2019 

(732)  ХИТ 73 ДОО 

ул. 101 бр. 3, с.Камењане, Боговиње, MK 

(540)  
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(591)  жолта, зелена, сина, бела, сива, 

црвена, црна, кафена 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млечни производи  

 

(111)  27137  (151)  18/03/2019 

(210)  TM  2018/637 (220)  28/06/2018 

(181)  28/06/2028 

(450)  31/03/2019 

(732)  ХИТ 73 ДОО 

ул. 101 бр. 3, с.Камењане, Боговиње, MK 

(540)  

 

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

црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29   млечни производи  

 

(111)  27136  (151)  18/03/2019 

(210)  TM  2018/638 (220)  28/06/2018 

(181)  28/06/2028 

(450)  31/03/2019 

(732)  ХИТ 73 ДОО 

ул. 101 бр. 3, с.Камењане, Боговиње, MK 

(540)  

 

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

црна, кафена 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млечни производи  

 

(111)  27117  (151)  12/03/2019 

(210)  TM  2018/647 (220)  28/06/2018 

(181)  28/06/2028 

(450)  31/03/2019 

(732)  Друштво за производство трговија и 

услуги експорт-импорт ВОРИ Јорданка 

ДООЕЛ 

ул. Загребска бр. 2/8, 1480, Гевгелија, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  црвена, бела, темно кафена, светло 

кафена, окер, зелена, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  грав, конзервиран во сос  



 

 

186 

 

Трговски марки Гласник Бр.3/2019 - 31/03/2019 
 

 

(111)  27118  (151)  12/03/2019 

(210)  TM  2018/648 (220)  28/06/2018 

(181)  28/06/2028 

(450)  31/03/2019 

(732)  Друштво за производство трговија и 

услуги експорт-импорт ВОРИ Јорданка 

ДООЕЛ 

ул. Загребска бр. 2/8, 1480, Гевгелија, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  црвена, бела, кафена, окер, зелена, 

црна, жолта, окер 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  рижото [мешавина од ориз и зеленчук]  

 

(111)  27119  (151)  12/03/2019 

(210)  TM  2018/650 (220)  28/06/2018 

(181)  28/06/2028 

(450)  31/03/2019 

(732)  Друштво за производство трговија и 

услуги експорт-импорт ВОРИ Јорданка 

ДООЕЛ 

ул. Загребска бр. 2/8, 1480, Гевгелија, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  црвена, бела и зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  сос (доматен сос)  

 

(111)  27120  (151)  12/03/2019 

(210)  TM  2018/651 (220)  28/06/2018 

(181)  28/06/2028 

(450)  31/03/2019 

(732)  Друштво за производство трговија и 

услуги експорт-импорт ВОРИ Јорданка 

ДООЕЛ 

ул. Загребска бр. 2/8, 1480, Гевгелија, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  црвена и бела 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месни преработки; конзервирано, 

смрзнато, сушено и варено овошје; желеа, 

џемови, компоти и слатка; ајвар  

кл. 30  преработени житарки како храна; 

сосови (како мирудии)  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало и увоз-извоз со: месни преработки; 

конзервирано, смрзнато, сушено и варено 

овошје; желеа, џемови, компоти и слатка; 

ајвар; преработени житарки како  храна; 

сосови (како мирудии)  

 

(111)  27129  (151)  12/03/2019 

(210)  TM  2018/690 (220)  06/07/2018 



 

 

187 

 

Трговски марки Гласник Бр.3/2019 - 31/03/2019 
 

(181)  06/07/2028 

(450)  31/03/2019 

(732)  ХЕМОПО ДООЕЛ Скопје 

ул. Архимедова 5, Скопје, MK 

(740)  Владимир Ивановски 

ул. Јани Лукровски бр. 8/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  темно сина, светло сина, бела 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиско средсто за стакло  

кл. 3  детергенти  

 

(111)  27113  (151)  12/03/2019 

(210)  TM  2018/776 (220)  01/08/2018 

(181)  01/08/2028 

(450)  31/03/2019 

(732)  Huntsman International LLC 

10003 Woodloch Forest Drive, The 

Woodlands, TX 77380, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

HUNTSMAN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемикалии, полиуретани, полимери и 

пре-полимери кои се користат во 

индустријата, производство, наука и 

фотографија; хемикалии, полиуретани, 

полимери и пре-полимери за употреба во 

земјоделството, градинарството и 

шумарството; непреработени вештачки 

смоли, непреработена пластика; субстанци 

за штавење; лепила за употреба во 

индустријата и производството; спојувачи за 

употреба во индустријата; лепаци за 

употреба во индустријата; непреработени 

синтетички смоли; површинско-активни 

агенти  

кл. 2  бои, политури, лакови; емајли 

(политури); заштитници од 'рѓа и скапување 

на дрво; бои; нагризувачи; непреработени 

природни смоли; метали во форма на фолија 

и прашкаста форма за употреба при боење, 

декорирање, печатење и уметност; пигменти; 

бои (материјали што се користат како бои); 

обојувачи  

кл. 17  полу-обработени пластични 

производи;полу-обработени синтетички 

смоли;пластика во пресувана форма (полу-

преработена) за употреба во производстсво 

на производи;материјали за пакување, 

затнување и изолација;електрични, 

изолациони, термално изолациони и звучно 

изолациони материјали и пластика, за 

производтсво на делови во форма на 

листови, коцки и прачки;свитливи цевки, 

неметални;полу-обработени материјали и 

производи базирани на смола за 

обложување, полнење, спојување, лепење, 

завршување, репарирање, инсталирање, 

составување и изолирање, гореспоменатите 

производи исто за користење во врска со 

камења вклучувајќи мермер и 

гранит;синтетички смоли кои се користат во 

производство и завршување на мермер и 

гранит;елестични пасти за полнење, 

спојување, лепење, завршување, 

репарирање, инсталирање, составување и 

изолирање на материјали и 

производи;средства за 

потполнување;материјали за лепење, 

обложување и полнење на база на епоксидни 

смоли;јаглеродни наноцевки, имено, 

завршени јаглеродни наноцевки во форма на 

подлошки, листови, ленти, и предива за 

употреба во воздухо-космички, одбрамбени, 
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морнарички, авијациски, медицински 

направи, автомобилски, енергетски, за 

телесна заштита, електроника за широка 

потрошувачка, и производи за широка 

потрошувачка  

 

(111)  27128  (151)  12/03/2019 

(210)  TM  2018/780 (220)  03/08/2018 

(181)  03/08/2028 

(450)  31/03/2019 

(732)  Qualcomm Incorporated 

5775 Morehouse Drive, San Diego, CA 92121, 

US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

QUALCOMM 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски хардвер; компјутерски 

софтвер; централни процесорски единици 

(CPU); интегрирани кола; микропроцесори; 

микроконтролери; полупроводници; модеми; 

сензори; полначи за батерии; 

акцелерометри; процесори за апликации; 

акцелератори за компјутерски хардвер; 

струјни табли; склопови за струјни табли; 

кола за конверзија на податоци; уреди за 

складирање податоци, имено транспондер 

чипови и тагови и пакети картички кои го 

содржат истото; развојни табли, евалуациски 

табли и референтни дизајн комплети за 

полупроводници, сензори и софтвер; 

контролори на дигитални сигнали; процесори 

за дигитален сигнал; директни дигитални 

синтисајзери; слушалки за во уво; 

електронски картички за пристап; 

електронски идентификациски картички; 

електронски етикети, електронски налепници 

и електронски тагови за идентификација и 

безбедносни цели; електронски билети; 

електронски стегачи за рачен зглоб; 

слушалки за на глава; електроника со висока 

моќност, имено засилувачи на 

радиофреквенции (RF), високи странични 

прекинувачи и сензори за батерии; 

микроплочи; микрокомпјутери; мобилни 

телефони; уреди на кои што е овозможена 

технологијата на блиско теренска 

комуникација (NFC); транзистори за 

радиофреквенции; кориснички интерфејси за 

електронски уреди; безжични комуникациски 

уреди за снимање, организирање, 

пренесување, примање, манипулирање и 

преглед на глас, текст, податоци, слика и 

аудио датотеки; компјутерски хардвер, 

софтвер и фирмвер, централни процесни 

единици (CPU), полупроводници, 

интегрирани кола, микроконтролери и 

компјутерски хардвер; компјутерски софтвер; 

