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FK - Фокландски Острови / Ishujt Falkland 

FO - Овчи Острови / Ishujt e Dhenve 

FR – Франција / Franca 

GA – Габон / Gabon 

GB - Велика Британија / Britania e Madhe 

GD – Гранада / Granada 
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Сендвич /  Xhorxhia Jugore dhe Ishujt 

Sanduiç të Jugut 
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GW - Гвинеа Бисао / Guinea Bisao 

GY – Гвајана / Guajana 

HK - Хонг Конг / Hong Kong 

HN – Хондурас / Honduras 

HR – Хрватска / Kroacia 

HT – Хаити / Haiti 

HU – Унгарија / Hungaria 

ID – Индонезија / Indonezia 

IE – Ирска / Irlanda 

IL – Израел / Izraeli 

IN – Индија / India 

IQ – Ирак / Irak 

IR – Иран / Iran 

IS – Исланд / Islanda 

IT – Италија / Italia 

JM – Јамајка / Xhamajka 

JO – Јордан / Jordani 

JP – Јапонија / Japonia 

KE – Кенија / Kenia 

KG – Киргизија / Kirgizija 

KH – Камбоџа / Kamboxha 

KI – Кирибати / Kiribati 

KM - Коморски Острови / Ishujt e Komorit 

KN - Св. Китис и Невис / Shën Kitis dhe 

Nevis 

KP - Демоктратска Република Кореја / 

Republika Demokrate e Koresë 

KR - Република Кореја / Republika e Koresë 

KW – Кувајт / Kuvajt 

KY - Кајмански Острови / Ishujt Kajman 

KZ – Казакстан / Kazahstan 

LA – Лаос / Laos 

LB – Либан / Liban 

LC - Света Луција / Shën Lucia 

LI – Лихтенштајн / Lihtenshtajn 

LK - Шри Ланка / Shri Lanka 

LR – Либерија / Liberia 

LS – Лесото / Lesoto 

LT – Литванија / Lituania 

LU – Луксермбург / Luksemburg 

LV – Латвија / Letonia 

LY – Либија / Libia 

MA – Мароко / Maroko 

MC – Монако / Monako 

MD – Молдавија / Moldavia 

ME - Црна Гора / Mali I Zi 

MG – Мадагаскар / Madagaskar 

MK –Северна Македонија / Maqedonia e 

Veriut 

ML – Мали / Mali 

MM – Бурма / Burma 

MN – Монголија / Mongolia 

MO – Макао / Makao 

MP - Северни Маријански Острови / Ishujt 

Mariane Veriore 

MR – Мавританија / Mavritania 

MS – Монсерато / Monserator 

MT – Малта / MAlta 

MU – Маурициус / Mauricius 

MV – Малдиви / Maldive 

MW – Малави / Malavi 

MX – Мексико / Meksika 

MY – Малезија / Malajzia 

MZ – Мозамбик / Mozambik 

NA – Намибија / Namibia 

NE – Нигер / Niger 

NG – Нигерија / Nigeria 

NI – Никарагва / Nikaragua 

NL – Холандија / Hollanda 

NO – Норвешка / Norvegjia 

NP – Непал / Nepal 

NR – Неру / Neru 

NZ - Нов Зеланд / Zelanda e Re 

OM – Оман / Oman 

PA – Панама / Panama 

PE – Перу / Peru 

PG - Нова Гвинеа / Guinea e Re 

PH – Филипини / Filipine 

PK – Пакистан / Pakistan 

PL – Полска / Polonia 

PR – Порторико / Portoriko 

PT – Португалија / Portugalia 

PY – Парагвај / Paraguaj 

QA – Катар / Katar 

RO – Романија / Rumania 

RS – Србија / Srbia 

RU - Руска Федерација / Federata Ruse 

RW – Руанда / Ruanda 

SA - Саудиска Арабија / Arabia Saudite 

SB - Соломонски Острови / Ishujt Solomon 

SC - Сејшелски Острови / Ishujt Sejsheles 

SD – Судан / Sudan 

SE – Шведска / Suedia 

SG – Сингапур / Singapor 

SH - Света Елена / Shën Elena 

SI – Словенија / Sllovenia 

SK – Словачка / Sllovakia 

SL - Сиера Леоне / Siera Leone 

SM - Сан Марино / San Marino 

SN – Сенегал / Senegal 

SO – Сомлија / Somlija 

SR – Суринам / Surinam 

ST - Сао Томе и Принципе / Sao Tome dhe 

Principe 

SV – Салвадор / Salvador 

SY – Сирија / Siria 

SZ – Свазиланд / Svaziland 

TC – Турки / Turki 

TD – Чад / Cad 

TG – Того / Togo 

TH – Тајланд / Tajlanda 

TJ – Таџикистан / Taxhikistan 

TM – Туркменија / Turkmenistan 

TN – Тунис / Tunis 

TO – Тонга / Tonga 

TP - Источни Тимор / Timori Lindor 

TR – Турција / Turqia 

TT - Тринидад и Тобаго / Trinidad dhe 

Tobago 

TV – Тувалу / Tuvalu 

TW – Тајван / Tajvan 

TZ – Танзанија / Tanzania 

UA – Украина / Ukraina 

UG – Уганда / Uganda 

US - Соединети Американски Држави / 

Shtetet e Bashkuara të Amerikës 

UY – Уругвај / Uruguaj 

UZ – Узбекистан / Uzbekistan 

VA – Ватикан / Vatikan 

VC - Св. Винсент и Гренадин / Shën 

Vinsent dhe Grenadin 

VE – Венецуела / Venecuela 

VG - Британски Девствени Острови / Ishujt 

e Virgjër Britanik 

VN – Виетнам / Vietnam 

VU – Вануату / Vanuatu 

WS – Самоа / Samoa 

YE – Јемен / Jemen 

ZA - Јужноафричка Република / Republika 

Jugoafrikane 

ZM – Замбија / Zambia 

ZR – Заир / Zair 

ZW – Зимбабве / Zimbaba

 

                       КОДОВИ НА МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ / KODET E ORGANIZATAVE NDËRKOMBËTARE 

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

Industriale (ORAPI) 

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

EA -  Евроазиска патентна организација / Organizata e Patentave të Euroazisë 

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

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

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

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

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

GC -  Кооперативен совет на арапски земји во Заливот / Këshilli Bashkëpunues i Vendeve Arabe në Gjirin 
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Патенти / Patentat Гласник/ Buletini Бр./Nr.  3/2021 - 31/03/2021  
 

СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ / 

SHPALLJE ZYRTARE 
 

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД 

ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ / SHPALLJA NUL E VENDIMIT PЁR NJOHJE E TЁ 

DREJTAVE TЁ PRONЁSISЁ INDUSTRIALE 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

Industriale për njohjen e asaj të drejte. 

 

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

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

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

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

përputhje me nenin 276 paragrafi (1) të Ligjit. 

 

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

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

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

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

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

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

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

mëvonshme. 
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Патенти / Patentat Гласник/ Buletini Бр./Nr.  3/2021 - 31/03/2021  
 

ПАТЕНТИ / PATENTAT 

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

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

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

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

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

dhënat nga vendimi për njohjen e patentës. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

është paguar tarifa e paraparë. 
 

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

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

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

në INID. 
 

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

(13) Вид на документот / Lloji i dokumentit: 

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

А2-дополнителен патент/patentë shtesë 

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

patentën evropjanë  

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

patente evropiane me pretendime të modifikuara 

 

(21) Број на пријавата / Numri i aplikimit 

(22) Датум на поднесувањето / Data e depozitimit 

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

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

(45) Дата на објавување / Data e publikimit 

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

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

Patentave (KNP) 
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Патенти / Patentat Гласник/ Buletini Бр./Nr.  3/2021 - 31/03/2021  
 

(54) Назив на пронајдокот / Titulli i shpikjes 

(56) Цитирани документи / Dokumente të cituara 

(57) Апстракт или патентно барање / Abstrakti ose pretendimi 

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

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

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

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

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

(72) Пронајдувач (и) / Shpikës (it) 

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

(74) Застапник / Përfaqësues 

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

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

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

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

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

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

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

patentës evropiane (data e njohjes, numri i buletinit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

____________________ 

* Internationals agreed Numbers for the Identification of Data 
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(51)  A 41F 9/00, A 41F 5/00  

(11)  11232   (13) А 

(21)  2017/834   (22) 02/11/2017 

(45) 31/03/2021 

(30)  П20170834  02/11/2017  MK 

(73)  ПАНТОВИЌ, Ненад and ПОПОВСКИ, 

Кристијан ул. Гиго Михајловски бр. 9, 1000 

Скопје,, MK and ул. Емил Зола, бр. 10/1, 

1000 Скопје, , MK 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72) Пантовиќ, Ненад and Поповски, 

Кристијан 

(54)  КОЛАН ЗА ПРИЦВРСТУВАЊЕ НА 

КОШУЛА 

(57)   

Колан за прицврстување на кошула кој се 
состои од еластичен ремен обезбеден со 
соодветни делови кои овозможуваат негово 
користење со прицврстување во долниот дел 
од торзото, над кошулата, во просторот 
непосредно под просторот за ремен на 
панталоните.  

Коланот по својата должина има соодветно 
изведено решение кој не дозволува лизгање 
на матерјалот на кошулата и воедно го држи 
коланот под ременскиот дел на панталоните. 

Покрај тоа решението овозможува 
фиксирање на кошулата на стандардна 
позиција, а во согласност со анатомијата на 
телото. 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  3/2021 - 31/03/2021  
 

(51)  H 01L 31/00  

(11)  11274   (13) А 

(21)  2018/513   (22) 02/07/2018 

(45) 31/03/2021 

(73)  Ненов Марјан ул. 11-ти Октомври бр. 

2, влез 3, стан 6 Скопје 1000,, MK 

(72) Ненов Марјан 

(54)  ЕНЕРГЕТСКА КОМБИНИРАНА 

СОНЧЕВА ЦЕНТРАЛА 

  

(51)  C 25B 1/02  

(11)  11236   (13) А 

(21)  2018/777   (22) 28/09/2018 

(45) 31/03/2021 

(30)  ПП2018/777  28/09/2018  MK 

(73)  Вио Лабс ДООЕЛ увоз извоз Скопје 

ул. Аминта 3, 53/2, MK 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(72) Климе Мешков and Фросина Мешкова 

(54)  АПАРАТУРА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 

НАТРИУМ ХИПОХЛОРИТ ПО 

ЕЛЕКТРОХЕМИСКИ ПАТ 

(57)   

Aпаратура за производство на натриум 
хипохлорит по електрохемиски пат со 
активна компонента насцентен кислород која 
што се овозможува целосна контрола на 
процесот на производство на антисептик 
натриум хипохлорит од физиолошки раствор 
и која што се состои од електрохемиска 
клетка, перисталтична пумпа, резервоар и 
стабилизатор на електричниот ток. 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  3/2021 - 31/03/2021  
 

(51)  A 61K 33/00, A 61K 9/08, A 61K 33/14, A 

61L 2/18, A 61P 31/12, A 61P 31/10, A 61P 

31/04, A 61P 31/02, A 61P 31/22, A 61P 17/02  

(11)  11231   (13) А 

(21)  2018/778   (22) 28/09/2018 

(45) 31/03/2021 

(30)  2018/778  28/09/2018  MK 

(73)  Вио Лабс ДООЕЛ увоз извоз Скопје 

ул. Аминта 3, 53/2, MK 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72) Климе Мешков and Фросина Мешкова 

(54)  РАСТВОР НА НАТРИУМ ХИПОХЛОРИТ 

ДОБИЕН ПО ЕЛЕКТРОХЕМИСКИ ПАТ СО 

АКТИВНА КОМПОНЕНТА НАСЦЕНТЕН 

КИСЛОРОД И НЕГОВА УПОТРЕБА 

(57)  Овој пронајдок претставува постапка за 

добивање на раствор на натриум хипохлорит 

по електрохемиски пат, при што постапката 

се одвива во два чекори т.е. прво се врши 

оксидација на физиолошки, особено 

изотоничен стерилен раствор на натриум 

хлорид, вториот чекор се состои од тоа што 

формираниот натриум хипохлорит е 

нестабилно соединение и под дејство на 

воздух и светлина се распаѓа до натриум 

хлорид и насцентен кислород којшто има 

силно дезинфекционо дејство. Добиениот 

натриум хипохлорит има pH вредност од 7,5-

9,5 што всушност значи дека со истиот може 

да се ракува без заштитна опрема и нема 

онечистувања. Може да се употребува како 

дезинфекционо средство за надворешна, 

внатрешна, интравенска и интрартериска 

употреба. Употреба на раствор на натриум 

хипохлорит е во зависност од 

концентрацијата на растворот којашто е во 

опсег од 300 до 4000мг/литар. 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  3/2021 - 31/03/2021  
 

(51)  B 09B 3/00, A 47J 43/14  

(11)  11235   (13) А 

(21)  2018/1030   (22) 07/12/2018 

(45) 31/03/2021 

(30)  ПП2018/1030  07/12/2018  MK 

(73)  Фросина Мешкова and Дејан 

Кордоски ул. Ленинова бр. 53/2, 1000 

Скопје, MK and бул. Октомвриска 

Револуција бр. 10-1/53, 1000 Скопје, MK 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72) Фросина Мешкова and Дејан Кордоски 

(54)  МИНЕРАЛНИ И ОРГАНСКИ 

ДОДАТОЦИ НА ИСХРАНА ДОБИЕНИ СО 

ТЕХНОЛОГИЈА НА ПРЕРАБОТКА НА 

ЛУШПИ ОД ЈАЈЦА 

(57)  Минерални и органски додатоци на 

исхрана коишто се добиваат со технологија 

на преработка на лушпата од јајца која ги 

обединува сите производни процеси 

поединечно и кои можат да се поделат на 

предперење, перење, сепарација на 

лушпата, добивање на калциум во цитратна 

форма по природен пат и дехидрирање и 

финална обработка при што се добива 

асортиман на производи коишто 

претставуваат напредна генерација на 

минералните додатоци на исхраната како 

што се: калциум карбонат, калциум цитрат и 

графт (замена за коска) во стоматологија, 

ветерина и медицина и органските додатоци 

на исхраната како што се мембрана (колаген, 

хијалуронска киселина, хондроитин и 

еластин).  
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  3/2021 - 31/03/2021  
 

(51)  A 47J 43/14  

(11)  11234   (13) А 

(21)  2018/1031   (22) 07/12/2018 

(45) 31/03/2021 

(30)  ПП2018/1031  07/12/2018  MK 

(73)  Фросина Мешкова and Дејан 

Кордоски ул. Ленинова бр. 53/2, 1000 

Скопје, MK and бул. Октомвриска 

Револуција бр. 10-1/53, 1000 Скопје, MK 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72) Фросина Мешкова and Дејан Кордоски 

(54)  ТЕХНОЛОГИЈА И ОПРЕМА ЗА 

ПРЕРАБОТКА НА ЛУШПИ ОД ЈАЈЦА 

(57)   

Технолошка постапка за преработка на 
лушпи од јајца којашто се состои од 
последователни чекори на предперење, 
перење, сепарација на лушпата од 
мембраната, 

цитрирање, дехидрирање и термичка 
обработка пришто за остварување на 
наведената технолошка постапка се 
карактеристична опрема составена од 
транспортни ленти, барабан за перење, 
резервоар за сепарација, резервоар за 
калциум цитрат и барабан за дехидрација. 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  3/2021 - 31/03/2021  
 

(51)  B 04B 1/00  

(11)  11230   (13) А 

(21)  2019/208   (22) 05/03/2019 

(45) 31/03/2021 

(30)  2019/208  05/03/2019  MK 

(73)  Даниел Никушев ул. Пајак Планина 

бр. 13, 1400 Велес,, MK 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72) Даниел Никушев 

(54)  ЦЕНТРИФУГАЛЕН СЕПАРАТОР НА 

КАПКИ, СО КОМОРНО МИЕЊЕ И 

ОВЛАЖНУВАЊЕ НА ВОЗДУХОТ 

(57)  Центрифугален сепаратор со 

специјално обликувани крилца коишто можат 

да бидат прави и закривени и служат за 

генерирање вртложна ротација, на 

надојдениот воздух при што средината 

помеѓу комората и наведениот 

центрифугален сепаратор на капки е 

исполнета со голема концетрација на 

распрснати капки кои не се во можност да 

поминат низ него поради вртложниот воздух 

кој предизвикува центрифугална сила, врз 

ротационо задвижените  капки, но и од  

ударите врз самите капки од крилцата на 

центрифугалниот сепаратор на капки пришто 

воздухот се овлажнува и мие од загадениот 

воздух и штетните гасови и честички и е 

подготвен за понатамошно струење. 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  3/2021 - 31/03/2021  
 

(51)  A 41B 11/00  

(11)  11233   (13) А 

(21)  2019/505   (22) 11/06/2019 

(45) 31/03/2021 

(30)  ПП2019/505  11/06/2019  MK 

(73)  Фор Лејди ДООЕЛ ул. Даме Груев бр. 

5, 1000 Скопје, МК, MK 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72) Лазаревска Сања 

(54)  Биоразградливи хулахопки и чорапи 

со антибактериски и козметички ефект и 

постапка за нивно производство 

(57)  Постапка за производство на 

биоразградливи хулахопки и чорапи со 

антибактериски и козметички ефект која што 

се состои од повеќе фази и којашто 

комплетно се изведува на автоматизирани 

машини кои компјутерски се програмираат. 

Биоразградливата хулахопка или чорапа се 

обработува со боја, омекнувач и екстракт од 

алое вера со што хулахопката или чорапата 

ги добива козметичките својства. 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  3/2021 - 31/03/2021  
 

(11)  11294   (13) А 

(21)  2019/719   (22) 20/08/2019 

(45) 31/03/2021 

(30)  П- 2019/719  20/08/2019  MK 

(73)  Јандрески Сашо Булевар "Гоце 

Делчев"112г-Прилеп, MK 

(72) Јандрески Сашо; Наташа Милеска 

Михајлоска; Моника Јанкулоски and Стефани 

Видеска 

(54)  Мултифункцинален Стерилен 

Медицински Шприц-Јандреев 

Шприц(МСМЈ Шприц) 

(57)  Мултифункционален стерилен 

медицински шприц, е наменет за 

мултифункицонална употреба со тоа што 

спрема нацртите е дадена јасна слика за 

употребата и сите составни делови, тој е 

составен од три главни делови односно 

волуменска капсула , притисочна рачка,горен 

дел на волуменска капсула. Сите овие 

делови си содржат свои поделови кои ја 

објаснуваат намената и функцијата на овој 

шприц, целта е постигната односно со овој 

пронајдок се овозможува да нема контакт 

здраствениот работник со пациентот кој ја 

прима терапијата. Соодносно на тоа шприцот 

оди во две верзии и тоа едната од обична 

медицинска пластика како што се 

изработуваат и денешните шприцеви , и 

втора верзија од биоразградувачка пластика 

која е за разлика од обичната доста поскапа 

но за некои компании и земји каде што е 

возможно производството им е поволно да 

користат биоразградувачка пластика , тоа е 

во зависност од економската состојба на 

произведувачот. 

 

Мултифункционален стерилен медицински 

шприц содржи I механизам кој под дејство на 

ротација се осолободува и заробува иглата и 

овозможува паралелно движење горе и долу, 

соодносно на тоа волуменската капсула е 

изработена од две мерни скали кои едната е 

поретка а другата доста почеста , со тоа што 

се овозможува прецизно дозирање , спрема 

нацртите е дадена јасна слика за 

користењето и функцијата на овој пронајдок 

кој е прикажан во пет нацрти . Во 

амбалажата на самиот шприц оди и мал 

ханзаплас кој има јодна обвивка и леплива 

трака за да може да се стави после дадената 

терапија на местото на убодот . Горниот дел 

од волуменската капсула содржи и две 

капачиња кои се иработени од медицинска 

гума и не дозволуваат да навлезат никакви 

честички кои би ја загрозиле стерилноста на 

шприцот. 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  3/2021 - 31/03/2021  
 

 (51)  F 15B 15/00, F 15B 15/02, F 15B 15/16, 

B 60P 1/34, B 60P 1/16  

(11)  11281   (13) А 

(21)  2019/1038   (22) 06/12/2019 

(45) 31/03/2021 

(73)  СТИЛ ЛОГИСТИК 

ТРАНСПОРТ&ЛОГИСТИКС ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул.Гемиџиска бр.63 1000 Скопје, MK 

(74)  ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ  бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28 

лок.8, 1000, Скопје 

(72) Светозар Петковски and Бојан Петковски 

(54)  Механичко -хидрауличен систем за 

транспортирање на товар со приколка 

(57)  Механичко-хидрауличниот систем за 

транспортирање на товар со приколка се 

користи при транспорт на товар со форма на 

правоаголни плочи како на пример топло 

валан лим, дрвени палети, мермерни плочи и 

др., чија што широчина е најмногу за 25% 

поголема од широчината на приколката на 

која се товари. Предметниот пронајдок го 

решава наведениот технички проблем на тој 

начин што овозможува превоз на ваков вид 

на товар во положба во која димензиите на 

товарот не ги надминуваат димензиите на 

приколката со  која се превезува ниту по 

ширина, ниту по должина, ниту по висина. 

Техничкото решение на проблемот се 

постигнува со помош на механичко-

хидрауличниот систем при што напречната 

оска на товарот ротира околу оската на 

ротација која е прицврстена во крајната точка 

од страницата на приколката при што во 

крајната транспортна позиција напречната 

оска на товарот зафаќа агол од 30° до 45° со 

напречната оска на приколката. 
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ПРЕНОС / BARTJE 

 
(11) 6577 

(73) Celularity Inc. 33 Technology Drive, Warren, NJ 07059, US 

 

(11) 5271 

(73) Celularity Inc. 7 Powder Horn Drive, Warren, New Jersey 07059, US 

 

(11) 10635 

(73) ЕРИ ЦОРПОРАТИОН ДОО ул.Индустриска бр.30 Битола, MK 

 

(11) 11073 

(73) KaNDy Therapeutics Limited 400 South Oak Way,Reading,Berkshire England,RG2 6AD, 

GB 

 

 

 

ПРОМЕНИ / NDRYSHIME 
 

(11) 3129 

(73) Japan Tobacco Inc. 1-1,Toranomon 4-chome, Minato-ku, Tokyo 1056927, JP 

 

(11) 3334 

(73) Japan Tobacco Inc. 1-1,Toranomon 4-chome, Minato-ku, Tokyo 1056927, JP 

 

(11) 4519 

(73) Japan Tobacco Inc. 1-1,Toranomon 4-chome, Minato-ku, Tokyo 1056927, JP 

 

(11) 4690 

(73) Japan Tobacco Inc. 1-1,Toranomon 4-chome, Minato-ku, Tokyo 1056927, JP 

 

(11) 5679 

(73) Japan Tobacco Inc. 1-1,Toranomon 4-chome, Minato-ku, Tokyo 1056927, JP 

 

(11) 7132 

(73) Palette Life Scieneces AB Karolinska Institutet Science Park Fogdevreten 2A 

171 65 Solna, SE 

 

(11) 7472 

(73) Japan Tobacco Inc. 1-1,Toranomon 4-chome, Minato-ku, Tokyo 1056927, JP 
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СПОЈУВАЊЕ / BASHKIM 

 
(11) 6577 

(73) Clarity Acquisition II LLC 7 Powder Horn Drive, Warren, New Jersey 07059, US 

 

(11) 5271 

(73) Clarity Acquisition II LLC 7 Powder Horn Drive, Warren, New Jersey 07059, US 

 

 

 

ПРЕСТАНОК / NDËRPRERJE 
 

(11) 1325 

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

 

(11) 1409 

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

 

(11) 1457 

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

 

(11) 1484 

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

 

(11) 1623 

(73) WASHINGTON UNIVERSITY ST.LOUIS and ELI LILLY  AND COMPANY 1 Brookings 

Drive, St.Louis, Missouri 63110 , US and Lilly Corporate Center,   Indianapolis, IN 46285, US 

 

(11) 1640 

(73) H. LUNDBECK A/S 2500 Valby, DK 

 

(11) 1637 

(73) Zoetis WHC 2 LLC 100 Campus Drive  Florham Park  New Jersey 07932, US 

 

(11) 1902 

 (73) Therabel Pharmaceuticals Limited  IDA Industrial Estate Dublin Road Loughrea, 

C.Galway, IE 

 

(11) 2006 

(73) ADC GMBH Beeskowdamm 3-11 / 14167 Berlin, DE 
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(11) 1993 

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

 

(11) 2051 

(73) Nicox Science Ireland Riverside One Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, IE 

 

(11) 2295 

(73) Senju Pharmaceutical Co., Ltd. 5-8, Hiranomachi 2-chome, Chuo-ku  Osaka-shi, Osaka 

541-0046, JP 

 

(11) 2137 

(73) Teijin Twaron GmbH Kasinostrasse 19-21, 42103 Wuppertal, DE 

 

(11) 2377 

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

 

(11) 2753 

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

 

(11) 2524 

(73) Mitsubishi Pharma Corporation 6-9, Hiranomachi 2-chome, Chuo-ku Osaka-shi,  Osaka 

541-0046, JP 

 

(11) 2710 

(73) Braun GmbH Frankfurter Strasse 145  61476 Kronberg, DE 

 

(11) 3772 

(73) UNIVERSITY OF PITTSBURGH 200 Gardner Steel Conference Center, Pittsburgh, PA 

15260, US 

 

(11) 3157 

(73) Sanofi-Aventis and Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation 174, Avenue de France, 

75103 Paris, FR and 2-10, Dosho-mashi 3-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-8505, JP 

 

(11) 3005 

(73) AMGEN INC. One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, CA 91320-1799, US 

 

(11) 3142 

(73) Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd. 1-6-1, Ohtemachi, Chiyoda-ku,  Tokyo 100-8185, JP 

 

(11) 2902 

(73) ADC GmbH Beeskowdamm 3-11   14167 Berlin, DE 
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(11) 3313 

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

 

(11) 4131 

(73) Euro-Celtique  S.A. 1653 Luxembourg, LU 

 

(11) 3596 

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

 

(11) 3876 

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

 

(11) 4000 

(73) Merck Serono SA and YEDA RESEARCH AND DEVELOPMENT CO., LTD. Centre 

Industriel  1267 Coinsins, Vaud, CH and The Weizmann Institute of Science, P.O.Box 95  

76100 Rehovot, IL 

 

(11) 5659 

(73) Amgen, Inc One Amgen Center Drive Thousand Oaks, A 91320-1799, US 

 

(11) 7127 

(73) Eli Lilly & Company and WASHINGTON UNIVERSITY ST. LOUIS Lilly Corporate Center 

Indianapolis, IN 46285, US and 1 Brookings Drive, St. Louis Missouri 63110, US 

 

(11) 7969 

(73) Genentech, Inc. One DNA Way South San Francisco, CA 94080-4990, US 
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Гласник/ Buletini Бр./Nr.  3/2021 - 31/03/2021  
 

(51)  C 07D 413/12, A 61K 31/513, A 61P 31/18 

(11)  11243   (13) Т1 

(21)  2011/392   (22) 16/12/2011 

(45) 31/03/2021 

(30)  20040633132P  03/12/2004  US 

(96)  02/12/2005 EP05852840.7 

(97)  23/11/2011 EP1819700 

(73)  MSD ITALIA S.r.I. 151 Via Vitorchiano, 

00189 Rome, IT 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  SUMMA, Vincenzo; JONES, Philip; BELYK, 

Kevin, M. and MORRISON, Henry, G. 

(54)  КАЛИУМОВA СОЛ КАКО ИНХИБИТОР НА 

ХИВ ИНТЕГРАЗА 

(57)  1  Безводна кристална монокалиумова сол 

од Соединение A, што се карактеризира со 

еден образец на дифракција на прав со 

рентгенски зраци кој што се добива со употреба 

на Kб  радијација на бакар што содржи 2И 

вредности во степени од 5.9,20.0 и 20.6, при 

што Соединение A има формула: 

има уште 6 патентни барања 

 

(51)  C 07D 405/14, C 07D 413/14, C 07D 401/14, 

C 07D 417/14, C 07D 409/14, A 61K 31/4427, A 

61P 35/00  

(11)  11351   (13) Т1 

(21)  2019/858   (22) 09/10/2019 

(45) 31/03/2021 

(30)  201417829  08/10/2014  GB and 201511387  

29/06/2015  GB 

(96)  08/10/2015 EP15782041.6 

(97)  10/07/2019 EP3204378 

(73)  Redx Pharma Plc Block 33F Mereside 

Alderley Park Alderley Edge, Cheshire SK10 

4TG, GB 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје 
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(72)  BHAMRA, Inder; BINGHAM, Matilda; 

TESTAR, Richard; SARGENT, Louise and 

DONOGHUE, Craig 

(54)  ДЕРИВАТИ НА N-ПИРИДИНИЛ 

АЦЕТАМИД КАКО ИНХИБИТОРИ НА  

WNT СИГНАЛНАТА ПАТЕКА 

(57)  1  Соединение со формула (I): 

каде што 

het1 претставува 5 член хетероцикличен 

прстенест систем кој што е селектиран од 

незаменет или заменет: пиразол, имидазол, 

оксазол, изоксазол, изотиазол, тиофен, фуран, 

триазол, оксадиазол и тиадиазол, и кога е 

заменет прстенестиот систем е заменет со 2, 

или 3 групи кои што се независно селектирани 

при секоја појава од: хало, C1-4 алкил, C1-4 

халоалкил, -ORA2, -NRA2RB2, -CN, -SO2RA2, и 

C3-6 циклоалкил;  

het1 има врска со het2 и со -(CR1R2)mC(O)NR3-

, каде што het2 и -(CR1R2)mC(O)NR3- се 

поврзани со несоседни атоми на het1;  

het2 е 5 или 6 член хетероцикличен прстен кој 

што може да биде незаменет или заменет, и 

кога е заменет прстенот е заменет со 2 или 3 

групи кои што се независно селектирани при 

секоја појава од: хало, C1-4 алкил, C1-4 

халоалкил, -ORA-NRA1RB-CN, -NO2, -

NRA1C(O)RB-C(O)NRA1RB1,-NRA1SO2RB-

SO2NRA1RB-SO2RA-C(O)RA-C(O)ORA1 и C3-6 

циклоалкил;  

het3 е 5 или 6 член хетероцикличен прстен или 

фенил прстен кој што може да биде незаменет 

или заменет, и кога е заменет прстенот е 

заменет со 2 или 3 групи кои што се независно 

селектирани при секоја појава од: хало, C1-4 

алкил, C1-4 халоалкил, -ORA-NRA1RB-CN, -

NO2, -NRA1C(O)RB1,-C(O)NRA1RB-

NRA1SO2RB-SO2NRA1RB-SO2RA-C(O)RA-

C(O)ORA1 и C3-6 циклоалкил;  

R1 и R2 се независно селектирани при секоја 

појава од: H, хало, C1-4 алкил, C1-4 халоалкил,-

ORA3, -NRA3RB3 и C3-6 циклоалкил;  

R3 е селектиран од: H, C1-4 алкил, C1-4 

халоалкил, и C3-6 циклоалкил;  

R4 е независно селектиран при секоја појава 

од: хало, C1-4 алкил, C1-4 халоалкил, -CN, -

ORA4,-NRA4RB4, -SO2RA4, C3-6 циклоалкил и 

C3-6 халоциклоалкил;  

m е селектиран од, 2 или 3;  

n е селектиран од 0, 1 или 2; и  

RARBRA2, RB2, RA3, RB3, RA4 и RB4 се при 

секоја појава независно селектирани од: H, C1-

4 алкил, C1-4 халоалкил.  

има уште 18 патентни барања 

 

(11)  11344   (13) Т1 

(21)  2020/411   (22) 02/06/2020 

(45) 31/03/2021 

(30)  201304030  06/03/2013  GB 

(96)  05/03/2014 EP14717167.2 

(97)  22/04/2020 EP2964784 

(73)  LGC Genomics Limited Queens Road 

Teddington Middlesex TW11 0LY , GB 

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

3,Скопје 

(72)  JAIN, Nisha and HOLME, John Edmond 

(54)  СИСТЕМ ЗА ОТКРИВАЊЕ НА 

ПОЛИМЕРАЗА ВЕРИЖНА РЕАКЦИЈА 

(57)  1  1. Постапка за откривање на 

производ за продолжување на прајмер, 

постапка која што се состои од чекорите: 

a) обезбедување на една или повеќе 

олигонуклеотидни прајмер групи, секоја група 

која што се состои од една или повеќе 

олигонуклеотидни прајмер збирови, секој збир 

што е карактеристичен во 

 

i) прв олигонуклеотиден прајмер којшто има 
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таргет-специфичен дел и 5’ спротиводен 

флуоресцентен касетен-специфичен дел, и 

ii) втор олигонуклеотиден прајмер којшто има 

таргет специфичен дел 

 

каде што олигонуклеотидните прајмери во 

специфичен збир се соодветни за 

хибридизација на комплементарни низи од 

соодветната целна нуклеотидна секвенца за да 

овозможи формирање на производ за 

продолжување на прајмер, на пример PCR 

производ и кадешто првиот олигонуклеотиден 

прајмер од секој збир во истата група содржи 

флуоресцентен касетен-специфичен дел којшто 

е способен да се хибридизира на додатокот од 

флуоресцентиот касетен-специфичен дел од 

првиот олигонуклеотиден прајмер на било кој 

збир во истата група 

б)  обезбедување на една или повеќе касетни 

олигонуклеотидни збирови, секој збир 

карактеристичен од 

 

i) прв касетен олигонуклеотид означен со 

флуоресцентна половина која што е дел донор 

и се состои од низа која што е способна да се 

хибридизира на додатокот од флуоресцентниот 

касетен-специфичен дел од првиот 

олигонуклеотиден прајмер од било кој збир во 

дадена олигонуклеотидна прајмер група, 

притоа да не се состои од дел од таргет 

специфична низа; и 

ii) втор касетен олигонуклеотид означен со дел 

за прифаќање (на пример дел од квенчер), 

кадешто вториот касетен олигонуклеотид не се 

состои од таргет специфична низа и кадешто 

вториот касетен олигонуклеотид е помеѓу 1 и 5 

нуклеотидни бази пократка од соодветниот прв 

касетен олигонуклеотид; 

 

каде што секој збир од касетни 

олигонуклеотиди се хибридизираат едни на 

други за да формираат флуоресцентен 

потиснат пар, кадешто флуоресцентниот 

потиснат пар има Tm A, 

c) започнување на реакција за проширување на 

прајмерот со тоа што се генерира (ако 

релевантниот таргет полинуклеотид е присутен) 

комплементарна низа на соодветниот прв 

олигонуклеотиден прајмер, 

така што соодветниот втор касетен 

олигонуклеотид е помалку способен да се 

хибридизира на соодветниот прв касетен 

олигонуклеотид, при што сигнал е генериран; и 

d) детектирање на сигналот што е генериран, 

каде што реакцијата за проширување на 

прајмерот се извршува најмалку делумно на Ta 

кое што е помалку од Tm A или Tm As за еден 

или помалку флуоресцентни потиснати парови. 

има уште 14 патентни барања 
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(51)  A 01N 43/56, A 01N 47/06, C 07D 417/14, C 

07D 403/14, C 07D 413/10, C 07D 413/14, C 07D 

417/10, C 07D 401/10, C 07D 231/20, C 07D 

403/10  

(11)  11253   (13) Т1 

(21)  2020/436   (22) 15/06/2020 

(45) 31/03/2021 

(30)  CNA201510750677  06/11/2015  CN 

(96)  08/01/2016 EP16861183.8 

(97)  29/04/2020 EP3287445 

(73)  Qingdao Kingagroot Chemical 

Compounds Co., Ltd Room 1403 Building 1 

No.100 Nanjing Road Shinan District Qingdao, 

Shandong 266000, CN 

(74)  ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ  бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28 

лок.8, 1000, Скопје 

(72)  LIAN, Lei; ZHENG, Yurong; HE, Bin; PENG, 

Xuegang; IN, Tao and CUI, Qi 

(54)  СОЕДИНЕНИЕ НА ПИРАЗОЛОН ИЛИ 

НЕГОВА СОЛ,МЕТОДА ЗА НЕГОВА 

ПОДГОТОВКА,ХЕРБИЦИДНА КОМПОЗИЦИЈА 

И НЕЈЗИНА УПОТРЕБА 

(57)  1  1. Соединение на пиразолон од 

формулата I или негова сол: 

                                     

каде што, R1R2N претставува супституирана 

или несупституирана 3-8 члена хетероциклична 

група која што содржи азот и 1-3 хетероатоми; 

или, 

R1 и R2 секој претставува водород, C1-8 алкил, 

супституиран алкил кој што содржи 1-4 

хетероатоми, алкенил, алкинил, супституиран 

или несупституиран С1-4 ацил, несупституиран 

С3-6 циклоалкил или С3-6 циклоалкил 

супституиран со С1-4 алкил; 

R3 претставува водород, С1-4 алкил, алкенил, 

алкинил, несупституиран С3-6 циклоалкил или 

С3-6 циклоалкил супституиран со С1-4 алкил; 

R4 претставува метил, етил, n-пропил, 

изопропил или циклопропил; 
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Х претставува водород, -S(O)nR6, -R7 или 

супституирана или несупституирана 3-8 члена 

хетероциклична група која што содржи 1-4 

хетероатоми, каде што, n претставува 2 или 3, 

R6 претставува супституиран или 

несупституиран алкил или арил, и R7 

претставува супституиран или несупституиран 

алкил, арил, алкил ацил или ароил. 

има уште 13 патентни барања 

 

(51)  A 61K 9/48  

(11)  11286   (13) Т1 

(21)  2020/437   (22) 15/06/2020 

(45) 31/03/2021 

(30)  ITA MI20110445  22/03/2011  IT 

(96)  22/03/2012 EP12160674.3 

(97)  10/06/2020 EP2502622 

(73)  LO. LI. Pharma S.r.l. Via Sabatino Gianni 

14 00156 Roma , IT 

(74)  ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ  бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28 

лок.8, 1000, Скопје 

(72)  Unfer, Vittorio 

(54)  ФАРМАЦЕВТСКА ФОРМУЛАЦИЈА КОЈА 

ШТО СОДРЖИ ИНОЗИТОЛ 

(57)  1  1. Мека капсула погодна за 

проголтување составена од обвивка врз база 

на желатин која што содржи полнење составено 

од инозитол и ексципиенти или полнење 

составено од инозитол, ексципиенти и најмалку 

една од следните активни состојки; каде што 

наведената следна активна состојка е избрана 

од групата составена од фолна киселина, какао 

полифеноли, генистеин, L-аргинин, витамин Е, 

селен, N-ацетилцистеин, и мелатонин; каде што 

наведеното полнење е во течен или полу-течен 

носач, заедно со дополнителни ексципиенти 

како неопходни; наведениот носач содржи 

желатин, глицерол или мешавина од нив.  

има уште 9 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  3/2021 - 31/03/2021  
 

(51)  A 61K 9/48  

(11)  11287   (13) Т1 

(21)  2020/438   (22) 15/06/2020 

(45) 31/03/2021 

(96)  22/03/2012 EP16202982,1 

(97)  18/03/2020 EP3178474 

(73)  LO. LI. Pharma S.r.l. Via dei Luxardo 33 

00156 Roma, IT 

(74)  ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ  бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28 

лок.8, 1000, Скопје 

(72)  UNFER, Vittorio 

(54)  ФАРМАЦЕВТСКА ФОРМУЛАЦИЈА КОЈА 

ШТО СОДРЖИ ИНОЗИТОЛ 

(57)  1  1. Мека капсула составена од 

обвивка врз база на желатин и полнење на 

наведената обвивка, наведеното полнење 

содржи раствор, суспензија или дисперзија од 

активни состојки, наведените активни состојки 

се: 

- Инозитол; и 

- Најмалку една од фолна киселина, 

какао полифеноли, генистеин, L-аргинин, 

витамин Е, селен, N-ацетилцистеин и 

мелатонин; 

во носач кој што содржи желатин, глицерол, 

етанол или смеси од нив, каде што наведениот 

инозитол е мио-инозитол. 

има уште 6 патентни барања 

 

(51)  A 23G 1/00, A 23G 1/32, A 23G 1/30, A 23G 

1/02  

(11)  11288   (13) Т1 

(21)  2020/439   (22) 15/06/2020 

(45) 31/03/2021 

(96)  08/07/2015 EP17001950.9 

(97)  01/04/2020 EP3345485 

(73)  ODC Lizenz AG Alter Postplatz 2 6370 

Stans, CH 

(74)  ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ  бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28 

лок.8, 1000, Скопје 

(72)  HÜHN, Tilo 

(54)  ПРОИЗВОДИ ОД КАКАО ВРЗ БАЗА НА 

НЕФЕРМЕНТИРАНИ ЗРНА КАКАО 

(57)  1  1. Комплет за конструкција на чоколадо 

или чоколадни производи, кој што се состои од 

екстракти од путер од какао, какао во прав, и 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  3/2021 - 31/03/2021  
 

полифеноли во прав и какао арома добиени 

преку метода која што се состои од чекорите 

на: 

(а) додавање на вода на неферментираните 

зрна од какао со или без какао пулпа и слуз за 

да се формира суспензија; 

(б) влажно мелење на наведената суспензија 

која што содржи неферментирани зрна од 

какао; 

(ц) подложување на наведената суспензија која 

што содржи влажно-мелени, неферментирани 

зрна од какао на третман со топлина на 

температура од 70°С или помалку; 

(д) сепарирање на суспензијата која што 

содржи влажно-мелени, неферментирани зрна 

од какао во водена фаза (тешка фаза), масна 

фаза (лесна фаза) и цврста фаза, наведената 

масна фаза содржи путер од какао како главна 

компонента и цврсти делови и/или вода како 

помали компоненти и наведената цврста фаза 

содржи какао во прав и вода; и 

(е)   издвоено процесирање на трите фази, кое 

што содржи: 

сепарирање на путер од какао од масната 

фаза, 

сепарирање на какао во прав од цврстата фаза,   

и 

сепарирање на арома од какао и полифеноли 

во прав најмалку од водената фаза, 

каде што наведените неферментирани зрна од 

какао не се претходно сушени, и 

каде што наведените неферментирани зрна од 

какао биле подложени на чекор на инкубација 

пред чекорот (а). 

има уште 12 патентни барања 



 

 

25 

 

Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  3/2021 - 31/03/2021  
 

 

(51)  A 61K 31/519, A 61K 31/56, A 61K 31/573, A 

61K 45/06, A 61P 11/00, A 61P 11/06, A 61P 

37/00  

(11)  11289   (13) Т1 

(21)  2020/440   (22) 15/06/2020 

(45) 31/03/2021 

(30)  IN2014CHE4287  03/09/2014  IN 

(96)  03/09/2015 EP15774713.0 

(97)  01/04/2020 EP3188759 

(73)  Rhizen Pharmaceuticals S.A. Fritz 

Courvoisier 40 2300 La Chaux de Fonds, CH 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  VISWANADHA, Srikant and KUMAR 

VENKATA SATYA VAKKALANKA, Swaroop 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ЛЕКУВАЊЕ И СОСТАВИ 

КОИШТО СОДРЖАТ ДВОЕН PI3K ДЕЛТА-

ГАМА КИНАЗЕН ИНХИБИТОР И 

КОРТИКОСТЕРОИД  

(57)  1  Двоен PI3K делта и гама инхибитор и 

кортикостероид за употреба во лекувањето на 

автоимуна, респираторна и/или инфламаторна 

болест или состојба, постапката содржи 

администрирање на терапевтска ефективна 

количина на (i) двоен PI3K делта и гама 

инхибитор и (ii) кортикостероид кај пациент при 
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Патенти Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019 
 

негова потреба, кадешто двојниот PI3K делта и 

гама инхибитор е соединение со формула A:  

 

          

Формула А 

или негова фармацевтска прифатлива сол. 

има уште 19 патентни барања 

 

(51)  A 61K 9/20, A 61K 31/4045  

(11)  11295   (13) Т1 

(21)  2020/441   (22) 15/06/2020 

(45) 31/03/2021 

(30)  US201361863325P  07/08/2013  US and 

US201361913066P  06/12/2013  US 

(96)  06/08/2014 EP14753182.6 

(97)  08/04/2020 EP3030227 

(73)  Incyte Corporation 1801 Augustine Cut-Off 

Wilmington, DE 19803, US 

(74)  Адвокатско друштво Поповски и Партнери  

Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје 

(72)  PARIKH, Bhavnish; YELESWARAM, 

Krishnaswamy; MODI, Dilip P. and SHETH, Trupti 

(54)  ДОЗИНИ ФОРМИ СО ПРОДОЛЖЕНО 

ОСЛОБОДУВАЊЕ ЗА ЈАК1 ИНХИБИТОР  

(57)  1  {1-{1-[3-Флуоро-2-

(трифлуорометил)изоникотиноил]пиперидин-4-

ил}-3-[4-(7H-пироло[2,3-д]пиримидин-4-ил)-1H-

пиразол-1-ил]азетидин-3-ил}ацетонитрил, или 

негова фармацевтски прифатлива сол, за 

употреба во постапка на лекување на 

автоимуна болест, карцином, 

миелопролиферативно нарушување, 



 

 

27 

 

Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  3/2021 - 31/03/2021  
 

воспалително заболување, заболување на 

коскена ресорпција, отфрлање на 

трансплантација на орган кај пациент на кој му 

е потребна, што опфаќа орално 

администрирање на наведениот пациент 

дневна доза од 200 мг, 300 мг или 600 мг врз 

основа на слободна база на {1-{1-[3-флуоро-2-

(трифлуорометил)изоникотиноил]пиперидин-4-

ил}-3-[4-(7H-пироло[2,3-д]пиримидин-4-ил)-1H-

пиразол-1-ил]азетидин-3-ил} ацетонитрилa, или 

негова фармацевтски прифатлива сол, при што 

дозата содржи една или повеќе дозни форми со 

продолжено ослободување, од кои секоја 

содржи {1-{1-[3-флуоро-2-

(трифлуорометил)изоникотиноил]пиперидин-4-

ил}-3-[4-(7H-пироло[2,3-д]пиримидин-4-ил)-1H-

пиразол-1-ил]азетидин-3-ил}ацетонитрил, или 

негова фармацевтски прифатлива сол.  

има уште 29 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/185, A 61K 31/19, A 61K 31/192, A 

61K 31/195, A 61K 31/575, A 61P 25/00  

(11)  11296   (13) Т1 

(21)  2020/442   (22) 15/06/2020 

(45) 31/03/2021 

(30)  US201314140083  24/12/2013  US and 

US201361804690P  24/03/2013  US 

(96)  24/02/2014 EP14775675.3 

(97)  15/04/2020 EP2978419 

(73)  Amylyx Pharmaceuticals Inc. 

43 Thorndike St Cambridge, MA 0214US 

(74)  Адвокатско друштво Поповски и Партнери  

Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје 

(72)   COHEN, Joshua B. and KLEE, Justin 

(54)  СОСТАВИ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА 

КЛЕТОЧНА ВИЈАБИЛНОСТ И ПОСТАПКИ ЗА 

НИВНА УПОТРЕБА 

(57)  1  Состав кој содржи ефикасна количина 

на таурорсодезоксихолична киселина (TUDCA) 

или нејзина фармацевтски прифатлива сол и 

ефикасно количество на 4-фенилбутирична 

киселина (4-ПБА) или нејзина фармацевтски 

прифатлива сол, за употреба во постапка на 

третирање на субјект кој има заболување или 

има ризик од невродегенеративно заболување .  

има уште 15 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  3/2021 - 31/03/2021  
 

 

(51)  G 01N 33/49, G 01N 33/574, G 01N 33/58, G 

01N 33/53, B 03C 1/28, B 03C 1/01  

(11)  11297   (13) Т1 

(21)  2020/443   (22) 15/06/2020 

(45) 31/03/2021 

(30)  US201161510170P  21/07/2011  US 

(96)  20/07/2012 EP12740854.0 

(97)  25/03/2020 EP2734307 

(73)  Menarini Silicon Biosystems S.p.A. Via G. 

di Vittorio, 21 B/3 40013 Castel Maggiore (BO) , 

IT 

(74)  Адвокатско друштво Поповски и Партнери  

Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје 

(72)  GROSS, Steven; CONNELLY, Mark, Carle;  

RAO, Galla, Chandra; MATA, Marielena and 

MORANO, Carrie 

(54)  ТЕСТ ЗА ФАЌАЊЕ И ДЕТЕКТИРАЊЕ НА 

ЦИРКУЛИРАЧКИ КЛЕТКИ НА МУЛТИПЕН 

МИЕЛОМ ОД КРВТА  

(57)  1  Постапка за фаќање, изолирање и 

анализирање на циркулирачки клетки на 

мултипен миелом во примерок од крв добиен 

од испитуван субјект, која опфаќа 

(а) контакт на споменатиот примерок со 

колоидни магнетни честички конјугирани со прв 

 лиганд, кој е анти-ЦД138 и втор лиганд, 

која е анти-ЦД38; 

(б)  поднесување на примерокот од чекор 

(а) на магнетно поле, за добивање на посебен 

дел  од циркулирачките клетки на мултипен 

миелом врзани за магнетните честички; 

(в)  третирање на примерокот од чекор (б) 

со првиот дополнителен маркер; и 

(г)  анализа на циркулирачките клетки на 

мултипен миелом. 

има уште 12 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  3/2021 - 31/03/2021  
 

 

(51)  C 07J 43/00, A 61K 31/58, A 61P 25/20, A 

61P 25/24, A 61P 25/14, A 61P 25/08, A 61P 

25/18  

(11)  11298   (13) Т1 

(21)  2020/444   (22) 15/06/2020 

(45) 31/03/2021 

(30)  PCT/CN2014/078820  29/05/2014  CN 

(96)  29/05/2015 EP15799762.8 

(97)  29/04/2020 EP3149018 

(73)  Sage Therapeutics, Inc. 215 First Street 

Cambridge, MA 02142, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11000 Скопје 

(72)  SALITURO, Francesco G.; BOTELLA, 

Gabriel Martinez; HARRISON, Boyd L.; 

ROBICHAUD, Albert Jean and BERESIS, Richard 

Thomas 

(54)  НЕВРОАКТИВНИ СТЕРОИДИ, СОСТАВИ 

И НИВНИ УРЕДИ 

(57)  1  Соединение со формулата: 

         

 

или негова фармацевтски прифатлива сол. 

има уште 8 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  3/2021 - 31/03/2021  
 

 

(51)  C 07D 471/18, A 61K 31/427, A 61K 31/43A 

61K 31/4545, A 61K 31/496, A 61K 31/546, A 61K 

31/55A 61K 45/06, A 61K 31/407, A 61K 31/5025, 

A 61P 31/04  

(11)  11299   (13) Т1 

(21)  2020/445   (22) 15/06/2020 

(45) 31/03/2021 

(30)  US201662401022P  28/09/2016  US 

(96)  28/09/2017 EP17791737.4 

(97)  27/05/2020 EP3519419 

(73)  Novartis AG Lichtstrasse 35 4056 Basel, 

CH 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

(72)  LIN, Xiaodong; CASAREZ, Anthony; RECK, 

Folkert; SIMMONS, Robert Lowell; ZHU, 

Qingming; FUREGATI, Markus; KOCH, Guido and 

OSSOLA, Flavio 

(54)  ИНХИБИТОРИ НА БЕТА-ЛАКТАМАЗА 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  3/2021 - 31/03/2021  
 

(57)  1  Соединение од формулата (A): 

                 

 

во која што p e 1 или 2; 

R1 и R2 се независно одбрани од H и C1-C4 на 

алкил oпционо супституиран со до три групи 

одбрани од хало, CN, -OR, оксо, и -NRR'; 

Z e NR3 или N-OR3; 

R3 e независно одбран при секоје појавување 

од H, Cy, и C1-C4 на алкил oпционо 

супституиран со до три групи одбрани од Cy, 

хало, CN, -OR, и -NRR'; 

Cy е C3-C6 циклоалкилен прстен или 4-6 член 

хетероцикличен прстен кој што ги содржи еден 

или два хетероатоми одбрани од N, O и S како 

членови од прстен, a Cy e oпционо 

супституиран со до три групи одбрани од оксо, 

хало, C1-C2 алкил, CN, -OR, и -NRR'; a R и R' се 

независно одбрани од H и C1-C4 на алкил 

опционо супституиран со една или две групи 

одбрани од хало, -OH, -CN, -O-(C1-C4 алкил), 

оксо, -NH2, -NH(C1-C4 алкил), и -N(C1-C4 

алкил)2, 

или R и R' земени заедно со атом на азот за кои 

што се врзани можат да формираат прстен 

одбран од групата која што ја сочинуваат 

пиперидин, морфолин, пиролидин, и азетидин, 

при што тој прстен е опционо супституиран со 

една или две групи одбрани од хало, C1-C2 

алкил, -OH, -CN, -O-(C1-C4 алкил), оксо, -NH2, -

NH(C1-C4 алкил), и -N(C1-C4 алкил)2; 

или неговата сол или цвитерјонската форма. 

има уште 19 патентни барања 

 

(51)  A 61F 2/18, A 61K 38/18, A 61L 27/24, A 

61L 15/44, A 61L 31/00, A 61L 15/28  

(11)  11300   (13) Т1 

(21)  2020/446   (22) 15/06/2020 

(45) 31/03/2021 

(30)  US201361823749P  15/05/2013  US 

(96)  09/04/2014 EP14798587.3 

(97)  06/05/2020 EP2996709 

(73)  The Board of Trustees of the Leland 

Stanford Junior University Office of the General 

Counsel Building 170, Third Floor, Main Quad 

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

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

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

Скопје 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  3/2021 - 31/03/2021  
 

(72)  SANTA MARIA, Peter Luke; YANG, Yunzhi 

Peter; KIM, Sungwoo and DOMVILLE-LEWIS, 

Chloe 

(54)  Модулација на хепарин-врзувачки 

епидермален фактор на раст на активација 

за заздравување на тимпанична мембрана   

 

(57)  1  Агенс кој обезбедува активност за 

врзување на хепарин епидермален фактор на 

раст (HB-EGF) активност за употреба при 

третман на хронична перфорација на 

тимпанична мембрана кај индивидуа.  

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  C 07D 471/04, C 07D 498/04, C 07D 493/04, 

C 07D 401/14, C 07D 513/04, C 07D 491/04, A 

61K 31/4985, A 61K 31/436, A 61P 31/04  

(11)  11301   (13) Т1 

(21)  2020/447   (22) 15/06/2020 

(45) 31/03/2021 

(30)  EP16173550  08/06/2016  EP 

(96)  05/06/2017 EP17732775.6 

(97)  01/04/2020 EP3468975 

(73)  Aziende Chimiche Riunite Angelini 

Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. Viale Amelia, 70 

00181 Roma , IT 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

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

Скопје 

(72)  FURLOTTI, Guido; MANGANO, Giorgina; 

GAROFALO, Barbara; OMBRATO, Rosella; 

CAPEZZONE DE JOANNON, Alessandra and 

MAGARO', Gabriele 

(54)  НОВИ АНТИБАКТЕРИСКИ 

СОЕДИНЕНИЈА 

(57)  1  Соединение од формула (1): 

A-L1-Y-L2-R-B                  (1) 

каде што  

A е циклична група имајќи ја следната формула 

(II): 

                       

 

каде што  
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G3 е CH или N кога испрекинатата линија 

претставува двојна врска, или CH2, NH или O 

кога испрекинатата линија претставува 

единечна врска; 

C1 претставува атоми неопходни за 

формирање на алифатичен или ароматичен 

шестчлен циклус кој опционално содржи еден 

или повеќе хетероатом селектирани од 

азотниот атом и кислородниот атом, 

споменатиот циклус е опционално супституиран 

со еден или повеќе супституенти селектирани 

од групата составена од халоген атом, (C1-

3)алкил група, цијано група, oксо група (=O), и 

(C1-3)алкокси група; 

L1 е σ врска, или (C1-3)алкиленил група, 

опционално супституирана со хидрокси група; 

Y е прстен селектиран од групата која што е 

составена од пиперидинил, пиперазинил, 

пиролидинил, 1-3 циклобутил, 1-3 циклопентил, 

1-2 циклопропил, азетидинил, азабицикло-

октил, морфолинил и циклохексил прстен, 

наведениот прстен е опционално супституиран 

со еден или повеќе супституенти избрани од 

групата составена од хидрокси група, (C1-

3)алкиленил-OH група, (C1-3)алкиленил-O-(C1-

3)алкил група, (C1-3)алкиленил-CONR’R" група, 

и CONR’R" група, каде што R’ 

и R" се атом на водород или (C1-3)алкил; 

L2 е σ врска, -(C1-3)алкиленил- група, NR’" 

група, NR’"-(C1-3)алкиленил група, (C1-

3)алкиленил-NR’" група, NR’"-(C1-3)алкиленил-

NR’" група, or (C1-3)алкиленил-NR’"-(C1-

3)алкиленил група, споменатата група е 

опционално супституирана со хидрокси група, 

каде што R’" е водород, (C1-3)алкил, (C1-

3)алкиленил-OH, (C1-3)алкиленил-O(C1-

3)алкил, или (C1-3)алкиленил-CONR’R", каде 

што R’ и R" се атом на водород или (C1-

3)алкил; 

R е σ врска или хетероцикличен прстен, 

алифатичен или ароматичен, имајќи 5 члена 

кои содржат еден или повеќе азотни атоми, 

опционално супституирани со CH2OH, CH2CN, 

CN или CONR’R", каде што R’ и R" се атом на 

водород или (C1-3)алкил; 

и 

B е циклична група имајќи ја следната формула 

(VI): 

                         

каде што 

G6 е CH или N; 

R2 е атом на водород или халоген атом; 

и дополнителни соли со фармацевтски 

прифатливи органски или неоргански киселини 

или бази, енантиомери, N-оксиди и кватернерни 

соли на амониум од споменатото соединение 

од формулата (1). 

има уште 8 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/4439, A 61K 38/09, A 61K 45/06, A 

61K 47/10, A 61K 47/34, A 61K 47/44, A 61K 

9/48, A 61K 9/00, A 61P 17/14, A 61P 35/04, A 

61P 35/00, A 61P 5/28  

(11)  11302   (13) Т1 

(21)  2020/449   (22) 16/06/2020 

(45) 31/03/2021 

(30)  US201361752842P  15/01/2013  US 

(96)  09/01/2014 EP14701865.9 

(97)  15/04/2020 EP2945628 

(73)  Aragon Pharmaceuticals, Inc. 10990 

Wilshire Blvd. Suite 300 Los Angeles, CA 90024 

, US 

(74)  Адвокатско друштво Поповски и Партнери  

Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје 

(72)  HAGER, Jeffrey H.;  CHEN, Isan;  

MANEVAL, Edna Chow; HERBERT, Mark R. and 

SMITH, Nicholas D. 
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(54)  МОДУЛАТОР НА АНДРОГЕН РЕЦЕПТОР 

ВО КОМБИНАЦИЈА СО АБИРАТОРОН 

АЦЕТАТ И ПРЕДНИЗОН ЗА ЛЕЧЕЊЕ НА 

КАНЦЕР НА ПРОСТАТА 

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

негова фармацевтски прифатлива сол, за 

употреба во постапка на лекување на 

метастатски карцином на простата отпорен на 

кастрација, не-метастатски карцином на 

простата отпорен на кастрација, метастатски 

карцином на простата чувствителен на 

кастрација, не-метастатски карцином на 

простата чуствителен на кастрација, 

локализиран карцином на простата со висок 

ризик кај машки човечки пациент, што содржи 

орална администрација на соединението со 

Формулата (I), или негова фармацевтски 

прифатлива сол, 

       

на машки човечки пациент на кој му е потребен 

таков третман во доза од околу 30мг дневно до 

околу 480мг дневно, во комбинација со 

абиратрон ацетат и преднизон. 

има уште 12 патентни барања 

 

(51)  C 07D 487/04, A 61K 31/519, A 61P 27/02, A 

61P 35/00, A 61P 11/00, A 61P 1/00, A 61P 11/06 

(11)  11319   (13) Т1 

(21)  2020/450   (22) 16/06/2020 

(45) 31/03/2021 

(30)  US20100312588P  10/03/2010  US and 

US20100415602P  19/11/2010  US 

(96)  09/03/2011 EP17211097.5 

(97)  06/05/2020 EP3354652 

(73)  Incyte Holdings Corporation 1801 

Augustine Cut-Off Wilmington, DE 19803, US 

(74)  Адвокатско друштво Поповски и Партнери  

Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје 

(72)  RODGERS, James D.; SHEPARD, Stacey; 

WANG, Haisheng; HUANG, Taisheng; XUE, Chu-

Biao; KONG, Ling; YE, Hai Fen; LI, Qun;  WANG, 

Anlai;  YAO, Wenqing;  SHAO, Lixin and  LI, Hui-

Yin 

(54)  ДЕРИВАТИ НА ПИПЕРИДИН-4-ИЛ 

АЗЕТИДИН КАКО ИНХИБАТОРИ НА ЈАК1 

(57)  1  Соединение, кое е {1-{1-[3-флуоро-2-

(трифлуорометил)изоникотиноил]пиперидин-4-

ил{-3-[4-(7H-пироло[2,3-д]пиримидин-4-ил)-1H-

пиразол-1-ил]азетидин-3-ил}ацетонитрил, или 

негова фармацевтски прифатлива сол, за 

употреба во лекување на заболувања поврзани 

со ЈАК избрани од: 

(a) улцерозен колитис;  

(б) хронична обструктивно белодробна болест 

(ХОББ);  

(в) пемфигус вулгарис; 

(г) астма; 

(д) системски еритемски лупус; 

(ѓ) склеродермија; 

(е) анкилозантен спондилитис; 

(ж) акутна лимфобластична леукемија (АЛЛ); 

(з) акутна миелогена леукемија (АМЛ); 

(ѕ)лимфом на кожни Т-клетки (ЦТЦЛ); 

(и) фунгоидна микоза; 

(ј) карцином на дебелото црево; 

(к) колоректален карцином; 

(л) пост-есенцијална тромбоцитмија на 

миелофиброза (пост-ЕТ МФ); 

(м) пост полицитемија вера миелофиброза 

(Пост-ПВ МФ); 

(н) исип со акни; 

(њ) саркоидоза; 

(о) ринитис; 

(п) синузитис; 

(р) блефаритис; 

(т) конјуктивит; 

(ќ) увеитис; 
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(у) склеритис; 

(в) иритис; 

(х) кахексија; 

(ц) синдром на системски воспалителен 

одговор (ССВО); и 

(џ) септичен шок. 