централни процесни единици (CPU); 

интегрирани кола; микропроцесори; 

микроконтролери; полупроводници; модеми; 

сензори; полначи за батерии; 

акцелерометри; процесори за апликации; 

акцелератори за компјутерски хардвер; 

струјни табли; склопови за струјни табли; 

кола за конверзија на податоци; уреди за 

складирање податоци, имено транспондер 

чипови и тагови и пакети картички кои го 

содржат истото; развојни табли, евалуациски 

табли и референтни дизајн комплети за 

полупроводници, сензори и софтвер; 

контролори на дигитални сигнали; процесори 

за дигитален сигнал; директни дигитални 

синтисајзери; слушалки за во уво; 

електронски картички за пристап; 

електронски идентификациски картички; 

електронски етикети, електронски налепници 

и електронски тагови за идентификација и 

безбедносни цели; електронски билети; 

електронски стегачи за рачен зглоб; 

слушалки за на глава; електроника со висока 

моќност, имено засилувачи на 

радиофреквенции (RF), високи странични 
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прекинувачи и сензори за батерии; 

микроплочи; микрокомпјутери; мобилни 

телефони; уреди на кои што е овозможена 

технологијата на блиско теренска 

комуникација (NFC); транзистори за 

радиофреквенции; кориснички интерфејси за 

електронски уреди; безжични комуникациски 

уреди за снимање, организирање, 

пренесување, примање, манипулирање и 

преглед на глас, текст, податоци, слика и 

аудио датотеки; компјутерски хардвер, 

софтвер и фирмвер, централни процесни 

единици (CPU), полупроводници, 

интегрирани кола, микроконтролери, и 

анализа и трага, сите за употреба во развојот 

на самостојни софтверски програми што се 

користат во уреди како мрежни прекинувачи, 

модули за контрола на моторот, КЕТ-скен 

машини, контролори за индустриска 

автоматизација, авионика и безжични 

телефони; развојни алатки базирани на 

компјутерски хардвер и компјутерски 

софтвер, имено, компилатори, отстранувачи 

на грешки (дебагери), интегрирани развојни 

средини, контрола на работа, анализа на 

настан и трага, сите за употреба во развојот 

на самостојните софтверски програми што се 

користат во индустриските, потрошувачките и 

автомобилските апликации; компјутерски 

хардвер и компјутерски софтвер за 

пренесување, складирање, конвертирање и 

прикажување на податоци за медицински 

уреди (помагала); компјутерски хардвер и 

софтвер за креирање, програмирање, 

контрола, кодирање, скенирање, читање и 

толкување на RFID и NFC чипови и тагови; 

компјутерски софтвер за полнење паметни 

телефони, таблети и мобилни електронски 

уреди; компјутерски софтвер за 

овозможување на функционалноста на 

системите, апаратите и опремата за 

безбедност и тестирање; компјутерски 

софтвер за овозможување на 

функционалноста на сензорите за употреба 

во автомобилските, потрошувачките, 

индустриските и медицинските апликации; 

компјутерски софтвер за управување со 

компјутерски мрежи; компјутерски софтвер за 

следење; компјутерски софтвер, хардвер и 

чипсетови за употреба со безжични 

комуникациски апарати, потрошувачки 

електронски уреди, паметни телефони, 

дигитални камери, IP камери, дронови, 

беспилотни летала (UAVS) и мобилни 

компјутери погодни за носење; компјутерски 

периферни уреди за обработка на дигитални 

сигнали, за обработка на податоци за 

позадина и информации за компјутерски 

оперативни системи, за следење на 

корисничка активност и локација, за 

овозможување на активирање на говор и 

допир и за откривање на сетилни знаци и 

лансирање апликации кои одговараат на 

специфични сетилни знаци и компјутерски 

софтвер, хардвер и чипсетови за употреба со 

овие производи; компјутерски софтвер, 

хардвер и чипсетови за стримување музика и 

за синхронизирање на аудио звучници во 

уреди за потрошувачка електроника; 

компјутерски софтвер, имено компилатори, 

поврзувачи, помошен софтвер за поддршка 

во развојот на самостојни програми, и 

софтвер за помагање во развојот на објектно 

ориентирани софтверски апликации, како 

што се системите за бази на податоци; 

компјутерски софтвер, имено оперативни 

системи, пакети за поддршка на платформа 

(BSPS), софтвер за технологијата на 

виртуелизација, софтвер за хипервизор, 

вграден софтвер, софтвер за апликациски 

програмски интерфејс (API), софтверски 

библиотеки кои се користат за создавање на 

друг компјутерски софтвер; софтвер за 

апликации за автомобилските, 

потрошувачките, здрвствените, 

медицинските, воздухо-космичките, воените, 
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целуларните и мобилните комуникациски, 

вмрежувачки, за контрола на моторот, за 

паметна енергија, и индустриските 

апликации, протоколни стекови (апстрактни 

податочни типови), софтвер за 

конфигурација, и софтвер за оптимизација; 

софтвер за филтрирање на содржини, 

имено, компјутерски софтвер за 

контролирање на содржината која е достапна 

за корисникот; софтвер за контролна 

рамнина; софтвер за податочна рамнина; 

апарати за обработка на податоци и софтвер 

за овозможување, контролирање, 

управување и следење на сите аспекти на 

системот за плаќање и/или пристап без 

употреба на хартија, со употреба на RFID 

(радиофреквенциска иденцификација) и/или 

NFC (блиско теренска комуникација) 

технологија, вклучувајќи и овозможување на 

корисниците да ги надополнат своите 

платежни сметки од далечина; софтвер за 

длабока инспекција на мрежни пакети со 

податоци; компјутерски софтвер кој може да 

се преземе за развој на компјутерски хардвер 

и софтвер за чипсетови за безжични уреди; 

софтвер за безбедност на потфати (дејства) 

за употреба гејтвеј (порти) и други мрежни 

уреди за да се обезбеди мрежна безбедност; 

софтвер за огнен ѕид; интегриран софтвер за 

мрежно поврзување, безбедност и 

соработка; софтвер за безбедност на 

интернет; софтвер за откривање и 

спречување на упад; софтвер за 

балансирање на оптоварување; оперативен 

софтвер за VPN (виртуелна приватна 

мрежа); интегрирани кола, компјутерски 

хардвер и софтвер за обработка на сигнали 

во безжични комуникациски апарати, уреди 

за потрошувачка електроника, преносливи 

медиумски уреди, мобилни уреди за играње, 

џебни компјутерски уреди, и паметни 

телефони; апарати за снимање, пренос или 

репродукција на звук или слики; магнетни 

носачи на податоци; дискови за снимање; 

компјутерски уреди за мрежен интерфејс; 

електронски, електротехнички и 

електромагнетни модули; опрема за 

обработка на податоци; апарати за 

складирање на податоци; интерфејси за 

компјутери; паметни картички; интегрирани 

кола за паметни картички; RFID чипови и 

тагови; компјутерски хардвер и софтвер за 

креирање, програмирање, контролирање, 

кодирање, скенирање, читање и толкување 

на RFID чипови и тагови; безконтактни 

паметни картички; паметни картички со двоен 

интерфејс; интегрирани кола со двоен 

интерфејс кои овозможуваат врска помеѓу 

безконтактните картички и контактните 

картички; пишувачи и читачи за безжичен 

пренос до и од транспондер чиповите; 

електронски апарати за пишување и читање 

на безжичен пренос до и од транспондер 

чиповите; компјутерски програми за контрола 

на пренос на податоци до и читање на 

податоци од транспондер чиповите; машини 

за обработка на податоци за одредување на 

цена користејќи транспондер чипови; 

кодирани паметни картички; компјутерски 

хардвер, софтвер и периферни уреди кои се 

користат за целите на контрола на пристап и 

автентикација; уреди за следење на 

активност погодни за носење; компјутерски 

периферни уреди погодни за носење; 

паметни телефони; телекомуникациски 

апарати погодни за носење; мулти-кор 

процесори (процесори со повеќе јадра); 

интегрирани кола за специфични апликации 

(ASICs); интегрирани кола вградени со 

софтвер; сигнални процесори; дигитални 

сигнални процесори (DSPs); векторски 

процесори; векторски сигнални процесори; 

комуникациски процесори; мрежни 

процесори што се користат во мрежна и 

телекомуникациска опрема; хардверски 

акцелератори за специфични апликации; 
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безжични основнопојасни (baseband) 

процесори; базни станици на чип, имено 

безжични базни станици на чип; интегрирани 

кола, имено чипови на системска основа и 

системи на чип (SOC); мулти-кор 

микроконтролери (микроконтролери со 

повеќе јадра); полупроводнички чип сетови 

составени главно од полупроводнички 

чипови; модули на интегрирани кола во 

форма на полупроводнички пакети и 

пакување, имено редистрибуирано чип-

пакување (RCP) и системи-во-пакет (SiP); 

електрични транзистори за радио 

фреквенција (RF); полупроводници  за радио 

фреквенција; сензори, имено, инерцијални 

сензори, сензори за притисок, магнетни 

сензори, сензори за допир, сите за употреба 

во автомобилски, потрошувачки и 

индустриски апликации; сензори за близина; 

радарски сензори; капацитивни сензори; 

сензори за забрзување; жиро сензори; 

сензори за компјутерски интерфејси кои 

содржат софтвер, фирмвер  и чипови за 

електронски интегрирани кола; сензорски 

системи кои се состојат од сензори, 

компјутерски софтвер, микропроцесори, 

микроконтролери и логички или безжични 

протоколи за овозможување на 

функционалност на сензорите за употреба во 

автомобилски, потрошувачки и индустриски 

апликации; електронски тест инструменти за 

развивање и тестирање на системи базирани 

на микропроцесор; полупроводнички 

мемории; полупроводнички уреди, 

микроконтролери, интегрирани кола, струјни 

табли, чипсетови, сите за управување со 

оперативната фреквенција, напон и струја, 

оптимизација на статична и динамична 

струја, управување со струја, оптимизација 

на струја или намалување на струја;  

полупроводници, сензори и софтвер за 

употреба во автомобилските, 

потрошувачките, воздухо-космичките, 

воените, целуларните и мобилните 

комуникациски, врежувачки, за контрола на 

моторот, за паметна енергија, и 

индустриските апликации; полупроводници и 

софтвер за употреба во здравствените и 

медицинските апликации; полупроводници, 

сензори и софтвер за употреба во безжично 

поврзување, управување со батерии, 

паметна мрежа, паметни мерни апликации, 

моторни единици за контрола (ECUs) и 

системи за следење на притисокот во гумите 

(TPMS); микроконтролери, фирмвер, 

сензори, и радиофреквенциски (RF) и 

аналогни струјни уреди за употреба со 

енергетски ефикасни безжични полначи; 

печатени струјни табли имено евалуациски 

табли и референтни дизајн комплети кои се 

состојат од софтвер за полупроводници, 

сензори и софтвер; полупроводници и 

софтвер за употреба во преносни 

медицински уреди, уреди за 

дијагностицирање и следење на пациентот, 

уреди за терапија и уреди за медицинско 

снимање; компјутерски апликациски софтвер, 

имено, компјутерски софтвер за употреба во 

апликации за мултимедијални, графички 

видео, аудио и нумерички интезивни 

пресметки; софтвер за префрлување на 

компјутерска мрежа; компјутерски 

конвергентен мрежен софтвер; компјутерски 

софтвер за мрежна соработка; софтвер за 

квалитет на услуга; софтвер за пристап до 

мрежа; умрежувачки софтвер за работа на 

чипсетови; умрежувачки софтвер за 

обработка на содржини; компјутерски 

софтвер, имено, фирмвер, апликации и 

развојни алатки, за употреба во обработка на 

мрежни содржини; софтвер за спречување 

на неуспех; софтвер за инспекција на мрежни 

пакети со податоци (stateful packet inspection 

- SPI); софтвер за инспекција на податоци 

пратени преку мрежа од апликација (stateful 

application inspection); софтвер за безбедност 
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на потфати (дејства); софтвер за безжичен 

радио контролер; софтвер за управување на 

командна линија; гласовен VoIP софтвер; 

видео VoIP софтвер; умрежувачки и 

безбедносен софтвер за употреба со опрема, 

портали, интегрирани пристапни уреди, 

рутери, прекинувачи, контролери, базни 

станици, хабови, како и безбедносни апарати 

за унифицирано управување со закани; 

помошен софтвер за олеснување на 

употребата на компјутери на оддалечени 

локации и за олеснување на комуникацијата 

помеѓу мобилните корисници преку мрежи; 

компјутерски софтвер за обезбедување 

сигурност на оддалечените корисници и за 

спроведување на компјутерски, софтверски и 

мрежни безбедносни мерки за оддалечените 

корисници; алатка за моделирање на 

софтвер на база на составен дел која содржи 

графички кориснички интерфејс, автоматски 

генератор на кодови и вградена база на 

знаење за употреба во брзиот дизајн, развој, 

имплементација, верификација и 

оптимизација на вградени апликации; 

софтвер за употреба во развој на други 

софтверски наслови; електронски 

публикации што може да се преземат и 

пребаруваат, имено референтни прирачници, 

упатства за корисникот, белешки за 

апликација и спецификации на производ на 

тема полупроводници, сензори и софтвер; 

упатства за користење во електронски 

формат набавен со горенаведеното  

кл. 38  обезбедување информации од 

областа на телекомуникацијата и 

телекомуникациските информации кои се 

однесуваат на безжична комуникации и 

мобилни технологии;  консултации во 

областа на телекомуникациските услуги, 

имено, пренос на глас, податоци, и 

документи преку телекомуникациски мрежи  

кл. 42  обезбедување информации во 

областа на компјутерите, компјутерскиот 

софтвер и компјутерските системи; 

обезбедување информации во областа на 

дизајнот и развојот на мрежното поврзување 

на компјутерските податоци; обезбедување 

информации во областа на мрежната 

безбедност и компјутерската безбедност; 

дизајн за други на интегрирани кола, 

полупроводници, микропроцесори, 

компјутерски хардвер и софтвер, и 

комуникациски софтвер и мрежи; развивање, 

дизајнирање и тестирање полупроводници, 

полупроводнички уреди, интегрирани кола, 

микроконтролери, процесори, 

радиофреквенциски (RF) уреди, сензори и 

софтвер, електротехнички и електромагнетни 

модули и нивни делови и градежни 

елементи, апарати за складирање на 

податоци, интерфејси, паметни картички, 

контролери за паметни картички, контролери 

за RFID чипови и тагови за други; развој на 

компјутерски софтвер во областа на 

мобилните апликации; дизајн и развој на 

безжични комуникациски системи за пренос и 

прием на глас, податоци и видео; дизајн и 

развој на технологија за полнење на батерии; 

дизајн и развој на системи за мрежно 

поврзување на податоци; дизајн и развој на 

системи за мрежна безбедност и 

компјутерска безбедност; дизајн и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер за работа и 

контрола на дронови; дизајн и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер за работа и 

контрола на роботи; дизајн и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер за работа и 

контрола на автомобили; обработка во облак 

(cloud computing) со софтвер за пренос, 

складирање, конвертирање и прикажување 

на податоци од медицински уреди; 

развивање на технологија за безжичен 

пренос на струја за употреба во полнење 

возила; платформа како услуга (PAAS) со 

компјутерски софтверски платформи за 

употреба во развивањето, програмирањето, 
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градењето и прототипирањето на IOT 

(интернетот на нештата) уреди; платформа 

како услуга (PAAS) со компјутерски 

софтверски платформи за безжично 

стекнување, пренос, конверзија и 

складирање на податоци од медицински 

уреди; обезбедување технички информации 

во областите на полупроводниците, 

полупроводничките уреди, интегрираните 

кола, микроконтролерите, процесорите, 

радиофреквенциските (RF) уреди, сензорите 

и софтверите; консултации во областа на 

телекомуникациската технологија; дизајн и 

развој на безжични комуникациски системи 

за цели за автентикација; обезбедување на 

привремена употреба на онлајн софтверски 

апликации кои не може да се преземат, 

развојни платформи, како и развојни алатки 

кои им овозможуваат на софтверските 

развивачи (односно програмери) да 

развиваат, програмираат, изградат и 

прототипираат софтвер за интегрирани кола, 

чипови и опрема за обработка на податоци;  