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  C 07K 16/24, C 07K 16/28, C 07K 16/30, C 

07K 16/32, C 07K 16/46, C 12P 21/08  

(11)  11320   (13) Т1 

(21)  2020/452   (22) 16/06/2020 

(45) 31/03/2021 

(30)  US201161577956P  20/12/2011  US 

(96)  18/12/2012 EPA12860127.5 

(97)  01/04/2020 EP2794905 

(73)  Medimmune, LLC One MedImmune Way, 

Gaithersburg, MD 20878, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  OGANESYAN, Vaheh; CHOWDHURY, 

Partha, S.; MAZOR, Yariv and DIMASI, Nazzareno 

(54)  МОДИФИЦИРАНИ ПОЛИПЕПТИДИ ЗА 

СКЕЛИЊА ОД БИСПЕЦИФИЧНИ АНТИТЕЛА 

(57)  1  Човечко биспецифично IgG1 антитело 

назначено со тоа, што содржи: 

(a) модифициран тежок ланец, каде што CH1 

регионот од модифицираниот тежок ланец 

содржи 

(и) супституција на природен цистеин во не-

цистеин амино киселина, и 

(ии) супституција на природна не-цистеин 

амино киселина во цистеин амино киселина; и 

(б) модифициран соодветен лесен ланец, каде 

што CL регионот од модифицираниот лесен 

ланец содржи 

(и) супституција на природен цистеин во не-

цистеин амино киселина, и 

(ии) супституција на природна не-цистеин 

амино киселина во цистеин амино киселина; и 

(ц) втор тежок ланец и втор соодветен лесен 

ланец, каде што вториот тежок ланец и вториот 

соодветен лесен ланец не содржат 

супституција на природна не-цистеин амино 

киселина во цистеин амино киселина и не 

содржат супституција на природен цистеин во 

не-цистеин амино киселина; и 

каде што модифицираниот тежок ланец и 
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модифицираниот соодветен лесен ланец се 

селектирани од групата составена од варијанти 

а. што содржи CH1 домен каде што амино 

киселината на позиција 141 е супституирана за 

цистеин и цистеинот на позиција 220 е 

супституиран за не-цистеин амино киселина; и 

CL домен каде што амино киселината на 

позиција 116 е супституирана за цистеин и 

цистеинот на позиција 214 е супституиран за 

не-цистеин амино киселина; 

б. CH1 домен каде што амино киселината на 

позиција 168 е супституирана за цистеин и 

цистеинот на позиција 220 е супституиран за 

не-цистеин амино киселина; и CL домен каде 

што амино киселината на позиција 164 е 

супституирана за цистеин и цистеинот на 

позиција 214 е супституиран за не-цистеин 

амино киселина; 

ц. CH1 домен каде што амино киселината на 

позиција 126 е супституирана за цистеин и 

цистеинот на позиција 220 е супституиран за 

не-цистеин амино киселина; и CL домен каде 

што амино киселината на позиција 121 е 

супституирана за цистеин и цистеинот на 

позиција 214 е супституиран за не-цистеин 

амино киселина; 

каде што нумерирањето е според ЕУ индексот. 

има уште 11 патентни барања 

 

(51)  C 07C 45/64, C 07C 47/575, C 07C 45/81  

(11)  11321   (13) Т1 

(21)  2020/453   (22) 16/06/2020 

(45) 31/03/2021 

(30)  EP12180920  17/08/2012  EP 

(96)  15/08/2013 EP13779378.2 

(97)  18/03/2020 EP2885266 

(73)  Actelion Pharmaceuticals Ltd 

Gewerbestrasse 16 4123 Allschwil , CH 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  HERSE, Christelle 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА 

(2Z,5Z)-5-(3-ХЛОРО-4-((R)-2,3-

ДИХИДРОКСИПРОПОКСИ)БЕНЗИЛИДЕН)-2-

(ПРОПОЛИМИНО)-3-(0-ТОЛИЛ)ТИЗОЛИДИН-4-

ОН И ПОЛУПРОИЗВОД КОРИСТЕН ВО 

НАВЕДЕНАТА ПОСТАПКА 
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(57)  1  Постапка за подготвување на (R)-3-

хлоро-4-(2,3-дихидроксипропокси)-бензалдехид 

(1): 

                        

  

која постапка содржи реакција на 3-хлоро-4-

хидроксибензалдехид со (R)-3-хлоро-1,2-

пропандиол и изолирање на добиениот (R)-3-

хлоро-4-(2,3-дихидроксипропокси)-бензалдехид 

со кристализација, каде што реакцијата на 3-

хлоро-4-хидроксибензалдехид со (R)-3-хлоро-

1,2-пропандиол се изведува во присуство на 

базата калиум терц-бутоксид и растворувачот 

n-пропанол, на температура повисока од 50 °C, 

и каде што добиениот (R)-3-хлоро-4-(2,3-

дихидроксипропокси)-бензалдехид е 

кристализиран во вода плус ко-растворувачот 

n-пропанол. 

има уште 10 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/506, A 61K 45/06, A 61K 9/16, A 

61K 9/20, A 61K 9/48, A 61P 35/00  

(11)  11322   (13) Т1 

(21)  2020/454   (22) 16/06/2020 

(45) 31/03/2021 

(30)  PCT/CN2015/079650  25/05/2015  CN 

(96)  24/05/2016 EP16799287.4 

(97)  15/04/2020 EP3302483 

(73)  Hutchison Medipharma Limited 

Building 4, 720 Cailun Road ZJ. Hi-Tech Park, 

Shanghai 201203, CN 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  LIU, Zhongzhou; FU, Chongdong and SHI, 

Bin 

(54)  ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ И НИВНА 

УПОТРЕБА 

(57)  1  Фармацевтски состав, што содржи 

микронизирано соединение A, и/или 

микронизирана барем една фармацевтски 

прифатлива сол на соединение A, и 

барем еден фармацевтски прифатлив 
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ексципиенс, 

назначено со тоа, што микронизираното 

соединение А и/или микронизираната барем 

една фармацевтски прифатлива сол на 

соединение А има D90 вредност на 

распределба на големина на честички (PSD) 

помала од или еднаква на 20 µm, 

каде што соединение А е N-(2-

(диметиламино)етил)-1-(3-((4-((2-метил-1H-

индол-5-ил)окси)пиримидин-2-

ил)амино)фенил)метансулфонамид 

претставено со формулата: 

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  A 01K 1/00, E 05B 15/02, E 05B 65/00, E 

05B 65/06, E 05C 1/10  

(11)  11323   (13) Т1 

(21)  2020/455   (22) 17/06/2020 

(45) 31/03/2021 

(30)  FR20170056336  05/07/2017  FR 

(96)  05/07/2018 EP18181971.5 

(97)  25/03/2020 EP3425143 

(73)  Tubex Rue de la Gare 45300 Escrennes , 

FR 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  JOURDAIN, Dominique 

(54)  ШАРКА ЗА ОГРАДА ЗА ЗАТВАРАЊЕ СО 

ЗАКЛУЧУВАЊЕ  

(57)  1  1. Шарка (11) за брава за 

заклучување (9) на рампа (5), рампата (5) е во 

можност да се донесе во затворена позиција во 

однос на рамка од ограда (3) и да се врти на 

прва страна (4) или на втора страна (6) од 

рамката на оградата (3) од затворената 

позиција, 

шарката (11) се состои од: 

- член за заклучување (25) со намера да 

дејствува заедно со резе (13)  за да ја задржи 

рампата (5) во затворената позиција; 

- препрека (27) подвижна помеѓу прва 

екстремна позиција и втора екстремна позиција, 

во кои позиции препреката (27) е 

конфигурирана да има слободен пристап до 

членот за заклучување (25) од првата или 

втората страна (4, 6) од рамката на ограда (3) 

соодветно, 

карактеризирана со тоа што се состои од барем 

еден отвор за водење (43, 45), дефинирајќи пат 

на растојание од препреката (27) помеѓу првата 

екстремна позиција и втората екстремна 

позиција.     

има уште 8 патентни барања 



 

 

39 

 

Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  3/2021 - 31/03/2021  
 

 

(51)  C 07F 5/02, C 07F 5/04, C 07K 16/28, A 61K 

39/395, A 61K 39/00, A 61K 31/69, A 61K 45/06, 

A 61P 35/00  

(11)  11338   (13) Т1 

(21)  2020/456   (22) 18/06/2020 

(45) 31/03/2021 

(30)  US201562248632P  30/10/2015  US; 

US201662281964P  22/01/2016  US and 

US201662323034P  15/04/2016  US 

(96)  28/10/2016 EP16860883.4 

(97)  27/05/2020 EP3368541 

(73)  Calithera Biosciences, Inc. 343 Oyster 

Point Boulevard Suite 200 South San 

Francisco, CA 94080, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  VAN ZANDT, Michael; LI, Jim; SJOGREN, 

Eric, B. and WHITEHOUSE, Darren 

(54)  СОСТАВИ И ПОСТАПКИ ЗА 

ИНХИБИРАЊЕ НА АКТИВНОСТ НА 

АРГИНАЗА  

(57)  1  Соединение коешто ја има структурата:  

        

или негова фармацевтска прифатлива сол.  

има уште 15 патентни барања 
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(51)  C 12P 19/02, C 12P 19/12, C 12P 19/04  

(11)  11339   (13) Т1 

(21)  2020/457   (22) 18/06/2020 

(45) 31/03/2021 

(30)  EP15184893  11/09/2015  EP 

(96)  19/08/2016 EP16754282.8 

(97)  29/04/2020 EP3347481 

(73)  Clariant International Ltd Rothausstrasse 

61 4132 Muttenz, CH 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  ZAVREL, Michael; DENNEWALD, Danielle 

and HOFFMANN, Philip 

(54)  ПРОЦЕС ЗА ПРОЧИСТУВАЊЕ НА 

ХИДРОЛИЗАТ НА БИОМАСА 

(57)  1  Процес за прочистување на хидролизат 

на биомаса кој што ги опфаќа следните чекори 

 

а) Обезбедување хидролизат на биомаса, каде 

што хидролизатот е подготвен со додавање на 

хидролаза ензими во биомасата; 

б) Прилагодување на температурата на 

хидролизатот на биомасата на температура 

селектирана од распонот од 50 до 95°C; 

в) Додавање најмалку една киселина во 

хидролизатот на биомасата; 

г) Одвојување на мешавината на хидролиза-

киселина на биомасата на цврста и течна за да 

се добие цврста фаза и течна фаза; 

д) Дејонизација на течната фаза на 

мешавината на хидролиза-киселина на 

биомасата по одвојувањето во согласност со 

чекорот г). 

има уште 13 патентни барања 
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(51)  H 02K 23/62, B 23Q 5/10, B 23Q 5/20, B 26D 

7/08, B 26D 11/00  

(11)  11340   (13) Т1 

(21)  2020/459   (22) 19/06/2020 

(45) 31/03/2021 

(30)  EP2327520  27/05/2020  EP 

(96)  30/11/2009 EP09177535.3 

(97)  27/05/2020 EP2327520 

(73)  GEISS Aktiengesellschaft 

Industriestrasse 2 96145 Sesslach, DE 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  Geiss, Manfred 

(54)  МАШИНСКА АЛАТКА, СКЛОП НА 

МАШИНСКИ АЛАТКИ И НАЧИН ЗА 

РАБОТЕЊЕ СО СКЛОП НА МАШИНСКИ 

АЛАТКИ 

(57)  1  Распоред на машински алатки (1), 

кој што има уред за ултразвучна обработка (2) и 

машинска алатка (3), што се карактеризира со 

тоа што машинската алатка има трајно побуден 

мотор со ротирачко поле (27) и со тоа што 

уредот за ултразвучна обработка (2) има 

сонотрод (4; 4’); 

каде што, со помош на моторот со ротирачко 

поле (27), сонотродот (4; 4') на уредот за 

ултразвучна обработка (2) може да се ротира 

за да се обработи материјалот (51; 51’); 

каде што уредот за ултразвучна обработка (2) 

има генератор на осцилации (22) и елемент за 

спојување (21) и, со помош на елементот за 

спојување (21), ултразвучните бранови можат 

да се пренесат до сонотродот (4; 4’); 

каде што машинската алатка (3) има уред за 

магнетизација (20) кој што е дизајниран така да 

го поврзе уредот за ултразвучна обработка (2) 

со машинската алатка (3) на непозитивен и 

заменлив начин; и 

каде што едно шупливо вретено (26) на 

машинската алатка (3) го поврзува моторот со 

ротирачко поле (27) со роторот (37) на уредот 

за магнетизација (20) за здружено вртење со 

него, а шупливото вретено (26) има еден дел 

(28) кој што е фиксно поврзан со роторот (41) 

на моторот со ротирачко поле (27) и каде што 

генераторот на осцилации (22) и елементот за 
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спојување (21) се протегаат низ шупливото 

вретено (26) на машинската алатка (3). 

има уште 4 патентни барања 

 

(51)  C 12N 9/24, C 12N 9/42, C 12P 7/64, C 12P 

19/28, C 12P 5/02, C 12P 7/02, C 12P 7/40, C 12P 

17/10, C 12P 13/04, C 12P 19/02  

(11)  11341   (13) Т1 

(21)  2020/460   (22) 19/06/2020 

(45) 31/03/2021 

(30)  EP14001784  21/05/2014  EP 

(96)  20/05/2015 EP15723515.1 

(97)  06/05/2020 EP3146061 

(73)  Clariant International Ltd 

Rothausstrasse 61 4132 Muttenz, CH 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11000 Скопје 

(72)  ZAVREL, Michael; DENNEWALD, Danielle; 

BARTUCH, Joerg and MARCKMANN, Henning 

(54)  ПРОЦЕС ЗА ХИДРОЛИЗА НА 

ЛИГНОЦЕЛУЛОЗЕН МАТЕРИЈАЛ, КАДЕ ШТО 

ХИДРОЛИЗАТОТ СЕ КОРИСТИ ЗА 

ПРОИЗВОДСТВО НА МИКРОБНА 

ХИДРОЛАЗА 

(57)  1  Процес за самодоволна ензимска 

хидролиза на материјал кој што содржи 

лигноцелулоза, кој што ги опфаќа следните 

чекори 

(а) подложување на материјал кој што содржи 

лигноцелулоза на претходна обработка во уред 

за претходна обработка; 

(б) доведување во контакт со претходно 

обработениот материјал кој што содржи 

лигноцелулоза  од чекорот а) со најмалку една 

хидролаза што содржи една или повеќе 

активности селектирани од активностите на 

егзо- и ендоцелулази, односно, 
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целобиохидролаза (CBH) I, II, ендоглуканаза 

(EG) I-IV, бета-глукозидаза (BGL), егзо- и 

ендохемицелулази, односно ксиланаза, 

ксилозидаза, ксилобиаза, арабиназа, 

арабинофукозидаза, мананаза, манозидаза, 

галактаза и галактозидаза и естерази, во сад за 

хидролиза за да се формира хидролизат; 

(в) одвојување на хидролизатот и 

последователно делење на хидролизатот на 

два дела (i) и (ii), каде што делот (i) е насочен 

кон сад за култивирање; 

(г) ферментирачки дел (i) на хидролизатот со 

најмалку еден микроорганизам и / или габа 

способни за производство на најмалку еден 

ензим кој што припаѓа на класата на хидролази; 

и 

(д) пренасочување на ферментираниот 

хидролизат од чекорот г) кон садот за 

хидролиза од чекорот б); 

при што хидролизатот се обработува за да се 

отстрани барем една супстанција којашто е 

инхибиторна за најмалку еден ензим и / или 

најмалку за еден микроорганизам и / или габа. 

има уште 11 патентни барања 

 

(11)  11342   (13) Т1 

(21)  2020/461   (22) 19/06/2020 

(45) 31/03/2021 

(30)  IT2016UA03318  10/05/2016  IT 

(96)  02/05/2017 EP17169029.0 

(97)  29/04/2020 EP3243392 
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(73)  BARILLA G. e R. Fratelli S.p.A. Via 

Mantova, 166 43100 Parma, IT 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)   ROSSI, Stefano; MARIANI, Manuel and 

BARDIANI, Italo 

(54)  ТЕСТЕНИНА СО НОВА ФОРМА 

(57)  1  Исушена тестенина во формата на 

тортилиона, на пример обликувана како 

шуплива цилиндрична цевка, која цевка има 

надворешен дијаметар од помеѓу 8 и 14 mm и 

има многубројни сртови (1’, 1“) по нејзината 

надворешна површина, наведените сртови се 

ориентирани на начинот на спирала со агол на 

наклон од помеѓу 40º и 58º.  

има уште 10 патентни барања 

 

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

  

(11)  11343   (13) Т1 

(21)  2020/462   (22) 22/06/2020 

(45) 31/03/2021 

(30)  US201662406252P  10/10/2016  US; 

US201762447850P  18/01/2017  US; 

US201762491164P  27/04/2017  US; 

US201762554817P  06/09/2017  US and 

US201762566093P  29/09/2017  US 

(96)  10/10/2017 EP17787843.6 

(97)  27/05/2020 EP3523301 

(73)  Array Biopharma Inc. 3200 Walnut Street 

Boulder, CO 80301 , US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

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

KOLAKOWSKI, Gabrielle R.; MORENO, David A.; 

ANDREWS, Steven W.; ARONOW, Sean;  BLAKE, 

James F.; BRANDHUBER, Barbara J.; 

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

MCNULTY, Oren T.; METCALF, Andrew T.; 

TANG, Tony P. and  REN, Li 

(54)  СУПСТИТУИРАНИ ПИРАЗОЛО[1,5-

A]ПИРИДИН СОЕДИНЕНИЈА КАКО RET 

КИНАЗНИ ИНХИБИТОРИ 

(57)  1  Соединение со формулата I:  

  

и нивни фармацевтски прифатливи соли и 

солвати, кадешто:  

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

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



 

 

45 

 

Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  3/2021 - 31/03/2021  
 

N;  

A е H, CN, Cl, CH3-, CH3CH2-, циклопропил, -

CH2CN или -CH(CN)CH3; 

B е  

(a) водород, 

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

3 флуори, 

(c) хидроксиC2-C6 алкил-, кадешто делот на 

алкилот е опционално супституиран со 1-3 

флуори или C3-C6 циклоалкилиден прстен, 

(d) дихидроксиC3-C6 алкил-, кадешто делот на 

алкилот е опционално супституиран со C3-C6 

циклоалкилиден прстен, 

(e) (C1-C6 алкокси)C1-C6 алкил опционално 

супституиран со 1-3 флуори, 

(f) (R1R2N)C1-C6 алкил-, кадешто споменатиот 

дел на алкил е опционално супституиран со OH 

и кадешто R1 и R2 се независно H или C1-C6 

алкил (опционално супституиран со 1-3 

флуори); 

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

член хетероарил прстен којшто има 1-3 

прстенести хетероатоми независно избран од 

N, O и S и е опционално супституиран со еден 

или повеќе независно избрани C1-C6 алкил 

супституенти; 

(h) (C3-C6 циклоалкил)C1-C3 алкил-, кадешто 

споменатиот циклоалкил е опционално 

супституиран со OH, 

(i) (хетCyca)C1-C3 алкил-, 

(j) хетCyca-; 

(k) C3-C6 циклоалкил-, кадешто споменатиот 

циклоалкил е опционално супституиран со OH, 

(l) (C1-C4 алкил)C(=O)O-C1-C6 алкил-, кадешто 

секој од C1-C4 алкил и C1-C6 алкил делови е 

опционално и независно супституиран со 1-3 

флуори, или 

(m) (R1R2N)C(=O)C1-C6 алкил-, кадешто R1 и 

R2 се независно H или C1-C6 алкил 

(опционално супституирани со 1-3 флуори);  

 

хетCyca- е 4-6 член хетероцикличен прстен 

којшто има 1-2 прстенести хетероатоми 

независно избрани од N и O и опционално 

супституиран со еден или повеќе супституенти 

независно избран од OH, C1-C6 алкил 

(опционално супституиран со 1-3 флуори), 

хидроксиC1-C6 алкил-, C1-C6 алкокси, (C1-C6 

алкил)C(=O)-, (C1-C6алкокси)C1-C6 алкил- и 

флуоро, или кадешто хетCyca е супституиран 

со оксо;  

Прстен D е (i) заситен 4-7 член хетероцикличен 

прстен којшто има два прстенести азотни 

атоми, (ii) заситен 7-9 член поврзан 

хетероцикличен прстен којшто има два 

прстенести азотни атоми и опционално има 

хетероатом во трет прстен којшто е кислород, 

(iii) заситен 7-11 член хетeроспироцикличен 

прстен којшто има два прстенести азотни 

атоми, или (iv) заситен 9-10 член бицикличен 

фузиран хетероцикличен прстен којшто има два 

прстенести азотни атоми, кадешто секој од 

споменатите прстени е опционално 

супституиран со (a) една до четири групи 

независно избрани од халоген, OH, C1- C3 

алкил којшто е опционално супституиран со 1-3 

флуори, или C1-C3 алкокси којшто е 

опционално супституиран со 1-3 флуори, (b) 

C3-C6 циклоалкилиден прстен, или (c) оксо 

група;  

E е  

(a) водород, 

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

3 флуори, 

(c) (C1-C6 алкокси)C1-C6 алкил- опционално 

супституиран со 1-3 флуори, 

(d) (C1-C6 алкил)C(=O)-, кадешто споменатиот 

алкил дел е опционално супституиран со 1-3 

флуори или со RgRhN- супституент кадешто Rg 

и Rh се независно H или C1-C6 алкил, 

(e) (хидроксиC2-C6 алкил)C(=O)- опционално 

супституиран со 1-3 флуори, 

(f) (C1-C6 алкокси)C(=O)-, 

(g) (C3-C6 циклоалкил)C(=O)-, кадешто 

споменатиот циклоалкил е опционално 

супституиран со еден или повеќе супституенти 
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независно избрани од C1-C6 алкил, C1-C6 

алкокси, OH, и (C1-C6 алкокси)C1-C6 алкил-, 

или споменатиот циклоалкил е супституиран со 

5-6 член хетероарил прстен којшто има 1-3 

прстенести хетероатоми независно избрани од 

N и O, 

(h) Ar1C1-C6 алкил-, 

(i) Ar1(C1-C6 алкил)C(=O)-, кадешто 

споменатиот алкил дел е опционално 

супституиран со OH, хидроксиC1-C6 алкил-, C1-

C6 алкокси, RmRnN- или RmRnN-CH2- кадешто 

секој Rm и Rn е независно H или C1-C6 алкил, 

(j) хетAr2C1-C6 алкил-, кадешто делот на алкил 

е опционално супституиран со 1-3 флуори, 

(k) хетAr2(C1-C6 алкил)C(=O)-, кадешто 

споменатиот дел на алкил е опционално 

супституиран со OH, хидроксиC1-C6 алкил- или 

C1-C6 алкокси, 

(l) хетAr2C(=O)-, 

(m) хетCyc1C(=O)-, 

(n) хетCyc1C1-C6 алкил-, 

(o) R3R4NC(=O)-, 

(p) Ar1N(R3)C(=O)-, 

(q) хетAr2N(R3)C(=O)-, 

(r) (C1-C6 алкил)SO2-, кадешто делот на алкил 

е опционално супституиран со 1-3 флуори, 

(s) Ar1SO2-, 

(t) хетAr2SO2-, 

(u) N-(C1-C6 алкил)пиридинонил, 

(v) Ar1C(=O)-, 

(w) Ar1O-C(=O)-, 

(x) (C3-C6 циклоалкил)(C1-C6 алкил)C(=O)-, 

(y) (C3-C6 циклоалкил)(C1-C6 алкил)SO2-, 

кадешто делот на алкил е опционално 

супституиран со 1-3 флуори,  

(z) Ar1(C1-C6 алкил)SO2-, 

(aa) хетCyc1-O-C(=O)-, 

(bb) хетCyc1CH2C(=O)-, 

(cc) хетAr2, или 

(dd) C3-C6 циклоалкил;  

Ar1 е фенил опционално супституиран со еден 

или повеќе супституенти  независно избран од 

групата составена од халоген, CN, C1-C6 алкил 

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

C6 алкокси (опционално супституиран со 1-3 

флуори), ReRfN- кадешто Re и Rf се независно 

H или C1-C6 алкил, (RpRqN)C1-C6 алкокси- 

кадешто Rp и Rq се независно H или C1-C6 

алкил, и (хетAra)C1-C6 алкил- кадешто хетAra е 

5-6 член хетероарил прстен којшто има 1-2 

прстенести азотни атоми, или Ar1 е фенил 

прстен фузиран за 5-6 член хетероцикличен 

прстен којшто има 1-2 прстенести хетероатоми 

независно избран од N и O;  

хетAr2 е 5-6 член хетероарил прстен којшто има 

1-3 прстен хетероатоми независно избран од N, 

O и S или 9-10 член бицикличен хетероарил 

прстен којшто има 1-3 прстенести азотни атоми, 

кадешто хетAr2 е опционално супституиран со 

еден или повеќе супституенти независно 

избрани од групата составена од халоген, CN, 

C1-C6 алкил (опционално супституиран со 1-3 

флуори), C1-C6 алкокси (опционално 

супституиран со 1-3 флуори), (C1- C6 

алкокси)C1-C6 алкил-(опционално супституиран 

со 1-3 флуори), ReRfN- кадешто Re и Rf се 

независно H или C1-C6 алкил, OH, (C1-C6 

алкокси)C1-C6 алкокси- и C3-C6 циклоалкил;  

хетCyc1 е 4-6 член заситен хетероцикличен 

прстен којшто има 1-2 прстен хетероатоми 

независно избран од N, O и S кадешто 

споменатиот хетероцикличен прстен е 

опционално супституиран со еден или повеќе 

супституенти независно избрани од C1-C6 

алкокси и халоген; 

R3 е H или C1-C6 алкил; и  

R4 е C1-C6 алкил.  

има уште 21 патентни барања 

 

(11)  11345   (13) Т1 

(21)  2020/463   (22) 22/06/2020 

(45) 31/03/2021 

(30)  US201462045756P  04/09/2014  US and 

US201462045802P  04/09/2014  US 

(96)  04/09/2015 EP15838126.9 



 

 

47 

 

Патенти / Patentat 
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(97)  15/04/2020 EP3188645 

(73)  Memic Innovative Surgery Ltd. 

6 Yonatan Netanyahu Street 6037604 Or-

Yehuda , IL 

(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)  COHEN, Dvir and SHAPIRA, Eli 

(54)  УРЕД И СИСТЕМ КОЈ ШТО ВКЛУЧУВА 

МЕХАНИЧКИ РАЦЕ 

(57)  1  Медицински хируршки уред со големина 

и форма за вметнување во тело кој што се 

состои од: 

најмалку еден издолжен механички 

екстремитет (104, 106) кој што има проксимален 

и дистален крај и кој што содржи: 

 

сегмент за поддршка (102, 3102); 

првт сегмент (112, 3112) кој што се протега од 

споменатиот сегмент за поддршка, при што 

споменатиот прв сегмент дефинира шуплив 

премин во првиот сегмент кој што завршува во 

прв дел за поврзување кој што има прв зглоб 

(120, 3120); при што споменатиот прв зглоб е 

формиран од врзоп од мноштво врски (2702), 

при што секоја врска има воздушен отвор (2799, 

2899); 

втор сегмент (116, 3116) кој што се протега од 

споменатиот прв дел за поврзување и завршува 

во алатка (124, 3124) или конектор за алатка; и 

прв контролен дел кој што има прв свитлив дел 

за пренос на вртежниот момент (3116ETT) и 

споен со споменатиот втор сегмент, со што 

ротацијата на споменатиот контролен дел 

доведува до ротација на споменатиот втор 

сегмент; 

каде што споменатиот прв контролен дел е 

сместен во споменатиот шуплив премин на 

првиот сегмент  и е конфигуриран така да го 

пренесува вртежниот момент од првиот крај до 

вториот крај на споменатиот дел за 

пренесување на вртежниот момент по 

должината на една долга оска на споменатиот 

дел за пренесување на вртежниот момент, каде 

што свиткувањето на споменатиот прв зглоб  

доведува до свиткување на споменатиот прв 

свитлив дел за пренос на вртежниот момент; 

при што споменатиот дел за пренесување на 

вртежниот момент содржи мноштво елементи 

(2397a, 2397b) кои што се меѓусебно поврзани 

со конектори за пренос на вртежниот момент 

(2296, 2196a, 2196b, 2196c, 2196d); при што 

споменатите елементи дефинираат отворени 

простори (2299, 2499C, 2499E) помеѓу нив кои 

што се збиени или проширени со што се 

обезбедува свиткување на споменатиот дел за 

пренесување на вртежниот момент.  

има уште 10 патентни барања 
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(51)  C 07J 13/00, C 07J 21/00, C 07J 7/00, C 07J 

31/00, C 07J 43/00, C 07J 3/00  

(11)  11346   (13) Т1 

(21)  2020/464   (22) 22/06/2020 

(45) 31/03/2021 

(30)  PCT/CN2013/074312  17/04/2013  CN 

(96)  17/04/2014 EP14768089.4 

(97)  25/03/2020 EP2986624 

(73)  Sage Therapeutics, Inc. 215 First Street 

Cambridge, MA 02142, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  SALITURO, Francesco G.; BOTELLA, 

Gabriel Martinez; HARRISON, Boyd L.; 

ROBICHAUD, Albert Jean and BERESIS, Richard 

Thomas 

(54)  19-NOR НЕВРОАКТИВНИ СТЕРОИДИ ЗА 

МЕТОДИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ 

(57)  1  Соединение со Формула (IIa): 

 

 

  

 

или негова фармацевтски прифатлива сол; 

каде што: 

    

претставува единечна или двојна врска како 

што дозволува валентноста; 

G4 е N, NRN4, C-RG4, или C-(RG4)2 како што 

дозволува валентноста; 

G5 е N, NRN5, C-RG5, или C-(RG5)2 како што 

дозволува валентноста; 

G6 е N, NRN6, C-RG6, или C-(RG6)2 како што 

дозволува валентноста; и 

G7 е N, NRN7, C-RG7, или C-(RG7)2 како што 
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Гласник/ Buletini Бр./Nr.  3/2021 - 31/03/2021  
 

дозволува валентноста; 

секој случај на RG3, RG4, RG5, RG6, и RG7 е, 

независно, водород, халоген, -NO2,-CN, -ORGA, 

-N(RGA)2, -C(=O)RGA, -C(=O)ORGA, -

OC(=O)RGA, -OC(=O)ORGA, -C(=O)N(RGA)2,-

N(RGA)C(=O)RGA, -OC(=O)N(RGA)2, -

N(RGA)C(=O)ORGA, -S(=O)2RGA, -

S(=O)2ORGA,-OS(=O)2RGA, -S(=O)2N(RGA)2, -

N(RGA)S(=O)2RGA, -S(=O)RGA, -S(=O)RGA, -

OS(=o)RGA,-S(=O)N(RGA)2, -N(RGA)S(=O)RGA, 

заменет или незаменет C1-6 алкил, заменет 

или незаменет C2-6 алкенил, заменет или 

незаменет C2-6 алкинил, заменет или 

незаменет C3-6 карбоциклил, заменет или 

незаменет 3- до 6- член хетероцилил, заменет 

или незаменет арил, или заменет или 

незаменет хетероарил; 

секој случај на RN4, RN5, RN6, и RN7 е 

независно водород, заменет или незаменет C1-

6 алкил, или азотна заштитна група; 

секој случај на RGA е независно водород, 

заменет или незаменет C1-6 алкил, заменет 

или незаменет C2-6 алкенил, заменет или 

незаменет C2-6 алкинил, заменет или 

незаменет C3-6 карбоциклил, заменет или 

незаменет 3- до 6- член хетероцилил, заменет 

или незаменет арил, заменет или незаменет 

хетероарил, кислородна заштитна група кога е 

закачена за кислород, азотна заштитна група 

кога е закачена за азот, или две RGA групи се 

земeни со атомите кои што интервенираат за 

да се формира заменет или незаменет 

карбоцикличен или хетероцикличен прстен; 

R1 е незаменет C1-6 алкил, заменет или 

незаменет C2-6 алкенил, заменет или 

незаменет C3-6 карбоциклил, C1-6 алкил 

заменет со еден или два атоми на флуор, или 

C1-6 алкил заменет со една или повеќе -ORA1 

групи, каде што RA1 е водород или заменет или 

незаменет алкил; 

R2 е водород, халоген, заменет или незаменет 

C1-6 алкил, заменет или незаменет C2-6 

алкенил, заменет или незаменет C2-6 алкинил, 

заменет или незаменет C3-6 карбоциклил, или -

ORA2, каде што RA2 е водород или заменет 

или незаменет C1-6 алкил, заменет или 

незаменет C2-6 алкенил, заменет или 

незаменет C2-6 алкинил, или заменет или 

незаменет C3-6 карбоциклил; 

R3a е водород или -ORA3, каде што RA3 е 

водород, заменет или незаменет C1-6 алкил, 

заменет или незаменет C2-6 алкенил, заменет 

или незаменет C2-6 алкинил, или заменет или 

незаменет C3-6 карбоциклил, и R3b е водород; 

или R3a и R3b се здружени за да се формира 

оксо (=O) група; 

секој од R4a или R4b е независно водород, 

заменет или незаменет C1-6 алкил, или 

халоген; 

под услов ако врската p е двојна врска, тогаш 

врската q е единечна врска, под услов ако 

врската q е двојна врска, тогаш врската p е 

единечна врска и R4b е отсутен; и под услов 

ако двете врски p и q се единечни врски, тогаш 

водородот на C5 е во алфа или бета 

конфигурацијата. 

има уште 12 патентни барања 
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(51)  A 01N 63/00, C 12N 15/1C 12N 15/00, C 12N 

15/86, C 40B 20/04, C 40B 30/04, C 40B 40/08  

(11)  11347   (13) Т1 

(21)  2020/465   (22) 22/06/2020 

(45) 31/03/2021 

(30)  US201461938608P  11/02/2014  US 

(96)  11/02/2015 EP15749644.9 

(97)  08/04/2020 EP3105328 

(73)  The Regents of the University of Colorado, 

a body corporate 1800 Grant Street, 8th Floor 

Denver, CO 80203, 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)  GILL, Ryan, T. and GARST, Andrew 

(54)  ИНЖЕНЕРИНГ НА МУЛТИПЛЕКСИРАН 

ГЕНОМ ОВОЗМОЖЕН ОД CRISPR 

(57)  1  Синтетизирана касета која што се 

состои од: 

(i) најмалку една касета за уредување која што 

содржи (а) регион кој што е хомологен на таргет 
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регион на нуклеинска киселина во една клетка, 

(б) мутација на најмалку еден нуклеотид во 

однос на споменатиот таргет регион и (в) 

мутиран протоспејсер соседен мотив (PAM) кој 

што не е препознаен од страна на CRISPR 

системот; и 

(ii) нуклеинска киселина која што кодира 

водилка RNA (gRNA) која што содржи (а) регион 

комплементарен на еден дел од таргет 

регионот и (б) регион кој што регрутира 

ендонуклеаза. 

има уште 12 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/513, A 61K 31/7072, A 61K 9/00, A 

61K 9/20, A 61P 35/00  

(11)  11283   (13) Т1 

(21)  2020/544   (22) 14/07/2020 

(45) 31/03/2021 

(30)  JP2012031144  15/02/2012  JP 

(96)  14/02/2013 EP13749905.9 

(97)  20/05/2020 EP2815752 

(73)  Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. 1-27 

Kandanishiki-cho Chiyoda-ku Tokyo 101-8444 , 

JP 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  OHNISHI, Yoshito and OGATA, Tetsuo 

(54)  ОРАЛЕН ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ 

(57)  1  Необложена таблета која содржи α,α,α-

трифлуоротимидин и 5-хлоро-6-(2-
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иминопиролидин-1-ил)метил-2,4(1H,3H)-

пиримидин дион хидрохлорид како активна 

состојка; содржи шеќерен  алкохол или 

дисахарид како ексципиент, еден или повеќе 

избрани од група која се состои од 

хидрогенирани масла и стеаринска киселина 

како лубрикант, и е без адитив кој содржи 

метална сол. 

има уште 12 патентни барања 

 

(51)  E 01B 37/00, B 05B 12/12, B 05B 1/20, B 

05B 12/14, B 60F 1/04, B 61D 15/00  

(11)  11284   (13) Т1 

(21)  2020/545   (22) 14/07/2020 

(45) 31/03/2021 

(30)  CH5152016  19/04/2016  CH 

(96)  19/04/2017 EP17726109.6 

(97)  24/06/2020 EP3445596 

(73)  Hürlimann Railtec AG Kempttalstrasse 124 

8308 Illnau, CH 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  Am Dorfbach 40 

(54)  УРЕД ЗА ПРАЗНЕЊЕ НА 

МУЛТИКОМПОНЕНТНИ ЛЕПИЛА НА 

ГРАНУЛАРНА МЕШАВИНА,МЕТОД НА 

ПРАЗНЕЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА УРЕДОТ 

(57)  1  Уред за транспорт на 

повеќекомпонентни лепила од најмалку две 

флуидни компоненти (А, B) како и сите 

потребни елементи за нивно ширење од 

одделно зачуваните компоненти (А, B) до 

грануларна песочна подлога (6) на железничка 

пруга (4) на место за употреба, и за носење и 

празнење на овие мултикомпонентни лепила на 

местото на употреба во грануларната песочна 

подлога (6) на дел од шините од железницата 

(4) таму,  

се карактеризира по тоа што  

наведениот уред е и патно-пренослив и погоден 

за железница со тоа што опфаќа или  

железнички соодветно патничко возило (71) или 

најмалку едно патно-превозно железничко 

возило (2, 3) со патничко возило (53) или 

приколка за патишта (58) кои припаѓаат на 

уредот за негов превоз по пат, со што и во 

двата случаи железничките тркала можат да се 

менуваат со мерач (72, 24), и пришто ова 

патничко или железничко возило ги вклучува 

сите потребни елементи за напојување со 

електрична енергија и контрола за пумпање на 

компонентите (А, B) со запчани пумпи, за нивно 

мешање и нивно контролирано празнење како 

повеќекомпонентно лепило преку единицата за 

прскање што припаѓа на уредот, која има 

прскалка (17) и е поставена на едно од 

возилата (71), кое служи како вагон за прскање, 

и која што прскалка (17) може да се снабдува 

од овие компоненти (А, B), и овие компоненти 

(А, B) може да се испумпуваат од најмалку два 

одвоени контејнери (60,61)  

кои може да се носат во придружни канти за 

фаќање (56) на железнички погодно возило (71) 

или на едно од патно-транспортните возила (2) 

на уредот, пришто компонентите (А, B) може да 

се испумпаат преку придружни флексибилни 

линии на црева (9, 10) секој преку запчеста 

пумпа и мерач на проток на маса (15, 16) до 

миксер (29) и потоа до прскалката (17) на 

уредот, и која што прскалка (17) на единицата 

за прскање е хоризонтално и вертикално 

подвижна на автоматски контролиран начин 

управуван од мотор на вагонот за прскање и 

монтиран ротирачки во сите правци на конзола 

(18), кој се протега низ ширината на вагонот за 

прскање, за контролирано ширење на 

лепливата смеса кое е зависно од брзина во 

мноштво изборни модели на прскање. 

има уште 14 патентни барања 
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(11)  11285   (13) Т1 

(21)  2020/546   (22) 14/07/2020 

(45) 31/03/2021 

(96)  27/04/2017 EP17907281.4 

(97)  17/06/2020 EP3461310 

(73)  Beijing Didi Infinity Technology And 

Development Co., Ltd. Building 34 No. 8 

Dongbeiwang West Road Haidian District 

Beijing 100193, CN 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  LUO, Qing and WANG, Zheng 

(54)  СИСТЕМИ И МЕТОДИ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ 

ПРОЦЕНЕТО ВРЕМЕ НА ПРИСТИГНУВАЊЕ 

(57)  1  Систем [100] за одредување на 

проценето време на пристигнување, кој се 

состои од: 

 

уред за складирање [150] кој вклучува сет со 

упатства; и 

најмалку еден процесор [220] конфигуриран да 

комуницира со уредот за  складирање [150] 

и да извршува сет со упатства за да предизвика 

системот да: 

 

добие барање за услуга од терминал [130]; 

одреди референтна слика поврзана за 

барањето за услуга; 

добие обучен модел на нервна мрежа;  

добие проценето време на пристигнување во 

врска со барањето за услуга засновано врз 

референтната слика и обучениот модел на 

нервна мрежа; и 

го пренесе проценетото време на 

пристигнување до терминал [130], пришто  

референтната слика означува барем една од 

географските  информации, сообраќајните 

информации и информации за маршрутата 

поврзани со барањето за услуга; и 

обучениот модел на нервна мрежа се базира на 

повеќе претходни налози за услуга со повеќе 

претходни слики за карактеристика поврзани со 

повеќето претходни налози за услуга. 

има уште 14 патентни барања 



 

 

54 

 

Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  3/2021 - 31/03/2021  
 

 

(51)  C 07D 403/12, C 07D 417/12, C 07D 417/14, 

C 07D 413/12, A 61K 31/4045, A 61P 25/28  

(11)  11290   (13) Т1 

(21)  2020/547   (22) 21/07/2020 

(45) 31/03/2021 

(30)  US201461933246P  29/01/2014  US and 

US201462078895P  12/11/2014  US 

(96)  28/01/2015 EP18156929.4 

(97)  29/04/2020 EP3348556 

(73)  UCB Biopharma SRL Allée de la 

Recherche 60 1070 Brussels, BE 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  WRASIDLO, Wolfgang and STOCKING, 

Emily M. 

(54)  ХЕТЕРОАРИЛ АМИДИ КАКО 

ИНХИБИТОРИ НА ПРОТЕИНСКА 

АГРЕГАЦИЈА 

(57)  1  Соединение со Формула (I):  

  

каде што:  

 

R1 е H, хало, C1-4алкил, или CF3; 

R2 е -CF3, или C1-4алкил несупституиран или 

супституиран со хало или -CF3; 

A е 5-член хетероарил прстен; 

Y е отсутен или е C1-4алкилен; 

каде Y е отсутен:  

 

R3 и R4 заедно со азотниот атом за кој се 

сврзани формираат моноцикличен 

хетероциклоалкил прстен, несупституиран или 

супституиран со C1-4алкил; и 

каде Y е C1-4алкилен:  

 

R3 и R4 заедно со азотниот атом за кој се 

сврзани формираат моноцикличен 

хетероциклоалкил прстен, несупституиран или 

супституиран со C1-4алкил; или 

R3 и Y заедно со азотниот атом за кој R3 е 

сврзан формираат моноцикличен 

хетероциклоалкил прстен, и R4 е H или C1-

4алкил; 



 

 

55 

 

Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  3/2021 - 31/03/2021  
 

или негова фармацевтски прифатлива сол. има уште 16 патентни барања 

 

(51)  H 04L 12/14, H 04L 29/12, H 04M 15/00, H 

04W 4/24  

(11)  11291   (13) Т1 

(21)  2020/548   (22) 21/07/2020 

(45) 31/03/2021 

(30)  SE0950211  01/04/2009  SE 

(96)  25/03/2010 EP10759119.0 

(97)  13/05/2020 EP2415286 

(73)  Synapse International S.A. 53, route du 

Arlon 8211 Mamer , LU 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  BERGQVIST, Per and WILLEHADSON, 

Stefan 



 

 

56 

 

Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  3/2021 - 31/03/2021  
 

(54)  СИСТЕМ И МЕТОД КОИ ШТО МОЖАТ ДА 

ОВОЗМОЖАТ НАЈКРАТКА РУТА ЗА 

ПОВРЗУВАЊЕ 

(57)  1  Систем (10) кој што се состои од 

домашна мрежа (14) и странска мрежа (16) за 

мобилно средство (12) на еден претплатник, 

при што споменатиот систем е прилагоден така 

да овозможи најкратка рута за поврзување за 

споменатото мобилно средство (12) кога 

споменатото мобилно средство (12) се движи 

помеѓу споменатата домашна мрежа (14) и 

споменатата странска мрежа (16), што се 

карактеризира со тоа што, споменатиот систем 

(10) содржи средство за регистрација на 

ваучери (20) содржан во споменатата странска 

мрежа (16), со тоа што услужното средство (18) 

содржано во споменатата странска мрежа (16) 

е прилагодено така да комуницира со него, и да 

добива информации за ваучер, на кој што има 

одредена сума на пари, во врска со 

споменатата странска мрежа (16), од 

споменатото средство за регистрација на 

ваучери (20), кога споменатото мобилно 

средство (12) бара поврзување со Интернет, и 

со тоа што споменатото услужно средство (18) 

е прилагодено така да пренасочи еден пакет 

кон излезна порта (22) содржана во 

споменатата странска мрежа (16) ако е 

регистриран ваучер, на кој што има доволна 

сума на пари во споменатото средство за 

регистрација на ваучери (20), каде што 

споменатата излезна порта (22) е прилагодена 

така да додели IP адреса за споменатото 

мобилно средство (12) и да функционира како 

точка за пристап до Интернет. 

има уште 13 патентни барања 

 



 

 

57 

 

Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  3/2021 - 31/03/2021  
 

(51)  C 07K 16/28, C 12N 15/13, A 61K 39/395, A 

61P 27/00, A 61P 37/00  

(11)  11292   (13) Т1 

(21)  2020/549   (22) 21/07/2020 

(45) 31/03/2021 

(30)  US319574P  31/03/2010  US 

(96)  30/03/2011 EP16206265.7 

(97)  29/04/2020 EP3178851 

(73)  Boehringer Ingelheim International GmbH 

Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein, 

DE 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  SINGH, Sanjaya; LITZENBURGER, Tobias;  

BARRETT, Rachel;  BRODEUR, Scott and  

CANADA, Keith A. 

(54)  Анти-CD40 антитела 

(57)  1  Хуманизирано анти-CD40 антитело со 

варијабилна тешка низа и варијабилна лесна 

низа кои содржат аминокиселински секвенци со 

SEQ ID NO:53 и SEQ ID NO:52, соодветно, каде 

што антителото содржи хуман 

имуноглобулински Fc регион и каде што 

антителото е IgG1 антитело. 

има уште 9 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  3/2021 - 31/03/2021  
 

(51)  C 07D 333/24, A 61K 31/38A 61P 27/16  

(11)  11293   (13) Т1 

(21)  2020/550   (22) 21/07/2020 

(45) 31/03/2021 

(30)  EP20170158326  28/02/2017  EP 

(96)  27/02/2018 EP18707374.7 

(97)  17/06/2020 EP3484863 

(73)  Acousia Therapeutics GmbH Sindelfinger 

Strasse 3 72070 Tübingen, DE 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  BÖS, Michael 

(54)  ЦИКЛИЧНИ АМИДИ КАКО ОТВОРАЧИ НА 

КАЛИУМ КАНАЛИ    

(57)  1  Соединение избрано од следните групи 

на соединенија:  

 

(1R,2R,4S)-рел-N-(3-

(пентафлуоросулфанил)бензил)бицикло[2.2.1]х

ептан-2-карбоксамид 

(1S,2S,4R)-N-(3-

(пентафлуоросулфанил)бензил)бицикло[2.2.1]х

ептан-2-карбоксамид 

(1R,2R,4S)-рел-N-(3-

(трифлуорометил)бензил)бицикло[2.2.1]хептан-

2-карбоксамид 

(1R,2R,4S)-рел-N-(3-

(трифлуорометокси)бензил)бицикло[2.2.1]хепта

н-2-карбоксамид 

(1S,2S,4R)-N-(3-

(трифлуорометил)бензил)бицикло[2.2.1]хептан-

2-карбоксамид 

(1S,2S,4R)-N-(3-

(трифлуорометокси)бензил)бицикло[2.2.1]хепта

н-2-карбоксамид.  

има уште 5 патентни барања 



 

 

59 

 

Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  3/2021 - 31/03/2021  
 

 

(51)  C 11B 3/00, C 11B 3/08, C 11B 3/16, C 11C 

1/00, C 11C 1/10  

(11)  11304   (13) Т1 

(21)  2020/552   (22) 22/07/2020 

(45) 31/03/2021 

(30)  FI20160005735  30/09/2016  FI 

(96)  28/09/2017 EP17784878.5 

(97)  15/07/2020 EP3519540 

(73)  Neste Oyj Keilaranta 21 02150 Espoo , FI 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  BERGSTRÖM, Pia; TOUKONIITTY, Blanka; 

MALM, Annika and WADDILOVE, Mervi 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ПРОЧИСТУВАЊЕ НА 

ЖИВОТИНСКИ ИЛИ РАСТИТЕЛНИ МАСТИ 

(57)  1  Постапка за прочистување липиден 

материјал, се карактеризира со тоа што 

постапката ги содржи следниве чекори: 

  

а) складирање на липидниот материјал во 

собирен резервоар на покачена температура, 

б) овозможување на нечистотиите да се 

наталожат на дното од собирниот резервоар и 

со тоа да формираат масна наталожена фаза, 

в) одвојување на формираната масна 

наталожена фаза од остатокот на липидниот 

материјал,  

г) понатамошно процесирање на липидниот 

материјал, 

д) прочистување на наведената масна 

наталожена фаза од нечистотии, и опционално  

ѓ) враќање на прочистеното масло од чекорот 

на прочистување e) во наведениот собирен 

резервоар, 

кадешто постапката се карактеризира со тоа 

што чекорот e) содржи чекор на топлински 

третман кој се состои од чекори на:  

 

i. загревање на наведената масна наталожена 

фаза до температура од околу 150°C до околу 

300°C, 

ii. додавање на поларен растворувач кон 

наведената масна наталожена фаза за 

отстранување на нечистотиите од масната 

фаза н.п. како што се соединенија на фосфор 

или калциум, и 

iii. сепарација и обновување на прочистеното 

масло и, кадешто наведената покачена 

температура во чекор a) е од околу 40°C до 

околу 120°C. 

има уште 13 патентни барања 

 

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

(11)  11305   (13) Т1 

(21)  2020/571   (22) 29/07/2020 

(45) 31/03/2021 

(30)  US201562149325P  17/04/2015  US; 

US201562265268P  09/12/2015  US; 

US201562269000P  17/12/2015  US and 

US201662303855P  04/03/2016  US 

(96)  15/04/2016 EP16718835.8 



 

 

60 

 

Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  3/2021 - 31/03/2021  
 

(97)  27/05/2020 EP3283107 

(73)  Bristol-Myers Squibb Company Route 206 

and Province Line Road Princeton, NJ 08543, 

US 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  SADINENI, Vikram;  QUAN, Yong and 

KASERER, Wallace 

(54)  СОСТАВИ КОИ СОДРЖАТ 

КОМБИНАЦИЈА НА ИПИЛИМУМАБ И 

НИВОЛУМАБ 

(57)  1  Фармацевтски состав кој содржи 

сооднос од 1:3 на ниволумаб спрема 

ипилимумаб содржи 4.62 mg/ml ипилимумаб, 

1.54 mg/ml ниволумаб, 18.46 mM Tris 

хидрохлорид (HCl), 1.54 mM натриум цитрат 

дихидрат, 96.15 mM NaCl, 1.15% w/v манитол, 

93.85 µM пентетова киселина, и 0.012 % w/v 

PS80.  

 

 

(51)  C 07C 69/734, C 07D 303/16, A 61K 31/2A 

61K 31/216, A 61P 35/00  

(11)  11306   (13) Т1 

(21)  2020/574   (22) 30/07/2020 

(45) 31/03/2021 

(30)  US250287P  09/10/2009  US 

(96)  08/10/2010 EP10821532.8 

(97)  24/06/2020 EP2486026 

(73)  MacGregor, Alexander 5 Scott-Hall Court 

Markham, Ontario L6C 1A4, CA 



 

 

61 

 

Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  3/2021 - 31/03/2021  
 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11000 Скопје 

(72)  MacGregor, Alexander 

(54)  ДЕРИВАТИ НА ДИ(ФЕНИЛПРОПАНОИД) 

ГЛИЦЕРОЛ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА КАНЦЕР 

(57)  1  Соединение за употреба при 

лекувањето на канцер, каде што соединението 

е со формула (Ia): 

 

  

 

каде што: 

 

R1 и R2 се независно OH, алкокси или 

алкилкарбонилокси, 

R4 е OH и 

R6 е H, 

или негова фармацевтски прифатлива сол. 

има уште 3 патентни барања 



 

 

62 

 

Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  3/2021 - 31/03/2021  
 

 

 



 

 

63 

 

Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  3/2021 - 31/03/2021  
 

(51)  A 61K 31/192, A 61K 31/282, A 61K 31/475, 

A 61K 31/555, A 61K 33/24, A 61K 47/14, A 61K 

45/06, A 61K 47/12, A 61P 35/00, A 61P 35/04  

(11)  11307   (13) Т1 

(21)  2020/578   (22) 31/07/2020 

(45) 31/03/2021 

(30)  US201261703890P  21/09/2012  US; 

US201261707733P  28/09/2012  US and 

US201361779509P  13/03/2013  US 

(96)  15/09/2013 EP13838639.6 

(97)  22/07/2020 EP2897620 

(73)  Intensity Therapeutics, Inc 43 Ledge Wood 

Road Redding, CT 06896, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11000 Скопје 

(72)  BENDER, Lewis 

(54)  МЕТОД ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА КАНЦЕР 

(57)  1  Состав кој што содржи терапевтски 

ефикасна количина на терапевтски агенс и 

агенс за засилување на интрацелуларната 

пермеација за употреба при лекување на 

канцер кај еден субјект, каде што терапевтскиот 

агенс содржи платински агенс, каде што агенсот 

за засилување на интрацелуларната 

пермеација е селектиран од групата која што се 

состои од 6-оксо-6 фенилхексанонска киселина, 

8-Циклохексил-8-оксооктанонска киселина, N- 

(8- [2-хидроксибензоил] амино)октанонска 

киселина, и негова функционално ефикасна и 

каде што составот е за употреба при 

интратуморална примена. 

има уште 16 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  3/2021 - 31/03/2021  
 

(51)  A 61K 31/592, A 61K 9/48, A 61K 9/20, A 

61K 31/593  

(11)  11308   (13) Т1 

(21)  2020/579   (22) 04/08/2020 

(45) 31/03/2021 

(30)  US201361801896P  15/03/2013  US 

(96)  14/03/2014 EP14717038.5 

(97)  22/07/2020 EP2968172 

(73)  EirGen Pharma Ltd. Westside Business 

Park Old Kilmeaden Road Waterford X91 YV67, 

IE 

(74)  Адвокатско друштво Јоанидис ул. Донбас 

бр. 14/1-1000, Скопје 

(72)  WHITE, Jay, A.; MELNICK, Joel, Z.; 

AGUDOAWU, Sammy, A. and TABASH, Samir, P. 

(54)  STABILIZED MODIFIED RELEASE 

VITAMIN D FORMULATION AND METHOD OF 

ADMINISTRING SAME  

(57)  1  Контролирано ослободување на орална 

формулација на состојката витамин Д, која 

содржи еден или и двата 25-хидроксивитамин 

Д2 и 25-хидроксивитамин Д3, формулација која 

се состои од матрица која може слободно да се 

врзува и контролирано да ослободува од 

состојката на витамин Д, која матрица се состои 

од целулозен етер, кадешто целулозниот етер 

е присутен во количина од најмалку 5 од 

формулацијата, врз основа на вкупната тежина 

на формулацијата исклучувајќи ги било какви 

дополнителни облоги или школки (wt%). 

има уште 19 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  3/2021 - 31/03/2021  
 

(51)  C 11D 1/14, C 11D 17/00, C 11D 3/00, C 11D 

3/32, C 11D 3/20, C 11D 3/22, C 11D 3/10  

(11)  11309   (13) Т1 

(21)  2020/580   (22) 04/08/2020 

(45) 31/03/2021 

(30)  ES201530321  12/03/2015  ES 

(96)  09/03/2016 EP16761134.2 

(97)  06/05/2020 EP3299446 

(73)  Martí Coma, Lorena Av. Diagonal 421 2º 2ª 

08008 Barcelona, ES 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11000 Скопје 

(72)  CAPARRÓS CASCO, Jordi 

(54)  СОСТАВ НА ДЕТЕРГЕНТ ВО ФОРМА НА 

ПЕНЛИВА ТАБЛЕТА 

(57)  1  Состав на детергент во форма на 

пенлива таблета кој што содржи: 

 

а) анјонски сурфактант од типот на 

алкилсулфат кој што има линеарен или 

разгранет C8-18 алкил синџир во форма на 

натриумова, калиумова, амониумова, 

моноетаноламониумова, диетаноламониумова 

или триетаноламониумова сол, 

б) систем за создавање на пена, формиран од 

органска киселина растворлива во вода и 

неорганска сол селектирана од групата која што 

е формирана од алкален карбонат, алкален 

бикарбонат и нивни мешавини,  

в) средство за распаѓање кое што содржи 

комбинација на скроб и натриум карбоксиметил 

целулоза, и 

г) уреа. 

има уште 19 патентни барања 

 

(51)  C 07K 16/28  

(11)  11310   (13) Т1 

(21)  2020/581   (22) 04/08/2020 

(45) 31/03/2021 

(30)  US324944P  16/04/2010  US 

(96)  15/04/2011 EP17163411.6 

(97)  06/05/2020 EP3202789 

(73)  Biogen MA Inc.   225 Binney Street   

Cambridge, MA 02142, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11000 Скопје 

(72)  MCLACHLAN, Karen; TAYLOR, Frederick R. 

and LUGOVSKOY, Alexey A. 

(54)  АНТИ-VLA-4 АНТИТЕЛА 

(57)  1  Фармацевтски состав кој што содржи 

молекула на рекомбинантно антитело или негов 

α4-врзувачки фрагмент, кој што содржи 

варијабилен тежок ланец и варијабилен лесен 

синџир, каде што:  

(а) варијабилниот тежок ланец ја содржи 

рамковната низа на варијабилниот тежок 

синџир од IGHV1-f и CDR од VH синџирот на 

глувчево антитело HP1/2, при што CDR1 ја 

содржи низата GFNIKDTYM, CDR2 ја содржи 

низата RIDPASGDTKYDPKFQV и CDR3 ја 

содржи низата GMWVSTGYALDF и 

аминокиселински остатоци на рамковните 

позиции 24 и 94 од варијабилниот тежок синџир 

според шемата за нумерирање Кабат се 

заменети, каде што заменетиот остаток на 

рамковната положба 24 е аланин (А) и 

заменетиот остаток на рамковната позиција 94 

е аспартна киселина (D); 

(б) варијабилниот лесен синџир ја содржи 

рамковната низа на варијабилниот лесен 

синџир од IGKV4-1 и CDR од синџирот VL на 

глувчево антитело HP1/2, при што CDR1 ја 

содржи низата KASQSVTNDVA, CDR2 ја содржи 

низа YASNRYT и CDR3 ја содржи низата 

QQDYSSPYT и аминокиселински остатоци на 

рамковните позиции 67 и 87 од варијабилниот 

лесен синџир според шемата за нумерирање 

Кабат се заменети, при што заменетиот остаток 

на рамковната положба 1 е серин (S), 
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Гласник/ Buletini Бр./Nr.  3/2021 - 31/03/2021  
 

заменетиот остаток на рамковната позиција 67 

е тирозин (Y) и заменетиот остаток на 

рамковната позиција 87 е фенилаланин (F); 

и каде што се врзува рекомбинантната 

молекула на антителото или неговиот α4-

врзувачки фрагмент VLA-4. 

има уште 5 патентни барања 

 

(51)  G 01F 1/58, G 01N 11/02, G 01N 27/06, G 

01N 27/22, G 01P 5/08  

(11)  11311   (13) Т1 

(21)  2020/582   (22) 04/08/2020 

(45) 31/03/2021 

(30)  GB201519363  02/11/2015  GB 

(96)  02/11/2016 EP16793976.8 

(97)  06/05/2020 EP3371608 

(73)  Industrial Tomography Systems PLC 

First Floor - Suite 10Sunlight House 85 Quay 

Street, Manchester M3 3JZ, GB 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11000 Скопје 
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Гласник/ Buletini Бр./Nr.  3/2021 - 31/03/2021  
 

(72)  PRIMROSE, Kenneth; QIU, Changhua and 

WEI, Kent 

(54)  АПАРАТУРА ЗА МЕРЕЊЕ НА 

РЕОЛОШКИ СВОЈСТВА И БРЗИНИ НА  

ФЛУИД 

(57)  1  Апаратура за мерење која што се состои 

од: 

 

мноштво први електроди (4) кои што содржат 

линеарна низа (6) од први електроди кои што се 

протегаат во правец (F) на проток на еден 

материјал, при што секоја од првите електроди 

е  одвоена со најмалку прво однапред 

одредено растојание (S1); 

мноштво втори електроди (5) кои што содржат 

линеарна низа (7) од втори електроди кои што 

се протегаат во правецот на протокот на 

материјалот, при што секоја од вторите 

електроди е одвоена со најмалку второ 

однапред одредено растојание (S2) кое што е 

помало од првото однапред одредено 

растојание, каде што линеарната низа (7) од 

втори електроди е одвоена од линеарната низа 

(6) на првите електроди; 

извор за напојување со енергија (8) поставен 

така да напојува барем една од споменатите 

први електроди за да може да се воспостави 

електрично поле помеѓу најмалку еден пар од 

споменатите први електроди и да се напојува 

најмалку една од споменатите втори електроди 

за да се предизвика електрично поле кое што 

треба да се воспостави помеѓу најмалку еден 

пар од споменатите втори електроди; 

монитор (9) поставен да надгледува еден 

електричен параметар на најмалку една од 

споменатите први електроди како одговор на 

споменатото напојување со енергија на 

најмалку една од споменатите први електроди 

и да надгледува еден електричен параметар на 

најмалку една од споменатите втори електроди 

како одговор на споменатото напојување со 

енергија на најмалку една од споменатите 

втори електроди, каде што секоја од мноштвото 

први електроди и мноштвото втори електроди е 

преклопливо поврзана со изворот на енергија и 

мониторот.; и  

контролор (10) поставен така да генерира 

податоци кои што укажуваат на својство на 

материјалот во рамките на првиот регион кој 

што се протега на прво растојание од првите 

електроди и да генерира податоци кои што 

укажуваат на својство на материјалот во 

рамките на вториот регион кој што се протега 

на второ растојание кое што е помало од 

првото растојание, од вторите електроди, врз 

основа на споменатите надгледувани 

електрични параметри. 

има уште 14 патентни барања 
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(51)  F 23J 1/00  

(11)  11312   (13) Т1 

(21)  2020/584   (22) 04/08/2020 

(45) 31/03/2021 

(30)  DE20111013033  04/03/2011  DE 

(96)  02/03/2012 EP12708245.1 

(97)  06/05/2020 EP2668446 

(73)  MDSU Mitteldeutsche Schlacken Union 

GmbH & Co. KG Grabower Landstraße 81 

39288 Burg , DE 

(74)  Адвокатско друштво Поповски и Партнери  

Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје 

(72)  Evers, Friedrich-Wilhelm ; Beckmann, 

Alexandra and Klinkhammer, Manfred  

(54)  Третман на пепел генериран од 

согорување на отпад 

(57)  1  Постапка за преработка на пепел од 

согорување на отпад (А), каде постапката на 

класификација на пепелта (А) и процесот за 

регенерирање на фосфат (П) од пепелта (А) се 

комбинираат едни со други, каде што пепелта 

(А) е подложена на влажна класификација и 

потоа се меша со течност ( Л), при што, пепелта 

(А) се третира со кисел воден раствор (Л) за да 

се оддели фосфатот (P), а потоа се изолираат 

фосфатите (П) присутни во растворот (Л), и 

каде течноста со која се меша пепелта (А) како 

дел од влажната класификација е кисел воден 

раствор (Л) со кој се третира пепелта (А) за 

изолирање на фосфатот (П). 

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/27, A 61K 31/445, A 61K 31/5377, 

A 61K 31/55, A 61P 25/28  

(11)  11313   (13) Т1 

(21)  2020/586   (22) 05/08/2020 

(45) 31/03/2021 

(30)  IN201641028166  18/08/2016  IN 

(96)  14/08/2017 EP17768234.1 

(97)  24/06/2020 EP3500253 

(73)  Suven Life Sciences Limited   5th Floor 

Serene Chambers, Road No. 5, Off Avenue 7,  

  Banjara Hills, Hyderabad, Telangana 500034  

, IN 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје 
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(72)  JASTI, Venkateswarlu; NIROGI, 

Ramakrishna; SHINDE, Anil Karbhari; 

JAYARAJAN, Pradeep; BHYRAPUNENI, 

Gopinadh and MOHAMMED, Abdul Rasheed 

(54)  КОМБИНАЦИЈА НА ИНВЕРЗИВНИ 

АГОНИСТИ НА ХИСТАМИН-3 РЕЦЕПТОР СО 

ИНХИБИТОРИ НА АЦЕТИЛХОЛИНСТЕРАЗА 

(57)  1  Комбинација која што содржи 

инверзивен агонист на хистамин-3 рецептор и 

инхибитор на ацетилхолинстераза; каде што 

инверзивниот агонист на хистамин-3 

рецепторот е селектиран од групата која што се 

состои од: 

 

N-[4-(1-Циклобутилпиперидин-4-илокси)фенил]-

2-(морфолин-4-ил)ацетамид; 

N-[4-(1-Циклопропилпиперидин-4-

илокси)фенил]-2-(морфолин-4-ил)ацетамид; и 

N-[4-(1-Изопропилпиперидин-4-илокси)фенил]-

2-(морфолин-4-ил)ацетамид; 

или фармацевтски прифатлива сол од тоа. 

има уште 17 патентни барања 
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(51)  C 07H 19/10, A 61K 31/7068, A 61P 35/00

  

(11)  11314   (13) Т1 

(21)  2020/587   (22) 05/08/2020 

(45) 31/03/2021 

(30)  GB201411253  25/06/2014  GB and 

IN2050MU2014  25/06/2014  IN 

(96)  25/06/2015 EP15733497.0 

(97)  29/07/2020 EP3160978 

(73)  NuCana plc 3 Lochside Way Edinburgh 

EH12 9DT, GB 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11000 Скопје 

(72)  MCGUIGAN, Christopher; GRIFFITH, Hugh; 

SLUSARCZYK, Magdalena; SERPI, Michaela and  

FERRARI, Valentina 

(54)  ГЕМЦИТАБИН ПРОЛЕКОВИ 

 

(57)  1  Фармацевтска формулација која што 

содржи гемцитабин-[фенил-бензокси-L-

аланинил)]-(S)-фосфат 3: 

 

 или негова фармацевтски прифатлива сол или 

солват, која што има диастереоизомерна 

чистотија поголема од 90%, и најмалку еден 

фармацевтски прифатлив ексципиенс; каде што 

формулацијата е водена формулација која што 

исто така, содржи поларен органски солвент. 

има уште 10 патентни барања 
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(51)  A 61K 31/05, A 61K 31/352, A 61K 36/185, A 

61K 45/06, A 61K 47/10, A 61K 9/08, A 61P 25/08 

(11)  11315   (13) Т1 

(21)  2020/588   (22) 05/08/2020 

(45) 31/03/2021 

(30)  GB201418171  14/10/2014  GB 

(96)  14/10/2015 EP15784111.5 

(97)  29/07/2020 EP3206716 

(73)  GW Research Limited Sovereign House, 

Vision Park Histon Cambridge, CB24 9BZ, GB 

(74)  ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДОО ул. Даме Груев бр.3/2-11000 Скопје 

(72)  GUY, Geoffrey; WRIGHT, Stephen; MEAD, 

Alice and DEVINSKY, Orrin 

(54)  УПОТРЕБА НА КАНАБИНОИДИ ВО 

ЛЕЧЕЊЕТО НА АТОНИЧНИ НАПАДИ ВО 

ЛЕНОКС-ГАСТАУТ СИНДРОМ 

(57)  1   Канабидиол (CBD) за употреба при 

лекување на напади кај Ленокс-Гастаут 

синдром каде што CBD е во форма на високо 

прочистен екстракт од канабис кој што содржи 

најмалку 98% (w/w) CBD или е присутен како 

синтетичко соединение, а нападите се атонични 

напади. 

има уште 13 патентни барања 
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(51)  F 27B 3/08, F 27B 3/16, F 27D 1/00, F 27D 

1/14  

(11)  11316   (13) Т1 

(21)  2020/589   (22) 05/08/2020 

(45) 31/03/2021 

(96)  12/06/2017 EP17734251.6 

(97)  08/07/2020 EP3500812 

(73)  Refractory Intellectual Property GmbH & 

Co. KG Wienerbergstrasse 11 1100 Wien, AT 

(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)  ZIVANOVIC, Bojan 
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(54)  ЅИДЕН СИСТЕМ ЗА ПЕЧКА, ПЕЧКА КОЈА 

ШТО ИМА ВАКОВ ЅИДЕН СИСТЕМ И МЕТОД 

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ВАКОВ ЅИДЕН 

СИСТЕМ 

 

(57)  1   Ѕиден систем (1) за печка, кој што ги 

има следниве карактеристики: 

 

1.1 ѕид (10), кој што има 

 

1.1.1 внатрешна страна (11) која што е свртена 

кон комората на печката и 

1.1.2 надворешна страна (12) која што е 

свртена кон надворешната средина; 

 

1.2 слој за спроведување на топлина (60), кој 

што 

 

1.2.1 е поставен на внатрешната страна (11) на 

ѕидот (10); 

 

1.3 носечки површини (25), кои што 

 

1.3.1 се вметнати во внатрешната страна (11) 

на ѕидот (10); 

 

1.4 огноотпорни цигли (31), кои што 

 

1.4.1 во секој случај имаат отвор (37), кој што 

поминува низ циглата (31), 

1.4.2 се распоредени една до друга во најмалку 

еден ред (30.1-30.6), 

1.4.3 во секој случај имаат една страна (32), 

која што е свртена кон внатрешната страна (11) 

на ѕидот (10) и која што може да биде 

поставена холохедрално до слојот за 

спроведување на топлина, каде што  

1.4.4 отворите (37) на циглите (31), кои што во 

секој случај се распоредени една до друга во 

најмалку еден ред (30.1-30.6), се порамнети 

една со друга; 

 

1.5 прачки (40.1-40.6), кои што 

 

1.5.1 во секој случај поминуваат низ 

порамнетите отвори (37) на циглите (31), кои 

што се распоредени една до друга во еден ред 

(30.1-30.6), и 

1.5.2 кои што во секој случај носат голем број 

на носечки површини (25); 

 

1.6 каде што циглите (31), кои што во секој 

случај се распоредени една до друга во еден 

ред (30.1-30.6), 

 

1.6.1 може да се преместат од прва позиција, 

во која што се поставува растојание помеѓу 

циглите (31) и слојот за спроведување на 

топлина (60),  

1.6.2 во втора позиција, во која што циглите (31) 

се поставени холохедрално на слојот за 

спроведување на топлина (60) со нивната 

страна (32), која што е свртена кон 

внатрешната страна (11) на ѕидот (10), со 

помош на силата на гравитацијата. 

има уште 14 патентни барања 
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(51)  A 61K 31/704, A 61K 31/734, A 61K 33/00, A 

61K 33/10, A 61K 36/185, A 61K 36/484, A 61K 

45/06, A 61P 1/04  

(11)  11317   (13) Т1 

(21)  2020/590   (22) 05/08/2020 

(45) 31/03/2021 

(30)  IT2015UB02623  30/07/2015  IT 

(96)  27/07/2016 EP16181422.3 

(97)  13/05/2020 EP3124048 

(73)  Neilos S.r.l. Via Bagnulo,95 80063 Piano di 

Sorrento (NA) , IT 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

(72)   DI MAIO, Umberto 

(54)  КОМПОЗИЦИЈА ЗА ОРАЛНА УПОТРЕБА 

ВО ЛЕКУВАЊЕ НА ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛНО 

РЕФЛУКСНO ЗАБОЛУВАЊЕ ИЛИ 

НЕПРИЈАТНОСТИ 

(57)  1  Композиција која што ја опфаќа 

мешавината која што опфаќа: 

(i) натриумалгинат; 

(ii) калциумкарбонат; 

(iii) натриумкарбонат; 

(iv) дигестивниот ензим актинидин од Actinidia 

chinensis Planch (киви) екстракт на сушено 

овошје, со содржина на актинидин од 16000 

CDU/g, и 

(v) слаткиот корен (Glycyrrhiza glaba L.) во 

форма на екстракт на сушен корен кој што 

содржи  3% на глицирхизинска киселина. 

има уште 5 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  3/2021 - 31/03/2021  
 

 

(11)  11318   (13) Т1 

(21)  2020/591   (22) 05/08/2020 

(45) 31/03/2021 

(30)  GR20180100352  30/07/2018  GR 

(96)  22/07/2019 EP19386035.0 

(97)  22/07/2020 EP3603413 

(73)  ATHANASIOS CHATZISOTIRIOU ABEE 

ALIEVMATON SA with distinguishing title 

AQUA TRADE SA Keramida  Nea Mihaniona 

57004 Nea Mihaniona (Thessaloniki) , GR 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

(72)  Chatzisotiriou, Athanasios 

(54)  ПОХУВАНИ ЗГРУТЧЕН ПРОИЗВОД КОЈ 

ШТО СОДРЖИ ПАРЧИЊА НА ИЗЛУПЕНИ 

ШКАМПИ ИЛИ ДРУГИ ИЗЛУПЕНИ МОРСКИ 

ПЛОДОВИ КОИ ШТО ИМААТ ЛУСПА И 

ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТОЈ 

ПРОИЗВОД  

(57)  1  Похувани згрутчен производ кој што 

содржи парчиња на цели излупени шкампи или 

другите излупени морски плодови, кои што 

содржи 40% дo 60% на мешавина за поховање, 

која што содржи презла, брашно и кашеста 

мешавина и 60% дo 40% од мешавината на 

излупени шкампи или други излупени морски 

плодови, назначен со тоа, што мешавина на 

излупените шкампи или други излупени морски 

плодови содржи мешавина на сецкани луспи на 

шкампи или други морски плодови и вода, која 

што се употребува како средство за боење и 

како врзувачки материјал за излупените 

шкампи или други излупени морски плодови без 

употреба  на синтетички супстанци за боење, 

при што оваа мешавина не се употребува како 

материјал за похување. 

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  A 61K 9/00  

(11)  11331   (13) Т1 

(21)  2020/593   (22) 06/08/2020 

(45) 31/03/2021 

(30)  EP14169755  23/05/2014  EP 

(96)  15/05/2015 EPA15723695.1 

(97)  22/07/2020 EP3145488 

(73)  Fresenius Kabi Deutschland GmbH  

Else-Kröner-Strasse 1, 61352 Bad Homburg 

v.d.H, DE 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  3/2021 - 31/03/2021  
 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  DEL RIO, Alessandra; RINALDI, Gianluca 

and FRATARCANGELI, Silvia 

(54)  ТЕЧЕН ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ 

(57)  1  Течен фармацевтски состав што се 

состои од: 

- 50 mg/ mL адалимумаб; 

- цитрат пуферирачки систем; 

- шеќер стабилизатор; 

- агенс за тоничност; 

- сурфактанс; и 

- вода (за инекција); 

- назначено со тоа, што наведените 

адалимумаб, цитрат пуферирачки систем, 

шеќер стабилизатор, агенс за тоничност, и 

сурфактанс се присутни во моларен сооднос од 

1 : 14-40 : 288-865 : 28-576 : 0.1-3.2 соодветно. 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  3/2021 - 31/03/2021  
 

(51)  A 61K 9/00, A 61K 9/19, A 61K 9/14  

(11)  11332   (13) Т1 

(21)  2020/594   (22) 06/08/2020 

(45) 31/03/2021 

(30)  US201161475811P  15/04/2011  US 

(96)  13/04/2012 EPA12713187.8 

(97)  22/07/2020 EP2696848 

(73)  Janssen Pharmaceutica N.V. 

Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, BE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  INGHELBRECHT, Sabine Karine Katrien; 

GIESELER, Henning and BEIROWSKI, Jakob 

Andreas 

(54)  ЛИОФИЛИЗИРАНИ ЛЕК 

НАНОСУСПЕНЗИИ 

(57)  1  Лиофилизирана наносуспензија што 

содржи 4-[[4-[[4-(2-цианоетенил)-2,6-

диметилфенил]амино]-2-

пиримидинил]амино]бензонитрил или 

стереоизомерна форма на истото; или 

фармацевтски прифатлива сол на истото, и 

стеричен стабилизатор кој е цврст на собна 

температура, и поливинил пиролидон. 

има уште 15 патентни барања 

 

(51)  A 61K 38/08, A 61K 38/16, A 61K 39/00, A 

61P 35/00  

(11)  11333   (13) Т1 

(21)  2020/595   (22) 06/08/2020 

(45) 31/03/2021 

(30)  EP08017305  01/10/2008  EP; EP08017921  

13/10/2008  EP and US105928P  16/10/2008  US 

(96)  28/09/2009 EP16179192.6 

(97)  22/07/2020 EP3120869 

(73)  Immatics Biotechnologies GmbH Paul-

Ehrlich-Strasse 15 72076 Tübingen, DE 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11000 Скопје 

(72)  WEINSCHENK, Toni; WALTER, Steffen; 

SCHOOR, Oliver; HILF, Norbert; TRAUTWEIN, 

Claudia and SINGH, Harpreet 

(54)  Нова имунотерапија против неколку 

тумори вклучувајќи невронални  

и мозочни тумори 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  3/2021 - 31/03/2021  
 

(57)  1  Пептид што ја содржи секвенцата 

според SEQ ID No. 19, при што спомнатиот 

пептид има вкупна должина помеѓу 9 и 16 

аминокиселини. 

има уште 14 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  3/2021 - 31/03/2021  
 

(51)  A 01N 37/34, A 01N 43/707, C 07C 253/04, C 

07C 255/42, C 07D 249/18, A 61K 31/4192, A 61P 

33/00  

(11)  11334   (13) Т1 

(21)  2020/596   (22) 06/08/2020 

(45) 31/03/2021 

(30)  US93048507P  15/05/2007  US 

(96)  12/05/2008 EP1817686.3 

(97)  08/07/2020 EP3428148 

(73)  Aventis Agriculture and Boehringer 

Ingelheim Animal Health USA Inc. 54, rue La 

Boetie 75008 Paris, FR and   3239 Satellite 

Boulevard, Bldg. 500   Duluth, GA 30096, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11000 Скопје 

(72)  SOLL, Mark David; LE HIR DE FALLOIS, 

Loic Patrick; LEE, Hyoung Ik; WILKINSON, 

Douglas Edward; HUBER, Scot Kevin and  

JACOBS, Robert Toms 

(54)  АРИЛОАЗОЛ-2-ИЛ ЦИЈАНОЕТИЛАМИНО 

СОЕДИНЕНИЈА, МЕТОД ЗА НИВНО 

ПРАВЕЊЕ И МЕТОД ЗА НИВНА УПОТРЕБА 

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

сол: 

 

каде што: 

P е N; 

Q е C-R2; 

V е C-R8; 

W е C-R9; 

X е C-R10; 

Y е C-R11; 

R2 е водород, халоген, алкил, халоалкил, 

алкокси, халоалкокси, алкоксиалкокси, 

алкиламиноалкокси или диалкиламиноалкокси; 

R3, R4 и R6 се водород; 

R5 е водород, алкил, или халоалкил; 

R7 е незаменет фенил или фенил заменет со 

еден или повеќе супституенти селектирани од 

групата која што се состои од алкил, халоалкил, 

алкокси, халоалкокси, алкилтио, халоалкилтио, 

халоалкилсулфинил и халоалкилсулфонил; 

R8, R8, R10 и R11 или заедно или независно 

еден од друг, се водород, халоген, алкил, 

халоалкил, нитро, амино, амидо, алкил-O2C- 

или алкилкарбониламино; 

Z е C(O); и 

a е 1. 

има уште 11 патентни барања 

 

(51)  A 01K 67/033, A 01N 25/00, A 01N 63/00, A 

01P 7/02  

(11)  11335   (13) Т1 

(21)  2020/598   (22) 05/08/2020 

(45) 31/03/2021 

(30)  EP20150154397  09/02/2015  EP and 

EP20150154668  11/02/2015  EP 

(96)  09/02/2016 EP18151615.4 

(97)  27/05/2020 EP3326463 

(73)  Agrobio S.L. Ctra. Nacional 340, km 419 

04745 El Viso (La Mojonera) - Almeria, ES 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(72)  GRIFFITHS, Dr., Donald Alister and VILA 

RIFÀ, Enrique 

(54)  “СОСТАВ ОД ГРИНИ И НЕГОВА 

УПОТРЕБА КАКО БИОЛОШКИ КОНТРОЛЕН 

АГЕНТ” 

(57)  1  Метод за заштита на земјоделските 

култури со обезбедување најмалку една 

одгледувачка популација на видови на 



 

 

80 

 

Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  3/2021 - 31/03/2021  
 

грабливки грини од семејството Фитосиеида и 

прв извор на храна за овој вид на грабливки 

грини во земјоделските култури, при што се 

одгледува популацијата на видови на грабливки 

и прв извор на храна, сместени во заедничко 

куќиште, кое има барем еден отвор што им 

овозможува на поединци од видовите на 

грабливки грини, да го напуштат општото 

куќиште, обезбедувајќи втор извор на храна за 

типот на грини грабливки, при што вториот 

извор на храна содржи барем една популација 

на видови на грини кои припаѓаат на Астигмата 

и ставајќи го вториот извор на храна во или на 

истото или друго растение надвор од 

заедничкото куќиште, распоредено меѓу 

другото, во однос на заедничкото куќиште. 

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  H 01Q 1/50, H 01T 4/08, H 01T 4/04  

(11)  11336   (13) Т1 

(21)  2020/599   (22) 05/08/2020 

(45) 31/03/2021 

(30)  US201161440609  08/02/2011  US and 

US201161440609P  08/02/2011  US 

(96)  13/12/2011 EP11824322.9 

(97)  13/05/2020 EP2673836 

(73)  Raycap, S.A. Telou & 14 Petroutsou Street 

Maroussi, Athens, GR 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(72)  MILLER, Douglas, Wayne; SAMARAS, 

Konstantinos; RICHARDS, Kelly, Rae; FRAGKOS, 

Anastasios; SULLIVAN, Daniel, Joseph and 

MARATHIAS, Megaklis 

(54)  “СИСТЕМ ЗА ЗАШТИТА ОД ПРЕГОЛЕМ 

НАПОН НА СИСТЕМИ ЗА БЕЗЖИЧНА 

КОМУНИКАЦИЈА” 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  3/2021 - 31/03/2021  
 

(57)  1  Систем за прекинување на пренапон 

(12) за комуникациски 

станици со дистрибуирани радио и 

електроенергетски системи, 

што се состои од: 

 

конфигурирана прва единица за прекинување 

на пренапон (500,700) 

конфигурирана да се поврзе на првиот крај на 

каблите за напојување, 

при што е споен првиот крај на каблите за 

напојување до напојувањето сместено во 

зградата на радио станицата (32), снабдување, 

при што првата единицата за прекинување на 

пренапон (500, 700) е конфигурирана 

да се задржи првиот сет на приклучни модули 

за прекинување на пренапон (400, 706); и 

втората единица за прекинување на пренапон 

(300) е конфигурирана 

да се поврзе на вториот крај на каблите за 

напојување, при што вториот крај на каблите за 

напојување се споени со радија кои се наоѓаат 

далечински надвор од зградата на радио 

станицата (32) и се напојуваат од напојувањето, 

при што втората единица за прекинување на 

пренапон е конфигурирана да се задржи 

вториот сет на приклучни модули за 

прекинување на пренапон (400), при што 

приклучните модули за прекинување на 

пренапон (400, 706) се конфигурирани да бидат 

отстранувачки прикачени до првата единица за 

прекинување на пренапон (500, 700) или 

втората единица за прекинување на пренапон 

(300) и 

каде што системот за прекинување на пренапон 

(12) е конфигуриран 

да обезбеди прекинување од пренапон и 

локално во рамките 

на зградата на радио станицата (32) и 

далечински надвор од зградата на радио 

станицата (32). 

има уште 8 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  3/2021 - 31/03/2021  
 

 

(11)  11337   (13) Т1 

(21)  2020/600   (22) 07/08/2020 

(45) 31/03/2021 

(30)  US420793  08/04/2009  US and US58179P  

02/06/2008  US 

(96)  02/06/2009 EP17155716.8 

(97)  20/05/2020 EP3189839 

(73)  Praxis Precision Medicines, Inc. 101 Main 

Street, Suite 1210 Cambridge MA 02142, US 

(74)  Адвокатско друштво Поповски и Партнери  

Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје 

(72)  KAUL, Ramesh; ZHOU, Yuanxi; 

PAJOUHESH, Hassan; DING, Yanbing;  ZHU, 

Yongbao; ZHANG, Lingyun;  CHAKKA, Nagasree; 

GRIMWOOD, Mike and TAN, Jason 

(54)  Н-ПИПЕРИДИНИЛ АЦЕТАМИДНИ 

ДЕРИВАТИ КАКО БЛОКАТОРИ НА КАНАЛОТ 

НА КАЛИЦУМ 

(57)  1  Фармацевтски состав кој содржи 

соединение кое има структура: 

или негова фармацевтски прифатлива сол или 

коњугат во мешавина со фармацевтски 

прифатлив ексципиент. 

има уште 2 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  3/2021 - 31/03/2021  
 

 

 

(51)  B 63C 1/08  

(11)  11249   (13) Т1 

(21)  2020/773   (22) 02/10/2020 

(45) 31/03/2021 

(30)  20162016167  27/01/2016  NL 

(96)  26/01/2017 EP17706322.9 

(97)  08/07/2020 EP3408170 

(73)  Greendock Project Development B.V. 

Hoofdweg 241 9621 AJ Slochteren , NL 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  VAN DER STOEL, Jan Marius and MULDER, 

Doekle Siebren 

(54)  СУВО ПРИСТАНИШТЕ ЗА 

СОСТAВУВАЊЕ И/ИЛИ РАСКЛОПУВАЊЕ НА 

БРОДСКИ СТРУКТУРИ 

(57)  1  Суво пристаниште за составување и/или 

расклопување на бродски структури, кое што се 

состои од цврст хоризонтален под (1) лоциран 

под претходно определеното горно ниво (G2), 

пристанишни странични зидови (3, 4, 5) кои што 

се издолжуваат од подот кон горното ниво (G2), 

приклучок кој може да се затвора (9) обезбеден 

во наведениот страничен зид (5) за 

придвижување на бродската структура во 

пристаништето, каде што најмалку два од 

наклонетите странични зидови (3, 4, 5) се 

барем делумно наклонети, кој што има: 

 

- благ наклон, и 

- водо-непропустлив слој (3a), особено слој како 

водо-непропустлива подлога; 

 

каде што наклонетата горна површина на секој 

од барем делумно наклонет страничен зид (3) 

гради агол (θ) со хоризонтална рамнина кој што 

е помал од околу 45 степени, особено помал од 

околу 30 степени; каде што барем делумно 

наклонетиот страничен зид (3) вклучува 

најмалку еден прв стабилизирачки слој (3b) кој 

што се издолжува под водо-непропустливиот 

слој (3a); и каде што барем делумно 

наклонетиот страничен зид (3) вклучува 

најмалку еден втор стабилизирачки слој (3c) кој 

што се издолжува под водо-непропустливиот 

слој (3a). 

има уште 14 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  3/2021 - 31/03/2021  
 

 

(11)  11324   (13) Т1 

(21)  2020/901   (22) 17/11/2020 

(45) 31/03/2021 

(30)  EP15201355  18/12/2015  EP and 

US201615008728  28/01/2016  US 

(96)  16/12/2016 EPA16822651.2 

(97)  02/09/2020 EP3390662 

(73)  Safeguard Biosystems Holdings Ltd. 

Quadrant House, 6th Floor, Thomas More 

Square, London E1W 1YW, GB 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  KLAPPROTH, Holger and BEDNAR, Sonja 

(54)  ТРОДИМЕНЗИОНАЛНИ ПОЛИМЕРНИ 

МРЕЖИ СО КАНАЛИ ЛОЦИРАНИ ВО ИСТИТЕ 

(57)  1  Тродимензионална мрежа што има 

површина и внатрешност, наведената 

тродимензионална мрежа 

(a) е составена од полимер што набабрува од 

вода формиран со вкрстено поврзување на 

полимерни ланци растворливи во вода; 

(б) е вкрстено поврзана за површината на цврст 

супстрат; и 

(ц) содржи молекули на сонда ковалентно 

прикачени на полимерните ланци, 

назначено со тоа, што 

(и) наведената мрежа содржи барем 5 канали, 

кои се спојуваат во точка во внатрешноста на 

мрежата така што страничното растојание 

помеѓу каналите се намалува од површината 

кон точката во внатрешноста и 

(ии) мнозинството на молекулите на сондата се 

имобилизирани во внатрешноста на мрежата и 

барем дел од молекулите на сондата се 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  3/2021 - 31/03/2021  
 

припојуваат на канал. 

  

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  C 07K 16/22, A 61K 39/00, A 61P 19/10  

(11)  11254   (13) Т1 

(21)  2020/904   (22) 17/11/2020 

(45) 31/03/2021 

(30)  CN201510112924  13/03/2015  CN 

(96)  16/02/2016 EP16764142.2 

(97)  04/11/2020 EP3269735 

(73)  Shanghai Hengrui Pharmaceutical Co. Ltd. 

and Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. 

279 Wenjing Road Minhang District Shanghai 

200-245, CN and No. 7 Kunlunshan Road 

Economic and Technological Development 

Zone Lianyungang Jiangsu 222047 , CN 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  ZHANG, Lianshan; LIU, Jiajian; FU, Yayuan; 

ZHANG, Haoying; WANG, Yifang; ZHANG, Zhen; 

ZHANG, Ling; CUI, Dongbing and TAO, Weikang 

(54)  АНТИ-СКЛЕРОСТИН АНТИТЕЛО, 

АНТИГЕН ВРЗУВАЧКИ ФРАГМЕНТ И НЕГОВА 

МЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА  

(57)  1  Антитело коешто специфично се врзува 

за човечки склеростин, којшто содржи човечка 

низа на SEQ ID NO: 26 и лесна низа на SEQ ID 

NO: 29.  

има уште 8 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  3/2021 - 31/03/2021  
 

 

(51)  A 23G 1/00, A 23G 1/02, A 23G 1/50, A 23G 

1/30, A 23G 1/32, A 23G 1/04  

(11)  11255   (13) Т1 

(21)  2020/906   (22) 18/11/2020 

(45) 31/03/2021 

(30)   

(96)  08/07/2015 EP17001951.7 

(97)  09/09/2020 EP3305087 

(73)  ODC Lizenz AG Alter Postplatz 2 6370 

Stans , CH 

(74)  ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28 

лок.8, 1000, Скопје 

(72)   HÜHN, Tilo 

(54)  КАКАО ВО ПРАВ И ЧОКОЛАДО 

(57)  1  Какао во прав подготвен со метода која 

што ги содржи чекорите на: 

а) додавање на вода на зрна или шилци од 

какао за да се формира суспензија; 

б) влажно мелење на наведената суспензија; 

ц) подложување на наведената суспензија на 

третман на загревање на температура од 70°С 

или помалку; 

д) сепарирање на суспензијата во: 

 водена фаза (тешка фаза), 

 масна фаза (лесна фаза) која што 

содржи путер од какао, и 

 цврста фаза која што содржи какао во 

прав и течни компоненти; 

е) континуирано сепарирање на течните 
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Гласник/ Buletini Бр./Nr.  3/2021 - 31/03/2021  
 

компоненти од цврстата фаза добиена во 

чекорот (д) за да се добие арома на какао и 

какао во прав преку снабдување со прилив на 

наведената цврста фаза до направата за 

мешање; 

каде што направата за мешање содржи: 

цилиндрично, цевчесто тело (1) со 

хоризонтална оска (2) која што има влезен 

отвор (3) за цврстата фаза, излезен отвор (4) за 

исушената цврста фаза и опционално излезен 

отвор (10) за испарувачката фаза која што 

содржи арома на какао; крајни плочи (5,5’) кои 

што го затвораат цевчестото тело (1) на 

неговите спротивни краеви; коаксијална 

обвивка (6) која што го загрева или лади 

внатрешниот ѕид (7) од цевчестото тело (1) на 

температура од 55°С до 150°С; и ротор со 

перки (8), кој што е прицврстен за ротација во 

цевчестото тело, неговите перки се поставени 

како спирала и се ориентирани за 

центрифугирање на цврстата фаза и нејзино 

симултано транспортирање кон излезниот 

отвор; и 

каде што какаото во прав има вкупна содржина 

на полифеноли од повеќе од 55 mg на ЕСЕ 

(епикатехин еквиваленти) на грам од 

обезмастена сува маса, и содржина на вода 

помалку од 2% тежински. 

има уште 12 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  3/2021 - 31/03/2021  
 

(51)  A 23G 1/32, A 23G 1/00  

(11)  11256   (13) Т1 

(21)  2020/907   (22) 18/11/2020 

(45) 31/03/2021 

(96)  08/07/2015 EP17001965.7 

(97)  09/09/2020 EP3308650 

(73)  ODC Lizenz AG Alter Postplatz 2 6370 

Stans, CH 

(74)  ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28 

лок.8, 1000, Скопје 

(72)  HÜHN, Tilo 

(54)  ЧОКОЛАДО,ЧОКАЛАДНИ 

ПРОИЗВОДИ,КОМПЛЕТ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ 

НАЧОКОЛАДО И МЕТОДИ ЗА ПОДГОТОВКА 

НА ИСТИТЕ 

(57)  1  Комплет за изготвување на чоколадо кој 

што вклучува путер од какао, какао во прав, 

полифенолен прав и екстракти на арома на 

какао добиени со метода која што ги вклучува 

чекорите на: 

додавање на вода на ферментирани или 

инкубирани зрна или шилци од какао за да се 

формира суспензија; 

влажно мелење на наведената суспензија; 

подложување на наведената суспензија на 

третман на загревање на температура од 70°С 

или помалку; 

сепарирање на суспензијата во водена фаза 

(тешка фаза), масна фаза (лесна фаза), и 

цврста фаза, наведената масна фаза содржи 

путер од какао како главна компонента и цврсти 

состојки и/или вода како малцински компоненти 

и наведената цврста фаза содржи какао во 

прав и вода; и 

одделно преработување на трите фази, кое 

што содржи: 

неутрализирање на оцетната киселина 

формирана за време на ферментацијата или 

формирана или додадена пред или за време на 

инкубацијата на зрната од какао во водената 

фаза и/или отстранување на наведената 

оцетна киселина од водената фаза, и  

сепарирање на путер од какао од масната 

фаза, 

сепарирање на какао во прав од цврстата фаза, 

и 

сепарирање на арома на какао и полифенолен 

прав најмалку од водената фаза, 

каде што аромата на какао содржи вкупна 

концентрација од 2-ацетилпиразин, 

метилпиразин, тетраметилпиразин, 2,3-

диметилпиразин, 2,6-диметилпиразин, 2,5-

диметилпиразин, триметилпиразин, 

етилпиразин, 2-етил-3-метилпиразин, 2-етил-6-

метилпиразин, 2-етил-5-метилпиразин, 2-етил-

3,6-диметилпиразин, 2-етил-3,4-

диметилпиразин, 2,3-диетил-5-метилпиразин, 2-

изопропил-3-метоксипиразин, 2-изобутил-3-

метоксипиразин, 2-етил-3,4-диметилпиразин, 1-

метил-1Н-пирол, етил-2-метил бутаноат, 3-

метилбутил ацетат, 2-хептанон, хексил ацетат, 

линаоол, бензил алкохол, 2-фенилетанол, етил 

цинамат, 2-фенетил ацетат, 2-фенил-2-

бутенал, етилоктаноат, 4-етил гвајакол, 4-винил 

гвајакол; ванилин, изобутанал, 2-метил 

бутанал, изовалерадехид, ацетоин, диацетил, 

фурфурал, 2-ацетилфуран, бензалдехид, 5-

метилфурфурал, 2-фуранметанол, метионал, 

фенилацеталдехид, и 4-метилфенол од 

најмалку 800 mg/kg врз база на вкупната 

тежина на аромата на какао; и  

каде што аромата на какао има вкупна 

концентрација од оцетна киселина, пропионска 

киселина, изобутирна киселина, 2-

метилбутирна киселина, 3-метилбутаноева 

киселина, и пентаноева киселина од помалку од 

50 g/kg. 

има уште 13 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  3/2021 - 31/03/2021  
 

 

(51)  C 07K 14/00, C 07K 14/605, A 61K 38/26, A 

61K 38/00, A 61P 3/00, A 61P 1/00  

(11)  11263   (13) Т1 

(21)  2020/908   (22) 18/11/2020 

(45) 31/03/2021 

(30)  US201562182847P  22/06/2015  US 

(96)  16/06/2016 EP16733268.3 

(97)  30/09/2020 EP3310371 

(73)  Eli Lilly and Company Lilly Corporate 

Center Indianapolis, IN 46285, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  CHEN, Yanyun;  MEZO, Adam Robert; QU, 

Hongchang and VALENZUELA, Francisco Alcides 

(54)  ГЛУКАГОН И GLP-1 КО-АГОНИСТ 

СОЕДИНЕНИЈА 

(57)  1  Соединение со следната формула:  

His-Xaa2-Gln-Gly-Thr-Phe-Thr-Ser-Asp-Tyr-Ser-

Lys-Tyr-Leu-Asp-Glu-Lys-Lys-Ala-Lys-Glu-Phe-

Val-Glu-Trp-Leu- Leu-Xaa28-Gly-Gly-Pro-Ser-Ser-

Gly 

кадешто  

Xaa2 е Aib; 

Xaa28 е Glu или Ser; 

Lys на позиција 20 е хемиски модифициран со 



 

 

90 

 

Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  3/2021 - 31/03/2021  
 

коњугација на епсилон-амино група на Lys 

странична низа со C14-C24 масни киселини 

преку поврзувач помеѓу Lys на позиција 20 и 

C14-C24 масни киселини, кадешто поврзувачот 

е ([2-(2-аминоетокси)-етокси]-ацетил)2-(γ-Glu)t, 

кадешто t е 1 или 2; 

и 

аминокиселината на C-завршеток е опционално 

амидирана; 

или негова фармацевтска прифатлива сол.  

има уште 23 патентни барања 

 

(51)  C 07K 16/00, C 07K 16/28, A 61K 31/517, A 

61K 31/5377, A 61K 35/00, A 61K 39/395, A 61K 

45/06, A 61K 31/4545, A 61K 31/437, A 61K 

33/24  

(11)  11264   (13) Т1 

(21)  2020/911   (22) 19/11/2020 

(45) 31/03/2021 

(30)  US201261728912P  21/11/2012  US; 

US201361782550P  14/03/2013  US; 

US201361809541P  08/04/2013  US; 

US201361864717P  12/08/2013  US and 

US201361892797P  18/10/2013  US 

(96)  21/11/2013 EP18199421.1 

(97)  23/09/2020 EP3447069 

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

Drive Horsham, PA 19044, US 

(74)  Адвокатско друштво Поповски и Партнери  

Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје 

(72)  SCHUURMAN, Janine; PARREN, Paul; 

CHIU, Mark; MOORES, Sheri and NEIJSSEN, 

Joost 

(54)  BISPECIFIC EGFR/C-MET ANTIBODIES 

  

БИСПЕЦИФИЧНИ EGFR/C-MET АНТИТЕЛА 

(57)  1  Изолирано биспецифично (c-Met) 

антитело специфично за рецепторот на 

епидермалниот фактор на раст (EGFR) / 

рецепторот на факторот за раст на 

хепатоцитите, кој содржи: 

 

a) првиот тежок синџир (HC1) кој содржи HC1 

константен домен 3 (HC1 CH3) и HC1 

варијабилен регион 1 (VH1); 

 б) вториот тежок синџир (HC2) кој содржи HC2 

константе домен 3 (HC2 CH3) и HC2 

варијабилен регион 2 (VH2); 

в) првиот лесен синџир (LC1) кој содржи 

варијабилен регион 1 на лесениот синџир (VL1); 

и 

г) вториот лесен синџир (LC2) кој содржи 

варијабилен регион 2 на лесниот синџир (VL2), 

при што VH1 и VL1 се спојуваат за да создадат 

прво место за врзување на антиген кое 

специфично врзува EGFR, VH2 и VL2 се 

спојуваат за да создадат второ место за 

врзување на антиген кој специфично врзува c-

Met, HC1 содржи најмалку една замена во HC1 

CH3 и HC2 содржи најмалку една замена во 

HC2 CH3, и замена во HC1 CH3 и замена во 

HC2 CH3 која се појавува на различни положби 

на остатоци на аминокиселини, каде 

нумерирањето на остатоците е во согласност 

со индексот на ЕУ, каде 

 

i) VH1 содржи регион за одредување на 

комплементарноста на тешкиот синџир  (HCDR) 

1 (HCDR1), HCDR2 и HCDR3 на секвенци на 

аминокиселини SEQ ID NOs: 210, 211 и 212, по 

тој редолсед; и 

ii) VL1 содржи регион за одредување на 

комплемнтарноста на леснио синџир (LCDR) 1 

(LCDR1), LCDR2 и LCDR3 на секвенци на 

аминокиселини SEQ ID NOs: 213, 214 и 215, по 

тој редолсед; и 

iii) VH2 содржи HCDRHCDR2, и HCDR3 на 

секвенци на аминокиселини SEQ ID NOs: 216, 

217 и 218, по тој редослед; и 

iv) VL2 содржи LCDRLCDR2 и LCDR3 на 

секвенци на аминокиселини SEQ ID NOs: 219, 

220 и 22по тој редослед. 
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  има уште 10 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/78, A 61K 38/45, A 61K 9/28, A 

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

(11)  11303   (13) Т1 

(21)  2020/912   (22) 19/11/2020 

(45) 31/03/2021 

(30)  US201662313657P  25/03/2016  US 

(96)  20/03/2017 EP17770923.5 

(97)  23/09/2020 EP3432914 

(73)  Aminex Therapeutics, Inc. 6947 Coal 

Creek Pkwy SE No.364 Newcastle, Washington 

98059 , US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)   BURNS, Mark, R. 

(54)  БИОРАСПОЛОЖЛИВИ ПОЛИАМИНИ 

(57)  1  Сол на ди-протонирана форма на 

полиамин со формула AMXT 1501 и 

депротонирана капрична киселина, кадешто 

солта има два мола на депротонирана 

капрична киселина за секој еден мол на 

протонирана AMXT 1501 

има уште 11 патентни барања 
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(51)  C 07K 16/32, A 61K 39/00, A 61K 39/395, A 

61K 47/18, A 61K 47/42, A 61K 9/08, A 61K 

38/47, A 61K 47/26, A 61P 35/00  

(11)  11325   (13) Т1 

(21)  2020/913   (22) 20/11/2020 

(45) 31/03/2021 

(30)  US201762447359P  17/01/2017  US 

(96)  16/01/2018 EP18713735.1 

(97)  30/09/2020 EP3570884 

(73)  Genentech, Inc. and F. Hoffmann-La 

Roche AG 1 DNA Way South San Francisco, CA 

94080 , US and Grenzacherstrasse 124 

4070 Basel , CH 

(74)  Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(72)  ENG-WONG, Jennifer; KIRSCHBROWN, 

Whitney; KHAN, Tarik; LIN, Jasper; ALAVATTAM, 

Sreedhara;  GARG, Amit; HEESON, Sarah; 

BADOVINAC-CRNJEVIC, Tanja and WURTH, 

Christine 

(54)  ПОТКОЖНИ ФОРМУЛАЦИИ СО 

АНТИТЕЛА ЗА HER2 
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(57)  1   Течен фармацевтски состав кој содржи 

600 mg пертузумаб во концентрација од 60 

mg/ml, 600 mg трастузумаб во концентрација од 

60 mg/ml, 2.000 U/mL rHuPH20, 20 mM His-HCl 

pH 5,5, 105 mM трехалоза, 100 mM сахароза, 

0,04% полисорбат 20,10 mM метионин и 

стерилна вода за инјектирање во вкупна 

количина од максимум 10 ml.  

има уште 20 патентни барања 

 

(51)  C 07K 16/28  

(11)  11326   (13) Т1 

(21)  2020/915   (22) 20/11/2020 

(45) 31/03/2021 

(30)  US201562193309P  16/07/2015  US 

(96)  18/07/2016 EP16825315.1 

(97)  09/09/2020 EP3322734 

(73)  Inhibrx, Inc. 11025 North Torrey Pines 

Road, Suite 200 La Jolla, CA 92037, US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

(72)  DEVERAUX, Quinn;  TIMMER, John C.; 

JONES, Kyle S.; RAZAI, Amir S.; HUSSAIN, 

Abrahim;  WILLIS, Katelyn M. and  ECKELMAN, 

Brendan P. 

(54)   МУЛТИВАЛЕНТНИ И 

МУЛТИСПЕЦИФИЧНИ DR5-ВРЗУВАЧКИ 

ФУЗИОИНИ ПРОТЕИНИ 

(57)  1  Изолиран полипептид кој врзува барем 

рецептор за смрт 5 (DR5) и содржи мноштво на 

DR5 врзувачки домени (DR5BD), при што секој 

DR5BD е VHH, каде што секој VHH содржи 

аминокиселинска секвенца избрана од групата 

составена од SEQ ID НЕ: 87, 89 и 17-20. 

има уште 15 патентни барања 
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(51)  C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61P 37/04, A 

61P 35/00  

(11)  11327   (13) Т1 

(21)  2020/916   (22) 20/11/2020 

(45) 31/03/2021 

(30)  US201662394314P  14/09/2016  US 

(96)  14/09/2017 EP17772258.4 

(97)  11/11/2020 EP3512547 

(73)  AbbVie Biotherapeutics Inc. 1500 Seaport 

Boulevard Redwood City, CA 94063, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  HARDING, Fiona A.; AFAR, Daniel E. H. and  

SAMAYOA, Josue 

(54)  АНТИ-PD-1 АНТИТЕЛА 

(57)  1   Анти-човечко PD-1 антитело, кадешто 

антителото содржи (i) VH низа којашто содржи 

три CDRs; и (ii) VL низа којашто содржи три 

CDRs, кадешто:  

 

VH CDR#1 е GYTFTHYGMN (SEQ ID NO:11); 

VH CDR#2 е WVNTYTGEPTYADDFKG (SEQ ID 

NO:12);  

VH CDR#3 е EGEGLGFGD (SEQ ID NO:13); 

VL CDR#1 е RSSQSIVHSHGDTYLE (SEQ ID 

NO:14);  

VL CDR#2 е KVSNRFS (SEQ ID NO:15); и 

VL CDR#3 е FQGSHIPVT (SEQ ID NO:16).  

има уште 10 патентни барања 
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(51)  B 01J 2/08, B 01J 2/02  

(11)  11328   (13) Т1 

(21)  2020/917   (22) 23/11/2020 

(45) 31/03/2021 

(30)  FR20160070366  04/07/2016  FR 

(96)  03/07/2017 EP17765204.7 

(97)  02/09/2020 EP3478400 

(73)  Keey Aerogel 4 Allée de la Hardt 68440 

Schlierbach, FR 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  RUIZ, Francisco and CLAVIER, Jean-Yves 

(54)  МЕТОД И УРЕД И ЗА КОНТИНУИРАНО 

ПРОИЗВОДСТВО НА АЕРОГЕЛ 

 

(57)  1  Метод за производство на гранулиран 

аерогел (1) од прекурсор (2), се 

состои од следните чекори: 

-мешање на прекурсорот (2) со синтетички 

растворувач (3) и агенс за 

хидролиза, како што е вода, и соодветен 

катализатор (4), со цел да се 

добие гел, 

-гранулирање на резултантниот продукт, 

особено преку сечење на 

млаз од наведениот гел, да се добијат гранули, 

-одржување на гранулите во контакт со 

синтетичкиот растворувач (3) и 

агенсот за хидролиза, 

-миење на гранулите преку додавање на 

растворувач за миење со цел 

да се екстрахираат од нив, особено, агенсот за 

хидролиза, и соодветно, 

катализаторот (4), 

-сушење на гранулите со цел да се 

екстрахираат синтетичките 

растворувачи (3) и/или миење на 

растворувачите преку праќање на 

вишок суперкритичен СО2, 

карактеризиран со тоа што чекорите на 

гранулирањето, одржувањето, 

миењето и сушењето се изведени под притисок 

кој е повисок од критичната 

точка на СО2, и овие услови се одржани помеѓу 

овие чекори. 

има уште 13 патентни барања 
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(51)  F 24F 3/14, F 24F 7/06, F 24F 3/16, F 24F 

3/153  

(11)  11329   (13) Т1 

(21)  2020/918   (22) 23/11/2020 

(45) 31/03/2021 

(96)  29/11/2017 EP17204317.6 

(97)  09/09/2020 EP3492824 

(73)  Ascough, Tom and Ascough, Seán 

17 Wyattville Park Loughlinstown Glenageary, 

Dublin, IE and Lacken Blessington, Wicklow , 

IE 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  Ascough, Tom 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ПРОВЕТРУВАЊЕ НА 

ВОЗДУХ 

(57)  1  Постапка за проветрување на воздух, 

постапката содржи протекување на прв 

воздушен 

проток (5) во рамките на прв вентилациски 

систем (2) покрај прв ладилен испарувач (107), 

којшто е поврзан со системот за ладење (3) со 

ладилен флуид (6) и ладилник (109), се 

карактеризира со тоа што температурата на 

првиот воздушен проток (5), кога го поминува 

првиот ладилен испарувач (107), е пониска од 

температирата на ладилниот флуид (6) кој 

протекува низ првиот ладилен испарувач (107) 

и со тоашто првиот проток на воздух (5) се 

загрева и ладилниот флуид (6) кој протекува 

низ првиот ладилен испарувач (107) се лади, 

кога првиот проток на воздух (5) поминува низ 

првиот ладилен испарувач (107), кадешто 

остатокот на топлина од ладилниот флуид (6) 

во системот за ладење (3) се употребува за 

загревање на првиот проток на воздух (5), и 

постапката понатаму содржи загревање на 

првиот проток на воздух (5) со протекување на 

првиот проток на воздух (5) покрај прв 

топлински испарувач (106), пред протекување 

на првиот проток на воздух (5) покрај 

првиот ладилен испарувач (107), кадешто 

првиот топлински испарувач (106) е поврзан со 

топлинскиот систем (4) со греач (110). 

има уште 10 патентни барања 
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(51)  A 61K 31/506, A 61K 31/58, A 61K 45/06, A 

61K 47/24, A 61K 47/44, A 61K 8/14, A 61K 8/49, 

A 61K 9/10, A 61K 8/63, A 61K 9/00, A 61K 9/08, 

A 61P 17/14, A 61Q 7/00  

(11)  11330   (13) Т1 

(21)  2020/919   (22) 23/11/2020 

(45) 31/03/2021 

(30)  US100714P  27/09/2008  US 

(96)  25/09/2009 EP09816940.2 

(97)  04/11/2020 EP2344198 

(73)  Jina Pharmaceuticals Inc. 28100 North 

Ashley Circle Suite 103 Libertyville, IL 60048  

, 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)  ALI, Shoukath M.; AHAMD, Ateeq; AHMAD, 

Moghis U.; SHEIKH, Saifuddin and AHMAD, Imran 

(54)  ФАРМАЦЕВТСКИ ПРЕПАРАТИ ЗА 

ЛОКАЛНА УПОТРЕБА НА ОСНОВА НА 

ЛИПИДИ 

(57)  1  Липиден состав кој содржи активни 

соединенија финастерид и миноксидил 

растворени во нетоксичен растворувач-воден 

систем, при што составот содржи 

фосфатидилхолин и каде што составот се 

добива со мешање на растворените активни 

соединенија и фосфатидилхолин заедно, за 

употреба како локален третман на субјект. 

има уште 9 патентни барања 

 

(51)  F 17C 13/00, A 61M 16/12, A 61M 16/20  

(11)  11257   (13) Т1 

(21)  2021/11   (22) 08/01/2021 

(45) 31/03/2021 

(30)  18200498.6  27/05/2009  EP 

(96)  27/05/2009 EP18200498.6 

(97)  14/10/2020 EP3498328 

(73)  Mallinckrodt Hospital Products IP Limited 

Damastown Industrial Estate Mulhuddart 

Dublin 15, IE 

(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)  MONTGOMERY, Frederick, J.; BATHE, 

Duncan, P.; LEE, Daniel, Juhyung; BAKKEN, 

Todd, J. and BIBA, Scott, Ingatius 

(54)  УРЕДИ ЗА ПРИДВИЖУВАЊЕ НА 

ИНДЕКСИРАН ВЕНТИЛ И КАНИСТЕР ПОД 

ПРИТИСОК СО РАБНИК И ЗА ЛИНЕАРНО 

ДЕЈСТВУВАЊЕ НА ИНЈЕКТОР ВО 

КОМУНИКАЦИЈА НА ТЕЧНОСТИ СО УРЕД ЗА 

РЕГУЛИРАЊЕ НА ДОЗИРАЊЕТО НА ЛЕКОТ 

(57)  1  Индексиран уред за складирање на 

лекови (24) за индексиран уред за активирање 

на лекови (10) за употреба во индексиран уред 

за испорака и регулација на лекови (70),  

индексираниот уред за складирање на лекови 

(24) содржи:  

 

куќиште (26) и вентил, вентилот сместен во 

куќиштето (26);  

канистер за гас (28) во течна комуникација со 

вентилот, канистерот (28) содржи активна 

фармацевтска состојка и неактивен гасен 

носач,  

прв индексиран член (36) составен дел на 

куќиштето (26) и трет индексиран член (36') 

составен дел од куќиштето (26), првиот 

индексиран член (36) прилагоден да биде 

комплементарен на вториот индексиран член 

(18) составен дел на рабникот  (12) на 

индексираниот уред за активирање на лекови 

(10), вториот индексиран член (18) како прв 

клуч, третиот индексиран член (36') прилагоден 

да биде комплементарен на четвртиот 

индексиран член (20) составен дел од рабникот 

(12) на индексираниот уред за активирање на 

лекови (10), четвртиот индексиран член (20) да 

биде втор клуч, при што првиот индексиран 

член (36) е некомплементарeн со четвртиот 

индексиран член (20), и каде што третиот 
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индексиран член (36') е некомплементарeн со 

вториот индексиран член (18) ,  

при што еден или повеќе од првиот и третиот 

индексиран член (36, 36') се однапред 

прилагодени да го означат идентитетот на 

активната фармацевтска состојка, при што 

карактеристиките на индексирање кои 

одговараат на идентитетот на активната 

фармацевтска состојка се обезбедени од една 

или повеќе различни аксијални ширини, 

аксијално спротивставување или различни 

форми на пресек на првиот и третиот 

индексиран член (36, 36') така што 

индексираниот рабник (12) вклучува само 

индексиран уред за складирање на лекови (24), 

при што индексирањето обезбедува целосно 

комплементарни членови идентификувани за 

предодредената активна фармацевтска 

состојка, што се карактеризира со тоа што:  

првиот индексиран член (36) е првиот отвор 

сместен на едната страна од куќиштето (26) и 

третиот индексиран член (36 ') е втор отвор 

сместен на спротивната страна на куќиштето 

(26) во однос на надолжната оска на канистерот 

за гас. 

има уште 7 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/7076, A 61K 9/00, A 61P 1/16  

(11)  11272   (13) Т1 

(21)  2021/12   (22) 04/01/2021 

(45) 31/03/2021 

(30)  24272315  23/11/2015  IL 

(96)  22/11/2016 EP16806299.0 

(97)  11/11/2020 EP3380104 

(73)  Can-Fite Biopharma Ltd. 10 Bareket Street 

Kiryat Matalon 4951778 Petach Tikva, IL 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  FISHMAN, Pnina and COHEN, Shira 

(54)  A3 лиганд на аденозински рецептор за 

употреба во третирање на ектопична масена 

акумулација 

(57)  1  Агонист на А3 аденозински рецептор 

(А3АR) за употреба во намалување на липидна 

акумулација во црнодробно ткиво кај субјект со 

безалкохолна масна болест на црн дроб 
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(NAFLD), при што споменатиот A3AR агонист е 

избран од група која се состои од N6-2-(4-

аминофенил)етил аденозин (APNEA), N6-(4-

амино-3-јодобензил)аденозин-5’-(N-

метилуронамид) (AB-MECA), N6-(3-јодобензил)-

аденозин-5’-метилуронамид (IB-MECA) и 2-

хлоро-N6-(3-јодобензил)-аденозин-5’-

метилуронамид (CI-IB-MECA). 

има уште 6 патентни барања 

 

(51)  A 61K 45/06, A 61K 31/4545, A 61P 25/28, A 

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

(11)  11258   (13) Т1 

(21)  2021/15   (22) 11/01/2021 

(45) 31/03/2021 

(30)  201670281  29/04/2016  DK 

(96)  28/04/2017 EP17720480.7 

(97)  14/10/2020 EP3448382 

(73)  Orphazyme A/S c/o COBIS A/S Ole 

Maaløes Vej 3 2200 Copenhagen N, DK 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  HINSBY, Anders, Mørkeberg; JENSEN, 

Thomas, Kirkegaard; FOG-TØNNESEN, Cathrine, 

Kolster; PETERSEN, Nikolaj, Havnsøe, Torp and 

BORNÆS, Claus 

(54)  АРИМОКЛОМОЛ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА 

ГЛУКОЦЕРЕБРОСИДАЗА  

И ПОВРЗАНИ НАРУШУВАЊА 

 

(57)  1  Активната фармацевтска состојка 

избрана од N-[2-хидрокси-3-(1-пиперидинил)-

пропокси]-пиридин-1-оксид-3-карбоксимидоил 
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хлорид, неговите стереоизомери и нивни 

кисели адитивни соли, за употреба во метод на 

третирање на Паркинсонова болест (PD) 

поврзана со глукоцеребросидаза (GBA) или 

паркинсонизам поврзан со GBA. 

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  C 07K 16/26, A 61K 39/395, A 61K 38/24, A 

61P 5/24, A 61P 5/06, A 61P 15/08  

(11)  11250   (13) Т1 

(21)  2021/16   (22) 11/01/2021 

(45) 31/03/2021 

(30)  20140058469  10/09/2014  FR 

(96)  10/09/2015 EP15771200.1 

(97)  30/12/2020 EP3191515 

(73)  IGYXOS Centre Inra Val de Loire site de 

Tours 37380 Nouzilly , FR 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  KARA, Elodie; DECOURTYE, Jérémye; 

CASTERET, Sophie and MAUREL, Marie-

Christine 

(54)  ЛИГАНДИ КОИШТО ЈА ПОТЕНЦИРААТ 

БИОАКТИВНОСТА НА ГОНАДОТРОПИНИ 

(57)  1  Лиганд на фоликуло-стимулирачки 

хормон (ФСХ) којшто ја потенцира 

биоактивноста на ФСХ, на лутеинизирачки 

хормон (ЛХ), и на хорионичен гонадотропин 

(ХГ), се карактеризира со тоа што споменатиот 

лиганд е антитело или негов фрагмент и со тоа 

што: 

тешката низа на варијабилен домен ги содржи 

следните CDRs: 

 

- VH-CDRдефинирано со секвенцата 

GFTFSSSY (SEQ ID NO: 5); 

- VH-CDR2, дефинирано со секвенцата 

IYAGTGGT (SEQ ID NO: 6); 
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- VH-CDR3, дефинирано со секвенцата 

ARHGSYFDY (SEQ ID NO: 7); и 

лесната низа на варијабилен домен којшто ја 

содржи следната CDRs: 

- VL-CDRдефинирано со секвенцата 

QSVDYDGDSY (SEQ ID NO: 8); 

- VL-CDR2, дефинирано со секвенцата AAS; 

- VL-CDR3, дефинирано со секвенцата 

QQSNEDPYT (SEQ ID NO: 9). 

има уште 13 патентни барања 

 

(51)  E 06B 9/30, E 06B 9/386, E 06B 9/327  

(11)  11259   (13) Т1 

(21)  2021/22   (22) 30/12/2020 

(45) 31/03/2021 

(30)  8282016  29/06/2016  CH 

(96)  28/06/2017 EP17178271.7 

(97)  21/10/2020 EP3263824 

(73)  STORENMATERIAL AG 

Chrummacherstrasse 1 8954 Geroldswil, CH 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  HAUSER, Jakob; STINGELIN, Christophe 

and  ISENSCHMID, Sascha 

(54)  ЛАМЕЛА И РОЛЕТНИ ОД ЛАМЕЛИ 

(57)  1  Ламела (116) за употреба кај ролетни од 

ламели со странично поставени шини  (12) за 

водење, кои се состојат од покривна површина 

(120) за затварање и која што одговара на 

горниот раб (130) кој се наоѓа под одреден агол 

кон нејзиниот горен дел, при што горниот раб 

(130) кој се наоѓа под одреден агол, е 

обезбеден со странично испакнати водилки 

(34'-34'"), 
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се карактеризира со тоа што,  

покривната површина (120) за затварање, 

излегува странично над горниот раб (130) кој се 

наоѓа под одреден агол, така што, при 

затворена стостојба на ролетните од ламели, 

испакнатиот дел (125) од покривната 

површината (120) може да дојде во контакт со 

странично поставените шини (12) за водење и 

може да се преклопува со странично 

поставените шини (12) за водење така што след 

ова  преклопување светлината не поминува 

директно помеѓу ламелата (116) и странично 

поставените шини (12) за водење. 

има уште 18 патентни барања 

 

(51)  B 31F 1/28, B 65H 35/02, B 65H 35/08, B 

65H 23/18  

(11)  11251   (13) Т1 

(21)  2021/25   (22) 13/01/2021 

(45) 31/03/2021 

(30)  201516772  22/09/2015  GB and 201603626  

02/03/2016  GB 

(96)  27/07/2016 EP16747563.1 

(97)  28/10/2020 EP3352981 

(73)  DS Smith Packaging Ltd 350 Euston Road 

London NW1 3AX, GB 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  LANG, Tony; WILLIAMSON, Stephen and 

TOMLINSON, Glyn 

(54)  АПАРАТ ЗА БРАНОВИДНА ОБРАБОТКА 

НА ЛИСТОВИ 

(57)  1  Апарат за брановидна обработка (120) 

се состои од: 

опрема за обработка на листови што се состои 

од ондулатор и најмалку ролни за 

напојување и наведување за селекција, 

преместување и поддршка на листови или 

мрежи до ондулаторот (136) за формирање на 

брановиден лист (154) од кој може да се 

исечат брановидни производи (146), барем 

еден слој на брановидниот лист (154), а со 

тоа и на производите (146), кои се формираат 

од печатен лист или мрежа (126); и 

контролен систем за контрола на опремата за 

обработка на листови; 

апаратот за обработка на брановидни листови 
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(120) кој понатаму се состои од единица 

за визуелна инспекција (162) подесена за 

читање на печатени маркери (50) дадени на 

најмалку еден печатен лист или мрежа (126) 

како печатен лист или мрежа, а со тоа и 

печатените маркери (50) да се читаат, 

поминуваат низ апаратот за обработка на 

брановидни плочи (120) или неговиот 

ондулатор (136); 

при што: 

брановидниот лист е за повеќе од една нарачка 

на производот, производите (146) од 

една нарачка во споредба со претходната 

нарачка имаат различни детали, кои содржат 

некоја или повеќе а) различни форми, б) 

различни форми или видови за најмалку еден 

од листовите или мрежите, в) различен број на 

мрежи и г) различни типови на лепило, 

температури на лепилото, дебелина на 

лепилото или локации на лепилото; апаратот 

(120) се карактеризира со тоа што: 

печатените маркери (50) се печатени маркери 

за информации (50) кои имаат 

информации на нив; и 

контролниот систем понатаму има табела за 

пребарување податоци што се состои 

од производи (146) што треба да се исечат од 

брановидниот лист (154) најмалку 

информации поврзани со наведените различни 

детали и поврзани со информациите  

EP 3 352 981 B1 

за идентификаторот на информациите читливи 

од печатените маркери на 

информации (50) од единицата за визуелна 

инспекција (162), при што апаратот (120) 

може да идентификува кои производи (146) ќе 

треба да се произведуваат по текот 

на единицата за визуелна инспекција (162) и 

однапред да ги идентификува 

потребните поставки на опремата за обработка 

на листот или ондулаторот (136) за 

тие производи (146), како одговор на прочитан 

обележан маркер за информации 

(50) така што опремата за обработка на листот 

или ондулаторот (136) можат 

соодветно да се контролираат од контролниот 

систем за да се исполнат наведените 

потребни детали на идентификуваниот 

производ (146). 

има уште 14 патентни барања 
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(51)  C 07D 498/04, C 07D 513/04, C 07D 519/00, 

A 61K 31/437, A 61P 35/00  

(11)  11252   (13) Т1 

(21)  2021/26   (22) 13/01/2021 

(45) 31/03/2021 

(30)  2014CHE158  13/01/2014  IN and 

2014CHE3000  20/06/2014  IN 

(96)  12/01/2015 EP18190333.7 

(97)  16/12/2020 EP3466955 

(73)  Aurigene Discovery Technologies Limited 

39-40 KIADB Industrial Area Electronic City 

Phase-II Hosur Road Bangalore 560100, IN 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  GUMMADI, Venkateshwar, Rao and 

SAMAJDAR, Susanta 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА 

ОКСАЗОЛ[4,5-B]ПИРИДИН И ТИАЗОЛ [4,5-

B]ПИРИДИН ДЕРИВАТИ КАКО IRAK4 

ИНХИБИТОРИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА РАК  

(57)  1   Постапка за подготвување на 

соединение со формула (I) или негова 

фармацевтска прифатлива сол, во согласност 

со следната шема:  

  

кадешто:  

M е  

  

L е NH2; 

X1 и X3 независно се CH или N;  

X2 е CR2 или N; дoбиени од еден или повеќе од 

еден од XX2 или X3 е N;  

A е O или S; 

Y е -CH2- или O; 

Z е арил или хетероциклил; 

Rна секоја појава, е независно хало или 

опционално супституиран хетероциклил; 

кадешто супституентот е алкил, алкокси, 

аминоалкил, хало, хидроксил, хидроксиалкил 

или -NRaRb; 

R2 е водород, опционално супституиран 

циклоалкил, опционално супституиран арил, 

опционално супституиран хетероциклил или -

NRaRb; кадешто супституент е алкил, амино, 

хало или хидроксил; 

R3, на секоја појава, е алкил или хидроксил; 

Ra и Rb се независно водород, алкил, ацил или 

хетероциклил; 

’m’ и ’n’ се независно 0, 1 или 2; 

’p’ е 0 или 1; 

Q1 е N-(3-диметиламинопропил)-N’-

етилкарбодиимид (EDCI) или негова сол, или 1-

[бис(диметиламино)метилен] -1H-1,2,3 -

триазоло[4,5-b]пиридиниум 3-оксид 

хексафлуорофосфат (HATU); 

Q2 е хидроксибензотриазол (HOBT), или е 

отсутен; 

B е диизопропилетиламин (ДИPEA) или 

триетиламин (TEA); и 

Sv е диметилформамид (DMF).  

има уште 19 патентни барања 

 

(51)  A 01N 37/18, C 07C 237/26, A 61K 31/16  

(11)  11237   (13) Т1 

(21)  2021/34   (22) 05/01/2021 

(45) 31/03/2021 

(30)  20080128712P  23/05/2008  US 

(96)  26/05/2009 EP14156670.3 

(97)  07/10/2020 EP2807926 

(73)  Paratek Pharmaceuticals, Inc. 75 Kneeland 

Street Boston, MA 0211US 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(72)  Cvestovich, Raymond and Warchol, Tadeusz 

(54)  СОЛИ И ПЛИМОРФИ НА ТЕТРАЦИКЛИН 

СОЕДИНЕНИЕ 

(57)  1  Кристална форма на тозилатна сол од 

Соединението 1:  
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за употреба во метод за третирање на 

бактериска инфекција кај субјект.  