услуги за компјутерско програмирање; 

истражување и дизајн на антени за 

скенирање, читање и толкување на RFID 

чипови и тагови; истражување и дизајн на 

NFC (блиско теренска комуникација) апарати, 

инструмент и опрема; советодавни услуги во 

однос на сето горенаведено  

 

(111)  27125  (151)  12/03/2019 

(210)  TM  2018/790 (220)  07/08/2018 

(181)  07/08/2028 

(450)  31/03/2019 

(732)  ПЗУ - ординација по општа 

стоматологија ДЕНТА-ЕС Скопје 

ул. Антон Попов бр. 31 лок. 4, Кисела 

Вода, Скопје, MK 

(740)  ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА 

ГРОЗДАНОВСКА 

бул. Св. Климент Охридски бр.63а-8, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  сива, розова и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  материјал за пломбирање на заби  

кл. 10  вештачки заби; вештачки заби 

(комплети вештачки заби); заби (вештачки 

заби)  

кл. 44  забарство  

 

(111)  27124  (151)  12/03/2019 

(210)  TM  2018/791 (220)  07/08/2018 

(181)  07/08/2028 

(450)  31/03/2019 

(732)  ПЗУ - ординација по општа 

стоматологија ДЕНТА-ЕС Скопје 

ул. Антон Попов бр. 31 лок. 4, Кисела 

Вода, Скопје, MK 

(740)  ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА 

ГРОЗДАНОВСКА 

бул. Св. Климент Охридски бр.63а-8, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

ДЕНТА-ЕС 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  материјал за пломбирање на заби  

кл. 10  вештачки заби; вештачки заби 

(комплети вештачки заби); заби (вештачки 

заби)  

кл. 44  забарство  

 

(111)  27115  (151)  12/03/2019 

(210)  TM  2018/792 (220)  07/08/2018 

(181)  07/08/2028 

(450)  31/03/2019 
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(732)  PPG INDUSTRIES OHIO, INC. 

a corporation organized and existing under 

the laws of the State of Delaware 

3800 West 143rd Street, Cleveland, State Of 

Ohio 44111, US 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 2  мешавини за премачкување во вид на 

боја за примена кај возила  

 

(111)  27126  (151)  12/03/2019 

(210)  TM  2018/799 (220)  10/08/2018 

(181)  10/08/2028 

(450)  31/03/2019 

(732)  Alpargatas S.A. 

Avenida Doutor Cardoso de Melo, 1336, 14 

andar, Vila Olimpia, Sao Paulo - SP - Brazil - 

04548-004, ES 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

HAVAIANAS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека; визири [заштита за глава]; капи; 

качкети; обувки; патики; чизми; сандали за 

капење (влечки); апостолки; сандали и 

секојдневни (неформални) чевли  

 

(111)  27116  (151)  12/03/2019 

(210)  TM  2018/800 (220)  10/08/2018 

(181)  10/08/2028 

(450)  31/03/2019 

(732)  SKSHU Paint Co., Ltd. 

518 Liyuan Road North, Licheng District, 

Putian, Fujian Province, CN 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 2  бои за боење*; пигменти; мастило за 

печатење; бои; разредуачи за бои; шелак; 

премачкувачи за дрво [бои]; сврзувачки 

средства за бои; масла против 'рѓа; кит 

[природна смола]; лакови; основни 

премачкувачи; средства за заштита на дрво; 

средства за бојосување*; нагризувачки 

средства за кожа; смоли (природни смоли), во 

сурова состојба; метални листови за сликари, 

декоратери, печатари и уметници; метали во 

прав за сликари, декоратери, печатари и 

уметници; сикативи [агенси за сушење] за бои, 

емајл [лакови] емајл за бојосување  

 

(111)  27149  (151)  18/03/2019 

(210)  TM  2018/904 (220)  19/09/2018 

(181)  19/09/2028 

(450)  31/03/2019 

(732)  TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as Toyota Motor 

Corporation)  

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

GR 86 
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  автомобили и нивни структурни делови  

 

(111)  27121  (151)  12/03/2019 

(210)  TM  2018/908 (220)  21/09/2018 

(181)  21/09/2028 

(450)  31/03/2019 

(732)  Друштво за производство, трговија 

и услуги НЈЦК ХОЛДИНГ ДООЕЛ Скопје 

ул. Борис Трајковски бр. 73, Скопје, MK 

(740)  Николчо Лазаров, адвокат 

Ул. Димитар Чуповски бр.4/1-14, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи, диететски 

супстанции за медицинска употреба  
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ПРЕГЛЕДИ 
 

ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА 
КЛАСИФИКАЦИЈАНА ТРГОВСКИ МАРКИ 

(510) код по меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска) 
(111) регистарски броj 

 

(510) (111) 

1 27113 

1 27129 

2 27113 

2 27115 

2 27116 

3 27123 

3 27129 

5 27121 

5 27123 

5 27124 

5 27125 

5 27130 

5 27131 

5 27148 

7 27127 

9 27127 

9 27128 

9 27147 

10 27124 

10 27125 

12 27127 

12 27149 

14 27122 

16 27123 

16 27147 

17 27113 

25 27123 

25 27126 

29 27117 

29 27120 

29 27135 

29 27136 

29 27137 

29 27138 

29 27139 

29 27140 

29 27141 

29 27142 

29 27143 

29 27144 

29 27145 

30 27118 

30 27119 

30 27120 

30 27132 

30 27134 

32 27133 

35 27120 

35 27122 

35 27127 

35 27130 

35 27135 

35 27145 

35 27146 

35 27147 

36 27147 

38 27127 

38 27128 

38 27147 

39 27145 

39 27147 

40 27127 

41 27122 

41 27146 

41 27147 

42 27127 

42 27128 

42 27147 

43 27114 

43 27134 

44 27124 

44 27125 

45 27146 

 

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ 
 
(732) носител на правото на трговската марка 
(111) регистарски број 
(210) број на пријавата 
 

(732) (111) (210) 

Allergan Pharmaceuticals International Limited 27148 MK/T/2016/0237 

Alpargatas S.A. 27126 MK/T/2018/0799 

Cainiao Smart Logistics Holding Limited 27147 MK/T/2017/1192 

Delphi Technologies, LLC 27127 MK/T/2018/0158 

ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 27132 MK/T/2017/0417 

Huntsman International LLC 27113 MK/T/2018/0776 
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PPG INDUSTRIES OHIO, INC. 
a corporation organized and existing under the laws of the State of 
Delaware 

27115 MK/T/2018/0792 

Qualcomm Incorporated 27128 MK/T/2018/0780 

SKSHU Paint Co., Ltd. 27116 MK/T/2018/0800 

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as Toyota Motor 
Corporation)  

27149 MK/T/2018/0904 

Џалев Христијан 27134 MK/T/2016/0132 

ДООЕЛ Ликуки-Хоме 27133 MK/T/2013/0527 

ДПТУ НУТРИ ВИТА ДООЕЛ Скопје 27130 MK/T/2010/0089 

Друштво за подготовка и послужување на храна ЛАДУР КАФЕ 
ДООЕЛ Скопје 

27114 MK/T/2018/0626 

Друштво за производство и трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО 
ДОО увоз-извоз с. Радово Босилово 

27135 MK/T/2018/0266 

Друштво за производство на фармацевтски производи и трговија 
СА ИНФИНИТИ ЕУРОПЕ ДООЕЛ Скопје 

27131 MK/T/2017/0435 

Друштво за производство трговија и услуги експорт-импорт ВОРИ 
Јорданка ДООЕЛ 

27117 MK/T/2018/0647 

Друштво за производство трговија и услуги експорт-импорт ВОРИ 
Јорданка ДООЕЛ 

27118 MK/T/2018/0648 

Друштво за производство трговија и услуги експорт-импорт ВОРИ 
Јорданка ДООЕЛ 

27119 MK/T/2018/0650 

Друштво за производство трговија и услуги експорт-импорт ВОРИ 
Јорданка ДООЕЛ 

27120 MK/T/2018/0651 

Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги ТАНИ-
КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт 