 

има уште 8 патентни барања 

 

(51)  H 04N 19/105, H 04N 19/5H 04N 19/463  

(11)  11273   (13) Т1 

(21)  2021/36   (22) 15/01/2021 

(45) 31/03/2021 

(30)   

(96)  17/10/2011 EP17159139.9 

(97)  09/12/2020 EP3197164 

(73)  Kabushiki Kaisha Toshiba 1-1 Shibaura 1-

chome Minato-ku Tokyo 105-800JP 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  Tanizawa, Akiyuki and Chujoh, Takeshi 

(54)  AПАРАТ ЗА ДЕКОДИРАЊЕ И МЕТОД ЗА 

ДЕКОДИРАЊЕ 

(57)  1  Електронскиот апарат (800), кој содржи 

модул за декодер (801) конфигуриран да:  

го декодира именителот на факторот за 

мерење луминација на бараната слика од 

кодирани податоци кои содржат кодиран видео 

бит проток користејќи предвидено мерење, при 

што именителот на фактор за мерење на 

луминација претставува прецизност во фиксна 

точка на факторот за мерење на луминација; 

ja одредува првата референтна вредност на 

факторот за мерење луминација во согласност 

со именителот на факторот за мерење на 

луминација, при што првата референтна 

вредност е еднаква на вредноста добиена со 

лево поместување од „1“ за најмалку една 

бинарна единица наведена од именителот на 

факторот за мерење луминација; 

ја декодира првата вредносна разлика на 

факторот за мерење луминација од кодираните 
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податоци, при што првата вредносната разлика 

е еднаква на вредносната разлика помеѓу 

факторот за мерење на луминација и првата 

референтна вредност; 

го одредува факторот за мерење луминација со 

додавање на првата референтна вредност и 

првата вредносна разлика; 

ја декодира разликата на вредонста на 

именителот од факторот за мерење обоеност 

од кодираните податоци, при што именителот 

од факторот за мерење обоеност представува 

прецизност во фиксна точка на факторот за 

мерење на обоеност и разликата на вредонста 

на именителот од факторот за мерење 

обоеност е еднаква на вредноста на разликата 

помеѓу именителот на факторот за мерење 

луминација и именителот од факторот за 

мерење обоеност; 

го одредува именителот на факторот за 

мерење обоеност со додавање на вредносна 

разлика од именителот на факторот за мерење 

обоеност и именителот на факторот за мерење 

луминација; 

ја одредува референтната вредност на 

факторот за мерење обоеност во согласност со 

именителот на факторот за мерење обоеност, 

при што референтната вредност на факторот 

за мерење обоеност е еднаква на вредноста 

добиена со лево поместување од “1“ за 

најмалку една бинарна единица наведена од 

именителот на факторот за мерење на 

обоеност; 

ја декодира вредносната разлика на факторот 

за мерење на обоеност од кодираните 

податоци, при што вредносната разлика на 

факторот за мерење на обоеност е еднаква на 

вредноста на разликата помеѓу факторот за 

мерење на обоеност и референтната вредност 

на факторот за мерење на обоеност;  

го одредува факторот за мерење на обоеност 

со додавање на референтната вредност на 

факторот за мерење на обоеност и 

вредносната разлика на факторот за мерење 

на обоеност; 

ја одредува референтната вредност на офсетот 

на обоеност на бараната слика со одземање на 

добиената вредност со множење на средната 

вредност од максималната вредност на 

пикселот на обоеност и факторот за мерење на 

обоеност добиен со поместување надесно за 

најмалку една бинарна единица одредена од 

именителот на факторот на обоеност, за 

средната вредност; 

ја декодира вредносната разлика на офсетот на 

обоеност од кодираните податоци, при што 

вредносната разлика на офсетот на обоеност е 

еднаква на вредносната разлика помеѓу 

офсетот на обоеност и референтната вредност 

офсетот на обоеност; 

го одредува офсетот на обоеност со додавање 

на референтната вредност на офсетот на 

обоеност и вредносната разлика на офсетот на 

обоеност. 

има уште 13 патентни барања 
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(51)  B 01D 53/94, B 01J 35/04, B 01J 37/02, B 

01J 29/072, B 01J 37/03, B 01J 37/30, C 01B 

37/00, C 01B 39/06, C 01B 39/48  

(11)  11238   (13) Т1 

(21)  2021/38   (22) 15/01/2021 

(45) 31/03/2021 

(30)  08156625  21/05/2008  EP 

(96)  19/05/2009 EP12189829.0 

(97)  11/11/2020 EP2551240 

(73)  BASF SE 

Carl-Bosch-Strasse 38 67056 Ludwigshafen am 

Rhein, DE 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  Bull, Ivor; Müller, Ulrich and Trukhahn, 

Natalia 

(54)  Cu што содржи зеолити со CHA 

структура 
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(57)  1  Cu што содржи зеолитски материјал со 

структура CHA и содржина на алкален метал од 

1000 ppm или помалку, има состав што содржи 

моларен однос  

                  (n YO2): X2O3 

каде што X е тривалентен елемент, Y е 

тетравалентен елемент и n е на најмалку 10, по 

можност најмалку 15, по можност во опсег од 15 

до 70 и каде што содржината на Cu во 

зеолитскиот материјал, пресметана како 

елементарна Cu, е најмалку 0,5 wt. -%, врз 

основа на вкупната тежина на калциниран 

зеолитски материјал, при што содржината на P 

во калцинираниот материјал е под 500 ppm и 

каде што рабовите на најмалку 90% од 

кристалитите на калцинираниот зеолитски 

материјал имаат просечна должина во опсег од 

1 до 5 микрометри, утврдена преку SEM;                                                                                                                        

при што зеолитскиот материјал се добива со 

процес што се состои од:  

подготовка на воден раствор што содржи барем 

еден извор за X2O3 и најмалку еден извор за 

YO2, барем едно средство за насочување на 

структурата, погодно за подготовка на 

зеолитски материјал со CHA рамковна 

структура и најмалку еден извор на Cu, при што 

споменатиот воден раствор не содржи извор на 

фосфор и има содржина на алкален метал од 

1000 ppm или помалку;  

(ii) хидротермална кристализација на воден 

раствор според (i) кој не содржи извор на 

фосфор, добивање суспензија што содржи 

бакар што содржи зеолитски материјал со CHA 

рамковна структура; при што средството за 

насочување на структурата е мешавина од 1- 

адамантилтриметиламониум хидроксид и 

бензилтриметиламониум хидроксид или 

мешавина од 1-адамантилтриметиламониум 

хидроксид и тетраметиламониум хидроксид или 

мешавина од 1-адамантилтриметиламониум 

хидроксид и бензилтриметиламониум 

хидроксид и тетраметиламониум хидроксид, 

при што моларниот однос на 1-

адамантилтримеиламониум хидроксид према 

бензилтриметиламониум хидроксид или 

тетраметиламониум хидроксид или збир на 

бензилтриметиламониум хидроксид и 

тетраметиламониум хидроксид е во опсег од 

1:5 до 1:1; при што процесот се карактеризира 

со воден раствор подложен на хидротермална 

кристализација според (ii) без натриум и по 

можност без алкален метал. 

има уште 9 патентни барања 
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Гласник/ Buletini Бр./Nr.  3/2021 - 31/03/2021  
 

(51)  A 61K 31/405, A 61K 31/455, A 61K 9/00, A 

61P 35/00  

(11)  11239   (13) Т1 

(21)  2021/40   (22) 18/01/2021 

(45) 31/03/2021 

(30)  20121011890  15/06/2012  DE 

(96)  14/06/2013 EP13728758.7 

(97)  23/12/2020 EP2861229 

(73)  CONARIS Research Institute AG 

Schauenburgerstrasse 116 24118 Kiel, DE 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  WAETZIG, Georg and SEEGERT, Dirk 

(54)  ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ КОЈШТО 

СОДРЖИ НИКОТИНСКА КИСЕЛИНА И/ИЛИ 

НИКОТИНАМИД И/ИЛИ ТРИПТОФАН ЗА 

ПОЗИТИВНО ВЛИЈАНИЕ НА 

ИНТЕСТИНАЛНАТА МИКРОФЛОРА 

(57)  1  Фармацевтски состав којшто содржи 

активна супстанција избрана од никотинска 

киселина; никотинамид; триптофан; естери на 

никотинска киселина; никотинамид аденин 

динуклеотид (NAD); никотинамид аденин 

динуклеотид фосфат (NADP); интермедиер во 

биосинтеза на NAD или NADP избран од 

групата составена од N-формилкинуренин, L-

кинуренин, 3-хидрокси-L-кинуренин, 3-

хидроксиантранилат, 2-амино-3-

карбоксимуконат семиалдехид, кинолинат, и 

бета-никотинат D-рибонуклеотид; триптофан 

дипептид; или нивна комбинација, кадешто 

фармацевтскиот состав ослободува активна 

супстанција за локален ефект во терминален 

илеум, дебелото црево или двата, кадешто 

интестиналната микрофлора којашто треба да 

биде модифицирана е лоцирана. 

има уште 12 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  3/2021 - 31/03/2021  
 

(51)  E 04H 4/12, E 04H 4/00  

(11)  11240   (13) Т1 

(21)  2021/42   (22) 18/01/2021 

(45) 31/03/2021 

(30)  201734051 U  28/08/2017  CZ 

(96)  10/04/2018 EP18000338.6 

(97)  04/11/2020 EP3450656 

(73)  BERNDORF BÄDERBAU, s.r.o. Bystrice 

1312, 739 95 Bystrice Nad Olsi, CZ 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  Cieslar, Rudolf 

(54)  ЅИД НА БАЗЕН ЗА ПЛИВАЊЕ ШТО ИМА 

ДРЕНАЖЕН КАНАЛ 

(57)  1  Ѕид на базен за пливање што има 

дренажен канал, страничниот ѕид (2) на 

базенот за пливање и дренажниот канал (10) се 

формирани во еден дел, назначено со тоа, што 

закосен ѕид (4) на дренажниот канал (10), кој е 

соседно на страничниот ѕид (2) на базенот за 

пливање, директно се поврзува со раб на 

прелевање (3) на базенот за пливање преку 

единечен лак, каде што закосениот ѕид (4) на 

дренажниот канал (10) формира агол со 

страничниот ѕид на базенот за пливање што е 

поголем од 20 степени. 

има уште 5 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  3/2021 - 31/03/2021  
 

(51)  C 07D 487/08, A 61K 31/498, A 61P 35/00, A 

61P 15/00, A 61P 29/00  

(11)  11241   (13) Т1 

(21)  2021/43   (22) 18/01/2021 

(45) 31/03/2021 

(30)  16171538  26/05/2016  EP and 16178891  

11/07/2016  EP 

(96)  23/05/2017 EPA17725242.6 

(97)  23/12/2020 EP3464288 

(73)  Bayer Pharma Aktiengesellschaft 

Müllerstrasse 178 13353 Berlin, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  ROTTMANN, Antje; KOPPITZ, Marcus; 

BADER, Benjamin; TEREBESI, Ildiko; TER LAAK, 

Antonius; SIEBENEICHER, Holger; STEUBER, 

Holger; NUBBEMEYER, Reinhard;  IRLBACHER, 

Horst;  PETERS, Michaele and WAGENFELD, 

Andrea 

(54)  [8-(ФЕНИЛСУЛФОНИЛ)-3,8-

ДИАЗАБИЦИКЛО[3.2.1]OKT-3-ИЛИ(1H-1,2,3-

ТРИАЗОЛ-4-ИЛ)МЕТАНОНИ 

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

        

во кое: 

R1 претставува водород, халоген, C1-C3-алкил, 

C1-C3-халоалкил, C1-C3-алкокси, C1-C3-

халоалкокси, нитро или циано; 

R2 претставува водород, халоген, C1-C3-алкил, 

C1-C3-халоалкил, C1-C3-алкокси, C1-C3-

халоалкокси, нитро, циано или SF5; 

R3 претставува водород, халоген, C1-C3-алкил, 

C1-C3-халоалкил, C1-C3-алкокси, C1-C3-

халоалкокси, нитро или хидрокси; 

R4 претставува водород, халоген, C1-C3-алкил, 

C1-C3-халоалкил, C1-C3-алкокси, C1-C3-

халоалкокси, нитро, циано или SF5; 

R5 претставува водород, халоген, C1-C3-алкил, 

C1-C3-халоалкил, C1-C3-алкокси, C1-C3-

халоалкокси, нитро или циано; 

назначено со тоа, што R1 и R2 или R2 и R3 се 

опционално поврзани едно на друго на таков 

начин што тие заеднички формираат 

метилендиокси, етилендиокси, етиленокси, 

триметиленокси или 

група селектирана од: 

 

негов стереоизомер, таутомер, N-оксид, хидрат, 

солват, или сол, или мешавина од истите. 

има уште 16 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  3/2021 - 31/03/2021  
 

 

(51)  A 61K 31/215, A 61K 47/02, A 61K 9/00, A 

61K 9/08, A 61P 31/04  

(11)  11242   (13) Т1 

(21)  2021/44   (22) 13/01/2021 

(45) 31/03/2021 

(30)  201562180871P  17/06/2015  US 

(96)  14/06/2016 EP16729258.0 

(97)  14/10/2020 EP3310331 

(73)  Nabriva Therapeutics GMBH Leberstraße 

20 1110 Wien, AT 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(72)  FERENCIC, Mathias; HEILMAYER, Werner; 

HINSMANN, Peter and WICHA, Wolfgang 

(54)  ИНЈЕКТИРАЧКИ ФАРМАЦЕВТСКИ 

ФОРМУЛАЦИИ НА ЛЕФАМУЛИН 

(57)  1  Инјектирачки фармацевтски 

формулација што се состојат од соединение со 

формула (I) 

споменатата формулација е тампонирана до 

фармацевтски прифатлива pH-вредност од 2 до 

6, особено pH вредност од 3 до 5,5, 

преферирана pH вредност од околу 4 до 5, 

особено преферирана околу 5 каде што 

тампонот е избран од групата составена од 

цитрат тампон и мешавина на цитрат тампон и 

фосфат тампон.  

има уште 9 патентни барања 
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Патенти Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019 
 

 

(51)  C 05F 11/02, C 07G 3/00  

(11)  11244   (13) Т1 

(21)  2021/45   (22) 13/01/2021 

(45) 31/03/2021 

(30)  20150030214  20/02/2015  ES 

(96)  04/02/2016 EP16704682.0 

(97)  21/10/2020 EP3260437 

(73)  Sipcam Inagra S.A. C/ Profesor Beltrán 

Báguena 5 46009 Valencia, ES 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(72)  VALIERI, Gianluca 

(54)  СОСТАВ ОД КИСЕЛИНА ЗАСНОВАН НА 

ЛЕОНАРДИТ И АМИНО КИСЕЛИНИ 

(57)  1  Состав што содржи микронизиран 

леонардит, аминокиселини и сурфактанти, каде 

што леонардитот содржи помеѓу 50% и 90% w/w 

од вкупната хумична супстанција на сува 

основа, каде што составот е водена 

дисперзија и има кисела pH вредност што се 

состои помеѓу 3 и 6. 

има уште 13 патентни барања 

 

(51)  B 01D 53/14, B 01D 53/50, B 01D 53/80, B 

01D 53/79, B 01D 53/78  

(11)  11245   (13) Т1 

(21)  2021/46   (22) 11/01/2021 

(45) 31/03/2021 

(30)  201562139392P  27/03/2015  US 

(96)  25/03/2016 EP16772662.9 

(97)  11/11/2020 EP3275529 

(73)  Mitsubishi Power, Ltd. 3-Minatomirai 3-

chome Nishi-ku Yokohama-shi, Kanagawa 220-

840, JP 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(72)  HONJO, Shintaro; INABA, Norikazu; 

OKAMOTO, Takuya; HASHIMOTO, Jun and 

KAMIYAMA, Naoyuki 

(54)  УРЕД ЗА ДЕСУЛФУРИЗАЦИЈА НА 

ВЛАЖЕН ИЗДУВЕН ГАС И МЕТОД НА 

РАБОТА СО УРЕДОТ ЗА ДЕСУЛФУРИЗАЦИЈА 

НА ВЛАЖЕН ИЗДУВЕН ГАС 

(57)  1  Апарат за десулфуризација на издувни 

гасови од влажен тип (10) што се состои од:  

апсорбер (11) што го отстранува сулфур 

оксидот во издувниот гас (12) со апсорбирач 

(14); единица за складирање на апсорберот 

(11b) која го чува апсорбирачот (14 ) што го 

апсорбирал сулфор оксидот; линија за 

циркулација (L11) која го циркулира 

апсорбирачот (14) од единицата за складирање 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  3/2021 - 31/03/2021  
 

на апсорберот (11b); единица за прскање (15) 

што е обезбедена во близина на средниот дел 

од апсорберот (11) и го исфрла апсорбирчот 

(14) испорачан од линијата за циркулација (L11) 

нагоре како течност што прска (14а) преку 

единица за прскање (15а) го собира 

апсорбирачот (14) надолу како капки течност 

директно од единицата за прскање (15а) мерач 

на потенцијал за намалување на оксидација 

(18) што мери потенцијал за намалување на 

оксидација на апсорбирачот (14); единица за 

воведување воздух (16) што снабдува воздух 

(17) во единицата за складирање на 

апсорберот (11b) на апсорбeрот (11) да се 

прилагоди потенцијалот за намалување на 

оксидацијата на апсорбирачот (14) да биде 

соодветна вредност;  

единица за снабдување на адитив за 

намалување (20) што снабдува барем еден од 

натриум тиосулфат, натриум метабисулфит и 

натриум дитионит како адитив за намалување 

(19) во апсорбирачот (14) или единицата за 

складирање на апсорберот (11b); единица за 

снабдување со апсорберот (25) што го 

снабдува апсорбирачот (14) до единицата за 

складирање на апсорберот (11b) лоцирана на 

дното на апсорберот (11);  

и контролен уред (50) кој ја контролира 

единицата за намалување на адитивот за 

снабдување (20) врз основа на измерена 

вредност на потенциоменаторт за намалување 

на оксидацијата на апсорбирачот (14) измерена 

со потенцијалот за намалување на 

оксидацијата (18), при што контролниот уред 

(50) ја контролира единицата за снабдување на 

адитивот за намалување (20) за снабдување на 

адитивот за намалување (19) кога измерената 

вредност на потенцијалот за намалување на 

оксидација ја надминува горната граница на 

соодветниот опсег на потенцијалот за 

намалување на оксидацијата дури и ако 

количината на воздухот (17) испорачана од 

единицата за внесување воздух (16) во 

единицата за складирање на апсорберот (11b) 

е сведена на нула.  

има уште 5 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  3/2021 - 31/03/2021  
 

 

(51)  B 01D 53/86, B 01J 23/10, B 01J 33/00, C 

01F 17/00, F 01N 3/10  

(11)  11246   (13) Т1 

(21)  2021/47   (22) 20/01/2021 

(45) 31/03/2021 

(30)  20090294338  25/12/2009  JP 

(96)  24/12/2010 EP10839545.0 

(97)  25/11/2020 EP2518018 

(73)  Solvay Special Chem Japan, Ltd. 

210-5Ohgata-cho Anan-shi, Tokushima 774-

0022, JP 

(74)  Адвокатско друштво Поповски и Партнери  

Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје 

(72)   OHTAKE Naotaka and OKOTA Kazuhiko 

(54)  КОМПЛЕКСЕН ОКСИД, ПОСТАПКА ЗА 

ДОБИВАЊЕ НА ИСТИОТ, И КАТАЛИЗАТОР 

ЗА ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ИЗДУВЕН ГАС  

(57)  1  Комплексен оксид кој содржи цериум и 

барем еден елемент избран од алуминиум, 

силициум или ретки земјени метали освен 

цериум и вклучително и итриум, во сооднос на 

тежина од 85:15 до 99: 1 во однос на оксидите, 

каде што комплексниот оксид има содржина на 

цериум од 85 мас% или повеќе и помалку од 99 

мас% во однос на CeO2, и има својство на 

изразување на волумен на порите не помал од 

0,30 cm3/g со дијаметар не поголем од 200 nm, 

по калцинирање на 900 ° C во текот на 5 часа. 

има уште 8 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  3/2021 - 31/03/2021  
 

(51)  A 61K 31/045, A 61K 31/167, A 61K 31/56, A 

61K 31/573, A 61K 9/00, A 61K 45/06, A 61P 

11/02, A 61P 43/00  

(11)  11247   (13) Т1 

(21)  2021/48   (22) 20/01/2021 

(45) 31/03/2021 

(30)  0918150  16/10/2009  GB 

(96)  15/10/2010 EPA10768760.0 

(97)  30/12/2020 EP2488157 

(73)  Jagotec AG Wildensteinerstrasse 4132 

Muttenz, CH 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  MUELLER-WALZ, Rudi and FUEG, Lise-

Marie 

(54)  ПОДОБРЕНИ ФОРМУЛАЦИИ 

(57)  1  Употреба на агенс за навлажнување во 

формулација на аеросолна суспензија што 

содржи честички на формотерол фумарат 

дихидрат и флутиказон пропионат 

суспендирани во HFA реактивно гориво 

содржано во инхалатор со одмерена доза што 

содржи канистер и мерен вентил, за да се 

намали таложење на честички на површините 

на канистерот и мерниот вентил, назначено со 

тоа, што агенсот за навлажнување е 

селектиран од групата составена од етанол, 

пропилен гликол, глицерол, бутандиол и нивни 

мешавини, подобро каде што агенсот за 

навлажнување е етанол.  

има уште 17 патентни барања 

 

(51)  C 07C 311/45, C 07D 213/7C 07D 401/12, C 

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

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

11/00  

(11)  11248   (13) Т1 

(21)  2021/50   (22) 20/01/2021 

(45) 31/03/2021 

(30)  201762558430P  14/09/2017  US and 

201762608846  21/12/2017  US 

(96)  13/09/2018 EP18779798.0 

(97)  28/10/2020 EP3681864 

(73)  Galapagos NV and AbbVie Overseas S.à 

r.l. Generaal De Wittelaan L11/A3 2800 

Mechelen , BE and 26 Boulevard Royal 2449 

Luxembourg, LU 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  KYM, Philip R.; ALTENBACH, Robert J.; VAN 

DER PLAS, Steven Emiel; WANG, Xueqing; 

SEARLE, Xenia B.; YEUNG, Ming C.; BOGDAN, 

Andrew; COUTY, Sylvain; DESROY, Nicolas; 

GFESSER, Gregory A.; HOUSSEMAN, 

Christopher Gaëtan;  LIU, Bo; MAI, Thi Thu Trang;  

MALAGU, Karine Fabienne; MERAYO MERAYO, 

Nuria; PICOLET, Olivier Laurent and PIZZONERO, 

Mathieu Rafaël 

(54)  МОДУЛАТОРИ НА 

ТРАНСМЕМБРАНСКАТА СПРОВОДЛИВОСТ 

НА РЕГУЛАТОРЕН ПРОТЕИН ПРИ ЦИСТИЧНА 

ФИБРОЗА И ПОСТАПКИ ЗА УПОТРЕБА  

(57)  1  1-{5-етил-2-[(пропан-2-ил)окси]пиридин-

3-ил}-N-(2-метилкинолин-5-

сулфонил)циклопропан-1-карбоксамид или 

негова фармацевтска прифатлива сол. 

има уште 1 патентни барања 

 

(51)  B 01J 19/24, B 01J 19/00  

(11)  11260   (13) Т1 

(21)  2021/52   (22) 21/01/2021 

(45) 31/03/2021 

(96)  24/08/2016 EP16760012.1 

(97)  21/10/2020 EP3503995 

(73)  Hydro Intelligence Water GmbH 

Romantische Straße 18, 87642 Halblech, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  LEHMANN, Jörg and LINDEN, Olaf 

(54)  УРЕД ЗА ЕНЕРГЕТСКИ 

ОПТИМИЗИРАНОТО ПРОИЗВОДСТВО НА 
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ФЛУДНИ ВРТЛОЗИ ВО РЕАКТОРСКА 

КОМОРА 

(57)  1  Уред во форма на флуидно динамична 

реакторна постројка (1) за прием на флуиден 

медиум за генерирање на најмалку еден вртлог, 

кој се состои од куќиште (3, 4) и одводна цевка 

(10), при што 

- куќиштето (3, 4)  

o со помош на внатрешните ѕидови кои се 

во допир со флуидот формира празнина за 

спроведување на течност, која е ротационо 

симетрична на лонгитудиналната оска (2), во 

понатамошниот текст реакторска комора (18, 

19) 

o при што реакторската комора (18, 19) 

 е поделена на долен (18) и горен дел 

(19), а горниот дел на реакторската комора (18)  

• има горна површина (20) и долна 

површина (21), при што горната (20) односно 

долната површина (21)  имаат нападен агол кон 

лонгитудиналната оска (27) од  80° до 115°,  

• има преодна област од горната кон 

долната површина (22),  

• во преодната област од горната кон 

долната површина (22) има максимален радиус 

(9) во однос на надворешниот ѕид на одводната 

цевка (10), 

• во преодната област од горната 

површина кон долната површина (22) има 

барем еден отвор за довод (6) распореден 

тангентно на обвивната површината од горниот 

дел на реакторската комората (18) со влезна 

област на флуид (34) приклучена во правец на 

протокот, и 

 долниот дел на реакторската комора 

(19) 

• се протега на растојание z (30) од 

преодот на долната површина (24) се до 

долната граница на заоблениот подножен 

предел (25) каде што е конструиран 

геометриски нагорен довод за флуид  (15) за 

пренасочување на флуидниот медиум во 

влезниот отвор (1 1) на одводната цевка (10) и 

- одводната цевка (10) во нејзината 

лонгитудинална оска се совпаѓа со 

лонгитудиналната оска на ротационо 

симетричната реакторска комора (18, 19) и 

влезниот отвор (11) на одводната цевка (10) е 

распореден на растојание а (29) од долната 

граница (26) на заоблениот подножен предел 

(25) 

назначено со тоа, што 

дека растојанието (23) помеѓу горната 

површина (20) и долната површина (21) од 

преодната област на горната површина (24) кон 

долната површина (21) па се до преминот на 

долната површина во долниот дел од 

реакторската комора, т.е. кон одводната цевка, 

е дизајнирано да биде константно и 

соодветствува на дијаметар dz  на влезната 

област на флуидот или 

 дека растојанието помеѓу горната 

површина (23) и долната површина (21) од 

преодната област на горната површина (24) кон 

долната површина (21) па се до преминот на 

долната површина (24) во долниот дел од 

реакторската комора, т.е. во правец кон 

одводната цевка, постојано се намалува, при 

што растојанието од горната до долната 

површина е максимално во барем еден отвор 

за довод и соседната влезна област на 

флуидот и одговара на дијаметарот dz на 

влезната областа на течноста. 

има уште 10 патентни барања 
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(51)  C 07D 519/00, A 61P 35/00, A 61P 39/00  

(11)  11261   (13) Т1 

(21)  2021/56   (22) 21/01/2021 

(45) 31/03/2021 

(30)  201261712924P  12/10/2012  US 

(96)  11/10/2013 EP18187765.5 

(97)  25/11/2020 EP3470086 

(73)  MEDIMMUNE LIMITED Milstein Building 

Granta Park Cambridge CB21 6GH , GB 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

(72)  Howard, Philip Wilson 

(54)  ПИРОЛОБЕНЗОДИАЗЕПИНИ И НИВНИ 

КОНЈУГАТИ 

(57)  1  Соединение кое е А: 

и негови соли и солвати. 

има уште 13 патентни барања 
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(51)  A 61K 31/122, A 61K 31/17, A 61K 31/19, A 

61K 31/327, A 61K 31/4015, A 61K 31/555, A 61K 

31/60, A 61K 9/06, A 61K 33/04, A 61K 35/04, A 

61K 9/00, A 61P 27/02, A 61P 43/00  

(11)  11262   (13) Т1 

(21)  2021/57   (22) 21/01/2021 

(45) 31/03/2021 

(30)  201462065716P  19/10/2014  US and 

201514732622  05/06/2015  US 

(96)  16/10/2015 EP15852086.6 

(97)  02/12/2020 EP3206497 

(73)  AZURA OPHTHALMICS LTD 

5, Droyanov Street 6314305 Tel Aviv , IL 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

(72)  ALSTER, Yair; RAFAELI, Omer; 

MACFARLANE, K., Angela; REICH, Cary; 

AMSELEM, Shimon and FRIEDMAN, Doron 

(54)  СОСТАВИ И МЕТОДИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА 

ДИСФУНКЦИЈА НА МЕИБОМСКА  ЖЛЕЗДА 

 

(57)  1  Состав за употреба во метод за 

третирање на дисфункција на меибомска 

жлезда кај пациент кој има потреба, наведената 

метода опфаќа локално администрирање на 

составот на работ на очните капаци на 

пациентот, каде што составот содржи 

терапевтски ефективна количина од најмалку 

еден кератолитички агенс во офталмо-

прифатлив носач, каде што кератолитичкиот 

агенс е селектиран од селен дисулфид во 
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концентрација од 0,1% до 10% или салицилна 

киселина во концентрација од 0,1% до 30%; и 

каде што дисфункција на меибомија жлезда се 

карактеризира со кератинска опструкција на 

терминалниот канал на меибомската жлезда. 

има уште 12 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/4402, A 61K 9/50, A 61K 9/48, A 

61K 31/4415  

(11)  11265   (13) Т1 

(21)  2021/58   (22) 21/01/2021 

(45) 31/03/2021 

(30)   

(96)  27/09/2018 EP18382687.4 

(97)  11/11/2020 EP3628311 

(73)  Inibsa Ginecologia, S.A. Crta. Sabadell a 

Granollers Km 14,5 08185 Lliça de Vall , ES 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

(72)   Saura i Valls, Marc; Nebot Troyano, Joaquín 

and Roca i Juanes, Ramon M. 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ПОДГОТОВКА НА 

ПОВЕЌЕЕДИНИЧНА ОРАЛНА ДОЗНА ФОРМА 

СО МОДИФИЦИРАНО ОСЛОБОДУВАЊЕ НА 

ДОКСИЛАМИН СУКЦИНАТ И ПИРИДОКСИН 

ХИДРОХЛОРИД 

(57)  1  Постапка за подготовка на 

повеќеединични орални дозни форми со 

модифицирано ослободување кои што 

опфааќаат: 

првиот скуп на пелети со модифицирано 

ослободување на доксиламин или некоа негова 

фармацевтски прифатлива сол, кои што 

опфаќаат: 

- некое инертно јазгро; 

- некој внатрешен активен слој на облога кој 

што опфаќа некое терапевтски ефективно 

количество на доксиламин или некоја негова 

фармацевтски прифатлива сол, еден или 

повеќе агенси за обложување и еден или 

повеќе агенси за создавање на пори; и опционо 

еден или повеќе фармацевтски прифатливи 

ексципиенси; 

- некој среден слој на облога со ентерично 

осободување кој што опфаќа еден или повеќе 

ентерични агенси за обложување на еден или 

повеќе агенси за создавање на пори; и 

- некој надворешен слој на облога со 

модифицирано ослободување кој што опфаќа 

еден или повеќе ентерични агенси за 

обложување, еден или повеќе агенси за 

обложување со модифицирано ослободување и 

еден или повеќе агенси за создавање на пори; 

и 

другиот скуп на пелети со модифицирано 

ослободување на пиридоксин или некоја негова 

фармацевтски прифатлива сол, кои што 

опфаќаат: 

- некое инертно јазгро; 

- некој внатрешен активен слој на облога кој 

што го опфаќа некое терапевтски ефективно 

количество на пиридоксин или некоја негова 

фармацевтски прифатлива сол, и еден или 

повеќе агенси за обложување; и 

- некој надворешен слој на облога со 

модифицирано ослободување кој што опфаќа 

едно или повеќе ентерични агенси за 

обложување, еден или повеќе агенси за 

обложување со модифицирано ослободување и 

еден или повеќе агенси за  создавање на пори; 

каде што таа постапка опфаќа: 

- подготовка на првиот скуп на пелети со 

модифицирано ослободување на доксиламин 

или некоја негова фармацевтски прифатлива 

сол со обложување на пелети на доксиламин 

или некои негови фармацевтски прифатливи 

соли, кои што имаат внатрешен активен слој на 

облога и среден ентеричен слој на облога, во 

исто време при распрашување на мешавина 

која што опфаќа од 2,0 дo 7,5 mas.% на 

ентерични агенси за обложување и од  15,0 дo 

35,0 mas.% на агенси за обложување со 

модифицирано ослободување во масениот 

однос од 5:95 дo 30:70; и додавање на агенс за 
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создавање на пори во форма на прав, каде 

што: протокот на мешавина при распршување, 

која што ги опфаќа агенсите за обложување, e 

oд 300 дo 1200 mg/min по  kg на инертното 

јазгро; брзината на додавање на агенси за 

создавање на пори во цврста форма е од 75 дo 

500 mg/min по kg на инертното јазгро; и однос 

помеѓу протокот на мешавина при 

распршување која што ги опфаќа агенсите за 

обложување и брзината на додавање на агенс 

за создавање на пори во цврста форма е од 

90:10 дo 60:40; и 

- подготовка на другиот скуп на пелети со 

модифицирано ослободување на пиридоксин 

или некоја негова фармацевтски прифатлива 

сол со обложување на пелети на пиридоксин 

или на некоја негова фармацевтски 

прифатлива сол, кои што имаат внатрешен 

активен слој на облога, во исто време со 

распршување на мешавина која што опфаќа од 

2,0 дo 7,5 mas.% на eнтерични агенси за 

обложување и од 15,0 дo 35,0 mas.%  на агенси 

за обложување со модифицирано 

ослободување во масениот однос од 5:95 дo 

30:70; додавање на агенс за создавање на пори 

во форма на прав, каде што: протокот на 

мешавината при распршување, која што го 

опфаќа агенсот за обложување, е од 300 дo 

1200 mg/min по kg од инертното  јазгро; брзина 

на доведување на агенс за создавање на пори 

во цврста форма е од 75 дo 500 mg/min пo kg 

од инертното јазгро; a oднос помеѓу протокот на 

мешавината при распршување која што ги 

опфаќа агенсите за обложување и брзина на 

додавање на агенси за создавање на пори во 

цврста форма е од 90:10 дo 60:40. 

има уште 14 патентни барања 

 

(11)  11266   (13) Т1 

(21)  2021/59   (22) 21/01/2021 

(45) 31/03/2021 

(30)  201700033305  27/03/2017  IT 

(96)  05/03/2018 EP18708419.9 

(97)  06/01/2021 EP3600865 

(73)  Scolaro, Filippo 

Via Ghisa 23/A 36071 Arzignano (Vicenza) , IT 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

(72)  Scolaro, Filippo 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 

ПОВЕЌЕСЛОЕН ЃОН ДИРЕКТНО НА 

ГОРНИОТ ДЕЛ 

(57)  1  ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 

ПОВЕЌЕСЛОЕН ЃОН ДИРЕКТНО НА ГОРНИОТ 

ДЕЛ, од тип кој што употребува техника позната 

како "директно вбризгување на горниот дел", со 

кој ѓоновите (S) се изработуваат од пластичен 

материјал и се состојат од поголем број на 

слоеви од различни бои, густина, мекост и 

физичко-механички својства, каде што 

спомнатите слоеви го формираат најмалку 

надворешниот дел на ѓон, така наречениот 

"надворешен ѓон" (S1), внатрешен ѓон, така 

наречена "влошка" (S2) која што се лепи и се 

протега само делумно или целосно на 

површината на горниот дел (T), и среден ѓон, 

така наречениот "меѓуѓон" (S3), чива цел е да ги 

држи другите два  горе спомнатите ѓонови 

(SS2), каде што спомнатата постапка 

обезбедува употреба на еден калап  (100) кој 

што се доведува, кога што соодветно е опремен 

(100.1,100.2,100.3), во добро дефинирана низа, 

пред најмалку три различни инјектори (I1,I2,I3) 

за да се добиат, исто така во низа,  долниот 

дел на ѓон т.е. "надворешниот ѓон" (S1) 

најмалку со првото обликување (P1) во калапот, 

горниот дел на ѓон т.е. "влошка" (S2) најмалку 

со друго обликување  (P2) во калапот и  

"меѓуѓонот" (S3) најмалку со третото 

обликување (P3) во калапот, 

каде што во спомнатата постапка се употребува 

калапот (100) кој што го сочинува поголем број 

на компоненти отстранливи меѓусебно 
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поврзани за да може да биде соодветно 

опремен (100.100.2 и 100.3) во однос на 

релативен тип на инјектори (II2, I3), a чиви 

компоненти го опфаќаат носачот (1), кој што се 

врти околу оската (X) на неговата централна 

оска, каде што е отстранливо закачен 

радијалниот крак (2), кој што се завршува со 

делот (3) за обликување поврзан со горниот 

дел (T), и спротивен радијален крак (4), кој што 

се завршува со дискот (5), два спротивни 

странични полу-прстени (6.6.2), два горни 

спротивни полу-прстени (7.7.2) и основа (8) . 

има уште 4 патентни барања 

 

(51)  C 07H 21/02, C 07H 19/23, A 61K 31/7076, A 

61P 37/00  

(11)  11267   (13) Т1 

(21)  2021/60   (22) 21/01/2021 

(45) 31/03/2021 

(30)  20160191919  30/09/2016  EP 

(96)  28/09/2017 EP17772731.0 

(97)  11/11/2020 EP3519420 

(73)  Boehringer Ingelheim International GmbH 

Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein, 

DE 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)   OOST, Thorsten; CAROTTA, Sebastian and 

FLECK, Martin 

(54)  ЦИКЛИЧНИ ДИНУКЛЕОТИДНИ 

СОЕДИНЕНИЈА  

(57)  1  Соединение со формула I  

кадешто  

R1 е избран од групата составена од H, F, -O-

C1-3алкил и OH, и 

R2 е H, или 

R2 е -CH2- и R1 е -O-, формираат заедно -CH2-

O- мост и  

R3 е пурин нуклеобаза избрана од групата 
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составена од пурин, аденин, гванин, ксантин, 

хипоксантин, поврзани преку неговиот N9 азот,  

негови солвати и хидрати или негова сол.  

има уште 17 патентни барања 

 

(51)  A 61K 9/20, A 61K 9/14, A 61P 35/00, A 61P 

35/04, A 61P 13/08  

(11)  11268   (13) Т1 

(21)  2021/61   (22) 22/01/2021 

(45) 31/03/2021 

(30)  14196591  05/12/2014  EP 

(96)  03/12/2015 EPA15817642.0 

(97)  25/11/2020 EP3226842 

(73)  Aragon Pharmaceuticals, Inc. 10990 

Wilshire Blvd, Suite 300, Los Angeles, CA 

90024, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  VERRECK, Geert 

(54)  АНТИКАНЦЕР СОСТАВИ 

(57)  1  Цврста дисперзија што содржи 

  

и поли(мет)акрилат кополимер. 

има уште 27 патентни барања 

 

(51)  A 61K 38/28, A 61K 47/02, A 61K 47/12, A 

61K 47/18, A 61K 9/00, A 61P 3/10  

(11)  11269   (13) Т1 

(21)  2021/62   (22) 22/01/2021 

(45) 31/03/2021 

(30)  201261624844P  16/04/2012  US; 

201261704066P  21/09/2012  US and 

201313826806  14/03/2013  US 

(96)  16/04/2013 EP13721441.7 

(97)  06/01/2020 EP2838506 

(73)  Eli Lilly and Company Lilly Corporate 

Center Indianapolis, IN 46285 , US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  POHL, Roderike; LI, Ming; HAUSER, Robert 

and WILSON, Bryan R. 
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(54)  СОСТАВИ НА МАГНЕЗИУМ ЗА 

МОДУЛИРАЊЕ НА ФАРМАКОКИНЕТИКАТА И 

ФАРМАКОДИНАМИКАТА НА ИНСУЛИН И 

БОЛКАТА НА МЕСТОТО ЗА ИНЈЕКТИРАЊЕ 

(57)  1  Формулација на инсулин за инјектирање 

којашто содржи ефективна количина на 

дисолуционен/стабилизирачки агенс избран од 

оцетна киселина, аскорбинска киселина, 

цитрична киселина, глутаминска киселина, 

аспартамска киселина, сукцинска киселина, 

фумаратна киселина, малеична киселина, 

адипинска киселина и нивни соли; ефективна 

количина на цинк хелатор; и еден или повеќе 

магнезиумови соединенија, кадешто инсулин 

концентрацијата е 100, 200, 400 или 500 UmL, 

кадешто едниот или повеќе магнезиум 

соединенија содржат неорганска магнезиумова 

сол и кадешто концентрацијата на едниот или 

повеќе магнезиум соединенија е 0.1 до 10 

mg/ml. 

има уште 13 патентни барања 

 

(51)  C 07D 403/04, A 61K 31/506, A 61P 3/00, A 

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

A 61P 25/28, A 61P 35/00  

(11)  11270   (13) Т1 

(21)  2021/63   (22) 25/01/2021 

(45) 31/03/2021 

(30)  20160020948  09/12/2016  GB 

(96)  08/12/2017 EP17811318.9 

(97)  20/01/2021 EP3551624 

(73)  UCB Biopharma SRL Allée de la 

Recherche 60 1070 Brussels, BE 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  HEER, Jag Paul 

(54)  СУПСТИТУИРАН БЕНЗИМИДАЗОЛ 

ДЕРИВАТ КАКО МОДУЛАТОР НА ТНФ 

АКТИВНОСТ  

(57)  1  2-(5-{1-[2-(дифлуорометокси)-6-

флуоробензил]-2-метил-1H-бензимидазол-6-

ил}пиримидин-2-ил)пропан-2-ол, или негова 

фармацевтска прифатлива сол. 

има уште 4 патентни барања 
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(51)  C 07D 487/04, A 61K 31/519, A 61P 31/16 

(11)  11271   (13) Т1 

(21)  2021/69   (22) 26/01/2021 

(45) 31/03/2021 

(30)  14183984  08/09/2014  EP 

(96)  07/09/2015 EPA15760159.2 

(97)  06/01/2021 EP3191489 

(73)  Janssen Sciences Ireland Unlimited 

Company Barnahely, Ringaskiddy, Co Cork, IE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  RABOISSON, Pierre Jean-Marie Bernard; 

JONCKERS, Tim Hugo Maria; MC GOWAN, David 

Craig; EMBRECHTS, Werner Constant J and 

GUILLEMONT, Jérôme, Émile, Georges 

(54)  ПИРОЛОПИРИМИДИНИ ЗА УПОТРЕБА 

ВО ИНФЕКЦИЈА ОД ВИРУС НА ГРИП 

(57)  1  Соединение со формулата (I)  

  

стерео-изомерна форма, фармацевтски 

прифатлива сол, солват или полиморф на 

истото, назначено со тоа, што  

X е N или C опционално супституирано од -CN, 

-CF3, -C1-3 алкил-NH-C(O)-C1-3 алкил, -C(O)-

NH2, -C(O)-NH-C1-3 алкил, -C(O)NH-(диалкил) 

или -CH2-NHC(O)-CH3; 

R1 е H или CH3;  

R2 е H или NH2;  

R3 е C1-8 алкил супституиран од карбоксилна 

киселина;  

или е C3-8 циклоалкил супституиран од 

карбоксилна киселина, -NH-C1-3 алкилсулфон, 

или  

-NH-C(O)-C3-6 хетероцикл опционално 

супституирано од C1-6 алкил;  

или е C3-6 хетероцикл супституиран од -NH-

C(O)-C3-6 хетероцикл.  

има уште 8 патентни барања 

 

(51)  A 01K 67/027, C 07K 14/715, C 07K 16/24, C 

07K 14/54, A 61K 39/00, A 61K 39/395  

(11)  11275   (13) Т1 

(21)  2021/70   (22) 26/01/2021 

(45) 31/03/2021 

(30)  201562140913 P  31/03/2015  US 

(96)  30/03/2016 EPA16712353.8 

(97)  18/11/2020 EP3277717 

(73)  Medimmune Limited Milstein Building, 

Granta Park, Cambridge, Cambridgeshire CB21 

6GH, GB 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  COHEN, Emma, S; LOWE, David, C; 

BUTLER, Robin; SCOTT, Ian, C; VOUSDEN, 

Katherine, A; STRAIN, Martin, D; CARMEN, Sara; 

ENGLAND, Elizabeth, H; KEMP, Benjamin, P; 

REES, David, G; OVERED-SAYER, Catherine, L; 

MUSTELIN, Tomas, M;  SLEEMAN, Matthew and 

HOUSLAY, Kirsty 

(54)  НОВА IL33 ФОРМА, МУТИРАНИ ФОРМИ 

НА IL33, АНТИТЕЛА, АНАЛИЗИ И МЕТОДИ ЗА 

УПОТРЕБА НА ИСТИТЕ 

(57)  1  Изолиранo антитело кое се врзува за 

redIL-33, или негов антиген-врзувачки 

фрагмент, назначено со тоа, што антителото 

или неговиот антиген-врзувачки фрагмент 

содржи VHCDR1 што ја има секвенцата од СЕК 

ИД БР: 543, VHCDR2 што ја има секвенцата од 

СЕК ИД БР: 544, VHCDR3 што ја има 
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секвенцата од СЕК ИД БР: 545, VLCDR1 што ја 

има секвенцата од СЕК ИД БР: 548, VLCDR2 

што ја има секвенцата од СЕК ИД БР: 549, и 

VLCDR3 што ја има секвенцата од СЕК ИД БР: 

550. 

има уште 20 патентни барања 

 

(51)  A 23L 33/135, A 61K 35/74, A 61K 9/19, A 

61P 25/28  

(11)  11276   (13) Т1 

(21)  2021/71   (22) 26/01/2021 

(45) 31/03/2021 

(30)  20170009465  14/06/2017  GB; 

20170009526  15/06/2017  GB; 20180005989  

11/04/2018  GB; 20180005990  11/04/2018  GB; 

20180005991  11/04/2018  GB; 20180006779  

25/04/2018  GB and 20180006780  25/04/2018  

GB 

(96)  14/06/2018 EP18731819.1 

(97)  02/12/2020 EP3600363 

(73)  4D Pharma Research Limited Life 

Sciences Innovation Building Cornhill Road 

Aberdeen, Aberdeenshire AB25 2ZS, GB 

(74)  Адвокатско друштво Поповски и Партнери  

Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје 

(72)  MULDER, Imke Elisabeth; AHMED, Suaad; 

SAVIGNAC, Helene; FOTIADOU, Parthena; 

URCIA, Joseph Roby Iringan and ETTORRE, 

Anna 

(54)  СОСТАВИ ШТО СОДРЖАТ БАКТЕРИСКИ 

СОЕВИ  

(57)  1  Состав што содржи бактериски сој од 

видот Parabacteroides, за употреба во постапка 

на лекување или спречување на 

невродегенеративно нарушување избрано од 

групата која се состои од Паркинсонова болест, 

која вклучува прогресивна супрануклеарна 

парализа, прогресивна супрануклеарна 

парализа, синдром на Steele-Richardson-

Olszewski, хидроцефалус на нормален 

притисок, васкуларен или артериосклеротски 

паркинсонизам и паркинсонизам индуциран од 

лекови; Алцхајмерова болест, која вклучува 

Бенсонов синдром; Хантингтонова болест; 

амиотрофична латерална склероза; болест на 

Лу Гериг; болест на моторните неврони; 

прионска болест; спиноцеребеларна атаксија; 

спинална мускулна атрофија; деменција, која 

вклучува тело Леви, васкуларна и 

фронтотемпорална деменција; примарна 

прогресивна афазија; благо когнитивно 

оштетување; когнитивно оштетување поврзано 

со ХИВ и кориткобазална дегенерација. 

има уште 14 патентни барања 



 

 

127 

 

Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  3/2021 - 31/03/2021  
 

 

(51)  C 12N 15/00, C 12N 15/85, C 12P 21/00, C 

12P 21/06  

(11)  11277   (13) Т1 

(21)  2021/73   (22) 26/01/2021 

(45) 31/03/2021 

(30)  201462039416P  19/08/2014  US 

(96)  19/08/2015 EP15833421.9 

(97)  16/12/2020 EP3183359 

(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 

(72)  CHEN, Gang; DESHPANDE, Dipali;  

BURAKOV, Darya and FANDL, James 

(54)  ЕФИКАСНА СЕЛЕКТИВНОСТ НА 

РЕКОМБИНАНТНИ ПРОТЕИНИ 

(57)  1  Изолирана клетка којашто содржи: 

(a) туникамицин (Tn)-резистентен ген од 

цицач којшто кодира протеин којшто има барем 

93% идентичност со аминокиселинската 

секвенца на SEQ ID NO: 3, кадешто Tn-

резистентниот ген е егзогено додаден на 

клетката.  

(b) прв ген од интерес (GOI), кадешто 

првиот GOI е егзогено додаден на GOI; и  

(c) барем еден регулаторен елемент, 

кадешто Tn-резистентниот ген е оперативно 

поврзан со првиот GOI и барем еден 

регулаторен елемент, кадешто клетката е 

клетка од цицач, и кадешто првиот GOI кодира 

лесна низа на антитело или негов антиген 

врзувачки фрагмент, тешка низа на антитело 

или негов антиген врзувачки фрагмент или Fc-

фузиран протеин или негов фрагмент. 

има уште 14 патентни барања 
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(51)  C 07K 16/28, A 61K 31/4439, A 61K 31/573, 

A 61K 31/69, A 61K 39/395, A 61K 47/20, A 61K 

47/22, A 61K 9/10, A 61K 31/198, A 61K 47/12, A 

61P 35/00  

(11)  11278   (13) Т1 

(21)  2021/75   (22) 27/01/2021 

(45) 31/03/2021 

(30)  201562250016P  03/11/2015  US 

(96)  01/11/2016 EP16862791.7 

(97)  20/01/2021 EP3370770 

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

Drive Horsham, PA 19044 , US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  JANSSON, Richard and  KUMAR, Vineet 

(54)  СУБКУТАНИ ФОРМУЛАЦИИ НА АНТИ-

CD38 АНТИТЕЛА И НИВНИ УПОТРЕБИ  

(57)  1  Фармацевтски состав којшто содржи 

анти-CD38 антитело и хијалуронидаза, 

кадешто: 

 

a) антителото содржи тешка низа на 

варијабилен регион (VH) од SEQ ID NO: 4 и 

лесна низа на варијабилен регион (VL) од SEQ 

ID NO: 5; и 

b) составот содржи околу 1,800 mg од анти-

CD38 антитело и околу 30,000 U од 

хијалуронидаза. 

има уште 19 патентни барања 

 

(51)  C 07D 215/40, C 07D 471/04, A 61K 

31/4375, A 61K 31/519, A 61K 31/4985, A 61K 

31/47, A 61P 9/10, A 61P 35/04, A 61P 31/12, A 

61P 31/00, A 61P 11/06, A 61P 3/00  

(11)  11279   (13) Т1 

(21)  2021/77   (22) 27/01/2021 

(45) 31/03/2021 

(30)  201361831445P  22/12/2015  US; 

201662324502P  19/04/2016  US and 

20166238534P  09/09/2016  US 

(96)  21/12/2016 EP16826549.4 

(97)  25/11/2020 EP3394033 

(73)  Incyte Corporation 1801 Augustine Cut-Off 

Wilmington, DE 19803, US 
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(74)  Адвокатско друштво Поповски и Партнери  

Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје 

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

Neil 

(54)  ХЕТЕРОЦИКЛИЧНИ СОЕДИНЕНИЈА 

КАКО ИМУНОМОДУЛАТОРИ  

(57)  1  Содинение со формула (I):  

или негова фармацевтски прифатлива сол или 

стереоизомер, каде:  

X1 e N или CR1;  

X2 e N или CR2;  

X3 e N или CR3;  

X4 e N или CR4;  

X5 e N или CR5;  

X6e N или CR6  

каде XX2 и X3 не се истовремено N;  

каде X4, X5 и X6 не се истовремено N;  

RR2, R3, R4, R5, R6 и R9 е секој независно 

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

C2-6 алкинил, C1-6 халоалкил, C1-6 

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

14 член хетероарил, 4-10 член 

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

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

хетероарил)-C1-4 алкил-, (4-10 член 

хетероциклоалкил)-C1-4 алкил-, CN, NO2, ORa, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

хетероциклоалкил)-C1-4 алкил-од RR2, R3, R4, 

R5, R6 и R9 е секој опционално заменет со 

1,2,3, или 4 Rb супституенти;  

R7 е C1-4 алкил, хало, CN, OH, циклопропил, 

C2-4 алкинил, C1-4 алкокси, C1-4 халоалкил, 

C1-4 халоалкокси, NH2, -NH-C1-4 алкил, -N(C1-

4 алкил)2, 

OR1NHOR1C(O)R1C(O)NR11R1C(O)OR1OC(O)

R1OC(O)NR11R1NR11C(O)R1NR11C(O)OR1NR

11C(O)NR11R1C(=NR11)R1C(=NR11)NR11R1N

R11C(=NR11)NR11R1NR11S(O)R1NR11S(O)2R1

NR11S(O)2NR11R1S(O)R1S(O)NR11R1S(O)2R1

и S(O)2NR11R1 

каде секој R11  е независно избран од H и C1-4 

алкил опционално заменет со 1 или 2 хало, OH, 

CN или OCH3;  

секој R8 е независно избран од H, C1-4 алкил, 

C3-6 циклоалкил, C2-4 алкенил, C2-4 алкинил, 

хало, CN, OH, C1-4 алкокси, C1-4 халоалкил, 

C1-4 халоалкокси, NH2, -NH-C1-4 алкил, -N(C1-

4 алкил)2, OR10, NHOR10, C(O)R10, 

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

OC(O)NR10R10, NR10C(O)R10, NR10C(O)OR10, 

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

C(=NR10)NR10R10, NR10C(=NR10)NR10R10, 

NR10S(O)R10, NR10S(O)2R10, 

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

S(O)2R10, и S(O)2NR10R10, каде секој R10 е 

независно H или C1-4 алкил опционално 

заменет со 1 или 2 групи независно избрани од 

хало, OH, CN и C1-4 алкокси и при што C1-4 

алкил, C3-6 циклоалкил, C2-4 алкенил и C2-4 

алкинил од R8 е секој опционално заменет со 1 

или 2 супституенти независно избрани од хало, 

OH, CN, C1-4 алкил и C1-4 алкокси;  

или два соседни R9 супституенти заедно со 

атомот на јаглерод за кој се врзани, создаваат 

споен фенил прстен, споен 5-do 7-член 

хетероциклоалкил орстен, споен 5-или 6-член 

хетероарил прстен или споен C3-10 циклоалкил 

прстен при што споениот 5-do 7-член 

хетероциклоалкил прстен и споениот 5-или6-
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член хетероарил прстен кој има 1-4 

хетероатоми како членови на прстенот избрани 

од N, O и S и при што споениот фенил прстен, 

споениот 5-до 7-член хетероциклоалкил прстен, 

споениот 5-или 6-член хетероарил прстен и 

споениот C3-10 циклоалкил прстен е секој 

опионално заменет со 1 или 2 независно 

избрани Rq супституенти; 

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

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

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

член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, 

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

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

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

што C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, 

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

хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 

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

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

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

секој опционално заменет со 2, 3, 4, или 5 Rd 

супституенти;  

секој Rd е независно избран одC1-4 алкил, C1-4 

халоалкил, хало, C3-10 циклоалкил, 4-10 член 

хетероциклоалкил, фенил, 5-или 6-член 

хетероарил, CN, NH2, NHORe, ORe, SRe, 

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

OC(O)NReRe, NHRe, NReRe, NReC(O)Re, 

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

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

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

S(O)2NReRe, при што C1-4 алкил, C3-10 

циклоалкил, фенил, 5-или 6-член хетероарил и 

4-10 член хетероциклоалкил од Rd е понатаму 

заменет со 1-3 независно избрани Rq 

супституенти;  

секој Rb супституент е независно избран од 

хало, C1-4 алкил, C1-4 халоалкил, C1-4 

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

10 член хетероарил, 4-10 член 

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

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

хетероарил)-C1-4 алкил-, (4-10 член 

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

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

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

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

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

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

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

или S(O)2NRcRc; при што C1-4 алкил, C1-4 

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

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

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

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

хетероарил)-C1-4 алкил-и (4-10 член 

хетероциклоалкил)-C1-4 алкил- од Rb е 

понатаму опционално заменет со 1-3 независно 

избрани  Rd супституенти;  

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

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

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

хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил,C6-10 

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

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

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

што C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, 

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

хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 

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

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

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

опционалноа заменет со 2, 3, 4, или 5 Rf 

супституенти независно избрани од C1-4 алкил, 

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

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

хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил,C6-10 

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

131 

 

Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  3/2021 - 31/03/2021  
 

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

S(O)2NRgRg; при што C1-4 алкил, C1-4 

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

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

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

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

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

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

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

супституенти независно избрани од C1-4 алкил, 

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

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

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

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

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

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

S(O)2NRoRo;  

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

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

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

хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил,C6-10 

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

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

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

што C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, 

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

хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 

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

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

10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил-од Rg е 

секој опционалнозаменет со 1-3 независно 

избрани Rp супституенти; 

кои било два Ra супституенти заедно со атомот 

на азот за кој се врзани создаваат 4-, 5-, 6-, 7-, 

8-, 9-или 10-члена хетероциклоалкил група 

опционално заменета со 2 или 3 Rh 

супституенти независно избрани од C1-6 алкил, 

C3-10 циклоалкил, 4-7 член хетероциклоалкил, 

C6-10 арил, 5-6 член хетероарил, C3-10 

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

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

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

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

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

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

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

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

NRiS(O)2NRiRi, и S(O)2NRiRi, при што C1-6 

алкил, C3-10 циклоалкил, 4-7 член 

хетероциклоалкил, C6-10 арил, 5-6 член 

хетероарил, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-6 

член хетероарил)-C1-4 алкил-, и (4-7 член 

хетероциклоалкил)-C1-4 алкил-од Rh е секој 

понатаму заменет со 2, или 3 Rj супституенти 

независно избрани од C3-6 циклоалкил, C6-10 

арил, 5 or 6-член хетероарил, C2-4 алкенил, C2-

4 алкинил, хало, C1-4 алкил, C1-4 халоалкил, 

CN, NHORk, ORk, SRk, C(O)Rk, C(O)NRkRk, 

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

NRkRk, NRkC(O)Rk, NRkC(O)NRkRk, 

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

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

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

S(O)2NRkRk; или две Rh групи врзани за ист 

атом на јаглерод  на 4-до 10-член 

хетероциклоалкил земени заедно со атомот на 

јаглерод за кој се врзани создаваат C3-6 

циклоалкил или 4-до 6-член хетероциклоалкил 

кој има 1-2 хетероатоми како член на пртен 

избран од  O, N или S;  

кои било два Rc супституенти заедно со атомот 

на азот за кој се врзани создаваат 4-, 5-, 6-, или 

7-члена хетероциклоалкил група опционално 

заменета со 1,2, или 3 независно избрани Rh 

супституенти; кои било два Re супституенти 

заедно со атомот на азот за кој се врзани 

создаваат 4-, 5-, 6-, или 7-члена 

хетероциклоалкил група опционално заменета 

со 2, или 3 независно избрани Rh супституенти; 

кои било два Rg супституенти заедно со атомот 

на азот за кој се врзани создаваат 4-, 5-, 6-, или 

7-члена хетероциклоалкил група опционално 

заменета со 1,2, или 3 независно избрани Rh 

супституенти; кои било два Ro супституенти 

заедно со атомот на азот за кој се врзани 

создаваат 4-, 5-, 6-, или 7-члена 
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хетероциклоалкил група опционално заменета 

со 1,2, или 3 независно избрани Rh 

супституенти;  

и секој Re, Ri, Rk, Ro или Rp е независно 

избран од H, C1-4 алкил, C3-6 циклоалкил, C6-

10 арил, 5 или 6-член хетероарил, C1-4 

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

што C1-4 алкил, C3-6 циклоалкил, C6-10 арил, 5 

или 6-член хетероарил, C2-4 алкенил, и C2-4 

алкинил од Re, Ri, Rk, Ro или Rp е секој 

опционално заменет со 2 или 3 Rq 

супституенти;  

секој Rq е независно избран одOH, CN, -COOH, 

NH2, хало, C1-4 алкил, C1-4 алкокси, C1-4 

алкилтио, фенил, 4-до 6-член 

хетероциклоалкил, 5-или 6-член хетероарил, 

C3-6 циклоалкил, NHR12, NR12R12, и C1-4 

халоалкокси, при што C1-4 алкил, фенил, 4-do 

6-член хетероциклоалкил и 5-или 6-член 

хетероарил од Rq е секој опционално заменет 

со 1 или 2 супституенти независно избрани од 

хало, OH, CN,-COOH, NH2, C1-4 алкил, C1-4 

алкокси, C3-10 циклоалкил и 4-, 5-, или 6-член 

хетероциклоалкил и секој R12 е независно C1-6 

алкил;  

долниот индекс n е цел број2, 3, 4 или 5; и 

дониот индекс m е цел број 2 или 3.  

има уште 23 патентни барања 

 

(51)  C 07D 401/14, C 07D 413/04, C 07D 237/04, 

C 07D 237/24, C 07D 401/04, C 07D 417/14, C 

07D 403/04, C 07D 405/14, C 07D 409/04, A 61K 

31/50A 61P 35/00  

(11)  11280   (13) Т1 

(21)  2021/78   (22) 28/01/2021 

(45) 31/03/2021 

(30)  17155406  09/02/2017  EP and 17202882  

21/11/2017  EP 

(96)  02/02/2018 EPA18703958.1 

(97)  02/12/2020 EP3580211 

(73)  Bayer Aktiengesellschaft; Bayer Pharma 

Aktiengesellschaft and Deutsches 

Krebsforschungszentrum Kaiser-Wilhelm-Allee  

51373 Leverkusen, DE; Müllerstrasse 178,  

13353 Berlin, DE and Im Neuenheimer Feld 280,  

69120 Heidelberg, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  SCHMEES, Norbert; BADER, Benjamin; 

STÖCKIGT, Detlef; ZORN, Ludwig; IRLBACHER, 

Horst; GUTCHER, Ilona;  RÖHN, Ulrike; RÖSE, 

Lars; KOBER, Christina; CARRETERO, Rafael 

and PLATTEN, Michael 

(54)  2-ХЕТЕРОАРИЛ-3-ОКСО-2,3-

ДИХИДРОПИРИДАЗИН-4-КАРБОКСАМИДИ 

ЗА ТРЕТМАНОТ НА КАНЦЕР 

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

               

назначено со тоа, што R1 претставува C2-C6-

хидроксиалкил, каде што наведените C2-C6-

хидроксиалкил групи се опционално 

супституирани еднаш со циано, -COOR10, -

CONR11R12, C1-C4-алкокси или C3-C6-

циклоалкил и опционално еднаш до три пати со 

халоген, или 

C3-C6-циклоалкил супституиран еднаш со 

хидрокси и опционално еднаш со C1-C3-алкил 

и/или еднаш до три пати со халоген, или 

C3-C6-циклоалкил-C1-C3-алкил супституиран 

еднаш со хидрокси и опционално еднаш со C1-

C3-алкил и/или еднаш до три пати со халоген, 

или 

(C3-C6-циклоалкил)2-C1-C3-алкил супституиран 

еднаш со хидрокси и опционално еднаш со C1-

C3-алкил и/или еднаш до три пати со халоген, 

или 

4- до 6-член хетероциклоалкил супституиран 
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еднаш со хидрокси и опционално еднаш со C1-

C3-алкил и/или еднаш до три пати со халоген; 

R2 претставува хлоро, циано, диметиламино, 

метил, флуорометил, дифлуорометил, 

трифлуорометил, метокси, дифлуорометокси 

или трифлуорометокси; 

R3 претставува водород, флуоро, хлоро или 

метил; 

R4 претставува водород или флуоро; 

R5 претставува моноцикличен хетероарил, кој е 

опционално супституиран еднаш до три пати, 

независно едно од друго, со R6; 

R6 претставува C1-C4-алкил, C1-C4-халоалкил, 

C3-C6-циклоалкил, C1-C4-алкокси, халоген или 

циано; 

X претставува CH или N; 

R10 претставува C1-C4-алкил; 

R11 и R12 се исти или различни и 

претставуваат, независно едно од друго, 

водород или C1-C3-алкил, или 

заедно со азотниот атом на кој тие се 

прикачени формираат 4- до 6-член 

хетероцикличен прстен што содржи азот, 

наведениот прстен опционално содржи еден 

дополнителен хетероатом селектиран од O, S, 

NH, NRa во кое Ra претставува C1-C4-алкил 

група; 

 нивни полиморфи, енантиомери, 

диастереоизомери, рацемати, таутомери, N-

оксиди, хидрати и солвати, како и нивни 

физиолошки прифатливи соли и солвати на 

овие соли, како и мешавини од истите. 

 има уште 17 патентни барања 

 

(51)  A 61P 1/18, A 61P 11/00, A 61P 13/10, A 

61P 35/02, A 61P 17/00, A 61P 25/00, A 61P 

35/00, A 61P 15/00  

(11)  11282   (13) Т1 

(21)  2021/79   (22) 28/01/2021 

(45) 31/03/2021 

(30)  201462008957P  06/06/2014  US 

(96)  05/06/2015 EP15802488.5 

(97)  04/11/2020 EP3151672 

(73)  Bluebird Bio, Inc. 

60 Binney Street Cambridge, MA 02142, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)   FRIEDMAN, Kevin 

(54)  ПОДОБРЕНИ T КЛЕТОЧНИ СОСТАВИ  
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(57)  1  Ин витро или екс виво постапка за 

произведување на T клетки коишто содржат: 

 

(a) активирање на популација на T клетки и 

стимулирање на популацијата на T клетки за да 

пролиферираат, кадешто чекорите на 

активацијата и стимулацијата се изведени во 

присуството на PI3K инхибитор; 

(b) трансдуцирање на T клетки со вирусен 

вектор којшто содржи изграден T клеточен 

рецептор (TCR) или химеричен антиген 

рецептор (CAR); и 

(c) култивирање на трансдуцирани T клетки за 

да пролиферираат; 

кадешто активирањето и стимулирањето на 

чекори изведени во присуството на PI3K 

инхибитор резултира во одржување на 

пролиферацијата и намалување на 

диференцијацијата на трансдуцираните T 

клетки споредени со пролиферацијата и 

диференцијацијата на трансдуцирани T клетки 

коишто се активирани и стимулирани во 

отсуство на PI3K инхибитор. 

има уште 7 патентни барања 

 

(51)  A 47C 17/16, A 47C 7/02, A 47C 31/12  

(11)  11348   (13) Т1 

(21)  2021/83   (22) 29/01/2021 

(45) 31/03/2021 

(96)  03/09/2011 EP11768122.1 

(97)  16/12/2020 EP2750551 

(73)  Pham Thi Kim, Loan Ho Chi Minh City, VM 

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

3,Скопје 

(72)  Pham Thi Kim, Loan 
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(54)  ОРТОПЕТСКА СТОЛИЦА ЗА 

ТРЕТИРАЊЕ И ПРЕВЕНЦИЈА НА РБЕТНИ 

ЗАБОЛУВАЊА 

(57)  1  Столица која што се состои од: 

седиште (200) и потпирач (300), каде што 

седиштето (200) има конкавен заден дел каде 

што во централниот дел има испакнување (206) 

при што има контура која има намена тесно да 

се прилагоди на сакрумот и опашната коска на 

корисникот, како и преден дел со \/\/-облик 

формирано од две конкавни зони (202а, 2026) 

поделени од конвексен централен дел (204); 

каде што потпирачот (300) има ивица од левата 

страна (304а), десната страна (3046), конкавен 

горен дел (305), конвексен среден дел (303), и 

конкавен најдолен дел (302) кој што е поврзан 

со конкавниот заден дел на седиштето (200), 

конкавниот најдолен дел (302) кој што има 

контура да одговара на задникот на корисникот, 

каде што конвексниот среден ден (303) има 

конвексна средина која што има контура да 

одговара на слабинските прешлени на 

корисникот, каде што конкавниот горен дел 

(305) има контура да одговара на градните 

прешлени на корнисникот, каде што ивицата од 

лева страна (304а) и ивицата од десна страна 

(3046) на потпирачот (300) се конвексни така 

што грбот на корисникот не може да се врти 

лево или десно; седиштето (200) го има својот 

конкавен заден дел кој што се поврзува со 

конкавниот најдолен дел (302) на наведениот 

потпирач, создавајќи специјално наменета 

конкавна зона (400), која специјално наменета 

конкавна зона (400) го следи обликот на 

задникот на корисникот; 

седиштето е дизајнирано за да се наклонува 

наназад на начин на кој што, кога корисникот 

намерно седи на предниот дел од седиштето 

(200), неговиот задник, потиснат од 

гравитацијата на сопственото тело, постепено 

ќе се лизга наназад и евентуално ќе се смести 

во наменетата конкавна зона (400), 

карактеризирано вотоа што 

испакнатиот дел на седиштето во задниот дел е 

во форма на тесно испакнување што се 

зголемува од предниот дел то во задниот дел 

на седиштето во значително вертикален дел од 

задниот дел на седиштето, каде што 

наведеното тесно испакнување има значително 

постојан пресек. 

има уште 2 патентни барања 
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(51)  H 02J 3/00  

(11)  11349   (13) Т1 

(21)  2021/84   (22) 29/01/2021 

(45) 31/03/2021 

(30)  201600093792  19/09/2016  IT 

(96)  19/09/2017 EP17809052.8 

(97)  04/11/2020 EP3516934 

(73)  ALOSYS COMMUNICATIONS S.R.L. and 

Mariani, Adriana Via Monti di Creta, 25 00167 

Roma, IT and Viale Aldo Moro 118/A 02010 

Borgo Velino (RI), IT 

(74)  ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА ГРОЗДАНОВСКА  

бул. Св. Климент Охридски бр.63а-8, 1000, 

Скопје 

(72)  Pignatelli Giovanni Battista; MARIANI, 

Adriana and PIGNATELLI, Eugenio 

(54)  Систем за осветлување подесен да 

снабдува со енергија најмалку една единица 

за напојување, способна да снабдува со 

енергија електронски уреди или системи. 

(57)  1  Систем за осветлување кој се состои од: 

- една или повеќе први улични светилки (LL1’) 

од кои секоја содржи прв столб (PP1’) и прво 

осветлувачко тело (LBLB1'), 

- главен прекинувач (IG), 

- трифазна мрежа за напојување за снабдување 

на наведената една или повеќе први улични 

светилки (LL1’), која се состои од најмалку една 

прва линија за напојување (N; F1), втора линија 

за напојување (F1; F2) и трета линија за 

напојување (F2; F3), каде што наведената прва 

линија за напојување (N; F1) и наведената 

втора линија за напојување (F1; F2) се поврзани 

со наведениот главен прекинувач (IG) на таков 

начин што, кога наведениот главен прекинувач 

(IG) се активира, наведената прва линија за 

напојување (N; F1) и наведената втора линија 

за напојување (F1; F2) се секогаш активни, така 

што прв напон е секогаш присутен помеѓу 

наведената прва линија за напојување (N; F1) и 

наведената втора линија за напојување (F1; 

F2); 

- контактор (CL), поврзан на наведената 

трифазна мрежа за напојување, преку 

наведениот главен прекинувач (IG), и кој се 

состои од најмалку еден прекинувач (SS2, S3) 

кој ја отвора/затвора третата линија за 

напојување (F2; F3); каде наведениот контактор 

(CL) е подесен да го отвора и затвора 

наведениот најмалку еден прекинувач, за да 

може соодветно да се движи од отворена 

состојба, во која го прекинува протокот на 

електрична струја од наведената трифазна 

мрежа за напојување кон секое прво 

осветлувачко тело (LBLB1'), во затворена 

состојба, во која го овозможува протокот на 

електрична струја од наведената трифазна 

мрежа за напојување кон секое прво 

осветлувачко тело (LBLB1'), и обратно; 

- контролен уред (AC) подесен да го контролира 

отворањето и затворањето на наведениот 

најмалку еден прекинувач (SS2, S3) на 

наведениот контактор (CL) во зависност од 

интензитетот на сончевото зрачење и/или во 

однапред одредено време; 

- најмалку една единица за напојување (А) за 

напојување на електронски уреди или системи, 

- еден или повеќе релеи (R1), при што секој од 

нив е поврзан во серија со соодветното прво 

осветлувачко тело (LBLB1') и е подесен да 

преминува од отворена состојба, во која секој 

од наведените релеи го прекинува протокот на 

електрична струја од наведената трифазна 

мрежа за напојување кон соодветното прво 

осветлувачко тело (LBLB1'), во затворена 

состојба, во која секој од наведените релеи го 

овозможува протокот на електрична струја од 

наведената трифазна мрежа за напојување кон 

соодветно осветлувачко тело (LBLB1') и 

обратно;  

- еден или повеќе контролни елементи (MC1), 

при што секој од нив е подесен да го 

контролира отворањето и затворањето на 

соодветниот релеј (R1), 

каде што 

наведената најмалку една единица за 
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напојување (A) е поврзана со наведената прва 

линија за напојување (N; F1) и со наведената 

втора линија за напојување (F1; F2), секој релеј 

(R1) е поврзан во серија со наведената втора 

линија за напојување (F1; F2) или со 

наведената прва линија за напојување (N; F1), 

секој контролен елемент (MC1) е поврзан со 

наведената прва линија за напојување (N; F1) и 

со наведената трета линија за напојување (F2; 

F3) или со наведената втора линија за 

напојување (F1; F2) и со наведената трета 

линија за напојување (F2; F3) и е подесен да го 

контролира затворањето на соодветниот релеј 

(R1), кога е присутен втор напон помеѓу 

наведената прва линија за напојување (N; F1) и 

третата линија за напојување (F2; F3) или 

помеѓу наведената втора линија за напојување 

(F1; F2) и наведената трета линија за 

напојување (F2; F3). 

има уште 8 патентни барања 

 

(51)  A 61K 8/44, A 61K 8/49, A 61Q 19/00, A 61Q 

7/00  

(11)  11350   (13) Т1 

(21)  2021/90   (22) 01/02/2021 

(45) 31/03/2021 

(30)  2014MI01161  26/06/2014  IT 

(96)  25/06/2015 EP15739185.5 

(97)  09/12/2020 EP3160437 

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

Milano, IT 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

(72)  GIULIANI, Giammaria; BENEDUSI, Anna; 

MASCOLO, Antonio; LIMITONE, Antonio and  

MARZANI, Barbara 

(54)  КОМПОЗИЦИА ПОГОДНА ЗА 

ОЧУВУВАЊЕ НА ФИЗИОЛОШКАТА 

СОСТОЈБА НА КОЖАТА И КОСАТА И 

ВРАЌАЊЕ НА НИВНИТЕ РЕГЕРАТИВНИ 

ФУНКЦИИ 

(57)  1  Нетерапевтска нутриционистичка или 

козметичка употреба на мешавина од карнитин, 

кофеин и аргинин, како таква или во форма на 

фармаколошки прифатливи соли или 

едноставен естер кој го претставува 

ацетилкарнитин, за инхибициа на опаѓање на 

косата и / или стимулациа на растот на косата и 

здравјето на кожата. 

има уште 9 патентни барања 



 

 

138 

 

Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  3/2021 - 31/03/2021  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

139 

 

Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  3/2021 - 31/03/2021  
 

ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA 

 

ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА  

ПАТЕНТИТЕ / PASQYRA E PATENTAVE SIPAS KLASIFIKIMIT 

NDËRKOMBËTAR TË PATENTAVE 

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

patentave (KNP) 

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

ndërkombëtar të patentave (KNP) - bazë 

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

dokumentit 

 

(51) (51) основен / bazë (11) (13) 

8A61K31/437 8C07D471/04 11343 T1 

8A61P31/18 8C07D413/12 11243 T1 

8C07G3/00 8C05F11/02 11244 T1 

8B01D53/14 8B01D53/50 11245 T1 

8F01N3/10 8C01F17/00 11246 T1 

8A61P5/06 8C07K16/26 11250 T1 

8C07K16/26 8C07K16/26 11250 T1 

8A61K31/4045 8A61K9/20 11295 T1 

8A61K45/06 8C07F5/02 11338 T1 

8C12N9/24 8C12P19/02 11341 T1 

8A61K45/06 8A61K31/4545 11258 T1 

8B01J19/24 8B01J19/00 11260 T1 

8A61P35/00 8C07D519/00 11261 T1 

8A61K31/17 8A61K33/04 11262 T1 

8A61K31/4015 8A61K33/04 11262 T1 

8A61K9/06 8A61K33/04 11262 T1 

8C07C45/64 8C07C45/64 11321 T1 

8A61K9/48 8A61K9/16 11322 T1 

8A61K9/08 8A61K39/395 11325 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 11326 T1 

8A61K39/395 8C07K16/28 11327 T1 

8A61K31/506 8A61K47/44 11330 T1 

8A61K45/06 8A61K47/44 11330 T1 

8A61K8/14 8A61K47/44 11330 T1 

8A61K9/10 8A61K47/44 11330 T1 

8A61K9/00 8A61K9/00 11332 T1 

8C07D249/18 8C07C253/04 11334 T1 

8A01K67/033 8A01N25/00 11335 T1 

8A01N63/00 8A01N25/00 11335 T1 

8C07J13/00 8C07J13/00 11346 T1 

8C07J43/00 8C07J13/00 11346 T1 

8A23G1/32 8A23G1/00 11288 T1 

8C07D403/12 8C07D417/14 11290 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 11292 T1 

8C12N15/13 8C07K16/28 11292 T1 

8C07D333/24 8C07D333/24 11293 T1 

8A23G1/02 8A23G1/00 11255 T1 

8A61P25/14 8C07J43/00 11298 T1 

8A61P25/20 8C07J43/00 11298 T1 

8C07J43/00 8C07J43/00 11298 T1 

8A61K31/431 8C07D471/18 11299 T1 

8C07D471/18 8C07D471/18 11299 T1 

8A61K9/20 8A61K31/593 11308 T1 

8G01P5/08 8G01P5/08 11311 T1 

8A61K36/185 8A61K31/352 11315 T1 

8A47C17/16 8A47C7/02 11348 T1 

8A61K8/49 8A61K8/44 11350 T1 

8A61P1/00 8A61K38/00 11263 T1 

8A61K45/06 8C07K16/00 11264 T1 

8A61K31/4415 8A61K9/48 11265 T1 

8A61K31/7076 8C07H21/02 11267 T1 

8A61P3/00 8C07D403/04 11270 T1 

8A61P43/00 8A61K9/00 11247 T1 

8A61K9/00 8A61K31/7076 11272 T1 

8A01N47/06 8C07D231/20 11253 T1 



 

 

140 

 

Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  3/2021 - 31/03/2021  
 

8A61K39/395 8C07K16/24 11275 T1 

8C07D471/04 8A61K31/4375 11279 T1 

8C07D401/04 8C07D401/14 11280 T1 

8C07D405/14 8C07D401/14 11280 T1 

8A61K47/34 8A61K31/4439 11302 T1 

8A61P5/28 8A61K31/4439 11302 T1 

8C07D417/14 8C07D401/14 11351 T1 

8B01J37/03 8C01B39/06 11238 T1 

8A61K9/08 8A61K9/00 11242 T1 

8C05F11/02 8C05F11/02 11244 T1 

8A61P5/24 8C07K16/26 11250 T1 

8B65H35/02 8B31F1/28 11251 T1 

8A61P35/00 8A61K31/513 11283 T1 

8A61K39/00 8C07F5/02 11338 T1 

8C07K16/28 8C07F5/02 11338 T1 

8C12P19/04 8C12P19/02 11339 T1 

8C12P19/12 8C12P19/02 11339 T1 

8F17C13/00 8A61M16/12 11257 T1 

8A61K33/04 8A61K33/04 11262 T1 

8A61K31/519 8C07D487/04 11319 T1 

8A61P11/00 8C07D487/04 11319 T1 

8A61P11/06 8C07D487/04 11319 T1 

8C07K16/28 8C12P21/08 11320 T1 

8C07K16/46 8C12P21/08 11320 T1 

8A61K47/42 8A61K39/395 11325 T1 

8F24F7/06 8F24F3/14 11329 T1 

8A61K47/24 8A61K47/44 11330 T1 

8A61K9/00 8A61K47/44 11330 T1 

8A61K9/00 8A61K9/00 11331 T1 

8C07C253/04 8C07C253/04 11334 T1 

8H01T4/04 8H01Q1/50 11336 T1 

8C40B30/04 8C12N15/11 11347 T1 

8A61P25/28 8C07D417/14 11290 T1 

8C07D413/12 8C07D417/14 11290 T1 

8H04L12/14 8H04W4/24 11291 T1 

8A23G1/04 8A23G1/00 11255 T1 

8G01N33/53 8B03C1/01 11297 T1 

8G01N33/58 8B03C1/01 11297 T1 

8A61K31/407 8C07D471/18 11299 T1 

8A61K31/427 8C07D471/18 11299 T1 

8A61K31/21 8C07D303/16 11306 T1 

8A61K33/24 8A61K33/24 11307 T1 

8C11D3/10 8C11D17/00 11309 T1 

8F23J1/00 8F23J1/00 11312 T1 

8A61K31/445 8A61K31/27 11313 T1 

8A61K31/5377 8A61K31/27 11313 T1 

8A61P35/00 8C07H19/10 11314 T1 

8F27B3/16 8F27B3/08 11316 T1 

8A61K33/00 8A61K45/06 11317 T1 

8A61K38/26 8A61K38/00 11263 T1 

8A61K9/48 8A61K9/48 11265 T1 

8C07H19/23 8C07H21/02 11267 T1 

8A61K9/00 8A61P3/10 11269 T1 

8A61P29/00 8C07D403/04 11270 T1 

8A61P1/16 8A61K31/7076 11272 T1 

8H04N19/51 8H04N19/51 11273 T1 

8A01N43/56 8C07D231/20 11253 T1 

8C07D401/10 8C07D231/20 11253 T1 

8C07D413/10 8C07D231/20 11253 T1 

8C07D417/14 8C07D231/20 11253 T1 

8A61K39/00 8A61K39/00 11254 T1 

8C07K14/54 8C07K16/24 11275 T1 

8A61K47/20 8A61K39/395 11278 T1 

8A61K31/4375 8A61K31/4375 11279 T1 

8A61P9/10 8A61K31/4375 11279 T1 

8C07D403/04 8C07D401/14 11280 T1 

8A61P13/10 8A61P1/18 11282 T1 

8A61L15/28 8A61K38/18 11300 T1 

8C07D401/14 8C07D491/04 11301 T1 

8C07D491/04 8C07D491/04 11301 T1 

8C07D498/04 8C07D491/04 11301 T1 

8C07D513/04 8C07D491/04 11301 T1 

8A61K31/4439 8A61K31/4439 11302 T1 

8A61K47/10 8A61K31/4439 11302 T1 

8A61P35/04 8A61K31/4439 11302 T1 

8A61K31/4427 8C07D401/14 11351 T1 

8C07D413/14 8C07D401/14 11351 T1 

8B01J29/072 8C01B39/06 11238 T1 

8C01B37/00 8C01B39/06 11238 T1 

8A61K31/215 8A61K9/00 11242 T1 

8A61K9/00 8A61K9/00 11242 T1 

8B31F1/28 8B31F1/28 11251 T1 
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8B65H35/08 8B31F1/28 11251 T1 

8A61P35/00 8C07D498/04 11252 T1 

8C07D498/04 8C07D498/04 11252 T1 

8A61K31/7072 8A61K31/513 11283 T1 

8A61P35/00 8C07F5/02 11338 T1 

8B23Q5/20 8B26D7/08 11340 T1 

8C12P7/40 8C12P19/02 11341 T1 

8E06B9/327 8E06B9/30 11259 T1 

8A61K31/60 8A61K33/04 11262 T1 

8A61P27/02 8A61K33/04 11262 T1 

8A61P43/00 8A61K33/04 11262 T1 

8A61K38/45 8A61K9/20 11303 T1 

8A61K45/06 8A61K9/20 11303 T1 

8A61P35/00 8C07D487/04 11319 T1 

8A61K9/16 8A61K9/16 11322 T1 

8A61K9/20 8A61K9/16 11322 T1 

8A01K1/00 8E05B65/00 11323 T1 

8E05B15/02 8E05B65/00 11323 T1 

8E05B65/06 8E05B65/00 11323 T1 

8E05C1/10 8E05B65/00 11323 T1 

8A61K39/00 8A61K39/395 11325 T1 

8A61P35/00 8C07K16/28 11327 T1 

8F24F3/14 8F24F3/14 11329 T1 

8A61K8/63 8A61K47/44 11330 T1 

8A61K9/19 8A61K9/00 11332 T1 

8A61K38/16 8A61K39/00 11333 T1 

8H01Q1/50 8H01Q1/50 11336 T1 

8C12N15/11 8C12N15/11 11347 T1 

8H04L29/12 8H04W4/24 11291 T1 

8H04M15/00 8H04W4/24 11291 T1 

8H04W4/24 8H04W4/24 11291 T1 

8A23G1/32 8A23G1/00 11255 T1 

8G01N33/49 8B03C1/01 11297 T1 

8G01N33/574 8B03C1/01 11297 T1 

8A61P25/18 8C07J43/00 11298 T1 

8A23G1/32 8A23G1/00 11256 T1 

8A61P31/04 8C07D471/18 11299 T1 

8C11C1/10 8C11B3/00 11304 T1 

8C07D303/16 8C07D303/16 11306 T1 

8A61K31/192 8A61K33/24 11307 T1 

8C11D1/14 8C11D17/00 11309 T1 

8C11D17/00 8C11D17/00 11309 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 11310 T1 

8A61K31/55 8A61K31/27 11313 T1 

8A61K31/352 8A61K31/352 11315 T1 

8A61K31/704 8A61K45/06 11317 T1 

8A61K31/734 8A61K45/06 11317 T1 

8A61K36/484 8A61K45/06 11317 T1 

8A61Q7/00 8A61K8/44 11350 T1 

8A61K38/00 8A61K38/00 11263 T1 

8A61P3/00 8A61K38/00 11263 T1 

8C07K14/00 8A61K38/00 11263 T1 

8A61K9/50 8A61K9/48 11265 T1 

8A61P37/00 8C07H21/02 11267 T1 

8A61P13/08 8A61K9/14 11268 T1 

8A61P3/10 8A61P3/10 11269 T1 

8A61P37/08 8C07D403/04 11270 T1 

8A61K9/00 8A61K9/00 11247 T1 

8C07D235/28 8C07D213/71 11248 T1 

8H04N19/105 8H04N19/51 11273 T1 

8C07D403/14 8C07D231/20 11253 T1 

8C07K16/24 8C07K16/24 11275 T1 

8C07D237/04 8C07D401/14 11280 T1 

8C07D413/04 8C07D401/14 11280 T1 

8A61P11/00 8A61P1/18 11282 T1 

8A61P17/00 8A61P1/18 11282 T1 

8A61L27/24 8A61K38/18 11300 T1 

8A61P35/00 8A61K31/4439 11302 T1 

8B01J37/02 8C01B39/06 11238 T1 

8A61K31/405 8A61K31/405 11239 T1 

8E04H4/12 8E04H4/00 11240 T1 

8C07D471/04 8C07D471/04 11343 T1 

8C07C237/26 8A01N37/18 11237 T1 

8A61P15/00 8C07D487/08 11241 T1 

8A61P29/00 8C07D487/08 11241 T1 

8A61K47/02 8A61K9/00 11242 T1 

8A61K31/513 8C07D413/12 11243 T1 

8B01D53/86 8C01F17/00 11246 T1 

8B65H23/18 8B31F1/28 11251 T1 

8C07D519/00 8C07D498/04 11252 T1 

8A61K9/19 8A61K35/74 11276 T1 

8A61K9/00 8A61K31/513 11283 T1 
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8B05B1/20 8B05B12/12 11284 T1 

8B05B12/14 8B05B12/12 11284 T1 

8E01B37/00 8B05B12/12 11284 T1 

8A61K31/69 8C07F5/02 11338 T1 

8A61K31/4545 8A61K31/4545 11258 T1 

8B01J19/00 8B01J19/00 11260 T1 

8C07D519/00 8C07D519/00 11261 T1 

8A61K31/555 8A61K33/04 11262 T1 

8A61P1/00 8C07D487/04 11319 T1 

8C07K16/30 8C12P21/08 11320 T1 

8C07C47/575 8C07C45/64 11321 T1 

8E05B65/00 8E05B65/00 11323 T1 

8C07K16/32 8A61K39/395 11325 T1 

8A61K9/08 8A61K47/44 11330 T1 

8A61P35/00 8A61K39/00 11333 T1 

8A01N43/707 8C07C253/04 11334 T1 

8A61P33/00 8C07C253/04 11334 T1 

8A01N25/00 8A01N25/00 11335 T1 

8A23G1/02 8A23G1/00 11288 T1 

8A61P27/16 8C07D333/24 11293 T1 

8A23G1/30 8A23G1/00 11255 T1 

8A61K31/4545 8C07D471/18 11299 T1 

8A61K31/546 8C07D471/18 11299 T1 

8C07K16/28 8A61K39/395 11305 T1 

8A61K47/12 8A61K33/24 11307 T1 

8G01N27/06 8G01P5/08 11311 T1 

8G01N27/22 8G01P5/08 11311 T1 

8F27D1/14 8F27B3/08 11316 T1 

8A61K33/10 8A61K45/06 11317 T1 

8A61K36/185 8A61K45/06 11317 T1 

8A61Q19/00 8A61K8/44 11350 T1 

8C07K14/605 8A61K38/00 11263 T1 

8A61K31/4545 8C07K16/00 11264 T1 

8A61K31/5377 8C07K16/00 11264 T1 

8A61K33/24 8C07K16/00 11264 T1 

8C07K16/00 8C07K16/00 11264 T1 

8C07K16/28 8C07K16/00 11264 T1 

8A61P35/04 8A61K9/14 11268 T1 

8A61K38/28 8A61P3/10 11269 T1 

8A61K47/02 8A61P3/10 11269 T1 

8A61P35/00 8C07D403/04 11270 T1 

8A61K31/573 8A61K9/00 11247 T1 

8C07D231/56 8C07D213/71 11248 T1 

8A61P31/16 8C07D487/04 11271 T1 

8A61K31/7076 8A61K31/7076 11272 T1 

8C07D417/10 8C07D231/20 11253 T1 

8A61K31/519 8A61K31/519 11289 T1 

8A61K31/519 8A61K31/4375 11279 T1 

8A61P1/18 8A61P1/18 11282 T1 

8A61P35/02 8A61P1/18 11282 T1 

8A61K38/09 8A61K31/4439 11302 T1 

8C07D401/14 8C07D401/14 11351 T1 

8C07D409/14 8C07D401/14 11351 T1 

8A61K9/00 8A61K31/405 11239 T1 

8E04H4/00 8E04H4/00 11240 T1 

8A01N37/18 8A01N37/18 11237 T1 

8B01D53/78 8B01D53/50 11245 T1 

8B01J33/00 8C01F17/00 11246 T1 

8C07D513/04 8C07D498/04 11252 T1 

8A23L33/135 8A61K35/74 11276 T1 

8A61K39/395 8C07F5/02 11338 T1 

8B26D7/08 8B26D7/08 11340 T1 

8C12N9/42 8C12P19/02 11341 T1 

8C12P19/02 8C12P19/02 11341 T1 

8C12P7/02 8C12P19/02 11341 T1 

8A61P39/00 8C07D519/00 11261 T1 

8A61K31/19 8A61K33/04 11262 T1 

8C07K16/32 8C12P21/08 11320 T1 

8A61K45/06 8A61K9/16 11322 T1 

8A61P37/04 8C07K16/28 11327 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 11327 T1 

8B01J2/02 8B01J2/02 11328 T1 

8B01J2/08 8B01J2/02 11328 T1 

8F24F3/153 8F24F3/14 11329 T1 

8A61K8/49 8A61K47/44 11330 T1 

8H01T4/08 8H01Q1/50 11336 T1 

8A01N63/00 8C12N15/11 11347 T1 

8C12N15/00 8C12N15/11 11347 T1 

8C40B40/08 8C12N15/11 11347 T1 

8A61K31/4045 8C07D417/14 11290 T1 

8A61K39/395 8C07K16/28 11292 T1 

8A23G1/50 8A23G1/00 11255 T1 
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8A61K31/185 8A61K31/19 11296 T1 

8A61K31/575 8A61K31/19 11296 T1 

8B03C1/28 8B03C1/01 11297 T1 

8A61P25/08 8C07J43/00 11298 T1 

8A61P25/24 8C07J43/00 11298 T1 

8A23G1/00 8A23G1/00 11256 T1 

8A61K31/496 8C07D471/18 11299 T1 

8A61K31/5025 8C07D471/18 11299 T1 

8A61K45/06 8C07D471/18 11299 T1 

8C11B3/00 8C11B3/00 11304 T1 

8C11C1/00 8C11B3/00 11304 T1 

8G01F1/58 8G01P5/08 11311 T1 

8G01N11/02 8G01P5/08 11311 T1 

8A61K45/06 8A61K31/352 11315 T1 

8A61K9/08 8A61K31/352 11315 T1 

8A61P25/08 8A61K31/352 11315 T1 

8A47C31/12 8A47C7/02 11348 T1 

8A47C7/02 8A47C7/02 11348 T1 

8A61K8/44 8A61K8/44 11350 T1 

8A61K35/00 8C07K16/00 11264 T1 

8C07H21/02 8C07H21/02 11267 T1 

8A61K47/12 8A61P3/10 11269 T1 

8A61K47/18 8A61P3/10 11269 T1 

8A61K31/506 8C07D403/04 11270 T1 

8A61P37/00 8C07D403/04 11270 T1 

8A61K31/045 8A61K9/00 11247 T1 

8C07D401/12 8C07D213/71 11248 T1 

8A61K31/519 8C07D487/04 11271 T1 

8C07D487/04 8C07D487/04 11271 T1 

8A61K31/573 8A61K31/519 11289 T1 

8A61P3/00 8A61K31/4375 11279 T1 

8C07D401/14 8C07D401/14 11280 T1 

8A61K38/18 8A61K38/18 11300 T1 

8A61K31/4985 8C07D491/04 11301 T1 

8A61K9/48 8A61K31/4439 11302 T1 

8A61P17/14 8A61K31/4439 11302 T1 

8C07D405/14 8C07D401/14 11351 T1 

8C01B39/48 8C01B39/06 11238 T1 

8A61P35/00 8A61K31/405 11239 T1 

8C07D413/12 8C07D413/12 11243 T1 

8B01D53/80 8B01D53/50 11245 T1 

8A61K35/74 8A61K35/74 11276 T1 

8B60F1/04 8B05B12/12 11284 T1 

8C12P17/10 8C12P19/02 11341 T1 

8C12P7/64 8C12P19/02 11341 T1 

8A61P25/16 8A61K31/4545 11258 T1 

8E06B9/30 8E06B9/30 11259 T1 

8A61K47/26 8A61K39/395 11325 T1 

8F24F3/16 8F24F3/14 11329 T1 

8A61Q7/00 8A61K47/44 11330 T1 

8A61K9/14 8A61K9/00 11332 T1 

8A01N37/34 8C07C253/04 11334 T1 

8C07J3/00 8C07J13/00 11346 T1 

8A23G1/00 8A23G1/00 11288 T1 

8C07D417/12 8C07D417/14 11290 T1 

8A23G1/00 8A23G1/00 11255 T1 

8A61K31/192 8A61K31/19 11296 T1 

8A61K31/195 8A61K31/19 11296 T1 

8B03C1/01 8B03C1/01 11297 T1 

8C11B3/08 8C11B3/00 11304 T1 

8C11B3/16 8C11B3/00 11304 T1 

8A61K31/555 8A61K33/24 11307 T1 

8A61K31/593 8A61K31/593 11308 T1 

8A61K9/48 8A61K31/593 11308 T1 

8C11D3/20 8C11D17/00 11309 T1 

8C11D3/22 8C11D17/00 11309 T1 

8A61K31/7068 8C07H19/10 11314 T1 

8F27B3/08 8F27B3/08 11316 T1 

8H02J3/00 8H02J3/00 11349 T1 

8A61K31/517 8C07K16/00 11264 T1 

8A61K9/20 8A61K9/14 11268 T1 

8A61P35/00 8A61K9/14 11268 T1 

8A61K45/06 8A61K9/00 11247 T1 

8C07C311/45 8C07D213/71 11248 T1 

8C07D213/64 8C07D213/71 11248 T1 

8C07D471/04 8C07D213/71 11248 T1 

8A01K67/027 8C07K16/24 11275 T1 

8A61K39/00 8C07K16/24 11275 T1 

8A61K45/06 8A61K31/519 11289 T1 

8A61P11/06 8A61K31/519 11289 T1 

8A61K31/4439 8A61K39/395 11278 T1 

8A61K39/395 8A61K39/395 11278 T1 
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8A61K47/12 8A61K39/395 11278 T1 

8A61K9/10 8A61K39/395 11278 T1 

8A61P35/00 8A61K39/395 11278 T1 

8A61K31/47 8A61K31/4375 11279 T1 

8A61K31/4985 8A61K31/4375 11279 T1 

8A61P11/06 8A61K31/4375 11279 T1 

8A61P35/04 8A61K31/4375 11279 T1 

8A61K31/501 8C07D401/14 11280 T1 

8C07D409/04 8C07D401/14 11280 T1 

8C07D417/14 8C07D401/14 11280 T1 

8A61P25/00 8A61P1/18 11282 T1 

8A61F2/18 8A61K38/18 11300 T1 

8A61L15/44 8A61K38/18 11300 T1 

8A61P31/04 8C07D491/04 11301 T1 

8C07D493/04 8C07D491/04 11301 T1 

8B01D53/94 8C01B39/06 11238 T1 

8B01J37/30 8C01B39/06 11238 T1 

8A61P35/00 8C07D471/04 11343 T1 

8A61K31/16 8A01N37/18 11237 T1 

8A61K31/498 8C07D487/08 11241 T1 

8A61P35/00 8C07D487/08 11241 T1 

8C07D487/08 8C07D487/08 11241 T1 

8B01D53/50 8B01D53/50 11245 T1 

8B01J23/10 8C01F17/00 11246 T1 

8C01F17/00 8C01F17/00 11246 T1 

8B63C1/08 8B63C1/08 11249 T1 

8A61P15/08 8C07K16/26 11250 T1 

8A61K31/437 8C07D498/04 11252 T1 

8A61P25/28 8A61K35/74 11276 T1 

8A61K31/513 8A61K31/513 11283 T1 

8A61K9/20 8A61K31/513 11283 T1 

8A61K9/20 8A61K9/20 11295 T1 

8C07F5/02 8C07F5/02 11338 T1 

8C07F5/04 8C07F5/02 11338 T1 

8B26D11/00 8B26D7/08 11340 T1 

8C12P13/04 8C12P19/02 11341 T1 

8A61M16/12 8A61M16/12 11257 T1 

8A61K31/122 8A61K33/04 11262 T1 

8A61K31/327 8A61K33/04 11262 T1 

8A61K35/04 8A61K33/04 11262 T1 

8A61K9/00 8A61K33/04 11262 T1 

8A61K9/20 8A61K9/20 11303 T1 

8A61K9/28 8A61K9/20 11303 T1 

8C07K16/24 8C12P21/08 11320 T1 

8A61K31/58 8A61K47/44 11330 T1 

8A61K47/44 8A61K47/44 11330 T1 

8A61P17/14 8A61K47/44 11330 T1 

8C07C255/42 8C07C253/04 11334 T1 

8A01P7/02 8A01N25/00 11335 T1 

8C07J31/00 8C07J13/00 11346 T1 

8C12N15/86 8C12N15/11 11347 T1 

8C40B20/04 8C12N15/11 11347 T1 

8A61P37/00 8C07K16/28 11292 T1 

8A61K31/381 8C07D333/24 11293 T1 

8A61P25/00 8A61K31/19 11296 T1 

8A61P35/00 8C07D303/16 11306 T1 

8C07C69/734 8C07D303/16 11306 T1 

8A61K31/282 8A61K33/24 11307 T1 

8A61K31/475 8A61K33/24 11307 T1 

8A61K45/06 8A61K33/24 11307 T1 

8A61K31/592 8A61K31/593 11308 T1 

8A61P25/28 8A61K31/27 11313 T1 

8C07H19/10 8C07H19/10 11314 T1 

8A61K31/05 8A61K31/352 11315 T1 

8F27D1/00 8F27B3/08 11316 T1 

8A61K31/4402 8A61K9/48 11265 T1 

8A61P9/00 8C07D403/04 11270 T1 

8A61P11/02 8A61K9/00 11247 T1 

8H04N19/463 8H04N19/51 11273 T1 

8C07D231/20 8C07D231/20 11253 T1 

8A61P19/10 8A61K39/00 11254 T1 

8C07K14/715 8C07K16/24 11275 T1 

8A61K31/56 8A61K31/519 11289 T1 

8A61K31/573 8A61K39/395 11278 T1 

8A61K31/69 8A61K39/395 11278 T1 

8C07K16/28 8A61K39/395 11278 T1 

8C07D215/40 8A61K31/4375 11279 T1 

8A61L31/00 8A61K38/18 11300 T1 

8C07D471/04 8C07D491/04 11301 T1 

8A61K9/00 8A61K31/4439 11302 T1 

8C01B39/06 8C01B39/06 11238 T1 

8A61K31/455 8A61K31/405 11239 T1 
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8A61P31/04 8A61K9/00 11242 T1 

8B01D53/79 8B01D53/50 11245 T1 

8A61K38/24 8C07K16/26 11250 T1 

8A61K39/395 8C07K16/26 11250 T1 

8B05B12/12 8B05B12/12 11284 T1 

8B61D15/00 8B05B12/12 11284 T1 

8C12P19/02 8C12P19/02 11339 T1 

8B23Q5/10 8B26D7/08 11340 T1 

8H02K23/62 8B26D7/08 11340 T1 

8C12P19/28 8C12P19/02 11341 T1 

8C12P5/02 8C12P19/02 11341 T1 

8A61M16/20 8A61M16/12 11257 T1 

8A61P25/28 8A61K31/4545 11258 T1 

8A61P3/00 8A61K31/4545 11258 T1 

8E06B9/386 8E06B9/30 11259 T1 

8A61K31/78 8A61K9/20 11303 T1 

8A61P27/02 8C07D487/04 11319 T1 

8C07D487/04 8C07D487/04 11319 T1 

8C12P21/08 8C12P21/08 11320 T1 

8C07C45/81 8C07C45/64 11321 T1 

8A61K31/506 8A61K9/16 11322 T1 

8A61P35/00 8A61K9/16 11322 T1 

8A61K38/47 8A61K39/395 11325 T1 

8A61K39/395 8A61K39/395 11325 T1 

8A61K47/18 8A61K39/395 11325 T1 

8A61P35/00 8A61K39/395 11325 T1 

8A61K38/08 8A61K39/00 11333 T1 

8A61K39/00 8A61K39/00 11333 T1 

8A61K31/4192 8C07C253/04 11334 T1 

8C07J21/00 8C07J13/00 11346 T1 

8C07J7/00 8C07J13/00 11346 T1 

8A61K9/48 8A61K9/48 11286 T1 

8A61K9/48 8A61K9/48 11287 T1 

8A23G1/30 8A23G1/00 11288 T1 

8C07D417/14 8C07D417/14 11290 T1 

8A61P27/00 8C07K16/28 11292 T1 

8A61K31/19 8A61K31/19 11296 T1 

8A61K31/58 8C07J43/00 11298 T1 

8A61K31/551 8C07D471/18 11299 T1 

8A61K39/395 8A61K39/395 11305 T1 

8A61K31/216 8C07D303/16 11306 T1 

8A61K47/14 8A61K33/24 11307 T1 

8A61P35/00 8A61K33/24 11307 T1 

8A61P35/04 8A61K33/24 11307 T1 

8C11D3/00 8C11D17/00 11309 T1 

8C11D3/32 8C11D17/00 11309 T1 

8A61K31/27 8A61K31/27 11313 T1 

8A61K47/10 8A61K31/352 11315 T1 

8A61K45/06 8A61K45/06 11317 T1 

8A61P1/04 8A61K45/06 11317 T1 

8A61K31/437 8C07K16/00 11264 T1 

8A61K39/395 8C07K16/00 11264 T1 

8A61K9/14 8A61K9/14 11268 T1 

8A61P25/28 8C07D403/04 11270 T1 

8C07D403/04 8C07D403/04 11270 T1 

8A61K31/167 8A61K9/00 11247 T1 

8A61K31/56 8A61K9/00 11247 T1 

8A61K31/4709 8C07D213/71 11248 T1 

8A61P11/00 8C07D213/71 11248 T1 

8C07D213/71 8C07D213/71 11248 T1 

8C07D215/36 8C07D213/71 11248 T1 

8C07D403/10 8C07D231/20 11253 T1 

8C07D413/14 8C07D231/20 11253 T1 

8C07K16/22 8A61K39/00 11254 T1 

8A61P11/00 8A61K31/519 11289 T1 

8A61P37/00 8A61K31/519 11289 T1 

8A61K31/198 8A61K39/395 11278 T1 

8A61K47/22 8A61K39/395 11278 T1 

8A61P31/00 8A61K31/4375 11279 T1 

8A61P31/12 8A61K31/4375 11279 T1 

8A61P35/00 8C07D401/14 11280 T1 

8C07D237/24 8C07D401/14 11280 T1 

8A61P15/00 8A61P1/18 11282 T1 

8A61P35/00 8A61P1/18 11282 T1 

8A61K31/436 8C07D491/04 11301 T1 

8A61K45/06 8A61K31/4439 11302 T1 

8A61K47/44 8A61K31/4439 11302 T1 

8A61P35/00 8C07D401/14 11351 T1 

8B01J35/04 8C01B39/06 11238 T1 
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ / PASQYRA SIPAS PRONARËVE TË 

SË DREJTËS SË PATENTAVE 

 

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

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

ndërkombëtar të patentave (KNP) 

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

lloji i dokumentit 

 

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

4D Pharma Research Limited A 23L 33/135 MK/P/2021/0071 T1 

4D Pharma Research Limited A 61P 25/28 MK/P/2021/0071 T1 

4D Pharma Research Limited A 61K 9/19 MK/P/2021/0071 T1 

4D Pharma Research Limited A 61K 35/74 MK/P/2021/0071 T1 

ALOSYS COMMUNICATIONS S.R.L. H 02J 3/00 MK/P/2021/0084 T1 

AZURA OPHTHALMICS LTD A 61K 31/122 MK/P/2021/0057 T1 

AZURA OPHTHALMICS LTD A 61K 31/17 MK/P/2021/0057 T1 

AZURA OPHTHALMICS LTD A 61K 31/19 MK/P/2021/0057 T1 

AZURA OPHTHALMICS LTD A 61K 31/327 MK/P/2021/0057 T1 

AZURA OPHTHALMICS LTD A 61K 31/4015 MK/P/2021/0057 T1 

AZURA OPHTHALMICS LTD A 61K 31/555 MK/P/2021/0057 T1 

AZURA OPHTHALMICS LTD A 61P 43/00 MK/P/2021/0057 T1 

AZURA OPHTHALMICS LTD A 61K 33/04 MK/P/2021/0057 T1 

AZURA OPHTHALMICS LTD A 61K 35/04 MK/P/2021/0057 T1 

AZURA OPHTHALMICS LTD A 61K 9/00 MK/P/2021/0057 T1 

AZURA OPHTHALMICS LTD A 61K 9/06 MK/P/2021/0057 T1 

AZURA OPHTHALMICS LTD A 61P 27/02 MK/P/2021/0057 T1 

AZURA OPHTHALMICS LTD A 61K 31/60 MK/P/2021/0057 T1 

AbbVie Biotherapeutics Inc. A 61K 39/395 MK/P/2020/0916 T1 

AbbVie Biotherapeutics Inc. C 07K 16/28 MK/P/2020/0916 T1 

AbbVie Biotherapeutics Inc. A 61P 37/04 MK/P/2020/0916 T1 

AbbVie Biotherapeutics Inc. A 61P 35/00 MK/P/2020/0916 T1 

Acousia Therapeutics GmbH A 61P 27/16 MK/P/2020/0550 T1 

Acousia Therapeutics GmbH A 61K 31/381 MK/P/2020/0550 T1 

Acousia Therapeutics GmbH C 07D 333/24 MK/P/2020/0550 T1 

Actelion Pharmaceuticals Ltd C 07C 45/81 MK/P/2020/0453 T1 

Actelion Pharmaceuticals Ltd C 07C 45/64 MK/P/2020/0453 T1 

Actelion Pharmaceuticals Ltd C 07C 47/575 MK/P/2020/0453 T1 

Agrobio S.L. A 01K 67/033 MK/P/2020/0598 T1 

Agrobio S.L. A 01P 7/02 MK/P/2020/0598 T1 

Agrobio S.L. A 01N 63/00 MK/P/2020/0598 T1 
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Agrobio S.L. A 01N 25/00 MK/P/2020/0598 T1 

Aminex Therapeutics, Inc. A 61K 9/28 MK/P/2020/0912 T1 

Aminex Therapeutics, Inc. A 61K 9/20 MK/P/2020/0912 T1 

Aminex Therapeutics, Inc. A 61K 45/06 MK/P/2020/0912 T1 

Aminex Therapeutics, Inc. A 61K 38/45 MK/P/2020/0912 T1 

Aminex Therapeutics, Inc. A 61K 31/78 MK/P/2020/0912 T1 

Amylyx Pharmaceuticals Inc. A 61K 31/575 MK/P/2020/0442 T1 

Amylyx Pharmaceuticals Inc. A 61K 31/195 MK/P/2020/0442 T1 

Amylyx Pharmaceuticals Inc. A 61K 31/192 MK/P/2020/0442 T1 

Amylyx Pharmaceuticals Inc. A 61K 31/19 MK/P/2020/0442 T1 

Amylyx Pharmaceuticals Inc. A 61P 25/00 MK/P/2020/0442 T1 

Amylyx Pharmaceuticals Inc. A 61K 31/185 MK/P/2020/0442 T1 

Aragon Pharmaceuticals, Inc. A 61K 31/4439 MK/P/2020/0449 T1 

Aragon Pharmaceuticals, Inc. A 61K 38/09 MK/P/2020/0449 T1 

Aragon Pharmaceuticals, Inc. A 61P 5/28 MK/P/2020/0449 T1 

Aragon Pharmaceuticals, Inc. A 61P 35/04 MK/P/2020/0449 T1 

Aragon Pharmaceuticals, Inc. A 61P 35/00 MK/P/2020/0449 T1 

Aragon Pharmaceuticals, Inc. A 61P 17/14 MK/P/2020/0449 T1 

Aragon Pharmaceuticals, Inc. A 61K 9/48 MK/P/2020/0449 T1 

Aragon Pharmaceuticals, Inc. A 61K 9/00 MK/P/2020/0449 T1 

Aragon Pharmaceuticals, Inc. A 61K 47/44 MK/P/2020/0449 T1 

Aragon Pharmaceuticals, Inc. A 61K 45/06 MK/P/2020/0449 T1 

Aragon Pharmaceuticals, Inc. A 61K 47/10 MK/P/2020/0449 T1 

Aragon Pharmaceuticals, Inc. A 61K 47/34 MK/P/2020/0449 T1 

Aragon Pharmaceuticals, Inc. A 61K 9/14 MK/P/2021/0061 T1 

Aragon Pharmaceuticals, Inc. A 61P 35/00 MK/P/2021/0061 T1 

Aragon Pharmaceuticals, Inc. A 61P 13/08 MK/P/2021/0061 T1 

Aragon Pharmaceuticals, Inc. A 61K 9/20 MK/P/2021/0061 T1 

Aragon Pharmaceuticals, Inc. A 61P 35/04 MK/P/2021/0061 T1 

Array Biopharma Inc. C 07D 471/04 MK/P/2020/0462 T1 

Array Biopharma Inc. A 61P 35/00 MK/P/2020/0462 T1 

Array Biopharma Inc. A 61K 31/437 MK/P/2020/0462 T1 

Ascough, Seán F 24F 3/14 MK/P/2020/0918 T1 

Ascough, Seán F 24F 7/06 MK/P/2020/0918 T1 

Ascough, Seán F 24F 3/16 MK/P/2020/0918 T1 

Ascough, Seán F 24F 3/153 MK/P/2020/0918 T1 

Aurigene Discovery Technologies Limited A 61K 31/437 MK/P/2021/0026 T1 

Aurigene Discovery Technologies Limited A 61P 35/00 MK/P/2021/0026 T1 

Aurigene Discovery Technologies Limited C 07D 519/00 MK/P/2021/0026 T1 

Aurigene Discovery Technologies Limited C 07D 513/04 MK/P/2021/0026 T1 

Aurigene Discovery Technologies Limited C 07D 498/04 MK/P/2021/0026 T1 
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Aventis Agriculture A 01N 37/34 MK/P/2020/0596 T1 

Aventis Agriculture A 01N 43/707 MK/P/2020/0596 T1 

Aventis Agriculture A 61K 31/4192 MK/P/2020/0596 T1 

Aventis Agriculture C 07D 249/18 MK/P/2020/0596 T1 

Aventis Agriculture C 07C 253/04 MK/P/2020/0596 T1 

Aventis Agriculture C 07C 255/42 MK/P/2020/0596 T1 

Aventis Agriculture A 61P 33/00 MK/P/2020/0596 T1 

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. A 61K 31/4985 MK/P/2020/0447 T1 

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. A 61P 31/04 MK/P/2020/0447 T1 

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. C 07D 401/14 MK/P/2020/0447 T1 

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. C 07D 471/04 MK/P/2020/0447 T1 

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. C 07D 491/04 MK/P/2020/0447 T1 

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. C 07D 493/04 MK/P/2020/0447 T1 

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. C 07D 498/04 MK/P/2020/0447 T1 

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. C 07D 513/04 MK/P/2020/0447 T1 

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. A 61K 31/436 MK/P/2020/0447 T1 

BASF SE B 01J 37/30 MK/P/2021/0038 T1 

BASF SE B 01J 29/072 MK/P/2021/0038 T1 

BASF SE B 01J 35/04 MK/P/2021/0038 T1 

BASF SE B 01J 37/02 MK/P/2021/0038 T1 

BASF SE C 01B 37/00 MK/P/2021/0038 T1 

BASF SE B 01J 37/03 MK/P/2021/0038 T1 

BASF SE C 01B 39/48 MK/P/2021/0038 T1 

BASF SE C 01B 39/06 MK/P/2021/0038 T1 

BASF SE B 01D 53/94 MK/P/2021/0038 T1 

BERNDORF BÄDERBAU, s.r.o. E 04H 4/12 MK/P/2021/0042 T1 

BERNDORF BÄDERBAU, s.r.o. E 04H 4/00 MK/P/2021/0042 T1 

Bayer Pharma Aktiengesellschaft C 07D 487/08 MK/P/2021/0043 T1 

Bayer Pharma Aktiengesellschaft A 61P 35/00 MK/P/2021/0043 T1 

Bayer Pharma Aktiengesellschaft A 61P 29/00 MK/P/2021/0043 T1 

Bayer Pharma Aktiengesellschaft A 61K 31/498 MK/P/2021/0043 T1 

Bayer Pharma Aktiengesellschaft A 61P 15/00 MK/P/2021/0043 T1 

Biogen MA Inc. C 07K 16/28 MK/P/2020/0581 T1 

Bluebird Bio, Inc. A 61P 11/00 MK/P/2021/0079 T1 

Bluebird Bio, Inc. A 61P 13/10 MK/P/2021/0079 T1 

Bluebird Bio, Inc. A 61P 35/02 MK/P/2021/0079 T1 

Bluebird Bio, Inc. A 61P 17/00 MK/P/2021/0079 T1 

Bluebird Bio, Inc. A 61P 25/00 MK/P/2021/0079 T1 

Bluebird Bio, Inc. A 61P 35/00 MK/P/2021/0079 T1 

Bluebird Bio, Inc. A 61P 1/18 MK/P/2021/0079 T1 

Bluebird Bio, Inc. A 61P 15/00 MK/P/2021/0079 T1 
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Boehringer Ingelheim International GmbH A 61K 39/395 MK/P/2020/0549 T1 

Boehringer Ingelheim International GmbH A 61P 27/00 MK/P/2020/0549 T1 

Boehringer Ingelheim International GmbH A 61P 37/00 MK/P/2020/0549 T1 

Boehringer Ingelheim International GmbH C 07K 16/28 MK/P/2020/0549 T1 

Boehringer Ingelheim International GmbH C 12N 15/13 MK/P/2020/0549 T1 

Boehringer Ingelheim International GmbH C 07H 19/23 MK/P/2021/0060 T1 

Boehringer Ingelheim International GmbH C 07H 21/02 MK/P/2021/0060 T1 

Boehringer Ingelheim International GmbH A 61K 31/7076 MK/P/2021/0060 T1 

Boehringer Ingelheim International GmbH A 61P 37/00 MK/P/2021/0060 T1 

Bristol-Myers Squibb Company A 61K 39/395 MK/P/2020/0571 T1 

Bristol-Myers Squibb Company C 07K 16/28 MK/P/2020/0571 T1 

CONARIS Research Institute AG A 61K 31/405 MK/P/2021/0040 T1 

CONARIS Research Institute AG A 61K 31/455 MK/P/2021/0040 T1 

CONARIS Research Institute AG A 61K 9/00 MK/P/2021/0040 T1 

CONARIS Research Institute AG A 61P 35/00 MK/P/2021/0040 T1 

Calithera Biosciences, Inc. C 07F 5/02 MK/P/2020/0456 T1 

Calithera Biosciences, Inc. C 07F 5/04 MK/P/2020/0456 T1 

Calithera Biosciences, Inc. C 07K 16/28 MK/P/2020/0456 T1 

Calithera Biosciences, Inc. A 61P 35/00 MK/P/2020/0456 T1 

Calithera Biosciences, Inc. A 61K 45/06 MK/P/2020/0456 T1 

Calithera Biosciences, Inc. A 61K 39/395 MK/P/2020/0456 T1 

Calithera Biosciences, Inc. A 61K 31/69 MK/P/2020/0456 T1 

Calithera Biosciences, Inc. A 61K 39/00 MK/P/2020/0456 T1 

Can-Fite Biopharma Ltd. A 61P 1/16 MK/P/2021/0012 T1 

Can-Fite Biopharma Ltd. A 61K 9/00 MK/P/2021/0012 T1 

Can-Fite Biopharma Ltd. A 61K 31/7076 MK/P/2021/0012 T1 

Clariant International Ltd C 12P 19/02 MK/P/2020/0457 T1 

Clariant International Ltd C 12P 19/04 MK/P/2020/0457 T1 

Clariant International Ltd C 12P 19/12 MK/P/2020/0457 T1 

Clariant International Ltd C 12P 7/02 MK/P/2020/0460 T1 

Clariant International Ltd C 12P 7/40 MK/P/2020/0460 T1 

Clariant International Ltd C 12P 7/64 MK/P/2020/0460 T1 

Clariant International Ltd C 12P 5/02 MK/P/2020/0460 T1 

Clariant International Ltd C 12P 19/28 MK/P/2020/0460 T1 

Clariant International Ltd C 12P 19/02 MK/P/2020/0460 T1 

Clariant International Ltd C 12P 17/10 MK/P/2020/0460 T1 

Clariant International Ltd C 12N 9/24 MK/P/2020/0460 T1 

Clariant International Ltd C 12N 9/42 MK/P/2020/0460 T1 

Clariant International Ltd C 12P 13/04 MK/P/2020/0460 T1 

DS Smith Packaging Ltd B 65H 23/18 MK/P/2021/0025 T1 

DS Smith Packaging Ltd B 31F 1/28 MK/P/2021/0025 T1 
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DS Smith Packaging Ltd B 65H 35/08 MK/P/2021/0025 T1 

DS Smith Packaging Ltd B 65H 35/02 MK/P/2021/0025 T1 

Deutsches Krebsforschungszentrum C 07D 401/04 MK/P/2021/0078 T1 

Deutsches Krebsforschungszentrum C 07D 401/14 MK/P/2021/0078 T1 

Deutsches Krebsforschungszentrum C 07D 403/04 MK/P/2021/0078 T1 

Deutsches Krebsforschungszentrum C 07D 405/14 MK/P/2021/0078 T1 

Deutsches Krebsforschungszentrum C 07D 409/04 MK/P/2021/0078 T1 

Deutsches Krebsforschungszentrum C 07D 413/04 MK/P/2021/0078 T1 

Deutsches Krebsforschungszentrum C 07D 417/14 MK/P/2021/0078 T1 

Deutsches Krebsforschungszentrum C 07D 237/04 MK/P/2021/0078 T1 

Deutsches Krebsforschungszentrum A 61P 35/00 MK/P/2021/0078 T1 

Deutsches Krebsforschungszentrum A 61K 31/501 MK/P/2021/0078 T1 

Deutsches Krebsforschungszentrum C 07D 237/24 MK/P/2021/0078 T1 

EirGen Pharma Ltd. A 61K 9/20 MK/P/2020/0579 T1 

EirGen Pharma Ltd. A 61K 31/593 MK/P/2020/0579 T1 

EirGen Pharma Ltd. A 61K 31/592 MK/P/2020/0579 T1 

EirGen Pharma Ltd. A 61K 9/48 MK/P/2020/0579 T1 

Eli Lilly and Company A 61P 1/00 MK/P/2020/0908 T1 

Eli Lilly and Company A 61K 38/26 MK/P/2020/0908 T1 

Eli Lilly and Company A 61K 38/00 MK/P/2020/0908 T1 

Eli Lilly and Company A 61P 3/00 MK/P/2020/0908 T1 

Eli Lilly and Company C 07K 14/605 MK/P/2020/0908 T1 

Eli Lilly and Company C 07K 14/00 MK/P/2020/0908 T1 

Eli Lilly and Company A 61K 38/28 MK/P/2021/0062 T1 

Eli Lilly and Company A 61K 47/02 MK/P/2021/0062 T1 

Eli Lilly and Company A 61K 47/12 MK/P/2021/0062 T1 

Eli Lilly and Company A 61K 9/00 MK/P/2021/0062 T1 

Eli Lilly and Company A 61K 47/18 MK/P/2021/0062 T1 

Eli Lilly and Company A 61P 3/10 MK/P/2021/0062 T1 

F. Hoffmann-La Roche AG A 61K 38/47 MK/P/2020/0913 T1 

F. Hoffmann-La Roche AG A 61K 39/00 MK/P/2020/0913 T1 

F. Hoffmann-La Roche AG A 61K 39/395 MK/P/2020/0913 T1 

F. Hoffmann-La Roche AG A 61K 47/18 MK/P/2020/0913 T1 

F. Hoffmann-La Roche AG A 61K 47/26 MK/P/2020/0913 T1 

F. Hoffmann-La Roche AG A 61K 47/42 MK/P/2020/0913 T1 

F. Hoffmann-La Roche AG A 61K 9/08 MK/P/2020/0913 T1 

F. Hoffmann-La Roche AG A 61P 35/00 MK/P/2020/0913 T1 

F. Hoffmann-La Roche AG C 07K 16/32 MK/P/2020/0913 T1 

Fresenius Kabi Deutschland GmbH A 61K 9/00 MK/P/2020/0593 T1 

GEISS Aktiengesellschaft H 02K 23/62 MK/P/2020/0459 T1 

GEISS Aktiengesellschaft B 26D 7/08 MK/P/2020/0459 T1 
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GEISS Aktiengesellschaft B 26D 11/00 MK/P/2020/0459 T1 

GEISS Aktiengesellschaft B 23Q 5/20 MK/P/2020/0459 T1 

GEISS Aktiengesellschaft B 23Q 5/10 MK/P/2020/0459 T1 

GW Research Limited A 61K 9/08 MK/P/2020/0588 T1 

GW Research Limited A 61K 31/05 MK/P/2020/0588 T1 

GW Research Limited A 61K 47/10 MK/P/2020/0588 T1 

GW Research Limited A 61K 45/06 MK/P/2020/0588 T1 

GW Research Limited A 61K 36/185 MK/P/2020/0588 T1 

GW Research Limited A 61K 31/352 MK/P/2020/0588 T1 

GW Research Limited A 61P 25/08 MK/P/2020/0588 T1 

Galapagos NV C 07D 401/12 MK/P/2021/0050 T1 

Galapagos NV C 07D 471/04 MK/P/2021/0050 T1 

Galapagos NV C 07D 235/28 MK/P/2021/0050 T1 

Galapagos NV C 07D 231/56 MK/P/2021/0050 T1 

Galapagos NV C 07D 215/36 MK/P/2021/0050 T1 

Galapagos NV A 61K 31/4709 MK/P/2021/0050 T1 

Galapagos NV A 61P 11/00 MK/P/2021/0050 T1 

Galapagos NV C 07C 311/45 MK/P/2021/0050 T1 

Galapagos NV C 07D 213/64 MK/P/2021/0050 T1 

Galapagos NV C 07D 213/71 MK/P/2021/0050 T1 

Giuliani S.p.A. A 61Q 7/00 MK/P/2021/0090 T1 

Giuliani S.p.A. A 61Q 19/00 MK/P/2021/0090 T1 

Giuliani S.p.A. A 61K 8/49 MK/P/2021/0090 T1 

Giuliani S.p.A. A 61K 8/44 MK/P/2021/0090 T1 

Greendock Project Development B.V. B 63C 1/08 MK/P/2020/0773 T1 

Hutchison Medipharma Limited A 61K 9/48 MK/P/2020/0454 T1 

Hutchison Medipharma Limited A 61K 9/20 MK/P/2020/0454 T1 

Hutchison Medipharma Limited A 61K 9/16 MK/P/2020/0454 T1 

Hutchison Medipharma Limited A 61K 45/06 MK/P/2020/0454 T1 

Hutchison Medipharma Limited A 61K 31/506 MK/P/2020/0454 T1 

Hutchison Medipharma Limited A 61P 35/00 MK/P/2020/0454 T1 

Hydro Intelligence Water GmbH B 01J 19/00 MK/P/2021/0052 T1 

Hydro Intelligence Water GmbH B 01J 19/24 MK/P/2021/0052 T1 

Hürlimann Railtec AG B 61D 15/00 MK/P/2020/0545 T1 

Hürlimann Railtec AG B 60F 1/04 MK/P/2020/0545 T1 

Hürlimann Railtec AG B 05B 12/14 MK/P/2020/0545 T1 

Hürlimann Railtec AG B 05B 12/12 MK/P/2020/0545 T1 

Hürlimann Railtec AG B 05B 1/20 MK/P/2020/0545 T1 

Hürlimann Railtec AG E 01B 37/00 MK/P/2020/0545 T1 

IGYXOS A 61K 38/24 MK/P/2021/0016 T1 

IGYXOS A 61K 39/395 MK/P/2021/0016 T1 
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IGYXOS A 61P 15/08 MK/P/2021/0016 T1 