27123 MK/T/2013/0725 

Друштво за производство, трговија и услуги НЈЦК ХОЛДИНГ 
ДООЕЛ Скопје 

27121 MK/T/2018/0908 

Занаетчиска комора Скопје 27146 MK/T/2011/0250 

Милошевска Марија 27122 MK/T/2017/1167 

ПЗУ - ординација по општа стоматологија ДЕНТА-ЕС Скопје 27125 MK/T/2018/0790 

ПЗУ - ординација по општа стоматологија ДЕНТА-ЕС Скопје 27124 MK/T/2018/0791 

ХЕМОПО ДООЕЛ Скопје 27129 MK/T/2018/0690 

ХИТ 73 ДОО 27145 MK/T/2018/0629 

ХИТ 73 ДОО 27144 MK/T/2018/0630 

ХИТ 73 ДОО 27143 MK/T/2018/0631 

ХИТ 73 ДОО 27142 MK/T/2018/0632 

ХИТ 73 ДОО 27141 MK/T/2018/0633 

ХИТ 73 ДОО 27140 MK/T/2018/0634 

ХИТ 73 ДОО 27139 MK/T/2018/0635 

ХИТ 73 ДОО 27138 MK/T/2018/0636 

ХИТ 73 ДОО 27137 MK/T/2018/0637 

ХИТ 73 ДОО 27136 MK/T/2018/0638 
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ПРОМЕНИ 
 

(111) 491 

(732) American-Cigarette Company 

(Overseas) Limited 

Route de France 17, 2926 Boncourt, CH 

 

(111) 682 

(732) British American Tobacco (Brands) 

Inc. 

251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, 

DE 19808-1674, US 

 

(111) 697 

(732) British American Tobacco (Brands) 

Inc. 

251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, 

DE 19808-1674, US 

 

(111) 616 

(732) British American Tobacco (Brands) 

Inc. 

251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, 

DE 19808-1674, US 

 

(111) 618 

(732) British American Tobacco (Brands) 

Inc. 

251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, 

DE 19808-1674, US 

 

(111) 620 

(732) British American Tobacco (Brands) 

Inc. 

251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, 

DE 19808-1674, US 

 

(111) 3919 

(732) AstraZeneca UK Limited 

Cambridge Biomedical Campus, 1 Francis 

Crick Avenue, Cambridge, CB2 0AA, GB 

 

(111) 3003 

(732) Kentucky Fried Chicken International 

Holdings, LLC 

1441 Gardiner Lane, Louisville, Kentucky 

40213, US 

 

(111) 3658 

(732) British American Tobacco (Brands) 

Inc. 

251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, 

DE 19808-1674, US 

 

(111) 4133 

(732) British American Tobacco (Brands) 

Inc. 

251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, 

DE 19808-1674, US 

 

(111) 4134 

(732) British American Tobacco (Brands) 

Inc. 

251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, 

DE 19808-1674, US 

 

(111) 4270 

(732) Otto Finance Cyprus Ltd 

13 Karaiskakis street, Limassol, CY 

 

(111) 1382 

(732) PETROL d.d. Ljubljana 

Dunajska c. 50, 1527, Ljubljana, SI 

 

(111) 3288 

(732) VETERINA d.d.  

Svetonedeljska 2 10436 Rakov Potok 

Kalinovica, HR 

 

(111) 3288 

(732) GENERA d.d. 

Svetonedjelska 2 10436 Rakov Potok 

Kalinovica, HR 
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(111) 2911 

(732) Kentucky Fried Chicken International 

Holdings, LLC. 

1441 Gardiner Lane, Louisville, Kentucky 

40213, US 

 

(111) 2912 

(732) Kentucky Fried Chicken International 

Holdings, LLC. 

1441 Gardiner Lane, Louisville, Kentucky 

40213, US 

 

(111) 2913 

(732) Kentucky Fried Chicken International 

Holdings, LLC. 

1441 Gardiner Lane, Louisville, Kentucky 

40213, US 

 

(111) 7828 

(732) NCR CORPORATION 

3097 Satellite Boulevard Duluth GA 30096, 

US 

 

(111) 7709 

(732) JIM BEAM BRANDS CO 

222 W. Merchandise Mart Plaza, Suite 1600, 

Chicago, Illinois 60654, US 

 

(111) 7795 

(732) Telefonaktiebolaget  L M Ericsson 

SE-164 83 Stockholm, SE 

 

(111) 7831 

(732) EMI (IP) LIMITED 

364-366 Kensington High Street, London 

W14 8NS, GB 

 

(111) 7881 

(732) EMI (IP) LIMITED 

364-366 Kensington High Street, London 

W14 8NS, GB 

 

(111) 7880 

(732) EMI (IP) LIMITED 

364-366 Kensington High Street, London 

W14 8NS, GB 

 

(111) 8486 

(732) GSK  Consumer Healthcare S.A. 

Route de l'Etraz, 1197 Prangins, CH 

 

(111) 8747 

(732) Citigroup Inc., a Delaware corporation 

388 Greenwich Street, New York, New York 

10013, US 

 

(111) 9597 

(732) Amazon Europe Holding Technologies 

SCS 

2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 

Luxembourg, LU 

 

(111) 9597 

(732) Amazon Europe Holding Technologies 

S.a.r.l. 

5, rue Plaetis, L - 2338 Luxembourg, LU 

 

(111) 9496 

(732) Amazon Europe Holding Technologies 

SCS 

2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 

Luxembourg, LU 

 

(111) 9496 

(732) Amazon Europe Holding Technologies 

S.a.r.l. 

5, rue Plaetis, L - 2338 Luxembourg, LU 

 

(111) 9659 

(732) CITIZEN TOKEI KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as CITIZEN WATCH CO., LTD.) 

1-12, 6-chome, Tanashi-cho, Nishi-tokyo-shi, 

Tokyo, JP 

 

(111) 10702 

(732) Rothmans of Pall Mall Limited 
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Route  de France 17, 2926 Boncourt, CH 

 

(111) 12659 

(732) British American Tobacco (Brands) 

Inc. 

251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, 

DE 19808-1674, US 

 

(111) 14838 

(732) Automobiles Citroen S.A 

6 Rue Fructidor, 75017, Paris, FR 

 

(111) 14769 

(732) O P I PRODUCTS, INC., a Delaware 

corporation 

13034 Saticoy Street, North Hollywood, 

California 91605, US 

 

(111) 14773 

(732) British American Tobacco (Brands) 

Inc. 

251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, 

DE 19808-1674, US 

 

(111) 14677 

(732) Приватна здравствена установа-

Галенска лабораторија ФИТОФАРМ 

Скопје 

ул. Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 14851 

(732) PAGLIERI S.p.A. 

Strada Statale per Genova Km.98, 15122 

Alessandria (AL), IT 

 

(111) 14850 

(732) PAGLIERI S.p.A 

Strada Statale per Genova Km.98, 15122 

Alessandria (AL), IT 

 

(111) 15336 

(732) La Roche-Posay Laboratoire 

Dermatologique 

Avenue René Levayer, F-86270 La Roche-

Posay, FR 

 

(111) 15336 

(732) La Roche-Posay Laboratoire 

Dermatologique 

Avenue René Levayer, F-86270 La Roche-

Posay, FR 

 

(111) 15315 

(732) British American Tobacco (Brands) 

Inc. 

251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, 

DE 19808-1674, US 

 

(111) 14917 

(732) British American Tobacco (Brands) 

Inc. 

251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, 

DE 19808-1674, US 

 

(111) 15353 

(732) British American Tobacco (Brands) 

Inc. 

251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, 

DE 19808-1674, US 

 

(111) 15644 

(732) Biogen MA Inc. 

 

225 Binney Street, 02142 Cambridge, 

MASSACHUSETTS, US 

 

(111) 19204 

(732) Biogen MA Inc. 

 

225 Binney Street, 02142 Cambridge, 

MASSACHUSETTS, US 

 

(111) 16686 

(732) Друштво за градежништво, промет и 

услуги „ГЕИНГ Кребс унд Кифер 

Интернешнл и др.“ Д.О.О. Скопје 
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ул.„Борис Трајковски“ бр.111, Кисела 

Вода, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 16203 

(732) Друштво за производство, трговија и 

услуги МБ БЕЛАРТ ДОО увоз-извоз Скопје 

бул.АСНОМ бр.150 лок.16, Скопје, MK 

 

(111) 18821 

(732) NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET 

A.S. 

Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: 

14, 34768 Ümraniye, Istanbul, TR 

 

(111) 19939 

(732) Diversey, Inc. 

2415 Cascade Pointe Boulevard, North 

Caroline 28208, Charlotte, US 

 

(111) 19940 

(732) Diversey, Inc. 

2415 Cascade Pointe Boulevard, North 

Caroline 28208, Charlotte, US 

 

(111) 20923 

(732) Rothmans of Pall Mall Limited 

Route  de France 17, 2926 Boncourt, CH 

 

(111) 21002 

(732) British American Tobacco (Brands) 

Inc. 

251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, 

DE 19808-1674, US 

 

(111) 21956 

(732) British American Tobacco (Brands) 

Inc. 

251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, 

DE 19808-1674, US 

 

(111) 21583 

(732) British American Tobacco (Brands) 

Inc. 

251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, 

DE 19808-1674, US 

 

(111) 21435 

(732) British American Tobacco (Brands) 

Inc. 

251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, 

DE 19808-1674, US 

 

(111) 21433 

(732) British American Tobacco (Brands) 

Inc. 

251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, 

DE 19808-1674, US 

 

(111) 21436 

(732) British American Tobacco (Brands) 

Inc. 

251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, 

DE 19808-1674, US 

 

(111) 21434 

(732) British American Tobacco (Brands) 

Inc. 

251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, 

DE 19808-1674, US 

 

(111) 21431 

(732) British American Tobacco (Brands) 

Inc. 

251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, 

DE 19808-1674, US 

 

(111) 21428 

(732) British American Tobacco (Brands) 

Inc. 

251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, 

DE 19808-1674, US 

 

(111) 21432 

(732) British American Tobacco (Brands) 

Inc. 
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251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, 

DE 19808-1674, US 

 

(111) 22536 

(732) Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland 

Unlimited Company 

Hinterbergstrasse 16 6312 Steinhausen, CH 

 

(111) 22779 

(732) British American Tobacco (Brands) 

Inc. 

251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, 

DE 19808-1674, US 

 

(111) 22777 

(732) British American Tobacco (Brands) 

Inc. 

251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, 

DE 19808-1674, US 

 

(111) 21635 

(732) Kentucky Fried Chicken International 

Holdings, LLC. 

1441 Gardiner Lane, Louisville, Kentucky 

40213, US 

 

(111) 22318 

(732) British American Tobacco (Brands) 

Inc. 

251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, 

DE 19808-1674, US 

 

(111) 22355 

(732) Kentucky Fried Chicken International 

Holdings, LLC. 

1441 Gardiner Lane, Louisville, Kentucky 

40213, US 

 

(111) 23475 

(732) Kentucky Fried Chicken International 

Holdings, LLC. 

1441 Gardiner Lane, Louisville, Kentucky 

40213, US 

 

(111) 22949 

(732) American-Cigarette Company 

(Overseas) Limited 

Route de France 17, 2926 Boncourt, CH 

 

(111) 23663 

(732) British American Tobacco (Brands) 

Inc. 

251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, 

DE 19808-1674, US 

 

(111) 24970 

(732) British American Tobacco (Brands) 

Inc. 

251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, 

DE 19808-1674, US 

 

(111) 25933 

(732) British American Tobacco (Brands) 

Inc. 

251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, 

DE 19808-1674, US 

 

(111) 25762 

(732) British American Tobacco (Brands) 

Inc. 

251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, 

DE 19808-1674, US 

 

 

ПРЕНОС 

(111) 5107 

(732) Noxell Corporation 

11050 York Road, Hunt Valley, Maryland 

21030-2098, US 

 

(111) 2068 

(732) Noxell Corporation 

11050 York Road, Hunt Valley, Maryland 

21030-2098, US 
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(111) 2077 

(732) Noxell Corporation 

11050 York Road, Hunt Valley, Maryland 

21030-2098, US 

 

(111) 2198 

(732) Noxell Corporation 

11050 York Road, Hunt Valley, Maryland 

21030-2098, US 

 

(111) 2199 

(732) Noxell Corporation 

11050 York Road, Hunt Valley, Maryland 

21030-2098, US 

 

(111) 7529 

(732) MOSKOTEVC Andreja 

Stopce 31, 3231 Grobelno, SI 

 

(111) 9094 

(732) TRIUMPH INTERTRADE AG 

Triumphweg 6, CH-5330 Bad Zurzach, CH 

 

(111) 8539 

(732) Chr. Hansen A/S 

10-12 Boge Alle, DK 2970 Horsholm, DK 

 

(111) 9021 

(732) Друштво за производство, услуги и 

трговија БЕСТ ЈУНИОР ДОО Скопје 

ул.840 БИС бр.11, Скопје, MK 

 

(111) 9496 

(732) Amazon Europe Core S.à r.l. 

5, Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, LU 

 

(111) 12073 

(732) Upsa SAS 

3 Rue Joseph Monier, , 92500, Rueil-

Malmaison, FR 

 

(111) 14769 

(732) COTY-OPI, INC., a Delaware 

corporation 

13034 Saticoy Street, North Hollywood, 

California 91605, US 

 

(111) 14677 

(732) Друштво за производство, трговија и 

услуги ФИТОФАРМ ПЛУС ДОО Скопје 

ул. Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 15388 

(732) THE GILLETTE COMPANY LLC 

One Gillette Park, Boston, Massachusetts 

02127, US 

 

(111) 15383 

(732) THE GILLETTE COMPANY LLC 

One Gillette Park, Boston, Massachusetts 

02127, US 

 

(111) 15963 

(732) HFC Prestige International Operations 

Switzerland Sarl 

Chemin Louis-Hubert 1-3, 1213 Petit-Lancy, 

CH 

 

(111) 15767 

(732) HFC Prestige International Operations 

Switzerland Sarl 

Chemin Louis-Hubert 1-3, 1213 Petit-Lancy, 

CH 

 

(111) 18802 

(732) Upsa SAS 

3 Rue Joseph Monier, , 92500, Rueil-

Malmaison, FR 

 

(111) 21429 

(732) HFC Prestige International Operations 

Switzerland Sarl 

Chemin Louis-Hubert 1-3, 1213 Petit-Lancy, 

CH 
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(111) 23283 

(732) Upsa SAS 

3 Rue Joseph Monier, , 92500, Rueil-

Malmaison, FR 

 

(111) 23282 

(732) Upsa SAS 

3 Rue Joseph Monier, , 92500, Rueil-

Malmaison, FR 

 

(111) 23894 

(732) Upsa SAS 

3 Rue Joseph Monier, , 92500, Rueil-

Malmaison, FR 

 

(111) 25470 

(732) FMC Agricultural Products 

International AG 

Alpenstrasse 15, Zug 6300, CH 

 

(111) 25470 

(732) DuPont Agricultura Caribe Industries, 

Ltd. 

Clarendon House, 2 Church Street, HM11 

Hamilton, BM 

 

(111) 25960 

(732) FMC Agricultural Products 

International AG 

Alpenstrasse 15, Zug 6300, CH 

 

(111) 25960 

(732) DuPont Agricultura Caribe Industries, 

Ltd. 

Clarendon House, 2 Church Street, HM11 

Hamilton, BM 

 

(111) 25680 

(732) FMC Agricultural Products 

International AG 

Alpenstrasse 15, Zug 6300, CH 

 

(111) 25680 

(732) DuPont Agricultura Caribe Industries, 

Ltd. 

Clarendon House, 2 Church Street, HM11 

Hamilton, BM 

 

(111) 26083 

(732) DuPont Agricultura Caribe Industries, 

Ltd. 