IGYXOS A 61P 5/06 MK/P/2021/0016 T1 

IGYXOS A 61P 5/24 MK/P/2021/0016 T1 

IGYXOS C 07K 16/26 MK/P/2021/0016 T1 

Immatics Biotechnologies GmbH A 61P 35/00 MK/P/2020/0595 T1 

Immatics Biotechnologies GmbH A 61K 39/00 MK/P/2020/0595 T1 

Immatics Biotechnologies GmbH A 61K 38/16 MK/P/2020/0595 T1 

Immatics Biotechnologies GmbH A 61K 38/08 MK/P/2020/0595 T1 

Incyte Corporation A 61K 31/4045 MK/P/2020/0441 T1 

Incyte Corporation A 61K 9/20 MK/P/2020/0441 T1 

Incyte Corporation C 07D 215/40 MK/P/2021/0077 T1 

Incyte Corporation C 07D 471/04 MK/P/2021/0077 T1 

Incyte Corporation A 61P 9/10 MK/P/2021/0077 T1 

Incyte Corporation A 61P 35/04 MK/P/2021/0077 T1 

Incyte Corporation A 61P 31/12 MK/P/2021/0077 T1 

Incyte Corporation A 61P 31/00 MK/P/2021/0077 T1 

Incyte Corporation A 61P 3/00 MK/P/2021/0077 T1 

Incyte Corporation A 61P 11/06 MK/P/2021/0077 T1 

Incyte Corporation A 61K 31/519 MK/P/2021/0077 T1 

Incyte Corporation A 61K 31/4985 MK/P/2021/0077 T1 

Incyte Corporation A 61K 31/47 MK/P/2021/0077 T1 

Incyte Corporation A 61K 31/4375 MK/P/2021/0077 T1 

Incyte Holdings Corporation A 61P 11/06 MK/P/2020/0450 T1 

Incyte Holdings Corporation A 61P 27/02 MK/P/2020/0450 T1 

Incyte Holdings Corporation A 61P 35/00 MK/P/2020/0450 T1 

Incyte Holdings Corporation A 61K 31/519 MK/P/2020/0450 T1 

Incyte Holdings Corporation A 61P 11/00 MK/P/2020/0450 T1 

Incyte Holdings Corporation A 61P 1/00 MK/P/2020/0450 T1 

Incyte Holdings Corporation C 07D 487/04 MK/P/2020/0450 T1 

Industrial Tomography Systems PLC G 01P 5/08 MK/P/2020/0582 T1 

Industrial Tomography Systems PLC G 01N 27/22 MK/P/2020/0582 T1 

Industrial Tomography Systems PLC G 01N 27/06 MK/P/2020/0582 T1 

Industrial Tomography Systems PLC G 01N 11/02 MK/P/2020/0582 T1 

Industrial Tomography Systems PLC G 01F 1/58 MK/P/2020/0582 T1 

Inhibrx, Inc. C 07K 16/28 MK/P/2020/0915 T1 

Inibsa Ginecologia, S.A. A 61K 9/50 MK/P/2021/0058 T1 

Inibsa Ginecologia, S.A. A 61K 31/4415 MK/P/2021/0058 T1 

Inibsa Ginecologia, S.A. A 61K 31/4402 MK/P/2021/0058 T1 

Inibsa Ginecologia, S.A. A 61K 9/48 MK/P/2021/0058 T1 

Intensity Therapeutics, Inc A 61K 31/282 MK/P/2020/0578 T1 

Intensity Therapeutics, Inc A 61K 31/192 MK/P/2020/0578 T1 
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Intensity Therapeutics, Inc A 61K 31/555 MK/P/2020/0578 T1 

Intensity Therapeutics, Inc A 61P 35/04 MK/P/2020/0578 T1 

Intensity Therapeutics, Inc A 61K 31/475 MK/P/2020/0578 T1 

Intensity Therapeutics, Inc A 61K 47/14 MK/P/2020/0578 T1 

Intensity Therapeutics, Inc A 61K 47/12 MK/P/2020/0578 T1 

Intensity Therapeutics, Inc A 61K 45/06 MK/P/2020/0578 T1 

Intensity Therapeutics, Inc A 61K 33/24 MK/P/2020/0578 T1 

Intensity Therapeutics, Inc A 61P 35/00 MK/P/2020/0578 T1 

Jagotec AG A 61P 43/00 MK/P/2021/0048 T1 

Jagotec AG A 61K 31/045 MK/P/2021/0048 T1 

Jagotec AG A 61K 31/167 MK/P/2021/0048 T1 

Jagotec AG A 61K 31/56 MK/P/2021/0048 T1 

Jagotec AG A 61K 31/573 MK/P/2021/0048 T1 

Jagotec AG A 61K 45/06 MK/P/2021/0048 T1 

Jagotec AG A 61K 9/00 MK/P/2021/0048 T1 

Jagotec AG A 61P 11/02 MK/P/2021/0048 T1 

Janssen Biotech, Inc. A 61K 31/437 MK/P/2020/0911 T1 

Janssen Biotech, Inc. A 61K 31/517 MK/P/2020/0911 T1 

Janssen Biotech, Inc. A 61K 31/5377 MK/P/2020/0911 T1 

Janssen Biotech, Inc. A 61K 33/24 MK/P/2020/0911 T1 

Janssen Biotech, Inc. A 61K 35/00 MK/P/2020/0911 T1 

Janssen Biotech, Inc. A 61K 39/395 MK/P/2020/0911 T1 

Janssen Biotech, Inc. A 61K 45/06 MK/P/2020/0911 T1 

Janssen Biotech, Inc. C 07K 16/00 MK/P/2020/0911 T1 

Janssen Biotech, Inc. A 61K 31/4545 MK/P/2020/0911 T1 

Janssen Biotech, Inc. C 07K 16/28 MK/P/2020/0911 T1 

Janssen Biotech, Inc. A 61P 35/00 MK/P/2021/0075 T1 

Janssen Biotech, Inc. C 07K 16/28 MK/P/2021/0075 T1 

Janssen Biotech, Inc. A 61K 9/10 MK/P/2021/0075 T1 

Janssen Biotech, Inc. A 61K 47/22 MK/P/2021/0075 T1 

Janssen Biotech, Inc. A 61K 47/20 MK/P/2021/0075 T1 

Janssen Biotech, Inc. A 61K 47/12 MK/P/2021/0075 T1 

Janssen Biotech, Inc. A 61K 39/395 MK/P/2021/0075 T1 

Janssen Biotech, Inc. A 61K 31/69 MK/P/2021/0075 T1 

Janssen Biotech, Inc. A 61K 31/573 MK/P/2021/0075 T1 

Janssen Biotech, Inc. A 61K 31/4439 MK/P/2021/0075 T1 

Janssen Biotech, Inc. A 61K 31/198 MK/P/2021/0075 T1 

Janssen Pharmaceutica N.V. A 61K 9/14 MK/P/2020/0594 T1 

Janssen Pharmaceutica N.V. A 61K 9/00 MK/P/2020/0594 T1 

Janssen Pharmaceutica N.V. A 61K 9/19 MK/P/2020/0594 T1 

Janssen Sciences Ireland Unlimited Company C 07D 487/04 MK/P/2021/0069 T1 
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Janssen Sciences Ireland Unlimited Company A 61P 31/16 MK/P/2021/0069 T1 

Janssen Sciences Ireland Unlimited Company A 61K 31/519 MK/P/2021/0069 T1 

Jina Pharmaceuticals Inc. A 61K 8/63 MK/P/2020/0919 T1 

Jina Pharmaceuticals Inc. A 61K 9/00 MK/P/2020/0919 T1 

Jina Pharmaceuticals Inc. A 61K 9/08 MK/P/2020/0919 T1 

Jina Pharmaceuticals Inc. A 61K 9/10 MK/P/2020/0919 T1 

Jina Pharmaceuticals Inc. A 61P 17/14 MK/P/2020/0919 T1 

Jina Pharmaceuticals Inc. A 61Q 7/00 MK/P/2020/0919 T1 

Jina Pharmaceuticals Inc. A 61K 8/49 MK/P/2020/0919 T1 

Jina Pharmaceuticals Inc. A 61K 8/14 MK/P/2020/0919 T1 

Jina Pharmaceuticals Inc. A 61K 31/506 MK/P/2020/0919 T1 

Jina Pharmaceuticals Inc. A 61K 31/58 MK/P/2020/0919 T1 

Jina Pharmaceuticals Inc. A 61K 45/06 MK/P/2020/0919 T1 

Jina Pharmaceuticals Inc. A 61K 47/44 MK/P/2020/0919 T1 

Jina Pharmaceuticals Inc. A 61K 47/24 MK/P/2020/0919 T1 

Kabushiki Kaisha Toshiba H 04N 19/105 MK/P/2021/0036 T1 

Kabushiki Kaisha Toshiba H 04N 19/463 MK/P/2021/0036 T1 

Kabushiki Kaisha Toshiba H 04N 19/51 MK/P/2021/0036 T1 

Keey Aerogel B 01J 2/08 MK/P/2020/0917 T1 

Keey Aerogel B 01J 2/02 MK/P/2020/0917 T1 

LO. LI. Pharma S.r.l. A 61K 9/48 MK/P/2020/0437 T1 

LO. LI. Pharma S.r.l. A 61K 9/48 MK/P/2020/0438 T1 

MDSU Mitteldeutsche Schlacken Union GmbH & Co. KG F 23J 1/00 MK/P/2020/0584 T1 

MEDIMMUNE LIMITED A 61P 39/00 MK/P/2021/0056 T1 

MEDIMMUNE LIMITED A 61P 35/00 MK/P/2021/0056 T1 

MEDIMMUNE LIMITED C 07D 519/00 MK/P/2021/0056 T1 

MacGregor, Alexander C 07D 303/16 MK/P/2020/0574 T1 

MacGregor, Alexander A 61K 31/21 MK/P/2020/0574 T1 

MacGregor, Alexander C 07C 69/734 MK/P/2020/0574 T1 

MacGregor, Alexander A 61P 35/00 MK/P/2020/0574 T1 

MacGregor, Alexander A 61K 31/216 MK/P/2020/0574 T1 

Mallinckrodt Hospital Products IP Limited A 61M 16/20 MK/P/2021/0011 T1 

Mallinckrodt Hospital Products IP Limited F 17C 13/00 MK/P/2021/0011 T1 

Mallinckrodt Hospital Products IP Limited A 61M 16/12 MK/P/2021/0011 T1 

Martí Coma, Lorena C 11D 3/22 MK/P/2020/0580 T1 

Martí Coma, Lorena C 11D 3/32 MK/P/2020/0580 T1 

Martí Coma, Lorena C 11D 1/14 MK/P/2020/0580 T1 

Martí Coma, Lorena C 11D 17/00 MK/P/2020/0580 T1 

Martí Coma, Lorena C 11D 3/00 MK/P/2020/0580 T1 

Martí Coma, Lorena C 11D 3/20 MK/P/2020/0580 T1 

Martí Coma, Lorena C 11D 3/10 MK/P/2020/0580 T1 
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Medimmune Limited A 61K 39/00 MK/P/2021/0070 T1 

Medimmune Limited A 01K 67/027 MK/P/2021/0070 T1 

Medimmune Limited A 61K 39/395 MK/P/2021/0070 T1 

Medimmune Limited C 07K 16/24 MK/P/2021/0070 T1 

Medimmune Limited C 07K 14/54 MK/P/2021/0070 T1 

Medimmune Limited C 07K 14/715 MK/P/2021/0070 T1 

Medimmune, LLC C 07K 16/46 MK/P/2020/0452 T1 

Medimmune, LLC C 07K 16/28 MK/P/2020/0452 T1 

Medimmune, LLC C 07K 16/30 MK/P/2020/0452 T1 

Medimmune, LLC C 07K 16/32 MK/P/2020/0452 T1 

Medimmune, LLC C 07K 16/24 MK/P/2020/0452 T1 

Medimmune, LLC C 12P 21/08 MK/P/2020/0452 T1 

Menarini Silicon Biosystems S.p.A. G 01N 33/58 MK/P/2020/0443 T1 

Menarini Silicon Biosystems S.p.A. G 01N 33/574 MK/P/2020/0443 T1 

Menarini Silicon Biosystems S.p.A. G 01N 33/53 MK/P/2020/0443 T1 

Menarini Silicon Biosystems S.p.A. B 03C 1/28 MK/P/2020/0443 T1 

Menarini Silicon Biosystems S.p.A. B 03C 1/01 MK/P/2020/0443 T1 

Menarini Silicon Biosystems S.p.A. G 01N 33/49 MK/P/2020/0443 T1 

Merck Sharp & Dohme Corp. C 07D 413/12 MK/P/2011/0392 T1 

Merck Sharp & Dohme Corp. A 61P 31/18 MK/P/2011/0392 T1 

Merck Sharp & Dohme Corp. A 61K 31/513 MK/P/2011/0392 T1 

Mitsubishi Power, Ltd. B 01D 53/79 MK/P/2021/0046 T1 

Mitsubishi Power, Ltd. B 01D 53/78 MK/P/2021/0046 T1 

Mitsubishi Power, Ltd. B 01D 53/50 MK/P/2021/0046 T1 

Mitsubishi Power, Ltd. B 01D 53/14 MK/P/2021/0046 T1 

Mitsubishi Power, Ltd. B 01D 53/80 MK/P/2021/0046 T1 

Nabriva Therapeutics GMBH A 61K 31/215 MK/P/2021/0044 T1 

Nabriva Therapeutics GMBH A 61K 47/02 MK/P/2021/0044 T1 

Nabriva Therapeutics GMBH A 61K 9/00 MK/P/2021/0044 T1 

Nabriva Therapeutics GMBH A 61K 9/08 MK/P/2021/0044 T1 

Nabriva Therapeutics GMBH A 61P 31/04 MK/P/2021/0044 T1 

Neilos S.r.l. A 61K 45/06 MK/P/2020/0590 T1 

Neilos S.r.l. A 61P 1/04 MK/P/2020/0590 T1 

Neilos S.r.l. A 61K 36/484 MK/P/2020/0590 T1 

Neilos S.r.l. A 61K 36/185 MK/P/2020/0590 T1 

Neilos S.r.l. A 61K 33/10 MK/P/2020/0590 T1 

Neilos S.r.l. A 61K 31/704 MK/P/2020/0590 T1 

Neilos S.r.l. A 61K 31/734 MK/P/2020/0590 T1 

Neilos S.r.l. A 61K 33/00 MK/P/2020/0590 T1 

Neste Oyj C 11C 1/10 MK/P/2020/0552 T1 

Neste Oyj C 11C 1/00 MK/P/2020/0552 T1 
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Neste Oyj C 11B 3/16 MK/P/2020/0552 T1 

Neste Oyj C 11B 3/08 MK/P/2020/0552 T1 

Neste Oyj C 11B 3/00 MK/P/2020/0552 T1 

Novartis AG A 61K 31/407 MK/P/2020/0445 T1 

Novartis AG A 61K 31/427 MK/P/2020/0445 T1 

Novartis AG A 61K 31/431 MK/P/2020/0445 T1 

Novartis AG A 61K 31/4545 MK/P/2020/0445 T1 

Novartis AG A 61K 31/496 MK/P/2020/0445 T1 

Novartis AG A 61K 31/5025 MK/P/2020/0445 T1 

Novartis AG A 61K 31/546 MK/P/2020/0445 T1 

Novartis AG A 61K 31/551 MK/P/2020/0445 T1 

Novartis AG A 61K 45/06 MK/P/2020/0445 T1 

Novartis AG A 61P 31/04 MK/P/2020/0445 T1 

Novartis AG C 07D 471/18 MK/P/2020/0445 T1 

NuCana plc A 61K 31/7068 MK/P/2020/0587 T1 

NuCana plc C 07H 19/10 MK/P/2020/0587 T1 

NuCana plc A 61P 35/00 MK/P/2020/0587 T1 

ODC Lizenz AG A 23G 1/32 MK/P/2020/0439 T1 

ODC Lizenz AG A 23G 1/30 MK/P/2020/0439 T1 

ODC Lizenz AG A 23G 1/02 MK/P/2020/0439 T1 

ODC Lizenz AG A 23G 1/00 MK/P/2020/0439 T1 

ODC Lizenz AG A 23G 1/00 MK/P/2020/0906 T1 

ODC Lizenz AG A 23G 1/04 MK/P/2020/0906 T1 

ODC Lizenz AG A 23G 1/30 MK/P/2020/0906 T1 

ODC Lizenz AG A 23G 1/32 MK/P/2020/0906 T1 

ODC Lizenz AG A 23G 1/50 MK/P/2020/0906 T1 

ODC Lizenz AG A 23G 1/02 MK/P/2020/0906 T1 

ODC Lizenz AG A 23G 1/00 MK/P/2020/0907 T1 

ODC Lizenz AG A 23G 1/32 MK/P/2020/0907 T1 

Orphazyme A/S A 61P 25/16 MK/P/2021/0015 T1 

Orphazyme A/S A 61K 45/06 MK/P/2021/0015 T1 

Orphazyme A/S A 61K 31/4545 MK/P/2021/0015 T1 

Orphazyme A/S A 61P 25/28 MK/P/2021/0015 T1 

Orphazyme A/S A 61P 3/00 MK/P/2021/0015 T1 

Paratek Pharmaceuticals, Inc. A 01N 37/18 MK/P/2021/0034 T1 

Paratek Pharmaceuticals, Inc. A 61K 31/16 MK/P/2021/0034 T1 

Paratek Pharmaceuticals, Inc. C 07C 237/26 MK/P/2021/0034 T1 

Pham Thi Kim, Loan A 47C 17/16 MK/P/2021/0083 T1 

Pham Thi Kim, Loan A 47C 31/12 MK/P/2021/0083 T1 

Pham Thi Kim, Loan A 47C 7/02 MK/P/2021/0083 T1 

Qingdao Kingagroot Chemical Compounds Co., Ltd A 01N 43/56 MK/P/2020/0436 T1 
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Qingdao Kingagroot Chemical Compounds Co., Ltd A 01N 47/06 MK/P/2020/0436 T1 

Qingdao Kingagroot Chemical Compounds Co., Ltd C 07D 231/20 MK/P/2020/0436 T1 

Qingdao Kingagroot Chemical Compounds Co., Ltd C 07D 401/10 MK/P/2020/0436 T1 

Qingdao Kingagroot Chemical Compounds Co., Ltd C 07D 417/14 MK/P/2020/0436 T1 

Qingdao Kingagroot Chemical Compounds Co., Ltd C 07D 403/14 MK/P/2020/0436 T1 

Qingdao Kingagroot Chemical Compounds Co., Ltd C 07D 413/10 MK/P/2020/0436 T1 

Qingdao Kingagroot Chemical Compounds Co., Ltd C 07D 413/14 MK/P/2020/0436 T1 

Qingdao Kingagroot Chemical Compounds Co., Ltd C 07D 417/10 MK/P/2020/0436 T1 

Qingdao Kingagroot Chemical Compounds Co., Ltd C 07D 403/10 MK/P/2020/0436 T1 

Raycap, S.A. H 01T 4/04 MK/P/2020/0599 T1 

Raycap, S.A. H 01T 4/08 MK/P/2020/0599 T1 

Raycap, S.A. H 01Q 1/50 MK/P/2020/0599 T1 

Redx Pharma Plc C 07D 417/14 MK/P/2019/0858 T1 

Redx Pharma Plc C 07D 409/14 MK/P/2019/0858 T1 

Redx Pharma Plc C 07D 413/14 MK/P/2019/0858 T1 

Redx Pharma Plc A 61K 31/4427 MK/P/2019/0858 T1 

Redx Pharma Plc C 07D 405/14 MK/P/2019/0858 T1 

Redx Pharma Plc C 07D 401/14 MK/P/2019/0858 T1 

Redx Pharma Plc A 61P 35/00 MK/P/2019/0858 T1 

Refractory Intellectual Property GmbH & Co. KG F 27D 1/00 MK/P/2020/0589 T1 

Refractory Intellectual Property GmbH & Co. KG F 27B 3/16 MK/P/2020/0589 T1 

Refractory Intellectual Property GmbH & Co. KG F 27B 3/08 MK/P/2020/0589 T1 

Refractory Intellectual Property GmbH & Co. KG F 27D 1/14 MK/P/2020/0589 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. C 12P 21/00 MK/P/2021/0073 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. C 12P 21/06 MK/P/2021/0073 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. C 12N 15/85 MK/P/2021/0073 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. C 12N 15/00 MK/P/2021/0073 T1 

Rhizen Pharmaceuticals S.A. A 61K 31/573 MK/P/2020/0440 T1 

Rhizen Pharmaceuticals S.A. A 61K 31/56 MK/P/2020/0440 T1 

Rhizen Pharmaceuticals S.A. A 61K 31/519 MK/P/2020/0440 T1 

Rhizen Pharmaceuticals S.A. A 61K 45/06 MK/P/2020/0440 T1 

Rhizen Pharmaceuticals S.A. A 61P 11/00 MK/P/2020/0440 T1 

Rhizen Pharmaceuticals S.A. A 61P 11/06 MK/P/2020/0440 T1 

Rhizen Pharmaceuticals S.A. A 61P 37/00 MK/P/2020/0440 T1 

STORENMATERIAL AG E 06B 9/30 MK/P/2021/0022 T1 

STORENMATERIAL AG E 06B 9/327 MK/P/2021/0022 T1 

STORENMATERIAL AG E 06B 9/386 MK/P/2021/0022 T1 

Sage Therapeutics, Inc. A 61P 25/20 MK/P/2020/0444 T1 

Sage Therapeutics, Inc. A 61P 25/24 MK/P/2020/0444 T1 

Sage Therapeutics, Inc. C 07J 43/00 MK/P/2020/0444 T1 

Sage Therapeutics, Inc. A 61K 31/58 MK/P/2020/0444 T1 



 

 

158 

 

Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  3/2021 - 31/03/2021  
 

Sage Therapeutics, Inc. A 61P 25/14 MK/P/2020/0444 T1 

Sage Therapeutics, Inc. A 61P 25/08 MK/P/2020/0444 T1 

Sage Therapeutics, Inc. A 61P 25/18 MK/P/2020/0444 T1 

Sage Therapeutics, Inc. C 07J 13/00 MK/P/2020/0464 T1 

Sage Therapeutics, Inc. C 07J 21/00 MK/P/2020/0464 T1 

Sage Therapeutics, Inc. C 07J 3/00 MK/P/2020/0464 T1 

Sage Therapeutics, Inc. C 07J 31/00 MK/P/2020/0464 T1 

Sage Therapeutics, Inc. C 07J 43/00 MK/P/2020/0464 T1 

Sage Therapeutics, Inc. C 07J 7/00 MK/P/2020/0464 T1 

Shanghai Hengrui Pharmaceutical Co. Ltd. C 07K 16/22 MK/P/2020/0904 T1 

Shanghai Hengrui Pharmaceutical Co. Ltd. A 61P 19/10 MK/P/2020/0904 T1 

Shanghai Hengrui Pharmaceutical Co. Ltd. A 61K 39/00 MK/P/2020/0904 T1 

Sipcam Inagra S.A. C 05F 11/02 MK/P/2021/0045 T1 

Sipcam Inagra S.A. C 07G 3/00 MK/P/2021/0045 T1 

Solvay Special Chem Japan, Ltd. B 01D 53/86 MK/P/2021/0047 T1 

Solvay Special Chem Japan, Ltd. B 01J 23/10 MK/P/2021/0047 T1 

Solvay Special Chem Japan, Ltd. B 01J 33/00 MK/P/2021/0047 T1 

Solvay Special Chem Japan, Ltd. F 01N 3/10 MK/P/2021/0047 T1 

Solvay Special Chem Japan, Ltd. C 01F 17/00 MK/P/2021/0047 T1 

Suven Life Sciences Limited A 61K 31/27 MK/P/2020/0586 T1 

Suven Life Sciences Limited A 61P 25/28 MK/P/2020/0586 T1 

Suven Life Sciences Limited A 61K 31/55 MK/P/2020/0586 T1 

Suven Life Sciences Limited A 61K 31/5377 MK/P/2020/0586 T1 

Suven Life Sciences Limited A 61K 31/445 MK/P/2020/0586 T1 

Synapse International S.A. H 04M 15/00 MK/P/2020/0548 T1 

Synapse International S.A. H 04L 29/12 MK/P/2020/0548 T1 

Synapse International S.A. H 04W 4/24 MK/P/2020/0548 T1 

Synapse International S.A. H 04L 12/14 MK/P/2020/0548 T1 

Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. A 61K 31/513 MK/P/2020/0544 T1 

Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. A 61K 31/7072 MK/P/2020/0544 T1 

Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. A 61K 9/00 MK/P/2020/0544 T1 

Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. A 61K 9/20 MK/P/2020/0544 T1 

Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. A 61P 35/00 MK/P/2020/0544 T1 

The Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University 
 
Office of the General Counsel A 61L 27/24 MK/P/2020/0446 T1 

The Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University 
Office of the General Counsel A 61L 31/00 MK/P/2020/0446 T1 

The Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University 
Office of the General Counsel A 61L 15/44 MK/P/2020/0446 T1 

The Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University 
Office of the General Counsel A 61L 15/28 MK/P/2020/0446 T1 

The Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University 
Office of the General Counsel A 61K 38/18 MK/P/2020/0446 T1 
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The Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University 
Office of the General Counsel A 61F 2/18 MK/P/2020/0446 T1 

The Regents of the University of Colorado, a body corporate C 12N 15/00 MK/P/2020/0465 T1 

The Regents of the University of Colorado, a body corporate C 12N 15/11 MK/P/2020/0465 T1 

The Regents of the University of Colorado, a body corporate C 12N 15/86 MK/P/2020/0465 T1 

The Regents of the University of Colorado, a body corporate C 40B 20/04 MK/P/2020/0465 T1 

The Regents of the University of Colorado, a body corporate C 40B 30/04 MK/P/2020/0465 T1 

The Regents of the University of Colorado, a body corporate C 40B 40/08 MK/P/2020/0465 T1 

The Regents of the University of Colorado, a body corporate A 01N 63/00 MK/P/2020/0465 T1 

Tubex E 05C 1/10 MK/P/2020/0455 T1 

Tubex E 05B 65/06 MK/P/2020/0455 T1 

Tubex E 05B 65/00 MK/P/2020/0455 T1 

Tubex E 05B 15/02 MK/P/2020/0455 T1 

Tubex A 01K 1/00 MK/P/2020/0455 T1 

UCB Biopharma SRL A 61P 25/28 MK/P/2020/0547 T1 

UCB Biopharma SRL A 61K 31/4045 MK/P/2020/0547 T1 

UCB Biopharma SRL C 07D 417/14 MK/P/2020/0547 T1 

UCB Biopharma SRL C 07D 417/12 MK/P/2020/0547 T1 

UCB Biopharma SRL C 07D 413/12 MK/P/2020/0547 T1 

UCB Biopharma SRL C 07D 403/12 MK/P/2020/0547 T1 

UCB Biopharma SRL A 61P 37/08 MK/P/2021/0063 T1 

UCB Biopharma SRL A 61P 9/00 MK/P/2021/0063 T1 

UCB Biopharma SRL A 61P 37/00 MK/P/2021/0063 T1 

UCB Biopharma SRL A 61P 35/00 MK/P/2021/0063 T1 

UCB Biopharma SRL A 61P 3/00 MK/P/2021/0063 T1 

UCB Biopharma SRL A 61P 29/00 MK/P/2021/0063 T1 

UCB Biopharma SRL C 07D 403/04 MK/P/2021/0063 T1 

UCB Biopharma SRL A 61K 31/506 MK/P/2021/0063 T1 

UCB Biopharma SRL A 61P 25/28 MK/P/2021/0063 T1 
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ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ / 

APLIKIMET PЁR MARKA TREGTARE 

 
Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на 

Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод за 
индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки. / Në 
përputhje me nenin 203 të Ligjit për Pronësi Intelektuale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” 
nr. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18), Enti Shtetëror për Pronësi Industriale 
publikon të dhënat për të drejtat e pranuara të markave tregtare. 
 

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60) / Të 

dhënat shënohen me kodet e markave tregtare INID*(standart WIPO ST.60): 

 

(210) Број на пријавата / Numri i aplikimit 

(220) Датум на поднесување / Data e depozitimit 

(230) Датум на изложбено или саемско првенство / Data e prioritetit të ekspozitës ose të panairit 

(442) Датум на на објавување на пријавата / Data e publikimit të aplikimit 

(300) Право на првенство: датум, држава, број / Data e prioritetit: data, shteti, numri 

(731) Подносител: име и адреса / Emri dhe adresa e pronarit të së drejtës 

(740) Застапник / Përfaqësuesi juridik 

(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод / Pamja e markës tregtare, përshkrimi dhe 

përkthimi 

(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои / Theksimi i ngjyrave, respektivisht 

kombinimi i ngjyrave 

(551) Индивидуалена/колективена трговска марка / Marka tregtare individuale/kolektive 

(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) 

и список на производите и услугите / Numrat e klasave sipas kualifikimit ndërkombëtar të produkteve 

dhe shërbimeve (Nice) dhe lista e produkteve dhe shërbimeve 

(531) Меѓународната класификација на фигуративн елементи на марката (Виенска класификација 

ВКЛ (6) / Kualifikimi ndërkombëtar i elementeve figuratie të markave (Kualifikimi i Vienës (6)) 

 

 

 

 

 

___________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data 
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(210) TM  2019/946 (220) 13/08/2019 

(442) 31/03/2021 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги ЈАБОЛЧЕЛО ДОО 

Скопје 

Бул. Илинден бр. 47/1-2, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Апостолска и 

Партнери Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2, 

1000, Скопје 

(540)  

 
(591) бела и црна 

(531) 27.05.01;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  овошје кори од овошје (пире); 

компоти; 

овошје-конзервирано; овошје, варено; 

овошни желеа; 

овошни каши; 

овошје- чипс од овошје; 

овошни салати; 

овошје, конзервирано; 

овошје-мали парчиња храна од овошје; 

овошје во конзерви; 

замрзнато овошје; 

џемови; 

мармалад; 

мус од зеленчук  

кл. 32  безалкохолни пијалоци; 

сок од јаболка, безалкохолен; 

безалкохолни овошни екстракти; 

безалкохолни овошни пијалоци; 

сокови-овошни сокови; 

сирупи, овошни сирупи, безалкохолни; 

сирупи за пијалоци; 

овошни сокови; 

сок од зеленчук [пијалаци]; 

смути (кашести пијалаци од овошје и 

зеленчук)  

кл. 33  пикет [пијалак од кашата на цедено 

овошје или зеленчук]  

 

(210) TM  2019/1298 (220) 19/11/2019 

(442) 31/03/2021 

(731) Telegram FZ-LLC Business Central 

Towers, Tower A, Office 2301-2303, Dubai, 

AE 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

TELEGRAM 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати за снимање, пренос или 

репродукција на звук или слики;магнетни 

носачи на податоци, дискови за 

снимање;опрема и компјутери за 

обработка на податоци;софтвер за 

електронски пораки;софтвер за 

споделување на датотеки;комуникациски 

софтвер за електронска размена на 

податоци, аудио, видео, слики и графика 

преку компјутер, мобилно, безжично и 

телекомуникациски мрежи;компјутерски 

софтвер за обработка на слики, графика, 

аудио, видео, и текст;компјутерски 

програми за електронски 

комуникации;компјутерски софтвер за 

кодирање;апарати за 

кодирање;компјутерски хардвер и софтвер 

во областа на пренос и прикажување на 

текст, слики и звук, пренос на текст, слики 

и звук преку преносни електронски 

направи;софтвер кој може да се симнува 

за пристапување и управување со 

компјутерски апликации преку глобална 

компјутерска мрежа;компјутерски софтвер 

за пребарување, лоцирање, собирање, 

индексирање, корелација, навигација, 

обезбедување, симнување, примање, 

кодирање, декодирање, играње, 

складирање и организирање текст, 
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податоци, слики, графика, аудио и видео 

на глобална компјутерска мрежа;софтвер 

за пребарување на Интернет;веб софтвер 

за пребарување за рачни електронски 

направи;мобилни апликации кои може да 

се симнуваат за пораки и безбедно 

комуницирање со трети лица, кои 

овозможуваат пренос на слики, аудио-

визуелни и видео содржини и други мулти-

медијални содржини;софтвер за интернет 

пребарување кој може да се 

симнува;компјутерски софтвер за 

зголемување на мобилен пристап до 

интернет преку компјутери, мобилни 

компјутери и мобилни комуникациски 

направи;софтвер за компјутери и мобилни 

направи кој се користи за зголемување на 

мобилен пристап до веб и интернет 

апликации преку компјутери, мобилни 

компјутери и мобилни комуникациски 

направи;софтвер за компјутери и мобилни 

направи за зголемување на можностите за 

прикачување и симнување на компјутери, 

мобилни компјутери и мобилни 

комуникациски направи;софтвер кој може 

да се симнува за пораки, споделување 

датотеки, комуникации, електронско 

разменување податоци, аудио, видео 

слики и графика преку компјутер, мобилно, 

безжично, телекомуникациски мрежи и 

компјутерски софтвер кој може да се 

симнува за обработка на слики, графика, 

аудио, видео и текст  

кл. 38  

телекомуникации;телекомуникациски 

услуги, имено, услуги на пренос и прием 

на податоци преку телекомуникациски 

мрежи;електронска размена на глас, 

податоци, аудио, видео, текст и графика 

до кои може да се пристапи преку 

компјутер и телекомуникациски 

мрежи;услуги на електронски 

пораки;комуникациски услуги за мобилни 

телефони;електронски комуникациски 

услуги;електронски пренос на 

податоци;обезбедување пристап до 

податоци или документи складирани 

електронски во централни датотеки за 

далечинско консултирање;безбеден 

пренос на податоци, звук  или 

слики;пренос и ширење на податоци, звук 

и слики преку 

телекомуникации;обезбедување 

виртуелна копјутерска средина до која 

може да се пристапи преку 

интернет;електронски пренос на текст, 

податоци, слики, графика, аудио и видео 

од мобилни електронски комуникациски 

направи, сите преку глобална компјутерска 

мрежа;обезбедување кориснички пристап 

до глобална компјутерска 

мрежа;комуникациски услуги за пренос, 

прием, пристап, примање, симнување, 

стриминг, емитување, споделување, 

прикажување, форматирање, 

пресликување и трансфер на текст, слики, 

аудио, видео и податоци преку 

телекомуникациски мрежи, безжични 

комуникациски мрежи и 

интернет;обезбедување онлајн соби за 

разговор, интернет форуми и онлајн 

заедници за пренос на фотографии, 

видеа, текст, податоци, слики и други 

електронски дела;обезбедување он-лајн 

форуми за пренос на пораки помеѓу 

корисниците во областа на општ 

интерес;обезбедување повеќекратен-

кориснички пристап до глобална 

компјутерска информациска 

мрежа;обезбедување он-лајн соби за 

разговор и електронски огласни табли за 

пренос на пораки помеѓу корисниците во 

областа на општ интерес;обезбедување 

пристап до онлајн именици, бази со 

податоци, веб страни и блогови со тековни 

настани, и он-лајн материјали со 
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препораки;обезбедување пристап до 

помошни направи или електронски 

направи во вид на обезбедување услуги 

на телекомуникациска поврзаност за 

пренос на слики, пораки, аудио, визуелни, 

аудиовизуелни и мултимедијални дела 

помеѓу мобилни телефони, смартфони, 

преносни електронски направи, преносни 

дигитални направи, таблети или 

компјутери;стриминг на аудио, визуелни и 

аудиовизуелни материјали преку Интернет 

или други компјутерски или комуникациски 

мрежи;пренос на подкасти;пренос на 

вебкасти;електронски пренос на податоци 

и документи преку компјутер, достава на 

податоци и пораки преку електронски 

пренос;аудио и видео услуги на 

емитување преку Интернет;аудио и видео 

услуги на емитување преку Интернет во 

областа на прикачени, објавени и 

потенцирани аудио, текст и видео 

содржини од други и електронски пренос 

на аудио клипови, текст и видео клипови 

од други;обезбедување он-лајн простории 

за интеракција во реално време со други 

корисници на компјутери и електронски 

огласни табли кои засегаат теми од 

интерес  поврзани со општ 

интерес;обезбедување он-лајн форуми за 

пренос на пораки помеѓу компјутерски 

корисници;обезбедување услуги на 

гласовни разговори;обезбедување на 

пристап до глобална компјутерска 

мрежа;услуги на видео емитување преку 

Интернет или други комуникациски мрежи 

со прикачени, објавени и потенцирани 

видеа од други  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и дизајн поврзан со 

тоа;дизајн и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер;услуги на техничка 

поддршка, имено, дијагностика на 

проблеми кај компјутерски 

софтвер;советување во областа на 

компјутерски софтвер и дизајн на 

компјутерски софтвер;услуги на кодирање 

податоци;кодирање и автентификација на 

информации и податоци;обезбедување 

привремено користење на софтверски 

апликации кои не може да се симнуваат за 

социјално вмрежување, креирање 

виртуелни заедници и пренос на аудио, 

видео, фотографски слики, текст, графика 

и податоци;провајдер на апликативни 

услуги (АСП) со апликациски програмски 

интерфејс (АПИ) софтвер вклучувајќи 

таков софтвер за стриминг, складирање и 

споделување на видеа, фотографии, 

податоци и информации;обезбедување 

пристап до хостирани оперативни системи 

и компјутерски апликации преку 

Интернет;хостирање онлајн мрежа која им 

овозможува на корисниците да пристапат 

и да споделуваат содржини, текст, 

податоци, слики, графика, аудио и 

видео;компјутерски услуги, имено, 

обезбедување машини за пребарување, 

лоцирање, собирање, индексирање, 

корелација, навигација, организирање и 

обезбедување содржини, текст, податоци, 

слики, графика, аудио, видео, ресурси и 

веб страни на глобална компјутерска 

мрежа и за купување производи преку 

глобална компјутерска 

мрежа;обезбедување привремено 

користење на софтвер кој не може да се 

симнува за пребарување, лоцирање, 

собирање, индексирање, корелација, 

навигација, организирање и обезбедување 

содржини, текст, податоци, слики, 

графика, аудио, видео, ресурси и веб 

страници на глобална компјутерска 

мрежа;компутерски  услуги, имено, 

овозможување пристап до услуги за 

социјално вмрежување;хостирање на 

содржини од трети лица, фотографии, 
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видеа, текст, податоци, слики, веб страни 

и други електронски дела;обезбедување 

машини за пребарување;хостирање веб 

страни кои им даваат на корисниците 

можност да пренесуваат, прегледуваат, 

примаат, симнуваат, пренесуваат без 

престан, емитуваат, изложуваат, 

форматираат, транферираат и 

споделуваат фотографии, видеа, текст, 

податоци, слики и други електронски 

дела;обезбедување платформи за 

пребарување кои им овозможуваат на 

корисниците да бараат и примаат 

фотографии, видеа, текст, податоци, слики 

и електронски дела;интерактивни услуги 

на хостирање кои им овозможуваат на 

корисниците онлајн да објавуваат и 

споделуваат нивни лични фотографии, 

видеа, текст, податоци, слики;креирање 

онлајн заедница за корисниците да 

уествуваат во дискусии, примаат повратни 

информации и кометари, да формираат 

виртуелни заедници, и да се ангажираат 

во социјално вмрежување;одржување и 

освежување на софтвер поврзан со 

безбедност на компјутери, Интернет и 

пасворди и превенција на ризици за 

компјутери, Интернет и пасворди;дизајн и 

развој на компјутерски 

софтвер;инсталација и одржување на 

компјутерски софтвер;обезбедување веб 

страна со технички информации поврзани 

со компјутерски софтвер и 

хардвер;советодавни услуги за 

компјутерски хардвер, софтвер, апликации 

и мрежи;компјутерско 

советување;обезбедување поддршка за 

техничка дијагностика за компјутерски 

хардвер;компјутерско 

програмирање;префрлање на 

документирани податоци од еден 

компјутерски формат во друг;хостирање 

дигитални содржини на глобални 

компјутерски мрежи, безжични мрежи и 

електронски комуникациски 

мрежи;хостирање онлајн мрежи кои им 

овозможуваат на корисниците да 

пристапат и да споделуваат содржини,  

текст, визуелни дела, аудио дела, 

аудиовизуелни дела, литературни дела, 

податоци, датотеки, документи и 

електронски дела;обезбедување 

платформи за пребарување за да им 

овозможат на корисниците да бараат и 

примаат, содржини, текст, визуелни дела, 

аудио дела, аудиовизуелни дела, 

литературни дела, податоци, датотеки, 

документи и електронски 

дела;обезбедување привремено 

користење на компјутерски софтвер кој не 

може да се симнува и онлајн простории 

кои им овозможуваат на корисниците да 

пристапуваат и симнуваат компјутерски 

софтвер;обезбедување привремено 

користење на онлајн компјутерски софтвер 

кој не може да се симнува кој генерира 

кроени по мерка препораки на софтверски 

апликации базирани на преференците на 

корисникот;обезбедување машини за 

пребарување за обезбедување податоци 

на глобална компјутерска мрежа  

 

(210) TM  2019/1375 (220) 12/12/2019 

(442) 31/03/2021 

(731) ДПТТУ “БИОТИКО“ ДОО ул. 

“Шишка“ бр. 60, 1430, Кавадарци, MK 

(540)  

 
(531) 26.02.00;27.01.00;27.05.17;29.01.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, 

тапиока, саго, замена за кафе, брашно и 

производи од жита, леб, сладолед, 

производи од тесто и слатки, мед (медни 

производи, производи со мед и пчелни 

производи), меласа, квасец, сол, оцет, 

сосови (како мирудии), мирудии  

кл. 32  конзервирано, смрзнато, сушено и 

варено овошје и зеленчук, желе, џемови, 

компоти, млеко и млечни производи, 

масла и масти за јадење  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало и увоз и извоз со: витамински 

препарати, диететски супстанции што се 

користат во медицината, диететски 

напивки за медицинска употреба;храна за 

бебиња;конзервирано, смрзнато, сушено и 

варено овошје и зеленчук, желе, џемови, 

компоти, млеко и млечни производи, 

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

шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за 

кафе, брашно и производи од жита, леб, 

сладолед, производи од тесто и слатки, 

мед, меласа, квасец, сол, оцет, сосови 

(како мирудии), мирудии, земјоделски, 

градинарски и шумски производи и 

зрнести производи кои не се опфатени со 

другите класи, семиња, пивски слад, пиво, 

минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалоци, пијалоци од 

овошје и овошни сокови, сирупи  

 

(210) TM  2019/1376 (220) 12/12/2019 

(442) 31/03/2021 

(731) ДПТТУ “БИОТИКО“ ДОО ул. 

“Шишка“ бр. 60, 1430, Кавадарци, MK 

(540)  

 
(531) 27.05.00;27.05.17;29.01.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  мед (медени производи, проиаводи 

со мед и пчелини производи со потекло од 

Балканот)  

кл. 35  услуги при продажба на мед на 

големо и мало  

 

(210) TM  2020/80 (220) 04/02/2020 

(442) 31/03/2021 

(300) 018186588  21/01/2020  EM 

(731) Kraft Foods Schweiz Holding GMBH 

Chollerstrasse 4, Zug 6300, CH 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

MILKA JUST FOR YOU 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  какао; пијалаци на база на какао и 

чоколадо и подготовки за правење такви 

пијалаци; чоколадо, не-медицински 

слаткарски производи, конкретно 

чоколадни слаткарски производи и 

шеќерни слаткарски производи; бисквити, 

наполитанки, торти, печива, чизкејови, 

печени и производи од тесто; подготовки 

направени од житарки; мраз што се јаде, 

имено производи од сладолед, замрзнати 

слаткарски производи и десерти; ладни 

слаткарски производи и десерти; 

чоколадни намази  

 

(210) TM  2020/86 (220) 07/02/2020 

(442) 31/03/2021 

(731) САЛОНИКО 2019 ДООЕЛ Скопје ул. 

Св. Наум Охридски бр. 69, 1000, Скопје, 

MK 

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ 

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

(540)  
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(591) бела, црвена 

(531) 27.05.13 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  вино, ракија  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало на алкохолни и безалкохолни 

пијалаци  

 

(210) TM  2020/88 (220) 07/02/2020 

(442) 31/03/2021 

(731) САЛОНИКО 2019 ДООЕЛ Скопје ул. 

Св. Наум Охридски бр. 69, 1000, Скопје, 

MK 

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ 

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) кафена, жолта, црвена, портокалова 

(531) 24.03.02;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  ракија  

 

(210) TM  2020/89 (220) 07/02/2020 

(442) 31/03/2021 

(731) САЛОНИКО 2019 ДООЕЛ Скопје ул. 

Св. Наум Охридски бр. 69, 1000, Скопје, 

MK 

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ 

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) бела, црвена 

(531) 01.03.01;26.01.13;26.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  вино, ракија  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало на алкохолни и безалкохолни 

пијалаци  

 

(210) TM  2020/299 (220) 09/04/2020 

(442) 31/03/2021 

(731) Colgate - Palmolive Company 300 

Park Avenue, New York, New York,10022, 

US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.29 

Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000, 

Скопје 

(540)  

COLGATE FRUITY COCKTAIL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  пасти за заби и средства за 

плакнење на уста  

 

(210) TM  2020/376 (220) 06/05/2020 

(442) 31/03/2021 

(731) ДТ СТОКОМАК ДОО ул. Димо Хаџи 

Димов 6б, 1000, Скопје, MK 

(540)  
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(591) темносина, бела 

(531) 02.09.10;26.04.16 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  нега на заби, особено препарати за 

нега на устата, паста и средства за миење 

(плакнење на устата)  

кл. 21  четки за заби  

 

(210) TM  2020/809 (220) 04/09/2020 

(442) 31/03/2021 

(731) Винарска Визба „Имако Вино“ 

дооел ул. „Ген. Михајло Апостолски“ 

бр. 34/5, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

PERLA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  вино  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалоци, ресторани  

кл. 44  земјоделски, градинарски и шумски 

услуги, услуги во земјоделски дејности  

 

(210) TM  2020/818 (220) 10/09/2020 

(442) 31/03/2021 

(731) Индустрија за млеко, млечни 

производи и сокови Млекара 

Акционерско друштво Битола ул. 

Ѓурчин Наумов Пљакот бр. 1, Битола, 

MK 

(740) Адвокатско друштво Дебарлиев, 

Дамески и Ќелешоска ул. Мирче Ацев бр. 2 

кат 3, 1000, Скопје 

(540)  

РАСТЕМЕ ЗАЕДНО 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки;конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук;желеа, 

џемови, компоти;јајца, млеко и млечни 

производи;масла и масти за јадење  

кл. 32  пиво; минерална и сода-вода и 

други безалкохолни пијалаци; пијалаци од 

овошје и овошни сокови; сирупи и други 

препарати за производство на пијалаци  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

 

(210) TM  2020/862 (220) 02/09/2020 

(442) 31/03/2021 

(731) XILI STONE LL.C Илија Антевски 

Смок бр.2, Гостивар, MK 

(540)  

 
(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 19  цврсти градежни материјали 

(неметални) цврсти неметални цевки за 

градба; асвалт, црна смола и бутен; 

неметални преносни конструкции; што не 

се од метал  

кл. 35  услуги на производство и трговија 

на големо и мало со бетон и бетонски 

производи  

 

(210) TM  2020/925 (220) 30/09/2020 

(442) 31/03/2021 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги Цане Момирчевски 

ГОЛЕМ ИЗВОР увоз-извоз Битола 

ДООЕЛ ул.Борка Талев-Модерното 

бр.15, Битола, MK 

(740) Весна Јовановска ул. 1737 бр. 32/1-

28, 1000, Скопје 

(540)  
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(591) црвена, розева, сина, зелена, бела 

(531) 05.07.08;26.01.16;26.01.21 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  конзервирано, смрзнато, сушено и 

варено овошје ; желе, џемови, компоти  

кл. 31  сурови и непреработени 

земјоделски, аквакултурни, хортикултурни 

и шумски производи; свежо овошје   

 

(210) TM  2020/1050 (220) 02/11/2020 

(442) 31/03/2021 

(731) Друштво за трговија, 

застапништво и маркетинг Царсо 

интернационал ДОО Илинден ул.34 бр. 

5, Илинден, Скопје, MK 

(540)  

Cresemba 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2020/1054 (220) 02/11/2020 

(442) 31/03/2021 

(731) Трговско друштво за вработување 

инвалидни лица, производство, 

тргвоија и услуги МУЛТИ МЕДИЈА ДОО 

експорт-импорт Скопје ул. Тасино 

Чешмиче 6, 1000, Скопје, MK 

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ 

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) бела, црна 

(531) 03.07.17;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  апарати и машини за прочистување 

воздух  

кл. 40  прочистување на воздухот  

 

(210) TM  2020/1066 (220) 04/11/2020 

(442) 31/03/2021 

(731) Амир Куљику ул. Јане Сандански 

бр. 98-15, Тетово, MK 

(540)  

 
(591) црвена, црна 

(531) 27.05.01;27.05.05 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 24  текстил и текстилни производи кои 

не се опфатени со другите класи  

кл. 25  чевли, облека, обувки и капи  

кл. 35  продажба на големо и мало со 

текстилни производи кои не се опфатени 

со другите класи; чевли, облека, обувки и 

капи  

 

(210) TM  2020/1074 (220) 05/11/2020 

(442) 31/03/2021 

(731) Kandit d.o.o. Osjek Vukovarska 

cesta 239, Osijek, HR 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. Славе 

Деловски бр. 7, 1000, Скопје 
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(540)  

 
(531) 26.04.22;27.05.01;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чоколадо; орашести плодови во 

обвивка од чоколадо  

 

(210) TM  2020/1075 (220) 05/11/2020 

(442) 31/03/2021 

(731) Kandit d.o.o. Osjek Vukovarska 

cesta 239, Osijek, HR 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. Славе 

Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

NO GUILT 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чоколадо; орашести плодови во 

обвивка од чоколадо  

 

(210) TM  2020/1078 (220) 05/11/2020 

(442) 31/03/2021 

(731) Друштво за производство и 

трговија на големо и мало СТЕЛ 

ИМПЕКС ДООЕЛ увоз-извоз ул. 

СКОЕВСКА б.б. , Штип, MK 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 
(591) сите нијанси на зелена, сите нијанси 

на кафена, жолта, црна, златна, крем 

(531) 05.03.11;05.07.06;08.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  наполитанки; чоколадни бомбони; 

кремови; кондиторски производи  

кл. 35  услуги на малопродажба врзани за 

наполитанки, чоколадни бомбони, кремови 

и кондиторски производи; услуги на 

продажба на големо врзани за 

наполитанки, чоколадни бомбони, кремови 

и кондиторски производи  

 

(210) TM  2020/1079 (220) 05/11/2020 

(442) 31/03/2021 

(731) Golden Group d.o.o. PC Škaljari bb, 

85330, Kotor, ME 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

MONTIS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  транспорт; организација и 

резервација на патувања, излети и 

крстарења; придружба на патници; 

воздушен превоз; превоз со автомобил и 

автобус; организација на патувања, 

одмори и обиколки; услуги на туристички 

агенции, особено советување и услуги на 

резервација на патувања, обезбедување 
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на информации за патувања; превоз со 

излетнички бродови; изнајмување на 

чамци; услуги на превоз за туристички 

разгледувања; речен превоз; траектен 

превоз; превоз со брод; изнајмување на 

простор за паркирање; организирање на 

превоз за туристички патувања; превоз на 

патници; превоз на туристи; резервација 

на превоз; патнички резервации; 

договарање на услуги на патнички превоз 

за други со користење на мрежни 

апликации  

кл. 43  хотелски услуги; резервирање на 

пансиони; услуги на резервирање на 

хотели; услуги на агенции за сместување 

(хотелски, пансионски); изнајмување на 

привремено сместување; пансионски 

услуги; услуги на изнајмување на куќи за 

одмор; резервирање на привремено 

сместување; мотелски услуги; услуги на 

кампови за одмор (сместување); услуги на 

подготовка за привремено сместување 

(организирање на доаѓање и заминување); 

кетеринг на храна и пијалоци; услуги на 

кафеа; услуги на кафетерии; услуги на 

кантини; услуги на ресторани за 

самопослужување; услуги на ресторани; 

услуги на снек-барови; услуги на барови; 

изнајмување маси, столови, чаршави и 

стакларија; изнајмување на простоии за 

состаноци; услуги на вашоку ресторани; 

услуги на удон и соба ресторани; 

декорирање на храна и колачи; 

информации и совети во врска со 

подготовка на оброци  

 

(210) TM  2020/1080 (220) 05/11/2020 

(442) 31/03/2021 

(731) VITAMER SH.P.K. Rruga Bill Clinton 

Hy-3 Kati 2, Nr.10, 10000 Prishtinë, 

Kosovo, XX 

(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ 

Пиринска 66, 7500, Прилеп 

(540)  

 
(591) зелена 

(531) 02.01.23;05.03.13;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  производи на природна основа за 

нега на тело и убавина; есенцијални 

масла; козметички производи за бањање , 

балзами, не за медицински цели; креми за 

кожа (козметика); дезодоранси; миризливи 

води; шампони; лосиони за коса; 

козметички производи; гел за масажа, не 

за медицински цели; козметички 

препарати за слабеење и благосостојба на 

телото  

кл. 5  диетални пијалоци и сирупи 

прилагодени за медицински цели; 

додатоци во исхраната; прехранбени 

(диететски ) препарати прилагодени за 

медицински цели; производство на лекови; 

билни чаеви за медицински цели; 

додатоци во исхраната за подобрување на 

благосостојба (нефармацевтски); соли за 

бања за медицински цели; витамински 

препарати; билни и природни средства за 

дезинфекција и антисептици  

кл. 29  месо, риба, живина; екстрактемиши; 

зачувано и замрзнато овошје и зеленчук; 

вклучувајќи овошје и зеленчук, желе, џем, 

компот; јајца, млеко и млечни производи; 

растителни масла и масти, сите од 

природно потекло  

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

тапиока, саго, замени за кафе; брашно и 

произвоци од жито, тестенини, леб, колачи 

и чоколади, сладолед; мед, сируп; квасец, 

прашок за печење; сенф; оцет, сос 
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(мирудии); мирудии  

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнести производи што не се 

опфатени во другите класи; животни 

(живи); свежо овошје и зеленчук; семиња, 

билки и природно цвеќе; храна за животни, 

слад според сите био природни стандарди  

кл. 32  пиво; минерална вода и газирана 

вода и други безалкохолни пијалоци; 

пијалоци од овошје и овошни сокови; 

сирупи и други препарати за производство 

на пијалоци со природен состав  

кл. 33  алкохолни пијалоци и сирупи, за 

подобрување на состојбата во организмот 

и зголемување на имунитетот  

кл. 41  медицинска и куративна обука, 

обука за нега на убавина, услуги за обука 

и едукација, обука за здравствена 

заштита, организација на обука, обука 

преку Интернет, обука за компјутер, 

едукација, обука, организација на грижата 

за себе, едукативни курсеви за 

благосостојбата и доброто здравје  

 

(210) TM  2020/1086 (220) 11/11/2020 

(442) 31/03/2021 

(731) REMEDICA Ltd Limassol, Cyprus, 

Aharnon St. Industrial Estate 3508 

Limassol, CY 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. Славе 

Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

REFETIB 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати;санитарни препарати за 

медицински цели;диететски супстанции 

што се користат во медицината, храна за 

бебиња, фластери, материјали за завои, 

материјали за пломбирање заби и 

забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2020/1096 (220) 16/11/2020 

(442) 31/03/2021 

(731) DECORAZIONI RIVEDIL S.R.L. VIA 

PROVINCIALE SALICE-VEGLIE 1 73015 

SALICE SALENTINO (LE), IT 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

RIVEDIL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 8  рачни алати и орудија (со кои се 

управува рачно);алати со кои се управува 

рачно и орудија за обработка на 

материјали и за изградба, поправање и 

одржување;стапчиња за мешање на 

боја;торби за алат 

(полни);хебли;мистрии;алати за цементни 

рабови (рачен алат);направи за гравирање 

(рачни алати);рачки за рачни алати со кои 

се управува рачно;распрскувачи (алати со 

кои се управува рачно);лопатки за 

боја;направи за плетење гајтани (рачни 

алати);пиштоли, со кои се управува рачно, 

за истиснување кит;неелектрични пиштоли 

за дихтување;рачни пумпи;клешти за 

пробивање (рачни алати);перфоратори со 

аглест врв од 90 степени (рачни 

алати);перфоратори (рачни 

алати);шпатули (рачни 

алати);стругалки;скулпторски 

длета;скимери (алати со кои се управува 

рачно);шпатули за уметници;распрскувачи 

со рачна пумпа;аголници (рачни 

алати);ротациони алатки (алати со кои се 

управува рачно);шпатули за 

глетување;валјаци со шилци (алати со кои 

се управува рачно);валјаци за рабови на 
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тапети;шаблонски секачи (алати со кои се 

управува рачно)  

кл. 16  валјаци за нанесување на 

боја;подлоги за нанесување на боја;четки 

за декоратери;валјаци за бојадисување за 

дома;сунѓери за нанесување на 

боја;навлаки за валјаци за нанесување на 

боја;рачки за валјаци за боење;четки за 

нанесување на бои;садови за водени бои 

за уметници;шаблони за тапети;челични 

пера;картички со примероци на 

боја;корици/книги кои содржат ѕидни 

облоги;печатен материјал во вид на 

обоени примероци  

кл. 25  облека; поткошули, маици со кратки 

ракави; шешири; капи; покривала за глава; 

ракавици (облека); заштитни јаки  

 

(210) TM  2020/1097 (220) 16/11/2020 

(442) 31/03/2021 

(731) Друштво за производство и 

трговија на големо и мало СТЕЛ 

ИМПЕКС ДООЕЛ увоз-извоз 

ул.СКОЕВСКА б.б. , Штип, MK 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, 

Куманово 

(540)  

Veronini 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  наполитанки; чоколадни бомбони; 

кремови; кондиторски производи  

кл. 35  услуги на малопродажба врзани за 

наполитанки, чоколадни бомбони, кремови 

и кондиторски производи; услуги на 

продажба на големо врзани за 

наполитанки, чоколадни бомбони, кремови 

и кондиторски производи  

 

(210) TM  2020/1098 (220) 16/11/2020 

(442) 31/03/2021 

(731) Друштво за производство, 

угостителство и услуги КАЧАМАКУ ДОО 

Гостивар ул. Илинденска бр. 4, 

Гостивар, MK 

(740) ПОПОВСКИ  ДРАГАН, адвокат ул. 

Маршал Тито бр. 10/1-1, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) портокалова, жолта, бела 

(531) 26.01.18;26.01.22;27.05.05 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалоци; ресторани; служење храна и 

пијалоци  

 

(210) TM  2020/1099 (220) 16/11/2020 

(442) 31/03/2021 

(731) Друштво за производство, 

угостителство и услуги КАЧАМАКУ ДОО 

Гостивар ул. Илинденска бр. 4, 

Гостивар, MK 

(740) ПОПОВСКИ  ДРАГАН, адвокат ул. 

Маршал Тито бр. 10/1-1, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) портокалова, жолта, црна, бела 

(531) 08.07.08;11.01.02;27.05.01 
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(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалоци; ресторани; служење храна и 

пијалоци  

 

(210) TM  2020/1101 (220) 16/11/2020 

(442) 31/03/2021 

(731) Друштво за трговија и услуги 

БАКО-НУТС ДООЕЛ Скопје ул. 

Качанички пат бр. 17, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(531) 26.04.18;27.05.09;27.05.10 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  сушено и подготвувано овошје и 

зеленчук  

кл. 30  снек храна, локум, житарици, жита 

(мали парчиња храна од жита), брашно, 

бисквити, колачи, мирудии, зачини  

кл. 31  свежо овошје и зеленчук, јаткасти 

плодови, семиња, зрнести производи што 

не се опфатени со другите класи, семиња  

 

(210) TM  2020/1112 (220) 23/11/2020 

(442) 31/03/2021 

(731) ТРД Радио Канал 77 ул. 5-та 

Партиска Конференција 34 А, 2000, 

Штип, MK 

(540)  

 

(591) црна, црвена, сина, зелена 

(531) 26.04.18;26.11.22;27.05.22 

(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  

 

(210) TM  2020/1118 (220) 23/11/2020 

(442) 31/03/2021 

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

gil, Daedeok-gu, Daejeon, KR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски 

Ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000, 

Скопје 

(540)  

FIIT VIOLA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари, производи од тутун и 

производи за пушачи, табакери, 

супститути на тутун, секачи за пури, пури, 

пеплници за пушачи, електронски цигари, 

патрони за електронски цигари, стапчиња 

за чистење и дезинфекција на електронски 

цигари, средства за чистење електронски 

цигари, четки за чистење електронски 

цигари, влошки за чистење електронски 

цигари, атомизери за електронски цигари, 

заштитни футроли за електронски цигари, 

USB адаптери за електронски цигари, 

никотински раствори за употреба кај 

електронски цигари, течни никотински 

раствори за електронски цигари, кутии за 

електронски цигари, ланци за електронски 

цигари, чистачи за електронски цигари, 

електрични чистачи за електронски 

цигари, апарати за чистење електронски 

цигари, ароми за употреба кај електронски 

цигари различни од есенцијални масла, 
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производи за пушачи вклучувајќи и 

запалки  

 

(210) TM  2020/1120 (220) 23/11/2020 

(442) 31/03/2021 

(731) ТРД Радио Канал 77 ул. 5-та 

Партиска Конференција 34 А, 2000, 

Штип, MK 

(540)  

 
(591) црна, црвена 

(531) 26.04.18;26.04.22;27.05.02 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работење; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 41  образовни услуги обука; забава, 

спортски и културни активности  

 

(210) TM  2020/1122 (220) 24/11/2020 

(442) 31/03/2021 

(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

bb, 26300, Vršac, RS 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, 

Куманово 

(540)  

ALERGOFEN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2020/1133 (220) 25/11/2020 

(442) 31/03/2021 

(731) Dow AgroSciences LLC 9330 

Zionsville Road, Indianopolis, Indiana 

46268, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

ENRAPTA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  производи за биоконтрола, имено 

феромони; земјоделски хемикалии што се 

користат како стимуланси на инсекти за 

привлекување или одбивање на штетници  

 

(210) TM  2020/1137 (220) 26/11/2020 

(442) 31/03/2021 

(731) Друштво за фармацевтско 

хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ 

ДООЕЛ Скопје 

ул. Козле бр. 188, MK 

(540)  

MOXIMED 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстанции 

што се користат во медицината, храна за 

бебиња, фластери, материјали за завои, 

материјали за пломбирање заби и 

забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2020/1138 (220) 26/11/2020 

(442) 31/03/2021 

(731) Друштво за фармацевтско 

хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ 

ДООЕЛ Скопје ул. Козле бр. 188, MK 
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(540)  

HISPEROX 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстанции 

што се користат во медицината, храна за 

бебиња, фластери, материјали за завои, 

материјали за пломбирање заби и 

забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2020/1139 (220) 25/11/2020 

(442) 31/03/2021 

(731) Array BioPharma Inc. 3200 Walnut 

Street, Boulder, Colorado 80301, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

BRAFTOVI 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати  

 

(210) TM  2020/1140 (220) 25/11/2020 

(442) 31/03/2021 

(731) Array BioPharma Inc. 3200 Walnut 

Street, Boulder, Colorado 80301, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

MEKTOVI 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати  

 

(210) TM  2020/1141 (220) 30/11/2020 

(442) 31/03/2021 

(731) Здружение на сомелиери на 

Република Македонија БРИКС Скопје 

бул. АСНОМ бр. 158/1-7, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски 

Ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) сина, бела 

(531) 27.05.01;27.05.13 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  вино  

кл. 35  организирање трговски саеми за 

коерцијални или рекламни цели  

кл. 41  организирање и водење 

работилници [обука]  

 

(210) TM  2020/1144 (220) 30/11/2020 

(442) 31/03/2021 

(731) Здружение на граѓани ЦЕФЕ 

Македонија Скопје ул. „Никола 

Парабунов“ бр. 33/57, 1000, Скопје, MK 

(740) Ѓорѓи Рафајловски ул. „Браќа 

Миладинови“ бр. 406/6, 1200, Тетово 

(540)  

 
(591) црвена, зелена, бела 

(531) 26.02.01;26.11.12;27.05.10 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  бизнис советување - консултации  

кл. 41  обуки / тренинзи  

кл. 42  истражување и развој за други  

 

(210) TM  2020/1146 (220) 01/12/2020 
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(442) 31/03/2021 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, 

DE 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

Freeway 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  минерална и газирана вода и други 

безалкохолни пијалоци; овошни пијалоци и 

овошни џусеви; сирупи и други препарати 

за правење напитоци  

 

(210) TM  2020/1147 (220) 01/12/2020 

(442) 31/03/2021 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, 

DE 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

FINKBRÄU 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пива, мешани пијалоци кои содржат 

пива  

 

(210) TM  2020/1148 (220) 01/12/2020 

(442) 31/03/2021 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, 

DE 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

GOODY 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  подготовки од жита, житарки, 

особено пченкарни снегулки, мусли, мусли 

барови; вклучувајќи ги сите гореспоменати 

стоки со додадени овошја  

 

(210) TM  2020/1149 (220) 01/12/2020 

(442) 31/03/2021 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, 

DE 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

Golden Sun 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  масти за јадење, масла за јадење  

кл. 30  ориз, брашно  

 

(210) TM  2020/1152 (220) 03/12/2020 

(442) 31/03/2021 

(731) Dow AgroSciences LLC 9330 

Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 

46268, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

UTRISHA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемикалии што се користат во 

земјоделството, имено стимуланси за раст 

на растенија; препарати за прихраиа на 

растенија; микроогранизми или спори за 

заштита на растенија; регулатори за раст 

на растенија, вклучително биостимуланси, 
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феромони и хемикалии за употреба во 

земјоделството, хортикултурата и 

шумарството, ѓубрива  

 

(210) TM  2020/1153 (220) 04/12/2020 

(442) 31/03/2021 

(731) ПРОТОНСОН ДОО Скопје ул. 

Христо Татарчев 22А 10Б, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

PROTON PAY 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  финансиски работи; монетарни 

работи; услуги за вршење електронско 

плаќање, финансиски трансфери и 

трасакции и платежни услуги; електронски 

трансфер на средства; размена на пари; 

организирање на наплата; услуги на 

дебитни и кредитни картички; услуги на 

безбедносни депозити; финансиски 

информации, вклучувајќи и по пат на 

електронски средства; услуги за 

електронски трансфер на пари; услуги за 

трансфер на пари по електронски пат; 

услуги за трансфер на пари со користење 

на електронски картички; услуги за 

управување со готовина; услуги во врска 

со финансиски трансакции; услуги за 

пренос на пари; управување со 

финансиски трансакции  

кл. 38  телекомуникации, интернет 

телекомуникации, комуникација со помош 

на компјутерски терминали; електронски 

комуникациски услуги кои се однесуваат 

на авторизација на кредитни картички; 

комуникации со помош на компјутерски 

терминали; услуги на пренесување пораки 

он-лајн (on-line), обезбедување интернет 

соби за разговор, обезбедување на групи 

за дискусија со помош на интернет, 

интернет и поврзани услуги за приватните 

потрошувачи и трговски претпријатија, 

обезбедување на средствата за 

комуникација за размена на податоци по 

пат на електронските медиуми; услуги на 

телекомуникација и информативна 

технологија, имено, пренос на податоци, 

обезбедување вести и информации по пат 

на глобална комуникациска мрежа; 

обезбедување услуги на складирање на 

електронски податоци за трети лица; 

обезбедување мрежен пристап со цел на 

размена на интернет сообраќајот помеѓу 

преносници на интернет сообраќајот, 

услуги на пренесување конференции од 

далечина  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со 

нив; изработка и развој на компјутерски 

софтвер; развој и дизајнирање на мобилни 

апликации, работа на електронски 

информациски мрежи; консалтинг услуги и 

услуги на дизајн во областа на 

информативни технологии, компјутерско 

програмирање, телекомуникација, 

комуникациски мрежи, компјутеризирани 

комуникации, услуги на менаџмент на 

центри на податоци и глобални 

комуникациски мрежи; обезбедување 

услуги на центри на податоци; хостирање 

(хостинг), скпадирање и одржување на 

web сајтови, web центри, електронска 

пошта, електронски групи, лист сервери 

како и на дигитална содржина и податоци 

на трети лица; услуги на провајдери на 

апликативни услуги (АСП), имено, 

хостирање компјутерски софтверски 

апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во 

областа на компјутеризирани комуникации 

и мрежи наподатоци; обезбедување на 

информации во областа на мрежни услуги 
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на компјутеризирани комуникации и услуги 

на центри на податоци  

 

(210) TM  2020/1154 (220) 07/12/2020 

(442) 31/03/2021 

(731) Кате Димитриевска ул. Методија 

Патчев бр. 13А, Драчево, Кисела Вода, 

Скопје, MK 

(740) Николчо Лазаров, адвокат Ул. 

Димитар Чуповски бр.4/1-14, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, црна, жолта 

(531) 01.01.02;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образование; обука, забава; 

спортски и културни активности  

 

(210) TM  2020/1155 (220) 07/12/2020 

(442) 31/03/2021 

(731) Друштво за авантуристички 

туризам, угостителство и услуги 

АРКАДИА АДВЕНТУРЕ ТРАВЕЛ увоз-

извоз ДООЕЛ Битола and Планинарски 

Спортски Клуб ДИМИТАР ИЛИЕВСКИ - 

МУРАТО Битола ул. ТОДОР ПАНИЦА бр. 

24-2/6, Битола, MK and ул. ПРИЛЕПСКА 

бр. 51 А-9, Битола, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(591) портокалова, сина 

(531) 02.01.23;06.01.04;27.05.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи; рекламни огласи; објавување 

рекламни текстови; промоција и 

рекламирање на спортски настани и 

фестивали; маркетинг на настани и 

активности; изготвување на рекламни 

материјали; брошури, флаери, сувенири  

кл. 41  образовни услуги; забава; спортски 

и културни активности; организирање 

фестивали во природа; организирање 

фестивали на отворено; организирање на 

спортски и планинарски активности; 

организирање на културни и едукативни 

настани; организирање на програми за 

обуки на млади; организирање натпревари 

[образование или забава]; организирање 

спортски натпревари; услови за 

рекреирање (обезбедување услови за 

рекреирање); организирање изложби за 

културни или образовни цели; планирање 

забави; разонода; известување за 

рекреација; он-лајн публикување; 

објавување текстови, со исклучок на 

рекламни текстови; услуги на спортски 

кампови; организирање и водење 

работилници [обука]; обука [тренирање]  

 

(210) TM  2020/1159 (220) 09/12/2020 

(442) 31/03/2021 

(731) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 

3013 AL Rotterdam, NL 
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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)  

FOODLES 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  инстант нудли; нудли; закуски и 

инстант закуски кои се состојат главно од 

нудли; инстант оброци кои се состојат 

главно од нудли; инстант тестенини; 

тестенини; јадења базирани на тестенини; 

сушена или зготвена храна од тестенини; 

инстант ориз; ориз; јадења базирани на 

ориз; припремени оброци и закуски кои се 

состојат главно од тестенини, нудли, ориз 

или други продукти базирани на житарки; 

продукти на храна кои се состојат главно 

од или содржат главно житарки; брашно и 

закуски базирани на житарки; препарати 

направени од житарки; готова храна и 

инстант оброци; готова храна; сосови 

(додатоци за јадења), зачини и мирудии  

 

(210) TM  2020/1160 (220) 09/12/2020 

(442) 31/03/2021 

(731) GÜROK TURİZM VE MADENCİLİK 

ANONİ ŞİRKETİ Eskişehir Yolu, 5. Km. 

43001 Merkez Kütahya, TR 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(591) црна, розова 

(531) 27.05.23 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 21  прибор и садови за кујна или 

домаќинство; садови за готвење и сервиси 

за јадење, со исклучок на ножеви, вилушки 

и лажици; чешли и сунѓери; четки, освен 

четки за боење; материјали за правење 

четки; производи за чистење; 

необработено или полуобработено стакло, 

со исклучок на стакло за градба; 

стакларија, порцелан и земјени садови  

 

(210) TM  2020/1164 (220) 10/12/2020 

(442) 31/03/2021 

(731) Друштво за управување со 

пакување и отпад од пакување АЛПАК-

ЕКО ДОО Скопје ул. Димитрије 

Чуповски бр. 13, 1000, Скопје, MK 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сина, зелена 

(531) 24.15.01;24.15.15;27.05.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 40  обработка на материјали; отпадоци 

(обработка на отпадоци); отпадоци и ѓубре 

(рецикпажа на ѓубре и отпадоци), 

рециклирање на амбалажни матерјали  

кл. 41  обука; обука (практична обука), 

организирање и водење конгреси, 

организирање и водење конференции, 

организирање и водење концепти, 

организирање и водење работилници 

(обука), организирање и водење семинари, 

организирање и водење симпозиуми; 

обука, семинари, симпозиуми, конференци 

за менаџирање со амбалажи и амбалажен 

отпад  

 

(210) TM  2020/1166 (220) 10/12/2020 
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(442) 31/03/2021 

(731) ВЕНУСТАС бул. Јане Сандански 9а 

лок.10, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) зелена, црна 

(531) 04.05.01;27.05.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски, медицински и 

ветеринарни препарати; санитарни 

препарати за медицински цели; диететска 

храна и супстанции прилагодени за 

медицинска или ветеринарна употреба, 

храна за бебиња; додатоци во исхраната 

за луѓе и животни; фластери, материјали 

за завои; материјал за пломбирање на 

заби, забарски смоли; средства за 

дезинфекција; препарати за уништување 

на штетници; фунгициди, хербициди  

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

преработки; конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук; желе, 

џемови, компоти; јајца; млеко и млечни 

производи; масла и масти за јадење  

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

ориз; тапиока и саго; брашно и производи 

од жита; леб, производи од тесто и слатки; 

сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец, 

прашок за печење; сол; оцет, сосови [како 

мирудии]; мраз [замрзната вода]  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и проектирање поврзано со 

нив; услуги за индустриски анализи и 

истражувања; проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

кл. 44  медицински услуги; ветеринарни 

услуги; хигиенска нега и нега на убавината 

на луѓето или животните; услуги од 

областа на земјоделството, 

градинарството и шумарството  

 

(210) TM  2020/1168 (220) 10/12/2020 

(442) 31/03/2021 

(731) British American Tobacco (Brands) 

Inc. 251 Little Falls Drive, Suite 100, 

Wilmington DE 19808-1674, US 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

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

сина 

(531) 26.11.25;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари; тутун, сиров или 

преработен; тутун за виткање; тутун за 

луле; производи од тутун; замени за тутун 

(не за медицински цели); пури; 

цигарилоси; запалки за цигари; запалки за 

пури; ќибрит; артикли за пушачи; хартија 

за цигари; туби за цигари; филтри за 

цигари; џебни апарати за виткање цигари; 

рачни машини за вбризгување на тутун во 

хартиени туби; електронски цигари; 

течности за електронски цигари; 

производи од тутун наменети за 

загревање  

 

(210) TM  2020/1169 (220) 04/12/2020 

(442) 31/03/2021 
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(731) Dentek Oral Care, Inc. 660 White 

Plains Road, Suite 250, Tarrytown, New 

York 10591, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

DENTEK 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  немедицинска паста за заби; 

немедицинска паста за заби во туби; 

немедицинска паста за заби во 

диспензери: немедицински формули за 

белење заби, како дел од сетови за 

забоболка; немедицински забни води, како 

дел од сетови за забоболка; спреј за јазик, 

немедицински, како дел од сетови за 

забоболка  

кл. 5  медицинска паста за заби; 

медицинска паста за заби во туби; 

медицинска паста за заби во диспензери: 

медицински формули за белење заби, како 

дел од сетови за забоболка; медицински 

забни води, како дел од сетови за 

забоболка; спреј за јазик, медицински, како 

дел од сетови за забоболка; медикаменти 

во форма на паста за заби; медикаменти 

во форма на паста за заби, обезбедени во 

туби; медикаменти во форма на паста за 

заби, обезбедени во диспензери; 

медикаменти за третман на афти; 

дентални препарати и предмети; дентални 

анестетици; дентален цемент; дентални 

лепила; дентален восок; дентални лепаци; 

дентални смоли; дентални амалгами; 

материјали за полнење заби; 

фармацефтски препарати за дентална 

употреба; дентални материјали за 

пломбирање заби; материјали за 

поправање на дентални мостови; 

материјали за поправање дентални 

коронки; материјали за поправање заби и 

дентални протези; препарати за 

намалување болка; фармацевтски 

препарати за намалување забна болка; 

медицински забни води; материјали за 

полирање заби; медицински препарати за 

навлажнување на устата; навлажнувачи за 

уста, имено препарати за зголемување на 

влажноста во устата или за зголемување 

на произведувањето на влажност во 

устата, за ублажување на состојба на сува 

уста; навлажнувачи за уста, имено, 

препарати испорачани во форма на 

импрегнирани лепенки за привремено 

нанесување во внатрешноста на устата, со 

цел препаратит да ја зголеми влажноста 

во устата или да го зголеми 

произведувањето на влажност во устата, 

за ублажување на состојба на сува уста; 

препарати за дезинфикување на четки за 

заби; производи за дентална нега за 

широка потрошувачка, имено, дентален 

восок за дентални протези; сетови за итна 

дентална нега, имено, сетови за поправка 

на испаднати пломби и коронки кои се 

состојат главно од дентален цемент за 

поклопување и коронки; медикаменти за 

ослободување од болка, како дел од 

сетови за забоболка; препарати за 

дезинфикување на четки за заби, како дел 

од сетови за забоболка; навлажнувачи за 

уста, имено, лепенки за привремено 

нанесување во внатрешноста на устата, 

кои се импрегнирани со препарати кои ќе 

ја зголемат влажнста во устата или кои ќе 

го зголемат произведувањето влажност во 

устата и така ќе ја ублажат состојбата на 

сува уста  

кл. 10  дентална опрема; дентални алатки; 

дентални апарати; дентални инструменти; 

апарати кои се користат за поправање 

заби; рачни дентални алатки; дентални 

огледала; дентални апарати за 

отстранување каменец; инструменти за 

нанесување дентални пломби; апарати за 
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користење од страна на дентални 

хигиеничари; дентални импланти; 

медицински апарати за ослободување од 

болка; дентални апарати за ослободување 

од болка; штитници за заби за дентални 

цели; полирачи за заби; производи за 

дентална нега за широка потрошувачка, 

имено, дентални огледала, дентални 

ноќни штитници, дентални чепкалки и 

дентални отстранувачи на каменец; 

чистачи за јазик, како дел од сетови за 

забоболка; инструменти и апарати за 

навлажнување на устата, имено, дентални 

инструменти и дентални апарати кои се 

користат за достава на влажност во устата 

или за достава на препарати во устата кои 

ќе го зголемат произведувањето на 

влажност во устата, и така ќе ја ублажат 

состојбата на сува уста; инструменти и 

апарати за навлажнување на устата, 

имено, дентални инструменти за широка 

потрошувачка и дентални апарати за 

широка потрошувачка, кои се користат за 

достава на влажност во устата или за 

одстава на препарати во устата кои ќе го 

зголемат произведувањето на влажност во 

устата, и така ќе ја ублажат состојбата на 

сува уста  

кл. 21  предмети за дентално чистење; 

дентални четкички со конец; дентален 

конец; дентални чепкалки четкички; 

дентални чепкалки со конец; диспензери 

за дентален конец; вденувачи за дентален 

конец; четки за заби; кутии за четки за 

заби; капаци за четки за заби; сетови за 

орална нега кои се состојат од четки и 

конец за заби; диспензери за паста за 

заби; покривачи за паста за заби; 

полирачи за заби; производи за дентална 

нега за широка потрошувачка, имено, 

дентални чепкалки со конец, вденувачи за 

дентален конец и дентален конец; рачки за 

држење на четкички со конец за една 

употреба, кои се дел од сетови за 

забоболка; рачки за држење на 

интердентални четки, кои се дел од сетови 

за забоболка; на интердентални четки, кои 

се дел од сетови за забоболка; орални 

иригатори, кои се дел од сетови за 

забоболка; меки дентални чепкалки, кои се 

дел од сетови за забоболка; четки за заби, 

кои се дел од сетови за забоболка  

 

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

(442) 31/03/2021 

(731) Riot Games, Inc. (a Delaware 

corporation) 12333 West Olympic Blvd. 

Los Angeles, CA 90064, US 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, 

Куманово 

(540)  

 
(591) црвена, црна 

(531) 26.11.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  oблека, имено, каиши, капути, 

костими за игри со улоги, фустани, 

ракавици, костими за Ноќ на вештерките, 

дуксерки со качулка, облека за мали деца, 

јакни, удобна облека за носење по дома, 

панталони, пуловери, облека за дожд, 

марами, шалови, блузи, кошули, шорцеви, 

здолништа, облека за спиење, кратки 

чорапи, долни делови натренерки, дукс 

маици, џемпери, костими за капење, 

маици со кратки ракави, горни делови од 

облека, подоблека, обувки; покривала за 
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глава  

кл. 38  uслуги на аудио емитување; услуги 

на емитување и пренос (стриминг) на 

играње на видео игри и натпреварување 

во играње на видео игри по пат на 

глобални комуникациски мрежи, Интернет 

и безжични мрежи; услуги на емитување 

на аудио и видео програми преку 

Интернет; услуги на пренос (стриминг) на 

податоци; телекомуникациски услуги, 

имено, пренос на подкасти; услуги на 

пренос (стриминг) на аудио, визуелен, и 

аудио/визуелен материјал по пат на 

глобални комуникациски мрежи, Интернет, 

и безжични мрежи; услуги на видео 

емитување  

кл. 41  oрганизирање и водење во живо на 

натпреварувања, изложби и турнири кои 

се однесуваат на видео игри; услуги на 

разонода, имено, организирање на 

состаноци во живо со обожаватели 

(фанови) и конференции во областа на 

разонода, гејминг, видео игри и е-

спортови; услуги на разонода, имено, 

обезбедување на онлајн видео игри; 

услуги на разонода, имено, обезбедување 

привремена употреба на видео игри кои не 

можат да се преземат; организација на 

натпревари, изложби и турнири за видео 

игри; објавување на видео игри; 

обезбедување на забавни информации за 

е-спортови и видео игри преку веб-

страница  

 

(210) TM  2020/1175 (220) 11/12/2020 

(442) 31/03/2021 

(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)  

 
(591) зелена, жолта, црвена, бела 

(531) 25.01.19;25.07.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  сирење  

 

(210) TM  2020/1176 (220) 11/12/2020 

(442) 31/03/2021 

(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)  

 
(591) зелена, жолта, црвена, бела 

(531) 08.03.11;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  сирење  

 

(210) TM  2020/1177 (220) 11/12/2020 

(442) 31/03/2021 

(731) Друштво за производство и 

трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО 

ДОО увоз-извоз Скопје Скупи 3А, 1000, 

Скопје, MK 
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(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 
(591) сина, жолта, црвена, бела 

(531) 25.01.19;25.07.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  сирење  

 

(210) TM  2020/1178 (220) 11/12/2020 

(442) 31/03/2021 

(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)  

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

(531) 08.03.11;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  сирење  

 

(210) TM  2020/1179 (220) 11/12/2020 

(442) 31/03/2021 

(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)  

 
(591) црвена, жолта, бела 

(531) 25.01.19;27.05.02 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  сирење  

 

(210) TM  2020/1180 (220) 11/12/2020 

(442) 31/03/2021 

(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)  

 
(591) црвена, жолта, зелена, бела 

(531) 08.03.11;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  сирење  
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(210) TM  2020/1181 (220) 11/12/2020 

(442) 31/03/2021 

(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)  

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

(531) 08.07.15;25.01.19;25.07.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  урда  

 

(210) TM  2020/1182 (220) 11/12/2020 

(442) 31/03/2021 

(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)  

 
(591) кафена, жолта, бела 

(531) 25.01.19;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  сирење  

 

(210) TM  2020/1183 (220) 11/12/2020 

(442) 31/03/2021 

(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)  

 
(591) сина, црвена, жолта, бела 

(531) 25.01.19;26.04.16 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко  

 

(210) TM  2020/1184 (220) 11/12/2020 

(442) 31/03/2021 

(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) зелена, црвена, жолта, бела, црна 

(531) 11.01.02;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  кисело млеко  

 

(210) TM  2020/1185 (220) 11/12/2020 

(442) 31/03/2021 

(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)  

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

(531) 11.01.02;19.03.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  кисело млеко  

 

(210) TM  2020/1186 (220) 11/12/2020 

(442) 31/03/2021 

(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)  

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

зелена 

(531) 11.01.02;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  павлака  

 

(210) TM  2020/1187 (220) 11/12/2020 

(442) 31/03/2021 

(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)  

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

(531) 11.01.02;19.03.25;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  павлака  

 

(210) TM  2020/1188 (220) 11/12/2020 
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(442) 31/03/2021 

(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)  

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

(531) 25.01.19;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  кашкавал  

 

(210) TM  2020/1189 (220) 11/12/2020 

(442) 31/03/2021 

(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)  

 
(591) сина, црвена, жолта, бела 

(531) 25.01.19;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  кашкавал  

 

(210) TM  2020/1196 (220) 11/12/2020 

(442) 31/03/2021 

(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)  

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

(531) 25.01.19;26.13.25;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  кашкавал, сирење  

 

(210) TM  2020/1197 (220) 11/12/2020 

(442) 31/03/2021 

(731) КЕМОФАРМАЦИЈА ШЕ ул. Андреја 

Стојановиќ бр. 9, Тетово, MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

PARYCOD 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции што се користат во 

медицината и ветерината, храна за 

бебиња, диететски суплементи за луѓето и 
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животните; фластери, материјали за 

завои, материјали за пломбирање заби, 

забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2020/1199 (220) 14/12/2020 

(442) 31/03/2021 

(731) SAPONIA Kemiska, prehrambena i 

farmaceutska industrija, p.o., Osijek M. 

Gupcac 2, Osijek, HR 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. Славе 

Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

Handysept 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

науката, фотографиите, како и за 

земјоделието, градинарството и 

шумарството, сурови вештачки смоли, 

сурови пластични материи, вештачки 

ѓубриња, смеши за гаснење пожар, 

препарати за калење и заварување 

метали, хемиски производи за 

конзервирање прехранбени производи, 

материи за штавење, адхезиви (лепливи 

материи) наменети за индустријата  

кл. 3  средства за белење и други 

супстанции за перење, препарати зa 

чистење, полирање, триење и 

нагризување, сапуни, парфимерија, 

етерични масла, козметички производи, 

лосиони за коса, препарати за нега на 

забите, влажни марамчиња импрегнирани 

со козметики лосион  

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, препараги за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2020/1200 (220) 14/12/2020 

(442) 31/03/2021 

(731) SAPONIA Kemiska, prehrambena i 

farmaceutska industrija, p.o., Osijek M. 

Gupcac 2, Osijek, HR 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. Славе 

Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

Deziclean 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

науката, фотографиите, како и за 

земјоделието, градинарството и 

шумарството, сурови вештачки смоли, 

сурови пластични материи, вештачки 

ѓубриња, смеши за гаснење пожар, 

препарати за калење и заварување 

метали, хемиски производи за 

конзервирање прехранбени производи, 

материи за штавење, адхезиви (лепливи 

материи) наменети за индустријата  

кл. 3  средства за белење и други 

супстанции за перење, препарати зa 

чистење, полирање, триење и 

нагризување, сапуни, парфимерија, 

етерични масла, козметички производи, 

лосиони за коса, препарати за нега на 

забите, влажни марамчиња импрегнирани 

со козметики лосион  

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  
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(210) TM  2020/1202 (220) 15/12/2020 

(442) 31/03/2021 

(731) Друштво за транспорт и трговија и 

услуги МГС ДЕЛИВЕРИ ДООЕЛ Скопје 

ул. Борис Трајковски бр. 140, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) темно сина, сина, светло сина 

(531) 26.07.25;26.11.25;27.05.23 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање 

патувања; автобуски превоз; багажници 

што се монтираат на кров (изнајмување 

багажници за возила што се монтираат на 

кров); бродови (ослободување на 

заринкани бродови); бродови (складирање 

во бродови); бродски превоз; весници 

(изпорачување весници); влечење; 

влечење возила; возачки услуги; воздушен 

транспорт; дистрибуирање вода; 

дистрибуирање електрична енергија; 

дистрибуирање енергија; енергија 

(дистрибуирање енергија); железнички 

превоз; завиткување стоки; замрзнувачи 

(изнајмување замрзнувачи); ѕвона за 

нуркање (изнајмување ѕвона за нуркање); 

изнајмување автобуси; изнајмување 

автомобили; изнајмување автомобили за 

трки; изнајмување багажници за возила 

што се монтираат на кров изнајмување 

бродови; изнајмување возила; 

изнајмување гаражи; изнајмување 

замрзнувачи; изнајмување ѕвона за 

нуркање; изнајмување инвалидски 

колички; изнајмување камиони; 

изнајмување контејнери за складирање; 

изнајмување коњи; изнајмување костуми 

за нуркање; изнајмување магацини; 

изнајмување места за паркирање; 

информации (складирање информации); 

информирање за превоз; информирање за 

сообраќајот; испорачување весници; 

испорачување пакети; испорачување 

пораки; испорачување стоки; 

испорачување стоки порачани по пошта; 

испорачување цвеќе; контејнери за 

складирање (изнајмување контејнери за 

складирање); костуми за нуркање 

(изнајмување костуми за нуркање); 

крстарења (организирање крстарења); 

кршење мраз; лансирање сателити за 

други (магацини (изнајмување магацини); 

мебел (превезување мебел); носење 

багаж; операции за спасување [превоз]; 

организирање крстарења; организирање 

патувања; ослободување на заринкани 

бродови; пакување стоки; паркиралишта 

за автомобили; патници (превезување 

патници); патници (придружување 

патници); патнички транспорт; патувања 

(организирање патувања); патувања 

(резервации за патувања); пилотирање; 

поморски превоз; поморско посредување; 

пораки (испорачување пораки); 

посредување за превоз; посредување за 

шпедиција; поштенски услуги [пораки или 

стока); превезување; превезување и 

складирање ѓубре; превезување мебел; 

превезување патници; превезување по 

цевоводи; превезување со брод за излет; 

превезување со камиони; превезување со 

траект; превоз (информации за превоз); 

превоз (посредување за превоз); превоз 

(резервации за превоз); превоз на 

скапоцености со блиндирано возило; 

превоз на товар од брод на пристаниште 

со брод за претовар; превоз со 
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автомобили; превоз со амбулантна кола; 

превоз со баржа; превоз со блиндирано 

возило; превоз со колички; превојници на 

канали (управување со превојници на 

канали); придружување патници; 

разгледувања културни знаменитости 

обиколки [туризам]; растоварање товар; 

резервации за патувања; резервации за 

превоз; резервирање места за патувања; 

речен превоз; скапоцености (превоз на 

скапоцености) со блиндирано возило; 

складирање; складирање (физичко 

складирање) на електронски зачувани 

податоци или документи; складирање во 

бродови; складирање информации; 

складирање стоки; снабдување со вода; 

спасување; спасување бродови; 

спасување под вода; стоки (испорачување 

стоки); стоки (складирање стоки); такси 

превоз; товарење и растоварање бродови; 

трамвајски превоз; транспортирање; 

транспортирање стоки; управување со 

превојници на канали; услуги за 

преселување; франкирање пошта; цвеќе 

(испорачување цвеќе); цевовод 

(превезување по цевоводи); шпедитерски 

услуги; шпедиција (посредување за 

шпедиција)  

 

(210) TM  2020/1209 (220) 15/12/2020 

(442) 31/03/2021 

(300) UK00003543759  13/10/2020  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)  

 
(591) бела, сите нијанси на зелена 

(531) 25.07.21;27.05.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари; тутун, сиров или 

преработен; тутун за виткање; тутун за 

луле; производи од тутун; замени за тутун 

(не за медицински цели); пури; 

цигарилоси; запалки за цигари; запалки за 

пури; ќибрит; артикли за пушачи; хартија 

за цигари; туби за цигари; филтри за 

цигари; џебни апарати за виткање цигари; 

рачни машини за вбризгување на тутун во 

хартиени туби; електронски цигари; 

течности за електронски цигари; 

производи од тутун наменети за 

загревање  

 

(210) TM  2020/1221 (220) 16/12/2020 

(442) 31/03/2021 

(731) Центар за естетска Медицина и 

козметологија СКИНФИНИТИ ДООЕЛ 

Скопје, MK 

(740) Адвокат Златка Денковска Бул. Крсте 

Мисирков бр. 2/10, ТЦ Мавровка, Лам Ц, 

Скопје 

(540)  

 
(591) темно розева, бела 

(531) 27.05.04;27.05.24 
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(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 44  медицински услуги; ветеринарни 

услуги; услуги на хигиена и разубавување 

на луѓе или животни; земјоделски, 

градинарски и шумски услуги  

 

(210) TM  2020/1227 (220) 16/12/2020 

(442) 31/03/2021 

(731) Друштво за трговија и услуги 

КИППЕР МАРКЕТ ДОО Желино ул. 104 

бр. 140, Желино, MK 

(540)  

 
(531) 02.03.18;11.03.04;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, замена за кафе  

 

(210) TM  2020/1233 (220) 18/12/2020 

(442) 31/03/2021 

(731) АД ЕВРОПА ф-ка за чоколади, 

вафли и бонбони ул.808 бр.8, Скопје, 

MK 

(540)  

 
(591) темно кафена, златна, бела, црвена 

(531) 01.05.06;08.01.21;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  румбар  

 

(210) TM  2020/1236 (220) 18/12/2020 

(442) 31/03/2021 

(731) Тhe Procter & Gamble Company One 

Procter & Gamble Plaza, Cincinnati Ohio 

45202, US 

(740) Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, 

Скопје 

(540)  

AMBI-PUR 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  антинбактериски сапун; сапун за 

дезинфекција; средства за дезинфекција 

за хемиски тоалети; средства за 

дезинфекција за хигиенски цели; 

антибактериски средства за миење на 

раце; биоциди; хербициди, гермициди; 

вируциди; марамчиња импрегнирани со 

дезинфекциски, антибактериски, 

фунгицидни, гермицидни или вирицидни 

препарати; хигиенски сапуни и детергенти; 

средства за хигиена за употреба во 

домаќинството  

 

(210) TM  2020/1237 (220) 21/12/2020 

(442) 31/03/2021 

(731) Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, 

Куманово 

(540)  

GREEN ZING 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  жичен вапоризатор за електронски 

цигари и електронски уреди за пушење; 

тутун, сиров или преработен; производи 

од тутун, вклучувајќи пури, цигари, 

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, 
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тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут, 

кретек цигари; тутун во прав; замени за 

тутун (кои не се користат во медицински 

цели); артикли за пушачи, вклучувајќи 

хартија за цигари и туби, филтери за 

цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари 

и пепелници, лулиња, џебни машинки за 

мотање на цигари, запалки; кибрити; 

стапчиња од тутун, производи од тутун за 

загревање, електронски уреди и нивни 

делови за загревање на цигари или тутун 

со цел за ослободување на аеросоли кои 

содржат никотин за инхалација; раствори 

од течен никотин за електронски цигари; 

електронски уреди за пушење; 

електронски цигари; електронски цигари 

како замена за традиционални цигари; 

електронски уреди за инхалација со 

аеросоли кои содржат никотин; орални 

вапоризатори за пушачи, производи од 

тутун и замени за тутун; артикли за 

пушачи за електронски цигари; делови и 

опрема за горенаведените производи кои 

се вклучени во класата 34; апарати за 

гаснење на загреани цигари и пури како и 

загреани стапчиња од тутун; табакери за 

полнење на електронски цигари  

 

(210) TM  2020/1238 (220) 21/12/2020 

(442) 31/03/2021 

(731) Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, 

Куманово 

(540)  

HEETS PURPLE WAVE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  жичен вапоризатор за електронски 

цигари и електронски уреди за пушење; 

тутун, сиров или преработен; производи 

од тутун, вклучувајќи пури, цигари, 

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, 

тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут, 

кретек цигари; тутун во прав; замени за 

тутун (кои не се користат во медицински 

цели); артикли за пушачи, вклучувајќи 

хартија за цигари и туби, филтери за 

цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари 

и пепелници, лулиња, џебни машинки за 

мотање на цигари, запалки; кибрити; 

стапчиња од тутун, производи од тутун за 

загревање, електронски уреди и нивни 

делови за загревање на цигари или тутун 

со цел за ослободување на аеросоли кои 

содржат никотин за инхалација; раствори 

од течен никотин за електронски цигари; 

електронски уреди за пушење; 

електронски цигари; електронски цигари 

како замена за традиционални цигари; 

електронски уреди за инхалација со 

аеросоли кои содржат никотин; орални 

вапоризатори за пушачи, производи од 

тутун и замени за тутун; артикли за 

пушачи за електронски цигари; делови и 

опрема за горенаведените производи кои 

се вклучени во класата 34; апарати за 

гаснење на загреани цигари и пури како и 

загреани стапчиња од тутун; табакери за 

полнење на електронски цигари  

 

(210) TM  2020/1239 (220) 21/12/2020 

(442) 31/03/2021 

(731) Бојан Неделковски ул. Христо 

Узунов 2, 1000, Скопје, MK 

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ 

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

(540)  
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(591) бела, црвена, црна 

(531) 26.07.00;27.05.01;27.05.21 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; огласување, водење 

на работење; управување со работи; 

канцелариски работи; пишување на 

рекламни текстови; изнајмување на време 

за рекламирање на сите комуникациски 

средства; истражување на пазарот; 

истражување на јавното мислење; 

консултантски услуги за комуникациски 

стратегии за односи со јавност; маркетинг; 

објавување на рекламни текстови; 

оптимизација на промет на веб-страница; 

давање на деловни информации преку 

веб-страница; рекламирање он-лајн на 

информатичка мрежа; услуги за односи со 

медиуми  

кл. 38  телекомуникации; бази на 

податоци, безжична радиодифузија; 

изнајмување на време на пристап на 

светски информатички мрежи; пренос на 

видеосодржини на барање; пристап на 

светски информатички мрежи; услуги на 

агенции за вести  

кл. 41  пишување на текстови кои не се 

рекламни текстови; образование; обука; 

забава; спортски и културни активности  

 

(210) TM  2020/1243 (220) 17/12/2020 

(442) 31/03/2021 

(731) Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3,Neuchâtel, 2000, CH 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 
(531) 26.11.25;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, преработен или сиров; 

производи од тутун; пури, цигари, 

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, 

тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут, 

кретек цигари; тутун во прав; замени за 

тутун (кои не се користат во медицински 

цели); електронски цигари; производи од 

тутун за загревање; електронски уреди и 

нивни делови за загревање на цигари или 

тутун со цел за ослободување на 

аеросоли кои содржат никотин за 

инхалација; раствори со течен никотин за 

електронски цигари; артикли за пушачи, 

хартија за цигари, туби за цигари, филтери 

за цигари, конзерви за тутун, кутии за 

цигари, пепелници, лулиња, џебни 

машинки за мотање на цигари, запалки, 

кибрити  

 

(210) TM  2020/1244 (220) 22/12/2020 

(442) 31/03/2021 

(731) Куртиши Незир Дижонска 13/45А, 

1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црна, бела, зелена, црвена, жолта 
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(531) 03.03.01;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чај од портокало од Шри Ланка 

(Цејлонски чај)  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало со чај од потекло од Шри Ланка 

(Цејлонски чај)  

 

(210) TM  2020/1254 (220) 21/12/2020 

(442) 31/03/2021 

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје бул. 

Александар Македонски бр. 12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

Citikol Viali 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи; препарати 

за очи  

 

(210) TM  2020/1255 (220) 22/12/2020 

(442) 31/03/2021 

(731) Wulf Gaertner Autoparts AG 

Merkurring 111, 22143 Hamburg, DE 

(740) ПАНДОРКА  КИМОВА, адвокат ул. 

'Васил Главинов бр .3/1-1, 1000 Скопје 

(540)  

MEYLE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  машини и машински алати; мотори и 

погонски машини (освен за сувоземни 

возила); машински спојници и 

трансмисиски елементи (освен за 

сувоземни возила); земјоделски направи 

(кои не се рачни)  

кл. 9  апарати и инструменти; научни, 

поморски, геодетски, фотографски, 

кинематографски, оптички, за вагање, за 

мерење, сигнализација, контрола 

(инспекција), спасување и настава; 

апарати и инструменти за спроведување, 

вклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или 

контролирање на електрицитетот; апарати 

за снимање, пренос и репродукција на звук 

или слика; магнетски носачи на податоци, 

дискови за снимање; компакт-дискови, двд 

и други дигитални медиуми за снимање; 

механизми за апаратура што работи на 

монети; регистар каси, машини за 

сметање и опрема за обработка на 

податоци и компјутери; компјутерски 

софтвер; апарати за гаснење пожар  

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

производство на пареа, варење (готвење), 

ладење, сушење, вентилација, 

снабдување со вода и за санитарни 

намени  

кл. 12  возила; апарати за движење по 

земја, воздух или вода  

 

(210) TM  2020/1256 (220) 24/12/2020 

(442) 31/03/2021 

(731) Riot Games, Inc. (a Delaware 

corporation) 12333 West Olympic Blvd. 

Los Angeles, CA 90064, US 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

 

(531) 26.13.25 
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(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  софтвер за „проширена реалност" за 

играње на видео игри кој може да се 

презема; софтвер за компјутерски игри кој 

може да се презема; компјутерски 

програми кои може да се преземаат а кои 

се користат за следење на статус на 

различни корисници на услуги на онлајн 

интерактивно играње на игри и онлајн 

поврзување на играчи со други играчи на 

сите нивоа на вештини; електронски 

публикации, имено, стрипови, графички 

романи, магазини, прирачници, и билтени 

од област на забава и видео игри кои 

може да се преземаат; емотикони за 

мобилни телефони кои може да се 

преземаат; графики кои може да се 

преземаат; софтвер за мобилни игри кој 

може да се преземе; музички фајлови кои 

може да се преземаат; мелодии кои може 

да се преземаат; подкасти кои можат да се 

преземаат од областа на видео игри и е-

спортови; позадини и графички слики за 

екран за компјутери, мобилни телефони, 

таблети кои можат да се преземаат; 

софтвер за видео игри кој може да се 

преземе; софтвер за игри со виртуелна 

реалност за играње на видео игри кој 

може да се презема; снимен софтвер за 

"проширена реалност" за играње на видео 

игри; снимен софтвер за компјутерска 

игра; снимен софтвер за компјутерска игра 

и прирачници во електронски формат кои 

се продаваат како целина; снимен 

софтвер за виртуелна реалност за играње 

на видео игри; снимен софтвер за видео 

игри; снимен софтвер за видео игра и 

прирачници во електронски формат кои се 

продаваат како целина; кертриџи за видео 

игри; дискови за видео игри; аудио 

звучници; полначи за батерии; празни USB 

флеш драјвери; компјутерски приклучни 

станици; компјутерски хардвер; 

компјутерски тастатури; компјутерски 

глувчиња; компјутерски монитори; 

компјутери; декоративни магнети; 

дигитална музика која може да се преземе 

од интернет; слушалки - бубици; очила за 

вид; слушалки; слушалки кои се користат 

со компјутери; караоке машини; магнетно 

кодирани кредитни картички; додатоци за 

мобилни телефони, имено, маски, држачи, 

слушалки, ремени, штитници за раце, 

штитници за екран; мобилни телефони; 

моноподи за рачни дигитални електронски 

уреди, имено, фото апарати, мобилни 

телефони, таблет компјутери; лаптоп 

компјутери; подлоги за глувчиња; 

компјутерски бележници; при-пејд 

телефонски картички, магнетно кодирани; 

заштитни навлаки за мобилни телефони; 

радија; батерии кои се полнат; очила за 

сонце; таблет компјутери; телефони; 

безжични полначи; потпирачи за рачни 

згобови што се користат со компјутери  

кл. 25  бандана марами; облека за плажа; 

ремени; капути; костими за игри со улоги; 

фустани; ракавици; костими за ноќ на 

вештерките; дуксери со качулка; чорапи и 

плетена трикотажа; облека за мали деца; 

јакни; хеланки; удобна облека за носење 

по дома; панталони; пуловери; облека за 

дожд; марами, шалови; кошули; шорцеви; 

сукњи; облека за спиење; кратки чорапи; 

долни делови на тренерки; дукс маици; 

џемпери; костими за капење; маици со 

кратки ракави; хулахопки; горни делови на 

облека; подоблека; долна облека; обувки; 

покривала за глава  

кл. 38  услуги на емитување и пренос 

(стриминг) на играње на видео игри и 

натпреварување во играње на видео игри 

по пат на глобални комуникациски мрежи, 

интернет и безжични мрежи; 

комуникациски услуги кои се користат за 
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електронски пренос на пораки и податоци; 

електронски пренос на податоци, графика, 

слики и пораки помеѓу корисниците на 

компјутери за играње на видео игри преку 

безжични комуникациски мрежи и 

интернет; обезбедување на онлајн 

комуникациски врски (линкови) кои ги 

пренасочуваат корисниците на веб сајтови 

на други локални и глобални веб страници 

во врска со игри; услуги на интернетско 

емитување преку глобални и локални 

компјутерски мрежи; безжичен 

електронски пренос на податоци, слики и 

информации  

кл. 41  организирање и водење на 

натпревари во живо кои се однесуваат на 

компјутерски игри и видео игри; 

организирање на онлајн натпреварувања 

на видео и компјутерски игри за 

интерактивни играчи; услуги на разонода, 

имено, обезбедување на онлајн 

компјутерски игри и видео игри; услуги на 

разонода, имено, организирање на 

состаноци во живо со обожаватели 

(фанови) и конференции со интерактивна 

игра помеѓу учесниците во областа на 

гејминг, видео игри и е-спортови; услуги на 

разонода, имено, обезбедување на веб-

страници со аудио и видео презентации 

кои не можат да се преземат во областа 

на компјутерски, видео игри и е-спортови; 

клубови на обожаватели(фанови); 

организирање на натпревари во живо за 

компјутерски игри, видео игри и е-

спортови; обезбедување на веб-страници 

кои се однесуваат на информации за 

разонода за компјутерски игри, видео игри 

и е-спортови; обезбедување на веб-

страници кои се однесуваат на 

електронски публикации од област на 

стрипови, графички романи и приказни со 

сцени и ликови засновани на компјутерски 

игри и видео игри; обезбедување на 

онлајн публикации кои не можат да се 

преземат во вид на стрипови, графички 

романи и приказни со сцени и ликови 

засновани на компјутерски игри и видео 

игри; обезбедување на онлајн 

интерактивни компјутерски и видео игри со 

повеќе играчи; обезбедување на онлајн 

тривиа игри (квизови), совети и стратегии 

за компјутерски игри и видео игри; 

обезбедување на онлајн видео игри; 

обезбедување на следење на корисници 

на онлајн интерактивно играње на игри и 

поврзување на онлајн играчи на игри со 

други играчи на сите нивоа на вештини; 

услуги на разонода во вид на тековни 

телевизиски серии обезбедени преку 

телевизија и онлајн интернет пренос 

(стриминг) во областа на видео игри и е-

спортови; обезбедување забавни 

програми и содржини, имено, телевизиски 

програмски услуги во вид на акција во 

живо и анимирани телевизиски серии; 

обезбедување на филмови и видео записи 

кои не можат да се преземат преку услуга 

видео на барање; обезбедување на веб-

страница која содржи аудиовизуелни 

материјали со музика и забава во вид на 

музички видеа и музички изведби кои не 

можат да се преземат  

 

(210) TM  2020/1257 (220) 24/12/2020 

(442) 31/03/2021 

(731) INNVENTA PHARM Drustvo sa 

ogranicenom odgovornoscu Šumatovačka 

br. 36/9, 11000, Beograd, RS 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. Славе 

Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црна, црвена 

(531) 27.05.11 
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(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2020/1258 (220) 24/12/2020 

(442) 31/03/2021 

(731) INNVENTA PHARM Drustvo sa 

ogranicenom odgovornoscu Šumatovačka 

br. 36/9, 11000, Beograd, RS 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. Славе 

Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2020/1259 (220) 24/12/2020 

(442) 31/03/2021 

(731) Друштво за маркетинг и 

пропаганда ТОТАЛ МАРКЕТИНГ ДООЕЛ 

Зелениково 

5 бр. 132, Зелениково, MK 

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ 

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) бела, сина 

(531) 24.17.02;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; огласување, водење 

на работење; управување со работи; 

канцелариски работи; пишување на 

рекламни текстови; изнајмување на време 

за рекламирање на сите комуникациски 

средства; истражување на пазарот; 

истражување на јавното мислење; 

консултантски услуги за комуникациски 

стратегии за односи со јавност; маркетинг; 

објавување на рекламни текстови; 

оптимизација на промет на веб-страница; 

давање на деловни информации преку 

веб-страница; рекламирање он-лајн на 

информатичка мрежа; услуги за односи со 

медиуми  

кл. 38  телекомуникации; бази на 

податоци, безжична радиодифузија; 

изнајмување на време на пристап на 

светски информатички мрежи; пренос на 

видеосодржини на барање; пристап на 

светски информатички мрежи; услуги на 

агенции за вести  

кл. 41  пишување на текстови кои не се 

рекламни текстови; образование; обука; 

забава; спортски и културни активности  

 

(210) TM  2020/1261 (220) 24/12/2020 

(442) 31/03/2021 

(731) Друштво за услуги и трговија 

ХАУСМАЈСТОР ДОМУВАЊЕ ДООЕЛ 

увоз-извоз Скопје бул. Партизански 

Одреди бр. 97/12, 1000, Скопје, MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 
(591) портокалова, зелена, сина 

(531) 26.13.25;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани за 

недвижен имот  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности  

 

(210) TM  2020/1262 (220) 24/12/2020 

(442) 31/03/2021 

(731) Друштво за услуги и трговија 

ХАУСМАЈСТОР ДОМУВАЊЕ ДООЕЛ 

увоз-извоз Скопје бул. Партизански 

Одреди бр. 97/12, 1000, Скопје, MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 
(591) нијанси на портокалова, зелена, сина 

(531) 01.13.05;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

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 употреба 

во сликарство, декорирање, печатење и 

уметноста  

кл. 3  не-медицински козметички 

производи и препарати за лична хигиена; 

не-медицински препарати за нега на 

забите; парфимерија, етерични масла; 

препарати за белење и други супстанции 

за перење; препарати за чистење, 

полирање, триење и нагризување  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи  

 

(210) TM  2020/1263 (220) 24/12/2020 

(442) 31/03/2021 

(731) Forest Stewardship Council A.C. 

Calle Margarita Maza de Juárez 422 

Colonia Centro, Oaxaca CP 68000, MX 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

FOREST STEWARDSHIP 

COUNCIL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  јагленови брикети; дрвен јаглен [за 

гориво]; брикети од дрво; гориво за скара 

направено од дрвени парчиња; дрвени 

брикети; дрвени парчиња за чадење и 

ароматизирање храна; дрвени парчиња за 

употреба како гориво; дрвен јаглен за 

скара; дрво за употреба како гориво; 

гориво од дрвени пелети; логови за камин; 

полесна течност од дрвен јаглен; јаглен од 

бамбус  

кл. 16  хартија, картон; печатени 

материјали, книги, списанија, печатени 

периодични публикации и канцелариски 

материјали; упатствени и наставни 

материјали (освен апарати); кеси и 

артикли за пакување, завиткување и 

складирање на хартија и картон; хартиени 

крпи; хартија за печење; хартиени 

канцелариски материјали; хартиени 

салфетки; кујнска хартија; кутии од картон 

или хартија; хартиени амбалажи; хартија 

за тетратки; хартиени ленти; хартија за 

пликови; хартиени шамичиња; уметничка 

хартија; лигавчиња од хартија; знаци од 
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хартија; хартија од ткаенина; хартиени 

крпи за миење; венци од хартија; хартија 

за храна; индустриска хартија; хартиени 

знаменца; хартиени панделки; хартија за 

разгледници; хартиени долиња (украсни 

подлоги); хартиени вреќи; хартиени 

етикети за закачување; хартија за 

хигиенска употреба; тоалетна хартија; 

хартиени подлоги (хартија) за пишување; 

хартиени картони за јајца; кујнски ролни 

[хартија]; хартиени држачи за слики; 

плакати од хартија или картони; леплива 

хартија за белешки; филтри за кафе (од 

хартија); хартиени занаетчиски 

материјали; кеси за сендвичи [од хартија]; 

филтри од хартија; декоративни 

централни делови од хартија; хартиени 

украси за торта; филтри за чај од хартија; 

хартиени одбележувачи за во книги; 

хартија за завиткување храна; декорации 

за маса од хартија; рекламни знаци од 

хартија; фигури направени од хартија; 

невградени хартиени навлаки за мебел; 

хартија или картон за полнење; 

натписи(табли) од хартија или картон; 

уметнички дела изработени од хартија; 

обвивки за шишиња од хартија или картон; 

хартија за употреба во производство на 

тапети  

кл. 19  неметални градежни 

материјали;градежни компоненти на 

дрво;дрво за градежни цели;рамки на 

прозорци изработени од дрво, прозорци и 

прекривки за прозорци (што не се од 

метал), надворешни ролетни (неметални) 

за прозорци, неметални рамки на 

прозорци, неметални прозорски 

довратници, внатрешни неметални 

ролетни за прозорци, склопови за 

прозорци од лувер (неметални), рамки 

(неметални) за застаклени 

прозорци;дрвени подови, дрвени плочки, 

материјали за порамнување на подови, 

бамбусови подови, паркетни подови, 

подна подлога, ламинатни подови, 

структурни греди (неметални) за изградба 

на подови;врати (дрвени);опрема за врати 

(неметални), куќишта за врати 

(неметални), рамки за врати (што не се од 

метал), панели за врати (што не се од 

метал), врати (неметални) за употреба во 

гаражи, преклопни врати (што не се од 

метал), рамки (неметални) за врати, 

внатрешни врати (што не се од метал); 

дрвени панели за градба, иверица, 

фурнири, плочи изработени од честички 

од дрво, плочи од дрвени влакна, гипс 

плочи, сламена плоча, иверка; обработено 

дрво, ламинирано дрво, импрегнирано 

тркалезно дрво, граѓа; цврсто дрво, 

дрвени греди, дрвени столбови, градежни 

плочи, ленти за ивици, дрво со кора, 

лајсни од дрво; производи од дрво, дрвени 

напречни греди, дрвени зглобови, греди од 

дрво, ламинирано дрво, плоча од дрвена 

волна, плочи од честички од смола, 

решетки, штици за обложување, дрвени 

скали, дрвени скелиња, компресирана 

плута за градење; плоча од дрвена маса  

кл. 20  мебел; фигури направени од дрво; 

фигурини направени од дрво; 

фотографски рамки од дрво; мебел 

направен од дрво; кутии направени од 

дрво; дивани направени од дрво; 

поштенски сандачиња направени од дрво; 

граничници за врати од дрво; рачки за 

фиоки од дрво; кревети направени од 

дрво; рамки од дрво за кревети; 

граничници за прозорци од дрво; ѕидни 

украси од дрво; дрвени панели за мебел; 

дрвени држачи за табли; мебел за во 

градина произведен од дрво; макети 

[украси] од дрво; макети на животни 

[украси] изработени од дрво; уметнички 

дела изработени од дрво; кутии 

изработени од дрво обложено со хартија; 
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монтажни врати од дрво за мебел; макети 

на фигури [украси] изработени од дрво; 

кутии (пакување) во измислена форма 

[дрво]; мебел за куќа, канцеларија и 

градина; мебел за канцеларии; мебел 

(канцеларија); подвижни канцелариски 

прегради; канцелариски фотелји; 

канцелариски столови; канцелариски 

бироа; канцелариски мебел; канцелариски 

реквизити [мебел]; канцелариски 

столчиња; канцелариски полици; 

канцелариски маси; фиоки [делови од 

мебел]; организатори на плакари [делови 

од мебел]; задни панели [делови од 

мебел]; полици; полици за книги; куќи за 

миленичиња; куќи за птици; кревети за 

домашни миленици; куќи за домашни 

миленици; кутии за домашни миленици; 

куќи за кучиња [куќички]; сандаци; ковчези 

[цандаци]; тапи за шишиња; тапи за 

садови; ратан; фигури направени од 

ратан; мебел изработен од ратан; ратан 

[необработен или делумно обработен 

материјал]; бамбус; бамбус трска; мебел 

од бамбус; бамбусови ролетни; ролетни од 

бамбус (сударе); завеси (бамбус); завеси 

од бамбус; бамбусови полици [мебел]; 

уметнички дела од бамбус; пенливи 

душеци; перници од мемори пена; ролетни 

(внатрешни решеткасти); хоризонтални 

венецијанер ролетни [внатрешни] за 

врати; хоризонтални венецијанер ролетни 

[внатрешни] за прозорци; хоризонтални 

решеткасти ролетни [внатрешни] за врати; 

опрема, што не е од метал, за ролетни  

кл. 35  рекламирање; бизнис ревизија; 

деловно управување и административни 

услуги во областа на администрација на 

шумите, управување со шумите, 

шумарството, дрвната индустрија и 

производство на стоки направени од дрво  

кл. 42  сертификација [контрола на 

квалитет]; тестирање, анализа, евалуација 

и сертифицирање на производи, услуги и 

практики од трети страни за усогласеност 

со стандардите поврзани со одржливо 

управување со шумите; истражување во 

областа на одржливо управување со 

шумите; услуги во врска со 

спроведувањето на шемите за 

сертификација, имено консултантски 

услуги во врска со тестирање на 

стандарди, критериуми за сертификација и 

упатства за сертификација; услуги во 

врска со спроведувањето на шемите за 

сертификација, имено доделување на 

сертификација, следење на усогласеноста 

на стандардите; ревизија и евалуација на 

учесниците во шемата за сертификација; 

давање информации и совети на 

учесниците за шемата за сертификација; 

консултантски услуги за управување со 

квалитет, контрола на квалитет и 

осигурување на квалитет; услуги за 

проценка, верификација, сертификација и 

ревизија во врска со одржливо 

управување со шумите; процена на 

квалитетот на непречесени дрва  

 

(210) TM  2020/1264 (220) 24/12/2020 

(442) 31/03/2021 

(731) Forest Stewardship Council A.C. 

Calle Margarita Maza de Juárez 422 

Colonia Centro, Oaxaca CP 68000, MX 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 



 

 

201 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/Buletini Бр./Nr. 3/2021 - 31/03/2021 
 

(531) 27.05.04;27.05.23 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  јагленови брикети; дрвен јаглен [за 

гориво]; брикети од дрво; гориво за скара 

направено од дрвени парчиња; дрвени 

брикети; дрвени парчиња за чадење и 

ароматизирање храна; дрвени парчиња за 

употреба како гориво; дрвен јаглен за 

скара; дрво за употреба како гориво; 

гориво од дрвени пелети; логови за камин; 

полесна течност од дрвен јаглен; јаглен од 

бамбус  

кл. 16  хартија, картон; печатени 

материјали, книги, списанија, печатени 

периодични публикации и канцелариски 

материјали; упатствени и наставни 

материјали (освен апарати); кеси и 

артикли за пакување, завиткување и 

складирање на хартија и картон; хартиени 

крпи; хартија за печење; хартиени 

канцелариски материјали; хартиени 

салфетки; кујнска хартија; кутии од картон 

или хартија; хартиени амбалажи; хартија 

за тетратки; хартиени ленти; хартија за 

пликови; хартиени шамичиња; уметничка 

хартија; лигавчиња од хартија; знаци од 

хартија; хартија од ткаенина; хартиени 

крпи за миење; венци од хартија; хартија 

за храна; индустриска хартија; хартиени 

знаменца; хартиени панделки; хартија за 

разгледници; хартиени долиња (украсни 

подлоги); хартиени вреќи; хартиени 

етикети за закачување; хартија за 

хигиенска употреба; тоалетна хартија; 

хартиени подлоги (хартија) за пишување; 

хартиени картони за јајца; кујнски ролни 

[хартија]; хартиени држачи за слики; 

плакати од хартија или картони; леплива 

хартија за белешки; филтри за кафе (од 

хартија); хартиени занаетчиски 

материјали; кеси за сендвичи [од хартија]; 

филтри од хартија; декоративни 

централни делови од хартија; хартиени 

украси за торта; филтри за чај од хартија; 

хартиени одбележувачи за во книги; 

хартија за завиткување храна; декорации 

за маса од хартија; рекламни знаци од 

хартија; фигури направени од хартија; 

невградени хартиени навлаки за мебел; 

хартија или картон за полнење; 

натписи(табли) од хартија или картон; 

уметнички дела изработени од хартија; 

обвивки за шишиња од хартија или картон; 

хартија за употреба во производство на 

тапети  

кл. 19  неметални градежни 

материјали;градежни компоненти на 

дрво;дрво за градежни цели;рамки на 

прозорци изработени од дрво, прозорци и 

прекривки за прозорци (што не се од 

метал), надворешни ролетни (неметални) 

за прозорци, неметални рамки на 

прозорци, неметални прозорски 

довратници, внатрешни неметални 

ролетни за прозорци, склопови за 

прозорци од лувер (неметални), рамки 

(неметални) за застаклени 

прозорци;дрвени подови, дрвени плочки, 

материјали за порамнување на подови, 

бамбусови подови, паркетни подови, 

подна подлога, ламинатни подови, 

структурни греди (неметални) за изградба 

на подови;врати (дрвени);опрема за врати 

(неметални), куќишта за врати 

(неметални), рамки за врати (што не се од 

метал), панели за врати (што не се од 

метал), врати (неметални) за употреба во 

гаражи, преклопни врати (што не се од 

метал), рамки (неметални) за врати, 

внатрешни врати (што не се од метал); 

дрвени панели за градба, иверица, 

фурнири, плочи изработени од честички 

од дрво, плочи од дрвени влакна, гипс 

плочи, сламена плоча, иверка; обработено 

дрво, ламинирано дрво, импрегнирано 
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тркалезно дрво, граѓа; цврсто дрво, 

дрвени греди, дрвени столбови, градежни 

плочи, ленти за ивици, дрво со кора, 

лајсни од дрво; производи од дрво, дрвени 

напречни греди, дрвени зглобови, греди од 

дрво, ламинирано дрво, плоча од дрвена 

волна, плочи од честички од смола, 

решетки, штици за обложување, дрвени 

скали, дрвени скелиња, компресирана 

плута за градење; плоча од дрвена маса  

кл. 20  мебел; фигури направени од дрво; 

фигурини направени од дрво; 

фотографски рамки од дрво; мебел 

направен од дрво; кутии направени од 

дрво; дивани направени од дрво; 

поштенски сандачиња направени од дрво; 

граничници за врати од дрво; рачки за 

фиоки од дрво; кревети направени од 

дрво; рамки од дрво за кревети; 

граничници за прозорци од дрво; ѕидни 

украси од дрво; дрвени панели за мебел; 

дрвени држачи за табли; мебел за во 

градина произведен од дрво; макети 

[украси] од дрво; макети на животни 

[украси] изработени од дрво; уметнички 

дела изработени од дрво; кутии 

изработени од дрво обложено со хартија; 

монтажни врати од дрво за мебел; макети 

на фигури [украси] изработени од дрво; 

кутии (пакување) во измислена форма 

[дрво]; мебел за куќа, канцеларија и 

градина; мебел за канцеларии; мебел 

(канцеларија); подвижни канцелариски 

прегради; канцелариски фотелји; 

канцелариски столови; канцелариски 

бироа; канцелариски мебел; канцелариски 

реквизити [мебел]; канцелариски 

столчиња; канцелариски полици; 

канцелариски маси; фиоки [делови од 

мебел]; организатори на плакари [делови 

од мебел]; задни панели [делови од 

мебел]; полици; полици за книги; куќи за 

миленичиња; куќи за птици; кревети за 

домашни миленици; куќи за домашни 

миленици; кутии за домашни миленици; 

куќи за кучиња [куќички]; сандаци; ковчези 

[цандаци]; тапи за шишиња; тапи за 

садови; ратан; фигури направени од 

ратан; мебел изработен од ратан; ратан 

[необработен или делумно обработен 

материјал]; бамбус; бамбус трска; мебел 

од бамбус; бамбусови ролетни; ролетни од 

бамбус (сударе); завеси (бамбус); завеси 

од бамбус; бамбусови полици [мебел]; 

уметнички дела од бамбус; пенливи 

душеци; перници од мемори пена; ролетни 

(внатрешни решеткасти); хоризонтални 

венецијанер ролетни [внатрешни] за 

врати; хоризонтални венецијанер ролетни 

[внатрешни] за прозорци; хоризонтални 

решеткасти ролетни [внатрешни] за врати; 

опрема, што не е од метал, за ролетни  

кл. 35  рекламирање; бизнис ревизија; 

деловно управување и административни 

услуги во областа на администрација на 

шумите, управување со шумите, 

шумарството, дрвната индустрија и 

производство на стоки направени од дрво  

кл. 42  сертификација [контрола на 

квалитет]; тестирање, анализа, евалуација 

и сертифицирање на производи, услуги и 

практики од трети страни за усогласеност 

со стандардите поврзани со одржливо 

управување со шумите; истражување во 

областа на одржливо управување со 

шумите; услуги во врска со 

спроведувањето на шемите за 

сертификација, имено консултантски 

услуги во врска со тестирање на 

стандарди, критериуми за сертификација и 

упатства за сертификација; услуги во 

врска со спроведувањето на шемите за 

сертификација, имено доделување на 

сертификација, следење на усогласеноста 

на стандардите; ревизија и евалуација на 

учесниците во шемата за сертификација; 
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давање информации и совети на 

учесниците за шемата за сертификација; 

консултантски услуги за управување со 

квалитет, контрола на квалитет и 

осигурување на квалитет; услуги за 

проценка, верификација, сертификација и 

ревизија во врска со одржливо 

управување со шумите; процена на 

квалитетот на непречесени дрва  

 

(210) TM  2020/1265 (220) 24/12/2020 

(442) 31/03/2021 

(731) Forest Stewardship Council A.C. 