Clarendon House, 2 Church Street, HM11 

Hamilton, BM 

 

(111) 26083 

(732) FMC Agricultural Products 

International AG 

Alpenstrasse 15, Zug 6300, CH 

 

(111) 26158 

(732) Kyowa Kirin Services Ltd 

1st Floor Sackville House, 143-149 

Fenchurch Sreet, London, EC3M 6BL , GB 

 

 

 
 

ИСТЕКУВАЊА 
 

(111) 2176 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 21/03/2009 

 

(111) 16929 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/05/2014 
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(111) 12785 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 04/07/2015 

 

(111) 12786 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 04/07/2015 

 

(111) 14636 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 18/09/2016 

 

 

 

СПОЈУВАЊА 
(111) 4270 

(732) Otto Russland Beteiligungs- und 

Verwaltungsgesellschaft mbH 

Osterfeldstraße 12-14, 22529, Hamburg, DE 

 

(111) 4270 

(732) H.I.S. Textil GmbH 

Osterfeldstraße 12-14, 22529, Hamburg, DE 

 

(111) 9094 

(732) TRIUMPH INTERNATIONAL GmbH 

Triumphweg 6, CH-5330 Bad Zurzach, CH 

 

(111) 9597 

(732) Amazon Europe Core S.a.r.l. 

5, rue Plaetis, L - 2338 Luxembourg, LU 

 

(111) 9659 

(732) CITIZEN HOLDINGS KABUSHIKI 

KAISHA also trading as CITIZEN HOLDINGS 

CO., LTD. 

1-12, 6-chome, Tanashi-cho, Nishi-tokyo-shi, 

Tokyo, JP 

 

(111) 23348 

(732) THE GILLETTE COMPANY LLC 

One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 

 

 

 
ВПИШУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

 

(111) 10136   MK/T/ 1998/651      

 
ОБНОВУВАЊА 

 

(111) 1000   (186) 15/03/2029 

 (111) 3363   (186) 25/09/2029 

 (111) 3364   (186) 22/02/2029 

 (111) 4030   (186) 13/03/2029 

 (111) 3366   (186) 06/03/2029 

 (111) 3367   (186) 22/02/2029 
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 (111) 3372   (186) 13/03/2029 

 (111) 3007   (186) 18/05/2029 

 (111) 4186   (186) 20/04/2029 

 (111) 2564   (186) 11/03/2029 

 (111) 4270   (186) 05/08/2027 

 (111) 2077   (186) 24/04/2027 

 (111) 3204   (186) 21/12/2027 

 (111) 1382   (186) 15/05/2029 

 (111) 2306   (186) 21/03/2029 

 (111) 4739   (186) 25/05/2027 

 (111) 7828   (186) 11/02/2027 

 (111) 7709   (186) 18/08/2027 

 (111) 7692   (186) 26/08/2027 

 (111) 7710   (186) 27/08/2027 

 (111) 7710   (186) 27/08/2017 

 (111) 7795   (186) 10/09/2027 

 (111) 7744   (186) 19/09/2027 

 (111) 7843   (186) 03/10/2027 

 (111) 7847   (186) 10/10/2027 

 (111) 7844   (186) 10/10/2027 

 (111) 7811   (186) 17/10/2027 

 (111) 8184   (186) 17/10/2027 

 (111) 7831   (186) 22/10/2017 

 (111) 7881   (186) 04/11/2027 

 (111) 7880   (186) 04/11/2027 

 (111) 8022   (186) 30/12/2027 

 (111) 8034   (186) 30/12/2027 

 (111) 8033   (186) 30/12/2027 

 (111) 8076   (186) 24/01/2028 

 (111) 8077   (186) 24/01/2028 

 (111) 8269   (186) 22/05/2028 

 (111) 8539   (186) 13/07/2028 

 (111) 9264   (186) 04/09/2028 

 (111) 10136   (186) 25/09/2028 

 (111) 8714   (186) 10/03/2029 

 (111) 9087   (186) 22/03/2029 
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 (111) 8747   (186) 28/04/2029 

 (111) 8234   (186) 20/05/2029 

 (111) 8235   (186) 20/05/2029 

 (111) 8655   (186) 27/05/2029 

 (111) 8735   (186) 09/08/2029 

 (111) 8734   (186) 09/08/2029 

 (111) 8335   (186) 27/09/2029 

 (111) 27022   (186) 02/07/2014 

 (111) 14969   (186) 14/05/2027 

 (111) 14838   (186) 29/05/2027 

 (111) 14896   (186) 04/06/2027 

 (111) 14674   (186) 13/07/2027 

 (111) 15313   (186) 30/08/2027 

 (111) 14851   (186) 31/08/2027 

 (111) 14850   (186) 31/08/2027 

 (111) 15336   (186) 04/09/2027 

 (111) 15638   (186) 25/09/2027 

 (111) 16951   (186) 25/09/2027 

 (111) 15357   (186) 27/09/2027 

 (111) 16124   (186) 02/10/2027 

 (111) 16125   (186) 02/10/2027 

 (111) 16126   (186) 02/10/2027 

 (111) 16123   (186) 02/10/2027 

 (111) 17359   (186) 08/10/2027 

 (111) 17357   (186) 08/10/2027 

 (111) 15383   (186) 22/10/2027 

 (111) 15468   (186) 01/11/2027 

 (111) 15469   (186) 01/11/2027 

 (111) 16530   (186) 30/11/2027 

 (111) 15411   (186) 04/12/2027 

 (111) 15410   (186) 04/12/2027 

 (111) 15634   (186) 12/12/2027 

 (111) 14988   (186) 13/12/2027 

 (111) 15389   (186) 24/12/2027 

 (111) 15442   (186) 24/12/2027 

 (111) 15644   (186) 05/02/2028 
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Трговски марки Гласник Бр.3/2019 - 31/03/2019 
 

 (111) 19204   (186) 12/05/2028 

 (111) 16686   (186) 03/07/2028 

 (111) 16203   (186) 22/08/2028 

 (111) 16289   (186) 22/08/2028 

 (111) 17174   (186) 11/09/2028 

 (111) 18775   (186) 11/09/2028 

 (111) 15890   (186) 29/09/2028 

 (111) 17208   (186) 14/10/2028 

 (111) 16634   (186) 04/12/2028 

 (111) 16817   (186) 15/12/2028 

 (111) 16818   (186) 15/12/2028 

 (111) 16890   (186) 23/12/2028 

 (111) 20151   (186) 23/01/2029 

 (111) 19294   (186) 23/01/2029 

 (111) 18821   (186) 27/01/2029 

 (111) 19939   (186) 28/01/2029 

 (111) 19940   (186) 28/01/2029 

 (111) 17031   (186) 10/02/2029 

 (111) 18384   (186) 11/02/2029 

 (111) 19642   (186) 19/02/2029 

 (111) 17187   (186) 10/03/2029 

 (111) 17340   (186) 12/03/2029 

 (111) 16988   (186) 06/03/2029 

 (111) 17110   (186) 07/04/2029 

 (111) 19235   (186) 19/05/2029 

 (111) 17318   (186) 19/06/2029 

 (111) 17316   (186) 19/06/2029 

 (111) 17315   (186) 19/06/2029 

 (111) 17314   (186) 19/06/2029 

 (111) 17313   (186) 19/06/2029 

 (111) 17312   (186) 19/06/2029 

 (111) 17320   (186) 19/06/2029 

 (111) 17381   (186) 06/07/2029 
    (111) 17461     (186) 21/10/2029 
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Индустриски дизајн Гласник Бр.3/2019 - 31/03/2019 
 

ПРИЈАВИ НА 
ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН 

 

 

 

Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод 
индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за идустрискиот дизајн. 
 
Податоците означени со INID* кодови за индустриски дизајн ( WIPO стандард ST.80): 
 
(21) број на пријавата 

(22) датум на поднесување 

(23) датум на изложба, саем 

(45) датум на објавување 

(28) вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот (дво/тродимензионален) 

(30) право на првенство: датум, држава, број 

(51) меѓународна класификација на индустриски дизајн (од Локарно) 

(54) назив на дизајнот 

(55) прикази на индустрискиот дизајн 

(57) назначување на боите или комбинации на бои 

(72) податоци за авторот: презиме, име и адреса 

(73) податаци за подносителот на пријавата 

(74) податоци за застапник 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________ 
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа 
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Индустриски дизајн Гласник Бр.3/2019 - 31/03/2019 
 

(21) ID  2018/33  (45) 31/03/2019 

(22) 27/12/2018    

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален 

(30) CN2018303375770  27/06/2018  PE 

(72) XIE YUXIAN 

(73) Supersoco Intelligent Technology (Shanghai) Co., Ltd 

Building 2, no. 3089, Huqingping Road, Zhaoxiang Town, Qingpu District, Shanghai, 201799 

China, CN 

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

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

ул. Даме Груев бр.3/2-11 1000 Скопје 

(51) 12-11 

(54) "Електричен скутер"  
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Индустриски дизајн Гласник Бр.3/2019 - 31/03/2019 
 

ПРЕГЛЕДИ 
 

ПРЕГЛЕДИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА 
КЛАСИФИКАЦИЈА ЗА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН  

(51) код по меѓународна класификација на индустриски дизајн  

(21) број на пријавата 

(51) (21) 

12-11 MK/I/ 2018/33 

 

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН 

(73) носител на правото на индустриски дизајн 

(21) број на пријавата 

 

(73) (21) 

Supersoco Intelligent Technology (Shanghai) Co., Ltd MK/I/ 2018/33 
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Индустриски дизајн Гласник Бр.3/2019 - 31/03/2019 
 

РЕШЕНИЈА НА ИНДУСТРИСКИ 

ДИЗАЈН 

 
Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на 

Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод 
индустриска сопственост ги објавува податоците за идустрискиот дизајн.. Податоците се означени 
со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80)  
 

 

(11) Регистарски број на документот  

(18) Датум на важење на индустриски дизајн  

(21) Број на пријавата  

(22) Дата на поднесување  

(18) Дата на изложбено, или саемско првенство  

(28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број индустриски дизајни (30) Право на 

првенство: датум, држава, број  

(45) Дата на објавување  

(51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)  

(54) Назив на телото, односно сликата или цртежот  

(55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот  

(57) Назначување на боите или комбинации на бои  

(60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на поранешна СФРЈ (дата на првенство, исправа / 

решение)  

(72) Автор  

(73) Носител на правото  

(74) Застапник 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data 
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Индустриски дизајн Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019 
 

(11) 857  (45) 31/03/2019 

(21) ID  2017/23 (22) 13/12/2017    

(18) 13/12/2022 

(28) 7 (седум) дизајни, тродимензионални  

(72) Јован Јованоски ("Дејан Војвода" бр. 83, Охрид,) 

(73) Трговско друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз ЕВЕРГРИН-

ЕНЕРЏИ ДОО 

15-ТИ КОРПУС 89 А Охрид,, MK 

(51) 23-03 

(54)  "Делови на бојлер" 
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Индустриски дизајн Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019 
 

(11) 858  (45) 31/03/2019 

(21) ID  2017/24 (22) 13/12/2017    

(18) 13/12/2022 

(28) 11 (единаесет) дизајни, тродимензионални  

(72) Јован Јованоски ("Дејан Војвода" бр. 83, Охрид,) 

(73) Трговско друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз ЕВЕРГРИН-

ЕНЕРЏИ ДОО 

15-ТИ КОРПУС 89 А Охрид,, MK 

(74) Адвокатско друштво Гоџо, Кичеец и Новаковски  

бул. Македонски Просветители бр. 8, Охрид 

(51) 23-03 

(54)  "Делови на бојлер" 
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Индустриски дизајн Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019 
 

 

 

  

 

 

 

(11) 859                         (45) 31/03/2019 

(21) ID  2017/34 (22) 25/12/2017    

(18) 25/12/2022 

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален  

(72) Јован Јованоски ("Дејан Војвода" бр. 83,  Охрид,) 

(73) Трговско друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз ЕВЕРГРИН-

ЕНЕРЏИ ДОО 

15-ТИ КОРПУС 89 А Охрид,, MK 

(74) Адвокатско  друштво Гоџо, Кичеец и Новаковски  

Бул. "Македонски просветители" 8, Охрид 

(51) 23-03 

(54) "Бојлер" 
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Индустриски дизајн Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019 
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Индустриски дизајн Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019 
 

(11) 853  (45) 31/03/2019 

(21) ID  2018/19  (22) 06/07/2018    

(18) 06/07/2023 

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален  

(72) Авторот не сака да биде наведен во пријавата () 

(73) ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје 

Качанички пат, бр. 158, 1000 Скопје, MK 

(74) Марин, Гавриловски, адвокат  

бул. Партизански одреди, бр.103/26, 1000, Скопје 

(51) 09-01 

(54) "Шише" 
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Индустриски дизајн Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019 
 

(11) 854  (45) 31/03/2019 

(21) ID  2018/20  (22) 06/07/2018    

(18) 06/07/2023 

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален  

(30)  

(72) Авторот не сака да биде наведен во пријавата () 

(73) ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје 

Качанички пат, бр. 158, 1000 Скопје, MK 

(74) Марин, Гавриловски, адвокат  

бул. Партизански одреди, бр.103/26, 1000, Скопје 

(51) 09-01 

(54) "Шише" 
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Индустриски дизајн Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019 
 

(11) 855  (45) 31/03/2019 

(21) ID  2018/21  (22) 06/07/2018    

(18) 06/07/2023 

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален  

(72) Авторот не сака да биде наведен во пријавата () 

(73) ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје 

Качанички пат, бр. 158, 1000 Скопје, MK 

(74) Марин, Гавриловски, адвокат  

бул. Партизански одреди, бр.103/26, 1000, Скопје 

(51) 09-01 

(54) "Шише" 
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Индустриски дизајн Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019 
 

(11) 856  (45) 31/03/2019 

(21) ID  2018/22  (22) 06/07/2018    

(18) 06/07/2023 

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален  

(30)  

(72) Авторот не сака да биде наведен во пријавата () 

(73) ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје 

Качанички пат, бр. 158, 1000 Скопје, MK 

(74) Марин, Гавриловски, адвокат  

бул. Партизански одреди, бр.103/26, 1000, Скопје 

(51) 09-01 

(54) "Шише" 
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Индустриски дизајн Гласник Бр.3/2019 - 31/03/2019 
 

(11) 852  (45) 31/03/2019 

(21) ID  2018/23  (22) 23/07/2018    

(18) 23/07/2023 

(28) 5 (пет) дизајни, тродимензионални  

(30) DM/101371  22/02/2018  DM 

(72) Marianna NITSCH (Chanel, 135 avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine, FR) 

(73) CHANEL 

135 avenue Charles de Gaulle, 92200 NEUILLY SUR SEINE, FR 

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

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

ул. Даме Груев бр.3/2-11 1000 Скопје 

(51) 03-01 

(54) "Чанти и паричници" 
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Индустриски дизајн Гласник Бр.3/2019 - 31/03/2019 
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Индустриски дизајн Гласник Бр.3/2019 - 31/03/2019 
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Индустриски дизајн Гласник Бр.3/2019 - 31/03/2019 
 

ПРЕГЛЕДИ 
ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА 

НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН 
(51) код по меѓународната класификација на индустриски дизајн 
(11) регистарски број на дизајнот 

 

 

(51) (11) 

03-01 MK/I/2018/0023 

09-01 MK/I/2018/0019 

09-01 MK/I/2018/0020 

09-01 MK/I/2018/0021 

09-01 MK/I/2018/0022 

23-03 MK/I/2017/0023 

23-03 MK/I/2017/0024 

23-03 MK/I/2017/0034 

 
ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕН 

ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН 
(73) носител на правото на индустриски дизајн 
(11) регистарски број на документот 

(21) број на пријавата 

 

(73) (11) (21) 

CHANEL 852 MK/I/2018/0023 

ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје 853 MK/I/2018/0019 

ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје 854 MK/I/2018/0020 

ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје 855 MK/I/2018/0021 

ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје 856 MK/I/2018/0022 

Трговско друштво за производство, трговија и услуги увоз-
извоз ЕВЕРГРИН-ЕНЕРЏИ ДОО 

857 MK/I/2017/0023 

Трговско друштво за производство, трговија и услуги увоз-
извоз ЕВЕРГРИН-ЕНЕРЏИ ДОО 

858 MK/I/2017/0024 

Трговско друштво за производство, трговија и услуги увоз-
извоз ЕВЕРГРИН-ЕНЕРЏИ ДОО 

859 MK/I/2017/0034 
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