Calle Margarita Maza de Juárez 422 

Colonia Centro, Oaxaca CP 68000, MX 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

FSC 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  јагленови брикети; дрвен јаглен [за 

гориво]; брикети од дрво; гориво за скара 

направено од дрвени парчиња; дрвени 

брикети; дрвени парчиња за чадење и 

ароматизирање храна; дрвени парчиња за 

употреба како гориво; дрвен јаглен за 

скара; дрво за употреба како гориво; 

гориво од дрвени пелети; логови за камин; 

полесна течност од дрвен јаглен; јаглен од 

бамбус  

кл. 16  хартија, картон; печатени 

материјали, книги, списанија, печатени 

периодични публикации и канцелариски 

материјали; упатствени и наставни 

материјали (освен апарати); кеси и 

артикли за пакување, завиткување и 

складирање на хартија и картон; хартиени 

крпи; хартија за печење; хартиени 

канцелариски материјали; хартиени 

салфетки; кујнска хартија; кутии од картон 

или хартија; хартиени амбалажи; хартија 

за тетратки; хартиени ленти; хартија за 

пликови; хартиени шамичиња; уметничка 

хартија; лигавчиња од хартија; знаци од 

хартија; хартија од ткаенина; хартиени 

крпи за миење; венци од хартија; хартија 

за храна; индустриска хартија; хартиени 

знаменца; хартиени панделки; хартија за 

разгледници; хартиени долиња (украсни 

подлоги); хартиени вреќи; хартиени 

етикети за закачување; хартија за 

хигиенска употреба; тоалетна хартија; 

хартиени подлоги (хартија) за пишување; 

хартиени картони за јајца; кујнски ролни 

[хартија]; хартиени држачи за слики; 

плакати од хартија или картони; леплива 

хартија за белешки; филтри за кафе (од 

хартија); хартиени занаетчиски 

материјали; кеси за сендвичи [од хартија]; 

филтри од хартија; декоративни 

централни делови од хартија; хартиени 

украси за торта; филтри за чај од хартија; 

хартиени одбележувачи за во книги; 

хартија за завиткување храна; декорации 

за маса од хартија; рекламни знаци од 

хартија; фигури направени од хартија; 

невградени хартиени навлаки за мебел; 

хартија или картон за полнење; 

натписи(табли) од хартија или картон; 

уметнички дела изработени од хартија; 

обвивки за шишиња од хартија или картон; 

хартија за употреба во производство на 

тапети  

кл. 19  неметални градежни 

материјали;градежни компоненти на 

дрво;дрво за градежни цели;рамки на 

прозорци изработени од дрво, прозорци и 

прекривки за прозорци (што не се од 

метал), надворешни ролетни (неметални) 

за прозорци, неметални рамки на 

прозорци, неметални прозорски 

довратници, внатрешни неметални 

ролетни за прозорци, склопови за 

прозорци од лувер (неметални), рамки 

(неметални) за застаклени 
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прозорци;дрвени подови, дрвени плочки, 

материјали за порамнување на подови, 

бамбусови подови, паркетни подови, 

подна подлога, ламинатни подови, 

структурни греди (неметални) за изградба 

на подови;врати (дрвени);опрема за врати 

(неметални), куќишта за врати 

(неметални), рамки за врати (што не се од 

метал), панели за врати (што не се од 

метал), врати (неметални) за употреба во 

гаражи, преклопни врати (што не се од 

метал), рамки (неметални) за врати, 

внатрешни врати (што не се од метал); 

дрвени панели за градба, иверица, 

фурнири, плочи изработени од честички 

од дрво, плочи од дрвени влакна, гипс 

плочи, сламена плоча, иверка; обработено 

дрво, ламинирано дрво, импрегнирано 

тркалезно дрво, граѓа; цврсто дрво, 

дрвени греди, дрвени столбови, градежни 

плочи, ленти за ивици, дрво со кора, 

лајсни од дрво; производи од дрво, дрвени 

напречни греди, дрвени зглобови, греди од 

дрво, ламинирано дрво, плоча од дрвена 

волна, плочи од честички од смола, 

решетки, штици за обложување, дрвени 

скали, дрвени скелиња, компресирана 

плута за градење; плоча од дрвена маса  

кл. 20  мебел; фигури направени од дрво; 

фигурини направени од дрво; 

фотографски рамки од дрво; мебел 

направен од дрво; кутии направени од 

дрво; дивани направени од дрво; 

поштенски сандачиња направени од дрво; 

граничници за врати од дрво; рачки за 

фиоки од дрво; кревети направени од 

дрво; рамки од дрво за кревети; 

граничници за прозорци од дрво; ѕидни 

украси од дрво; дрвени панели за мебел; 

дрвени држачи за табли; мебел за во 

градина произведен од дрво; макети 

[украси] од дрво; макети на животни 

[украси] изработени од дрво; уметнички 

дела изработени од дрво; кутии 

изработени од дрво обложено со хартија; 

монтажни врати од дрво за мебел; макети 

на фигури [украси] изработени од дрво; 

кутии (пакување) во измислена форма 

[дрво]; мебел за куќа, канцеларија и 

градина; мебел за канцеларии; мебел 

(канцеларија); подвижни канцелариски 

прегради; канцелариски фотелји; 

канцелариски столови; канцелариски 

бироа; канцелариски мебел; канцелариски 

реквизити [мебел]; канцелариски 

столчиња; канцелариски полици; 

канцелариски маси; фиоки [делови од 

мебел]; организатори на плакари [делови 

од мебел]; задни панели [делови од 

мебел]; полици; полици за книги; куќи за 

миленичиња; куќи за птици; кревети за 

домашни миленици; куќи за домашни 

миленици; кутии за домашни миленици; 

куќи за кучиња [куќички]; сандаци; ковчези 

[цандаци]; тапи за шишиња; тапи за 

садови; ратан; фигури направени од 

ратан; мебел изработен од ратан; ратан 

[необработен или делумно обработен 

материјал]; бамбус; бамбус трска; мебел 

од бамбус; бамбусови ролетни; ролетни од 

бамбус (сударе); завеси (бамбус); завеси 

од бамбус; бамбусови полици [мебел]; 

уметнички дела од бамбус; пенливи 

душеци; перници од мемори пена; ролетни 

(внатрешни решеткасти); хоризонтални 

венецијанер ролетни [внатрешни] за 

врати; хоризонтални венецијанер ролетни 

[внатрешни] за прозорци; хоризонтални 

решеткасти ролетни [внатрешни] за врати; 

опрема, што не е од метал, за ролетни  

кл. 35  рекламирање; бизнис ревизија; 

деловно управување и административни 

услуги во областа на администрација на 

шумите, управување со шумите, 

шумарството, дрвната индустрија и 

производство на стоки направени од дрво  
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кл. 42  сертификација [контрола на 

квалитет]; тестирање, анализа, евалуација 

и сертифицирање на производи, услуги и 

практики од трети страни за усогласеност 

со стандардите поврзани со одржливо 

управување со шумите; истражување во 

областа на одржливо управување со 

шумите; услуги во врска со 

спроведувањето на шемите за 

сертификација, имено консултантски 

услуги во врска со тестирање на 

стандарди, критериуми за сертификација и 

упатства за сертификација; услуги во 

врска со спроведувањето на шемите за 

сертификација, имено доделување на 

сертификација, следење на усогласеноста 

на стандардите; ревизија и евалуација на 

учесниците во шемата за сертификација; 

давање информации и совети на 

учесниците за шемата за сертификација; 

консултантски услуги за управување со 

квалитет, контрола на квалитет и 

осигурување на квалитет; услуги за 

проценка, верификација, сертификација и 

ревизија во врска со одржливо 

управување со шумите; процена на 

квалитетот на непречесени дрва  

 

(210) TM  2020/1266 (220) 24/12/2020 

(442) 31/03/2021 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, 

DE 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

James Cook 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  вински алкохол  

кл. 33  алкохолни пијалоци, особено 

жестоки алкохолни пијалоци  

 

(210) TM  2020/1267 (220) 24/12/2020 

(442) 31/03/2021 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, 

DE 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 
(591) бела и сите нијанси на сина 

(531) 15.07.07;24.15.08;24.17.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо и производи од месо, риба и 

производи од риба, живина и производи од 

живина, дивеч и производи од дивеч, 

колбасици и сувомеснати производи, 

школки, неживи, производи направени од 

школки, неживи, морски плодови, неживи, 

производи направени од морски плодови, 

неживи; екстракти од месо, риба, живина, 

дивеч, школки, зеленчук и овошје; 

конзервирано, замрзнато, сушено и 

зготвено овошје и зеленчук, вклучително 

гореспоменатите производи да бидат 

маринирани во сладок и/или кисел 

сос;препарати направени од 

компири;желе;џемови, мармалад, пире од 

овошје, слатки намази направени од 

овошје или зеленчук, слатки намази 

направени од јаткасти плодови;јајца, 

млеко и млечни производи, путер, сирење, 

производи од сирење, павлака, јогурт, 

урда, млеко во прав за исхрана, десерти 

од овошје, процесирани јаткасти плодови, 

јогурт, урда и/или павлака;подготвени 



 

 

206 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/Buletini Бр./Nr. 3/2021 - 31/03/2021 
 

јаткасти плодови, мешавини од јаткасти 

плодови, мешавина од јаткасти плодови со 

сушено овошје;масти и масла за 

јадење;супи во конзерва, препарати за 

правење супа, чорба;салати кои се 

состојат претежно од месо, риба, живина, 

дивеч, школки, зеленчук, овошје и/или 

млечни производи;готови јадења кои се 

состојат во главно од месо, риба, живина, 

дивеч, школки, зеленчук, овошје и/или 

млечни производи;замрзната храна која се 

состои претежно од месо, риба, живина, 

дивеч, школки, зеленчук, овошје и/или 

млечни производи;диететска храна, освен 

за медицински цели, која се состои 

претежно од месо, риба, живина, дивеч, 

школки, зеленчук, овошје и/или млечни 

производи  

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

вештачко кафе; пијалоци од кафе, чај, 

какао и чоколадо; препарати од кафе и 

какао за правење на алкохолни или 

безалкохолни напитоци; брашно и 

препарати направени од житарки, житарки, 

мусли и производи од интегрални житарки; 

прехрамбени тестенини, нудли и 

производи од нудли, пица и производи од 

пица; суши; леб, отворени сендвичи, 

сендвичи, слатки и слаткарски производи, 

слаткарски производи од шеќер, чоколади 

и чоколадни производи; мраз што се јаде; 

пудинзи; мед; сол; сенф; мајонез, кечап; 

оцет, сосови (мирудии), преливи за 

салата; зачини, екстракти од зачини, 

сушени билки; ароми за храна освен 

есенцијални масла; готови оброци кои се 

состојат во главно од препарати 

направени од житарки, тестенини, нудли, 

ориз, леб, слатки и/или слаткарски 

производи; замрзната храна составена 

претежно од препарати од житарки, 

прехрамбени тестенини, нудли, ориз, леб, 

печени производи и/или слаткарски 

производи; диететска храна, освен за 

медицински цели која се состои претежно 

од препарати од житарки, прехрамбени 

тестенини, нудли, ориз, леб, печени 

производи и/или слаткарски производи  

кл. 31  свежи овошје и зеленчук; јаткасти 

плодови [овошје]; семки, природни билки и 

цвеќиња; сушени растенија; храна за 

животни и додатоци за храна за животни; 

слама за животни  

кл. 32  пива, безалкохолно пиво, диетално 

пиво, мешани пијалоци од пиво; 

минерална и газирана вода и други 

безалкохолни пијалоци; лимонади; овошни 

пијалоци и овошни џусеви; смутиња; 

сирупи и други препрати за правење на 

пијалоци  

 

(210) TM  2020/1268 (220) 24/12/2020 

(442) 31/03/2021 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, 

DE 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

GOLDFIELD 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун; производи од тутун, особено 

цигари; хартии за цигари, туби за цигари; 

артикли за пушачи, имено метални кутии 

за тутун, држачи за пури и цигари, кутии за 

пури и цигари,пепелници, ниту едно од 

гореспоменатите производи не се 

направени од скапоцени метали или нивни 

легури или обложени со истите, држачи за 

лулиња, чистачи за лулиња, секачи за 

пури, лулиња, запалки, џебна опрема за 

виткање на цигари, филтри за 

цигари;ќибрит  



 

 

207 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/Buletini Бр./Nr. 3/2021 - 31/03/2021 
 

 

(210) TM  2020/1269 (220) 25/12/2020 

(442) 31/03/2021 

(731) Трговско друштво за услуги, 

електроника и инжинеринг ТН-ТВ 

ВЕСЕЛИН ДООЕЛ Скопје бул. Јане 

Сандански бр. 47, 1000, Скопје, MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 
(591) црна, бела 

(531) 27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  аудио опрема; звучници, системи од 

звучници, звучници со вграден засилувач, 

кутии за звучници, кутии за звучници со 

вграден засилувач, куќишта прилагодени 

за звучници, системи од звучници што се 

состои од звучници и кутии за звучници; 

засилувачи, аудио засилувачи, пред-

засилувачи; кабли, а особено аудио кабли, 

конектори за аудио кабли, кабли за 

звучници, електрични кабли, електронски 

кабли, продолжни кабли  

кл. 35  организација на настани, изложби, 

саеми, и шоуа за комерцијални, 

промотивни и рекламни цели  

кл. 41  огранизација на музички настани; 

изнајмување на аудио и видео опрема  

 

(210) TM  2020/1272 (220) 25/12/2020 

(442) 31/03/2021 

(731) Koncern za proizvodnju i promet 

konditorskih proizvoda BAMBI A.D. 

Požarevac Ðure Ðakovića bb, 12 000, 

Požarevac, RS 

(740) Влатко Величковски, адвокат ул. 

Франклин Рузвелт бр. 1/1-5, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) темно сина 

(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  интегрални бисквити  

 

(210) TM  2020/1273 (220) 25/12/2020 

(442) 31/03/2021 

(731) Koncern za proizvodnju i promet 

konditorskih proizvoda BAMBI A.D. 

Požarevac 

Ðure Ðakovića bb, 12 000, Požarevac, RS 

(740) Влатко Величковски, адвокат ул. 

Франклин Рузвелт бр. 1/1-5, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) темно сина 

(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  интегрални бисквити  

 

(210) TM  2020/1274 (220) 25/12/2020 

(442) 31/03/2021 

(731) Koncern za proizvodnju i promet 

konditorskih proizvoda BAMBI A.D. 

Požarevac Ðure Ðakovića bb, 12 000, 

Požarevac, RS 

(740) Влатко Величковски, адвокат ул. 

Франклин Рузвелт бр. 1/1-5, 1000, Скопје 

(540)  
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(591) црна, бела 

(531) 27.05.24;27.07.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  производи од вафли, наполитанки, 

обланди  

 

(210) TM  2020/1275 (220) 25/12/2020 

(442) 31/03/2021 

(731) Koncern za proizvodnju i promet 

konditorskih proizvoda BAMBI A.D. 

Požarevac Ðure Ðakovića bb, 12 000, 

Požarevac, RS 

(740) Влатко Величковски, адвокат ул. 

Франклин Рузвелт бр. 1/1-5, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) портокалова, кафена, црна, бела 

(531) 05.07.11;08.01.22;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  производи од вафли, наполитанки, 

обланди  

 

(210) TM  2020/1276 (220) 25/12/2020 

(442) 31/03/2021 

(731) Koncern za proizvodnju i promet 

konditorskih proizvoda BAMBI A.D. 

Požarevac Ðure Ðakovića bb, 12 000, 

Požarevac, RS 

(740) Влатко Величковски, адвокат ул. 

Франклин Рузвелт бр. 1/1-5, 1000, Скопје 

(540)  

PlazMix 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  инстант мешавина на основа на 

бисквити и сушено овошје; инстант 

мешавина на основа на бисквити и 

јаткасто овошје; инстант мешавина на 

основа на бисквити и чоколада; инстант 

мешавина на основа на бисквити, сушено 

овошје и чоколада; инстант мешавина на 

основа на бисквити, јаткасто овошје и 

чоколада; инстант мешавина на основа на 

бисквити, сушено и јаткасто овошје и 

чоколада  

 

(210) TM  2020/1277 (220) 29/12/2020 

(442) 31/03/2021 

(731) VEM İlaç San. ve Tic A.Ş. Maslak 

Mahallesi AOS 55. Sokak 42 Maslak A Blok 

Sit. No: 2/134 Sariyer, Istanbul, TR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски 

Ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000, 

Скопје 

(540)  

Cardenor 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2020/1278 (220) 30/12/2020 

(442) 31/03/2021 

(731) Трговско друштво за 

производство трговија и услуги МЛИН 

АРГУЛИЦА ДООЕЛ увоз-извоз, с. 
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Аргулица Карбинци, с. Аргулица 2207 

Карбинци, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) сина, црвена, црна, бела 

(531) 02.01.11;25.01.05;26.01.22 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  брашно за исхрана, пченично 

брашно, пченкарно брашно, јуфки, 

макарони, равиоли, лазањи, тестенини, 

шпагети, високопротеински плочки од 

житарки, двопек, земички, леб, лебни 

трошки, пити, лазањи  

кл. 35  услуги на продажба на големо и 

мало на: брашно за исхрана, пченично 

брашно, пченкарно брашно, јуфки, 

макарони, равиоли, тестенини, шпагети, 

високопротеински плочки од житарки, 

двопек, земички, леб, лебни трошки, пити, 

лазањи  

 

(210) TM  2020/1279 (220) 30/12/2020 

(442) 31/03/2021 

(731) Трговско друштво за 

производство трговија и услуги МЛИН 

АРГУЛИЦА ДООЕЛ увоз-извоз, с. 

Аргулица Карбинци, с. Аргулица 2207 

Карбинци, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) сина, црвена, црна, бела 

(531) 02.01.11;25.01.05 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  брашно за исхрана, пченично 

брашно, пченкарно брашно, јуфки, 

макарони, равиоли, лазањи, тестенини, 

шпагети, високопротеински плочки од 

житарки, двопек, земички, леб, лебни 

трошки, пити, лазањи  

кл. 35  услуги на продажба на големо и 

мало на: брашно за исхрана, пченично 

брашно, пченкарно брашно, јуфки, 

макарони, равиоли, тестенини, шпагети, 

високопротеински плочки од житарки, 

двопек, земички, леб, лебни трошки, пити, 

лазањи  

 

(210) TM  2020/1281 (220) 30/12/2020 

(442) 31/03/2021 

(300) 2043410  31/07/2020  CA 

(731) Peak Oyun Yazilim ve Pazarlama 

A.S. DBA Peak Games Inebolu Sokak 

No:39, 3rd Floor, Kabatas Beyoglu, 34427, 

Istanbul, TR 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

TOY BLAST 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски софтвер што може да 

се симнува; програми за компјутерски игри 
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што се симнуваат; програми за 

електронски игри што се симнуваат; 

интерактивни програми за видео игри што 

се симнуваат; софтвер за компјутерски 

апликации што се симнува за употреба во 

мобилни телефони, имено, компјутерски 

софтвер за обезбедување на пристап до 

електронски игри преку онлајн социјални 

мрежни веб страни; компјутерски софтвер 

што се симнува за употреба на мобилни 

уреди  

кл. 41  услуги на забава, имено, 

обезбедување онлајн компјутерски и 

електронски игри; услуги на забава, имено, 

обезбедување на привремена употреба на 

компјутерски игри што не се симнуваат за 

употреба на мобилни уреди; услуги на 

забава, имено, обезбедување на веб 

страна која содржи игри, сложувалки и 

информации за мобилни игри  

 

(210) TM  2020/1282 (220) 30/12/2020 

(442) 31/03/2021 

(300) 90086374  31/07/2020  US 

(731) Peak Oyun Yazilim ve Pazarlama 

A.S. DBA Peak Games Inebolu Sokak 

No:39, 3rd Floor, Kabatas Beyoglu, 34427, 

Istanbul, TR 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 
(531) 24.17.25;26.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски софтвер што може да 

се симнува; програми за компјутерски игри 

што се симнуваат; програми за 

електронски игри што се симнуваат; 

интерактивни програми за видео игри што 

се симнуваат; софтвер за компјутерски 

апликации што се симнува за употреба во 

мобилни телефони, имено, компјутерски 

софтвер за обезбедување на пристап до 

електронски игри преку онлајн социјални 

мрежни веб страни; компјутерски софтвер 

што се симнува за употреба на мобилни 

уреди  

кл. 41  услуги на забава, имено, 

обезбедување онлајн компјутерски и 

електронски игри; услуги на забава, имено, 

обезбедување на привремена употреба на 

компјутерски игри што не се симнуваат за 

употреба на мобилни уреди; услуги на 

забава, имено, обезбедување на веб 

страна која содржи игри, сложувалки и 

информации за мобилни игри  

 

(210) TM  2020/1283 (220) 30/12/2020 

(442) 31/03/2021 

(300) 2043411  31/07/2020  CA 

(731) Peak Oyun Yazilim ve Pazarlama 

A.S. DBA Peak Games Inebolu Sokak 

No:39, 3rd Floor, Kabatas Beyoglu, 34427, 

Istanbul, TR 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

TOON BLAST 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски софтвер што може да 

се симнува; програми за компјутерски игри 

што се симнуваат; програми за 
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електронски игри што се симнуваат; 

интерактивни програми за видео игри што 

се симнуваат; софтвер за компјутерски 

апликации што се симнува за употреба во 

мобилни телефони, имено, компјутерски 

софтвер за обезбедување на пристап до 

електронски игри преку онлајн социјални 

мрежни веб страни; компјутерски софтвер 

што се симнува за употреба на мобилни 

уреди  

кл. 41  услуги на забава, имено, 

обезбедување онлајн компјутерски и 

електронски игри; услуги на забава, имено, 

обезбедување на привремена употреба на 

компјутерски игри што не се симнуваат за 

употреба на мобилни уреди; услуги на 

забава, имено, обезбедување на веб 

страна која содржи игри, сложувалки и 

информации за мобилни игри  

 

(210) TM  2020/1284 (220) 30/12/2020 

(442) 31/03/2021 

(731) Регруп ДОО увоз-извоз Скопје 

Никола Парапунов 3/96, Скопје, MK 

(540)  

MRE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  висококалорична диететска храна  

кл. 29  висококалорична храна за човечка 

исхрана  

кл. 35  услуги, препродажба на големо и 

мало со висококалорична диететска храна 

и висококалорична храна за човечка 

употреба  

 

(210) TM  2020/1286 (220) 30/12/2020 

(442) 31/03/2021 

(731) Друштво за услуги и трговија 

ИНТЕРВОРКС увоз-извоз ДООЕЛ 

Битола ул. Карпош 14, 7000, Битола, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(591) бела, црвена, сива, црна 

(531) 26.01.06;26.01.19;27.05.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи; аутсорсинг услуги 

[поддршка на бизниси], бизнис (помош во 

водењето биснис), бизнис информации, 

бизнис испитување, бизнис истражување, 

бизнис консултирање (професионално 

бизнис консултирање), бизнис проценки, 

вработување персонал (НР логистика); 

експерти за ефикасност, компјутерски бази 

на податоци (систематизација на 

информации во компјутерски бази на 

податоци); компјутерски бази на податоци 

(собирање информации во компјутерски 

бази на податоци), компјутерско 

рекламирање преку интернет, 

комуникациски медиуми (презентација на 

стоки преку комуникациски медиуми), за 

малопродажба, консултации за 

раководење со персонал, консултирање 

(професионално бизнис консултирање), 

маркетинг истражување, маркетинг студии, 

надворешно рекламирање, односи со 

јавноста, организирање бизнис настани за 

комерцијални и рекламни цели, 

организирање трговски саеми за 

комерцијални и рекламни цели, 

организирање бизнис конференции 

(маркетинг, продажба, менаџмент), 

семинари и обуки од областа на бизнисот; 

помош во водењето бизнис, бизнис 

консалтинг, медијација за започнување 

бизнис локално и меѓународно; 

пребарување податоци во компјутерски 



 

 

212 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/Buletini Бр./Nr. 3/2021 - 31/03/2021 
 

датотеки за трети лица, проценки (бизнис 

проценки), раководење (советодавни слуги 

за бизнис раководење), раководење со 

датотеки (компјутеризирано раководење 

со датотеки), раководење со персонал 

(консултации за раководење со персонал), 

систематизација на информации во 

компјутерски бази на податоци, собирање 

информации во компјутерските бази на 

податоци, советување за бизнис 

работење, советување за бизнис 

работење и организација, услуги за 

преместување на бизнисите  

кл. 41  образовни услуги;подготвување на 

наставата;забава;спортски и културни 

активности;академии 

[образование];тренинг 

(обука);конференции (организирање и 

водење конференции);конгреси 

(организирање и водење 

конгреси);информирање за 

образование;он-лајн публикување 

електронски книги и 

списанија;организирање натпревари 

[образование или забава];организирање 

изложби за културни или образовни 

цели;практична обука 

[демонстрирање];објавување текстови, со 

искпучок на рекламни 

текстови;организирање и водење на 

работилници [обука]  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се 

однесуваат на истите, услуги за 

индустриски анализи и истражувања, 

проектирање и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер, издавање на софтвер, 

изработка (концепирање) на софтвери, 

други консултации и понуда на софтвер, 

консултации во врска со сметачи, 

компјутерски хардвер, консултации во 

врска со хардвер, литографско печатење, 

офсет печатење, печатарство, 

професионална ориентација, сметачи 

(изнајмување сметачи), сметачи 

(програмирање на сметачите), стручни 

консултации (кои не се однесуваат на 

водење на работите), уредување и 

одржување на веб страници, централна 

база на податоци (изнајмување време за 

пристап до базите на податоци), 

обработка на податоци, компјутерски 

активности; софтверски решенија и 

развивање на апликации за он-лајн 

бизниси; изнајмување веб [интернет] 

сервери, изнајмување компјутерски 

програми, компјутерски бази на податоци 

(обновување компјутерски бази на 

податоци), компјутерски системи, 

компјутерско програмирање  

 

(210) TM  2020/1287 (220) 29/12/2020 

(442) 31/03/2021 

(731) Fujikura Ltd. 5-1, Kiba 1-chome, 

Koto-ku, Tokyo 135-8512, JP 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 
(531) 26.11.25;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  алатни машини; машини за сечење; 

електрични апарати за заварување; 

контролни механизми за машини и мотори; 

преносливи алати што не се рачно 

управувани; калапи и модели (делови од 

машини)  

кл. 9  компјутерски програми (софтвер што 

може да се симнува од интернет); оптички 

влакна; кабли од оптички влакна; 

спојувачи на фузија на оптички влакна; 
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ласерски генератори, што не се за 

медицинска употреба; електроди за 

спојувачи на фузија на оптички влакна; 

оптички засилувачи; конектори за оптички 

влакна; уред за чистење на оптички 

влакна; оптички сврзници за оптичка 

комуникација; фиберскопи, не за 

медицинска употреба; електични 

приклучоци за кабли; електронски струјни 

кола; флексибилни печатени плочки 

(флексибилни печатени електрични кола); 

електронски прекинувачи во форма на 

низи од метални куполи за мобилни 

телефони, персонални дигитални 

асистенти (PDAs), автоматизација за 

канцеларија и инструменти за мерење; 

мембрански прекинувач; сензори за 

притисок; сензори за кислород, не за 

медицинска употреба; електронски 

конектори; конектори за печатени плочки, 

конектори за коаксијални кабли; конектори 

за рамни кабли; рамни кабли; коаксијални 

кабли; склоп на автомобилски електрични 

жици; конектори за склоп на автомобилски 

електрични жици; антени; антени од филм, 

имено антени во форма на електрични 

кола кои функционираат како антени 

формирани на подлоги од филм; апарати 

за регулирање топлина, имено радијатори 

со топлински цевки за телекомуникациски 

машини и апарати и електонски машини и 

апарати; ладилник за телекомуникациски 

машини и апарати и електронски машини 

и апарати; електрични кабли; електронски 

кабли; електрични жици; конектори за 

електронски кола; спојки за жици 

(електрицитет); конектори (електрицитет); 

конектори за електрични кабли  

 

(210) TM  2021/3 (220) 05/01/2021 

(442) 31/03/2021 

(731) Deva Holding A.Ş. Halkali Merkez 

Mah. Baskin Ekspres Cad. No. 1 34303, 

Kucukcekmece, Istanbul, TR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски 

Ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000, 

Скопје 

(540)  

Prexodin 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2021/5 (220) 08/01/2021 

(442) 31/03/2021 

(731) RSM Company SH.P.K, Prishtinë, R. 

E Kosovës РСМ КОМПАНИ ДООЕЛ 

Приштина 

Çagllavicë, Prishtinë, R. E Kosovës, ул. 

Чаглавица, Приштина, XX 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(591) жолта, сива, темно сина 

(531) 26.04.03;26.04.16;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  водење дејности; вработување; 

дејности (помош во водење на дејностите); 

дејности (професионални консултации); 

организирање дејности (советување за 

организирање на дејностите); персонал 

(вработување персонал); управување со 

работи  

кл. 36  закуп на недвижен имот; згради 
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(управување со станбени згради); 

изнајмување станови; консултации по 

повод финансиски прашања; недвижен 

имот (агенции за недвижен имот); 

недвижен имот (проценка на недвижниот 

имот); недвижен имот (управување со 

недвижниот имот); посредување; 

посредување во трговијата со недвижен 

имот; проценка на недвижен имот; 

средства (електронски преносни 

средства); средства (вложување 

средства); станарина (наплата на 

станарина); станови (изнајмување 

станови); финансиска анализа; 

финансиски дејности; финансиски 

информации; финансиско управување  

кл. 37  градежни конструкции, поправки; 

инсталациски услуги; услуги на градење, 

градби, управување со градби, 

консултантски услуги во врска со 

градежништво, одржување на градби  

 

(210) TM  2021/6 (220) 11/01/2021 

(442) 31/03/2021 

(731) EMVCo, LLC (limited liability 

company of Delaware) do Visa Holdings, 

Inc. 900 Metro Center Blvd. Foster City, 

California 94404, US 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. 

“Народен фронт” 7/4 П.Фах 768 

(540)  

 
(531) 24.15.15;26.11.11;26.13.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  мобилни апликации, кои може да се 

даунлодираат, за електронска трговија (е-

трговија); компјутерски софтвер за е-

трговија; мобилни апликации, кои може да 

се даунлодираат, за финансиски услуги, за 

банкарски услуги, за услуги на плаќање на 

сметки, за услуги на кредитна картичка, за 

услуги на дебитна картичка, за услуги на 

платна/наплатна картичка (charge card), за 

услуги на при-пејд картичка, за 

електронски картични и дебитни 

трансакции, за електронски пренос на 

средства, за паметни картички и за 

електронски услуги за готовина, за услуги 

за процесирање на плаќања, за 

процесирање на финансиски и не-

финансиски трансакции; компјутерски 

софтвер за финансиски услуги, за 

банкарски услуги, за услуги на плаќање на 

сметки, за услуги на кредитна картичка, за 

услуги на дебитна картичка, за услуги на 

платна/наплатна картичка (charge card), за 

услуги за при-пејд картичка, за 

електронски картични и дебитни 

трансакции, за електронски пренос на 

средства, за паметни картички и за 

електронски услуги за готовина, за услуги 

за процесирање на плаќања, за 

процесирање на финансиски и не-

финансиски трансакции; компјутерски 

софтвер; апликациски софтвер (application 

software); електронски, прилагоден баркод, 

код со брз одговор ("QR code"), паметни 

картички со овозможен "RFID" и "NFC", 

кодирани картички, картички електронски 

носачи на податоци, електронски 

енкриптирачки единици, читачи на 

картички, електронски ознаки ("tags"), 

паметни ознаки ("smart tags"), скенери; 

компјутерски хардвер за плаќање и за 

цели на е-трговија и за автентикација, 

енкрипција и идентификација во 

финансиски и продажни трансакции  

кл. 36  финансиски услуги; банкарски 

услуги; услуги на плаќање на сметки; 

услуги на кредитна картичка; услуги на 
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дебитна картичка; услуги на на 

платна/наплатна картичка ("charge card"); 

услуги на при-пејд картичка; електронски 

картични и дебитни трансакции; 

електронски пренос на средства; услуги на 

паметни картички и електронски услуги на 

готовина; услуги за процесирање на 

плаќања; процесирање на финансиски 

трансакции онлајн, преку глобална 

компјутерска мрежа или преку 

телекомуникациски, мобилни или 

безжични уреди; услуги на автентикација 

на трансакција и верификација; 

електронски пренос на средства и услуги 

на менувачници (на валути); и 

распространување на финансиски 

информации и податоци за електронски 

плаќања преку глобална компјутерска 

мрежа или преку телекомуникациски, 

мобилни или безжични уреди; 

советодавни, консултантски и 

информациски услуги за претходното  

кл. 42  компјутерски услуги имено, 

овозможување на веб-базиран систем и 

он-лајн портал кој им овозможува на 

корисниците да вршат сигурни платежни 

трансакции преку интернетот; компјутерски 

услуги, имено, овозможување на веб-

базиран систем и онлајн портал кој има 

он-лајн, софтверски алатки без-

даунлодирање за употреба во услугите на 

процесирање на плаќања, процесирање на 

финансиски трансакции онлајн, преку 

глобална компјутерска мрежа или 

телекомуникациски, мобилни или 

безжични уреди, услуги на автентикација 

на трансакција и верификација, 

електронски пренос на средства; техничка 

верификација и автентикација на 

прилагоден баркод, код со брз одговор 

("QR") и "RFID" картички и читачи; 

хостирање на софтвер како услуга 

("SaaS"); софтвер како услуга ("SaaS"); 

советодавни, консултантски и 

информациски услуги за претходното  

 

(210) TM  2021/8 (220) 11/01/2021 

(442) 31/03/2021 

(731) Eckes-Granini Group GmbH and 

International Beer Breweries Ltd. Ludwig-

Eckes-Platz 1, 55268 Nieder-Olm, DE and 5 

Bar Lev Boulevard, Ashkelon, 7878102, IL 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

Prisun 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пива; минерални води (пијалаци); 

газирани води; безалкохолни пијалаци; 

безалкохолни овошни пијалаци; овошни 

сокови; сирупи за пијалаци; средства за 

правење пијалаци  

 

(210) TM  2021/13 (220) 30/12/2020 

(442) 31/03/2021 

(731) SYNGENTA CROP PROTECTION AG 

Rosentalstrasse 67 4058 Basel, CH 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

CENASTA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемикалии за употреба во 

земјоделие, хортикултура и шумарство, 

биостимуланти за растенија, препарати за 

јакнење на растенија, хемиски и/или 

биолошки препарати за управување со 

стрес кај растенија, препарати за 

регулирање на растот на растенијата, 

хемиски препарати за третман на семе, 

помошни средства (додатоци), кои не се за 
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медицинска и ветеринарна употреба  

кл. 5  препарати за уништување на 

штетници, инсектициди, фунгициди, 

хербициди  

 

(210) TM  2021/14 (220) 13/01/2021 

(442) 31/03/2021 

(731) VEM İlaç San. ve Tic A.Ş. Maslak 

Mahallesi AOS 55. Sokak 42 Maslak A Blok 

Sit. No: 2/134 Sariyer, Istanbul, TR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски 

Ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000, 

Скопје 

(540)  

Perfose 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2021/19 (220) 15/01/2021 

(442) 31/03/2021 

(731) Друштво за производство и 

трговија АГРО ГЛОБАЛ ДООЕЛ увоз-

извоз Скопје 

ул. Јустинијан Први бр. 43а, 1050 

Драчево, Скопје, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) темно зелена, светло зелена, бела 

(531) 26.01.16;27.05.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  субстрати за површински посеви 

(земјоделство), ѓубрива за употреба во 

земјоделство, азотни ѓубрива, азотни 

ѓубриња, алги (ѓубре), животинско ѓубриво, 

површинско ѓубре за хумус, препарати за 

ѓубрење, производи за одржување 

обработлива земја, производи за 

регулирање растот на растенија, соли 

(ѓубрива), тресет (ѓубриво), фосфати 

(ѓубрива), глина за хидрофонично 

одгледување растенија, гени на цвеќиња 

за земјоделско производство, земја за 

одгледување растенија, цвеќе (производи 

за конзервирање цвеќе), хемиски 

додатоци на инсектицидите, хемиски 

препарати за заштита од житен плевел, 

хемиски производи за градинарство со 

исклучок на фунгициди, хебрициди, 

инсектициди и паразитициди, течности за 

хидраулични системи  

кл. 31  растителни семиња, садници (за 

цвеќиња и зеленчук), растенија, цвеќе 

природно  

кл. 35  услуги на продажба на големо и 

услуги на продажба на мало на: субстрати 

за површински посеви (земјоделство), 

ѓубрива за употреба во земјоделство, 

азотни ѓубрива, азотни ѓубриња, алги 

(ѓубре), животинско ѓубриво, површинско 

ѓубре за хумус, препарати за ѓубрење, 

производи за одржување обработлива 

земја, производи за регулирање растот на 

растенија, соли (ѓубрива), тресет 

(ѓубриво), фосфати (ѓубрива), глина за 

хидрофонично одгледување растенија, 

гени на цвеќиња за земјоделско 

производство, земја за одгледување 

растенија, цвеќе (производи за 

конзервирање цвеќе), хемиски додатоци 

на инсектицидите, хемиски препарати за 

заштита од житен плевел, хемиски 

производи за градинарство со исклучок на 

фунгициди, хебрициди, инсектициди и 

паразитициди, течности за хидраулични 

системи, растителни семиња, садници (за 

цвеќиња и зеленчук), растенија, цвеќе 

природно, фолии за земјоделие, системи 

за наводнување  
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(210) TM  2021/22 (220) 18/01/2021 

(442) 31/03/2021 

(731) КАМ ДОО ул. Индустриска ББ, 

1000, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(591) бела, жолта, светло и темно кафена, 

црна 

(531) 02.03.11;02.03.23 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  брашно и производи од жито, леб, 

производи од тесто и слатки, квасец, 

прашок за печење, пити, тесто за печива, 

лиснати теста, смрзнати лиснати теста, 

полнети лиснати теста, пецива од лиснати 

теста  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; услуги на увоз - извоз и 

трговија на големо и мало со: брашно и 

производи од жито, леб, производи од 

тесто и слатки, квасец, прашок за печење, 

пити, тесто за печива, лиснати теста, 

смрзнати лиснати теста, полнети лиснати 

теста, пецива од лиснати теста  

 

(210) TM  2021/23 (220) 18/01/2021 

(442) 31/03/2021 

(731) КАМ ДОО ул. Индустриска ББ, 

1000, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

SechiPechi 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки; конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук; 

желеа, џемови, компоти; јајца, масла и 

масти за јадење  

кл. 30  кафе, ориз, замена за кафе; 

брашно и производи од жито, леб, 

производи од тесто и слатки, квасец, 

прашок за печење, пити, тесто за печива, 

лиснати теста, смрзнати лиснати теста, 

полнети лиснати теста, пецива од лиснати 

теста, тестенини  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; услуги на увоз - извоз и 

трговија на големо и мало со: месо, риба, 

живина и дивеч; месни преработки; 

конзервирано, смрзнато, сушено и варено 

овошје и зеленчук; желеа, џемови, 

компоти; јајца, масла и масти за јадење; 

кафе, ориз, замена за кафе; брашно и 

производи од жито, леб, производи од 

тесто и слатки, квасец, прашок за печење, 

пити, тесто за печива, лиснати теста, 

смрзнати лиснати теста, полнети лиснати 

теста, пецива од лиснати теста, тестенини  

 

(210) TM  2021/24 (220) 18/01/2021 

(442) 31/03/2021 

(731) PIETRO CORICELLI - S.P.A. Voc  

Madonna  di  Lugo  44,  Frazione Case 

Sparse di Spoleto, 06049 SPOLETO (PG), 

IT 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  
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(531) 24.17.01;26.01.20 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  масти и масла за јадење; 

маслиново масло; масло од кикирики; 

сончогледово масло; пченкарно масло; 

масло од пченка; масло за готвење; масла 

од семиња; масло од зрна од соја; 

растителни масла за исхрана; маслинки, 

преработени; маслинки, конзервирани; 

паста од маслинки; конзервирано, 

замрзнато, сушено и варено овошје и 

зеленчук, зрнеста храна, конзервирана; 

зрнеста храна, сушена; зрнеста храна, 

зготвена; кисели краставички; јајца; млеко 

и млечни производи; сирење и кашкавал; 

крем сирење; меко бело сирење; јогурт; 

месо, риба, живина и дивеч; месни 

преработки; сувомеснати производи; желе, 

џемови; компоти  

 

(210) TM  2021/25 (220) 13/01/2021 

(442) 31/03/2021 

(731) ESCO Group LLC 2141 NW 25th Ave 

Portland, OR 97210, US 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

ESCO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  железни метални одлеаноци и 

кованици, имено, железни легури отпорни 

на абење, железни легури отпорни на 

корозија, железни легури отпорни на 

топлина  

кл. 7  алати за употреба со опрема за 

ископување и пренесување на земја; 

имено, шилести заби за ископување, 

адаптери за монтирање на заби за 

ископување, и компоненти за 

прицврстување на заби за ископување на 

корпи за ископување кои се користат на 

механизирана опрема, имено, утоварувачи 

на тркала, гасеничен утоварувач, 

хидрауличен ескаватор, хидрауличен 

багер (ровокопач) со обратна лопата, 

хидраулични челни лопати (кошеви), 

dragline багер, механички багер со челен 

кош и друга опрема за пренесување на 

земја; шилести заби за ископување кои се 

користат на подривачи за дозери, 

хидраулични ескаватори, хидрауличен 

багер (ровокопач) со обратна лопата, и 

моторни грејдери;шилести заби за 

ископување кои се користат за корпите на 

подривачите (плуговите) за хидраулични 

ескаватори и хидрауличен багер 

(ровокопач) со обратна лопата  

 

(210) TM  2021/26 (220) 20/01/2021 

(442) 31/03/2021 

(731) BOSNALIJEK d.d. Jukićeva 53, 

71000, Sarajevo, BA 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. 

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

(540)  

LYMUNIX 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2021/28 (220) 22/01/2021 

(442) 31/03/2021 

(731) Кирил Рибарски ул. Скупи 1А бр. 

14, Скопје, MK 
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(740) Адвокатско друштво Пепељугоски 

Ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000, 

Скопје 

(540)  

RIBARSKI 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати за емитување звук; апарати 

за забава приспособени за употреба со 

надворешен екран или монитор; апарати 

за репродукција на звук; апарати за 

снимање на звук; високотонци за 

звучници; грамофони; грамофонски игли; 

дискови (компакт дискови); дискови за 

снимање на звук; звук (ленти за снимање 

звук); звучници; компакт диск плеери; 

кутии за звучници; ленти за снимање звук; 

микрофони; плеери (ДВД плеери); радија; 

апарати за снимање; пренос и 

репродукција на звук; снимени цедеа со 

музика  

кл. 15  музички инструменти; тромбон; 

пијано  

кл. 35  услуги за рекламирање и 

маркетинг; промоција и рекламирање на 

музички и едукативни настани; објавување 

рекламни текстови; огласување; 

рекламирање по пат на радио; 

рекламирање по пат на телевизија; 

рекламирање по пат на интернет; 

надворешно рекламирање; рекламирање 

преку социјални мрежи; компјутерско 

рекламирање преку интернет; 

организирање и водење на работите  

кл. 41  забавни и културни активности; 

организирање и водење на концерти; 

забава; продукција на музички емисии; 

музичари; пеачи; звучни записи; 

изнајмување звучни записи; услуги на 

компонирање на музика; забавни 

манифестации; објавување и уредување 

на печатени материјали; музички групи; 

образовни услуги; музички школи; 

подготвување настава; организирање 

натпревари; услуги на класична музика; 

шоу програми; услови за рекреирање; 

услуги на естрадни уметници; услуги на 

оркестри; он-лајн публикување; 

организирање на музички и едукативни 

настани; организирање на фестивали; 

фестивали за културни цели; 

организирање на програми за обуки на 

млади  
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ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA 
 
 

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

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

(510) (210) 

1 MK/T/2020/1133 

1 MK/T/2020/1152 

1 MK/T/2020/1199 

1 MK/T/2020/1200 

1 MK/T/2020/1266 

1 MK/T/2021/0013 

1 MK/T/2021/0019 

2 MK/T/2020/1262 

3 MK/T/2020/0299 

3 MK/T/2020/0376 

3 MK/T/2020/1080 

3 MK/T/2020/1169 

3 MK/T/2020/1199 

3 MK/T/2020/1200 

3 MK/T/2020/1262 

4 MK/T/2020/1263 

4 MK/T/2020/1264 

4 MK/T/2020/1265 

5 MK/T/2020/1050 

5 MK/T/2020/1080 

5 MK/T/2020/1086 

5 MK/T/2020/1122 

5 MK/T/2020/1137 

5 MK/T/2020/1138 

5 MK/T/2020/1139 

5 MK/T/2020/1140 

5 MK/T/2020/1166 

5 MK/T/2020/1169 

5 MK/T/2020/1197 

5 MK/T/2020/1199 

5 MK/T/2020/1200 

5 MK/T/2020/1236 

5 MK/T/2020/1254 

5 MK/T/2020/1257 

5 MK/T/2020/1258 

5 MK/T/2020/1277 

5 MK/T/2020/1284 

5 MK/T/2021/0003 

5 MK/T/2021/0013 

5 MK/T/2021/0014 

5 MK/T/2021/0026 

6 MK/T/2021/0025 

7 MK/T/2020/1255 

7 MK/T/2020/1287 

7 MK/T/2021/0025 

8 MK/T/2020/1096 

9 MK/T/2019/1298 

9 MK/T/2020/1255 

9 MK/T/2020/1256 

9 MK/T/2020/1269 

9 MK/T/2020/1281 

9 MK/T/2020/1282 

9 MK/T/2020/1283 

9 MK/T/2020/1287 

9 MK/T/2021/0006 

9 MK/T/2021/0028 

10 MK/T/2020/1169 

11 MK/T/2020/1054 

11 MK/T/2020/1255 

12 MK/T/2020/1255 

15 MK/T/2021/0028 

16 MK/T/2020/1096 

16 MK/T/2020/1263 

16 MK/T/2020/1264 

16 MK/T/2020/1265 

19 MK/T/2020/0862 

19 MK/T/2020/1263 

19 MK/T/2020/1264 

19 MK/T/2020/1265 

20 MK/T/2020/1263 

20 MK/T/2020/1264 

20 MK/T/2020/1265 

21 MK/T/2020/0376 

21 MK/T/2020/1160 

21 MK/T/2020/1169 

24 MK/T/2020/1066 

25 MK/T/2020/1066 

25 MK/T/2020/1096 

25 MK/T/2020/1174 

25 MK/T/2020/1256 

29 MK/T/2019/0946 
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29 MK/T/2020/0818 

29 MK/T/2020/0925 

29 MK/T/2020/1080 

29 MK/T/2020/1101 

29 MK/T/2020/1149 

29 MK/T/2020/1166 

29 MK/T/2020/1175 

29 MK/T/2020/1176 

29 MK/T/2020/1177 

29 MK/T/2020/1178 

29 MK/T/2020/1179 

29 MK/T/2020/1180 

29 MK/T/2020/1181 

29 MK/T/2020/1182 

29 MK/T/2020/1183 

29 MK/T/2020/1184 

29 MK/T/2020/1185 

29 MK/T/2020/1186 

29 MK/T/2020/1187 

29 MK/T/2020/1188 

29 MK/T/2020/1189 

29 MK/T/2020/1196 

29 MK/T/2020/1267 

29 MK/T/2020/1284 

29 MK/T/2021/0023 

29 MK/T/2021/0024 

30 MK/T/2019/1375 

30 MK/T/2019/1376 

30 MK/T/2020/0080 

30 MK/T/2020/1074 

30 MK/T/2020/1075 

30 MK/T/2020/1078 

30 MK/T/2020/1080 

30 MK/T/2020/1097 

30 MK/T/2020/1101 

30 MK/T/2020/1148 

30 MK/T/2020/1149 

30 MK/T/2020/1159 

30 MK/T/2020/1166 

30 MK/T/2020/1227 

30 MK/T/2020/1233 

30 MK/T/2020/1244 

30 MK/T/2020/1267 

30 MK/T/2020/1272 

30 MK/T/2020/1273 

30 MK/T/2020/1274 

30 MK/T/2020/1275 

30 MK/T/2020/1276 

30 MK/T/2020/1278 

30 MK/T/2020/1279 

30 MK/T/2021/0022 

30 MK/T/2021/0023 

31 MK/T/2020/0925 

31 MK/T/2020/1080 

31 MK/T/2020/1101 

31 MK/T/2020/1267 

31 MK/T/2021/0019 

32 MK/T/2019/0946 

32 MK/T/2019/1375 

32 MK/T/2020/0818 

32 MK/T/2020/1080 

32 MK/T/2020/1146 

32 MK/T/2020/1147 

32 MK/T/2020/1267 

32 MK/T/2021/0008 

33 MK/T/2019/0946 

33 MK/T/2020/0086 

33 MK/T/2020/0088 

33 MK/T/2020/0089 

33 MK/T/2020/0809 

33 MK/T/2020/1080 

33 MK/T/2020/1141 

33 MK/T/2020/1266 

34 MK/T/2020/1118 

34 MK/T/2020/1168 

34 MK/T/2020/1209 

34 MK/T/2020/1237 

34 MK/T/2020/1238 

34 MK/T/2020/1243 

34 MK/T/2020/1268 

35 MK/T/2019/1375 

35 MK/T/2019/1376 

35 MK/T/2020/0086 

35 MK/T/2020/0089 

35 MK/T/2020/0818 

35 MK/T/2020/0862 

35 MK/T/2020/1066 

35 MK/T/2020/1078 

35 MK/T/2020/1097 

35 MK/T/2020/1112 

35 MK/T/2020/1120 

35 MK/T/2020/1141 

35 MK/T/2020/1144 

35 MK/T/2020/1155 

35 MK/T/2020/1239 

35 MK/T/2020/1244 

35 MK/T/2020/1259 

35 MK/T/2020/1262 

35 MK/T/2020/1263 

35 MK/T/2020/1264 

35 MK/T/2020/1265 

35 MK/T/2020/1269 

35 MK/T/2020/1278 

35 MK/T/2020/1279 

35 MK/T/2020/1284 

35 MK/T/2020/1286 

35 MK/T/2021/0005 

35 MK/T/2021/0019 

35 MK/T/2021/0022 

35 MK/T/2021/0023 

35 MK/T/2021/0028 

36 MK/T/2020/1153 

36 MK/T/2020/1261 

36 MK/T/2021/0005 

36 MK/T/2021/0006 

37 MK/T/2020/1261 

37 MK/T/2021/0005 

38 MK/T/2019/1298 

38 MK/T/2020/1120 

38 MK/T/2020/1153 

38 MK/T/2020/1174 

38 MK/T/2020/1239 

38 MK/T/2020/1256 
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38 MK/T/2020/1259 

39 MK/T/2020/1079 

39 MK/T/2020/1202 

40 MK/T/2020/1054 

40 MK/T/2020/1164 

41 MK/T/2020/1080 

41 MK/T/2020/1112 

41 MK/T/2020/1120 

41 MK/T/2020/1141 

41 MK/T/2020/1144 

41 MK/T/2020/1154 

41 MK/T/2020/1155 

41 MK/T/2020/1164 

41 MK/T/2020/1174 

41 MK/T/2020/1239 

41 MK/T/2020/1256 

41 MK/T/2020/1259 

41 MK/T/2020/1261 

41 MK/T/2020/1269 

41 MK/T/2020/1281 

41 MK/T/2020/1282 

41 MK/T/2020/1283 

41 MK/T/2020/1286 

41 MK/T/2021/0028 

42 MK/T/2019/1298 

42 MK/T/2020/1144 

42 MK/T/2020/1153 

42 MK/T/2020/1166 

42 MK/T/2020/1263 

42 MK/T/2020/1264 

42 MK/T/2020/1265 

42 MK/T/2020/1286 

42 MK/T/2021/0006 

43 MK/T/2020/0809 

43 MK/T/2020/1079 

43 MK/T/2020/1098 

43 MK/T/2020/1099 

44 MK/T/2020/0809 

44 MK/T/2020/1166 

44 MK/T/2020/1221 

 

 

 

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ /    
PASQYRA SIPAS BARTËSVE TË APLIKIMEVE TË MARKAVE TREGTARE 

 
 

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

 

(731) (210) 

Array BioPharma Inc. MK/T/2020/1139 

Array BioPharma Inc. MK/T/2020/1140 

BOSNALIJEK d.d. MK/T/2021/0026 

British American Tobacco (Brands) Inc. MK/T/2020/1168 

British American Tobacco (Brands) Limited MK/T/2020/1209 

Colgate - Palmolive Company MK/T/2020/0299 

DECORAZIONI RIVEDIL S.R.L. MK/T/2020/1096 

Dentek Oral Care, Inc. MK/T/2020/1169 

Deva Holding A.Ş. MK/T/2021/0003 

Dow AgroSciences LLC MK/T/2020/1133 

Dow AgroSciences LLC MK/T/2020/1152 

EMVCo, LLC (limited liability company of Delaware) do Visa Holdings, Inc. MK/T/2021/0006 

ESCO Group LLC MK/T/2021/0025 

Forest Stewardship Council A.C. MK/T/2020/1263 

Forest Stewardship Council A.C. MK/T/2020/1264 

Forest Stewardship Council A.C. MK/T/2020/1265 

Fujikura Ltd. MK/T/2020/1287 
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Golden Group d.o.o. MK/T/2020/1079 

GÜROK TURİZM VE MADENCİLİK ANONİ ŞİRKETİ MK/T/2020/1160 

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac MK/T/2020/1122 

INNVENTA PHARM Drustvo sa ogranicenom odgovornoscu MK/T/2020/1257 

INNVENTA PHARM Drustvo sa ogranicenom odgovornoscu MK/T/2020/1258 

International Beer Breweries Ltd. MK/T/2021/0008 

KT & G Corporation, MK/T/2020/1118 

Kandit d.o.o. Osjek MK/T/2020/1074 

Kandit d.o.o. Osjek MK/T/2020/1075 

Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda BAMBI A.D. Požarevac MK/T/2020/1272 

Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda BAMBI A.D. Požarevac MK/T/2020/1273 

Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda BAMBI A.D. Požarevac MK/T/2020/1274 

Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda BAMBI A.D. Požarevac MK/T/2020/1275 

Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda BAMBI A.D. Požarevac MK/T/2020/1276 

Kraft Foods Schweiz Holding GMBH MK/T/2020/0080 

Lidl Stiftung & Co. KG MK/T/2020/1146 

Lidl Stiftung & Co. KG MK/T/2020/1147 

Lidl Stiftung & Co. KG MK/T/2020/1148 

Lidl Stiftung & Co. KG MK/T/2020/1149 

Lidl Stiftung & Co. KG MK/T/2020/1266 

Lidl Stiftung & Co. KG MK/T/2020/1267 

Lidl Stiftung & Co. KG MK/T/2020/1268 

PIETRO CORICELLI - S.P.A. MK/T/2021/0024 

Peak Oyun Yazilim ve Pazarlama A.S. DBA Peak Games MK/T/2020/1281 

Peak Oyun Yazilim ve Pazarlama A.S. DBA Peak Games MK/T/2020/1282 

Peak Oyun Yazilim ve Pazarlama A.S. DBA Peak Games MK/T/2020/1283 

Philip Morris Products S.A. MK/T/2020/1237 

Philip Morris Products S.A. MK/T/2020/1238 

Philip Morris Products S.A. MK/T/2020/1243 

REMEDICA Ltd MK/T/2020/1086 

RSM Company SH.P.K, Prishtinë, R. E Kosovës РСМ КОМПАНИ ДООЕЛ Приштина MK/T/2021/0005 

Riot Games, Inc. (a Delaware corporation) MK/T/2020/1174 

Riot Games, Inc. (a Delaware corporation) MK/T/2020/1256 

SAPONIA Kemiska, prehrambena i farmaceutska industrija, p.o., Osijek MK/T/2020/1199 

SAPONIA Kemiska, prehrambena i farmaceutska industrija, p.o., Osijek MK/T/2020/1200 

SYNGENTA CROP PROTECTION AG MK/T/2021/0013 

Telegram FZ-LLC MK/T/2019/1298 

Unilever IP Holdings B.V. MK/T/2020/1159 

VEM İlaç San. ve Tic A.Ş. MK/T/2020/1277 

VEM İlaç San. ve Tic A.Ş. MK/T/2021/0014 

VITAMER SH.P.K. MK/T/2020/1080 
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Wulf Gaertner Autoparts AG MK/T/2020/1255 

XILI STONE LL.C MK/T/2020/0862 

АД ЕВРОПА ф-ка за чоколади, вафли и бонбони MK/T/2020/1233 

Амир Куљику MK/T/2020/1066 

Бојан Неделковски MK/T/2020/1239 

ВЕНУСТАС MK/T/2020/1166 

Винарска Визба „Имако Вино“ дооел MK/T/2020/0809 

ДПТТУ “БИОТИКО“ ДОО MK/T/2019/1375 

ДПТТУ “БИОТИКО“ ДОО MK/T/2019/1376 

ДТ СТОКОМАК ДОО MK/T/2020/0376 

Друштво за авантуристички туризам, угостителство и услуги АРКАДИА 

АДВЕНТУРЕ ТРАВЕЛ увоз-извоз ДООЕЛ Битола MK/T/2020/1155 

Друштво за маркетинг и пропаганда ТОТАЛ МАРКЕТИНГ ДООЕЛ Зелениково MK/T/2020/1259 

Друштво за производство и трговија АГРО ГЛОБАЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје MK/T/2021/0019 

Друштво за производство и трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО увоз-

извоз Скопје MK/T/2020/1175 

Друштво за производство и трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО увоз-

извоз Скопје MK/T/2020/1176 

Друштво за производство и трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО увоз-

извоз Скопје MK/T/2020/1177 

Друштво за производство и трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО увоз-

извоз Скопје MK/T/2020/1178 

Друштво за производство и трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО увоз-

извоз Скопје MK/T/2020/1179 

Друштво за производство и трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО увоз-

извоз Скопје MK/T/2020/1180 

Друштво за производство и трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО увоз-

извоз Скопје MK/T/2020/1181 

Друштво за производство и трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО увоз-

извоз Скопје MK/T/2020/1182 

Друштво за производство и трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО увоз-

извоз Скопје MK/T/2020/1183 

Друштво за производство и трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО увоз-

извоз Скопје MK/T/2020/1184 

Друштво за производство и трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО увоз-

извоз Скопје MK/T/2020/1185 

Друштво за производство и трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО увоз-

извоз Скопје MK/T/2020/1186 

Друштво за производство и трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО увоз-

извоз Скопје MK/T/2020/1187 

Друштво за производство и трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО увоз-

извоз Скопје MK/T/2020/1188 

Друштво за производство и трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО увоз-

извоз Скопје MK/T/2020/1189 

Друштво за производство и трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО увоз- MK/T/2020/1196 
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извоз Скопје 

Друштво за производство и трговија на големо и мало СТЕЛ ИМПЕКС ДООЕЛ 

увоз-извоз MK/T/2020/1078 

Друштво за производство и трговија на големо и мало СТЕЛ ИМПЕКС ДООЕЛ 

увоз-извоз MK/T/2020/1097 

Друштво за производство, трговија и услуги ЈАБОЛЧЕЛО ДОО Скопје MK/T/2019/0946 

Друштво за производство, трговија и услуги Цане Момирчевски ГОЛЕМ ИЗВОР 

увоз-извоз Битола ДООЕЛ MK/T/2020/0925 

Друштво за производство, угостителство и услуги КАЧАМАКУ ДОО Гостивар MK/T/2020/1098 

Друштво за производство, угостителство и услуги КАЧАМАКУ ДОО Гостивар MK/T/2020/1099 

Друштво за транспорт и трговија и услуги МГС ДЕЛИВЕРИ ДООЕЛ Скопје MK/T/2020/1202 

Друштво за трговија и услуги БАКО-НУТС ДООЕЛ Скопје MK/T/2020/1101 

Друштво за трговија и услуги КИППЕР МАРКЕТ ДОО Желино MK/T/2020/1227 

Друштво за трговија, застапништво и маркетинг Царсо интернационал ДОО 

Илинден MK/T/2020/1050 

Друштво за управување со пакување и отпад од пакување АЛПАК-ЕКО ДОО 

Скопје MK/T/2020/1164 

Друштво за услуги и трговија ИНТЕРВОРКС увоз-извоз ДООЕЛ Битола MK/T/2020/1286 

Друштво за услуги и трговија ХАУСМАЈСТОР ДОМУВАЊЕ ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје MK/T/2020/1261 

Друштво за услуги и трговија ХАУСМАЈСТОР ДОМУВАЊЕ ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје MK/T/2020/1262 

Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје MK/T/2020/1137 

Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје MK/T/2020/1138 

Здружение на граѓани ЦЕФЕ Македонија Скопје MK/T/2020/1144 

Здружение на сомелиери на Република Македонија БРИКС Скопје MK/T/2020/1141 

Индустрија за млеко, млечни производи и сокови Млекара Акционерско друштво 

Битола MK/T/2020/0818 

КАМ ДОО MK/T/2021/0022 

КАМ ДОО MK/T/2021/0023 

КЕМОФАРМАЦИЈА ШЕ MK/T/2020/1197 

Кате Димитриевска MK/T/2020/1154 

Кирил Рибарски MK/T/2021/0028 

Куртиши Незир MK/T/2020/1244 

ПРОТОНСОН ДОО Скопје MK/T/2020/1153 

Регруп ДОО увоз-извоз Скопје MK/T/2020/1284 

САЛОНИКО 2019 ДООЕЛ Скопје MK/T/2020/0086 

САЛОНИКО 2019 ДООЕЛ Скопје MK/T/2020/0088 

САЛОНИКО 2019 ДООЕЛ Скопје MK/T/2020/0089 

Тhe Procter & Gamble Company MK/T/2020/1236 

ТРД Радио Канал 77 MK/T/2020/1112 

ТРД Радио Канал 77 MK/T/2020/1120 

Трговско друштво за вработување инвалидни лица, производство, тргвоија и 

услуги МУЛТИ МЕДИЈА ДОО експорт-импорт Скопје MK/T/2020/1054 
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Трговско друштво за производство трговија и услуги МЛИН АРГУЛИЦА ДООЕЛ 

увоз-извоз, с. Аргулица MK/T/2020/1278 

Трговско друштво за производство трговија и услуги МЛИН АРГУЛИЦА ДООЕЛ 

увоз-извоз, с. Аргулица MK/T/2020/1279 

Трговско друштво за услуги, електроника и инжинеринг ТН-ТВ ВЕСЕЛИН ДООЕЛ 

Скопје MK/T/2020/1269 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје MK/T/2020/1254 

Центар за естетска Медицина и козметологија СКИНФИНИТИ ДООЕЛ Скопје MK/T/2020/1221 
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РЕШЕНИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ / 

VENDIMET PЁR MARKAT TREGTARE 
Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на 

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

индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки. / Në 

përputhje me nenin 203 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 

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

dhënat për të drejtat e pranuara të markave tregtare. 

 

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60) / Të dhënat 

shënohen me kodet e markave tregtare INID* (standart WIPO ST. 60): 

 

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

(151) Дата на регистрирање / Data e regjistrimit 

(181) Дата на важење (очекувано) / Data e vlefshmërisë (e pritur) 

(186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано) / Data e skadimit të vazhdueshmërisë (e pritur) 

(210) Број на пријавата / Numri i aplikimit 

(220) Дата на поднесување / Data e depozitimit 

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

(300) Право на првенство: дата, држава, број / E drejta e pioritetit: Data, shteti, numri 

(450) Дата на објавување / Data e publikimit 

(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список 

на производите и услугите / Numrat e klasave sipas kualifikimit ndërkombëtar të produkteve dhe shërbimeve 

(Niçe) dhe lista e produkteve dhe shërbimeve 

(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод / Pamja e markës tregtare, përshkrimi dhe përkthimi 

(551) Ознака за пријава на колективена трговска марка / Shenja për aplikimin e markës tregtare kolektive 

(560) Ознака за тродимензионалена трговска марка / Simboli për markën tregtare tredimenzionale 

(580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот 

(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои /Theksimi i ngjyrave, respektivisht kombinimi i 

ngjyrave 

(732) Носител на правото / Bartësi i së drejtës 

(740) Застапник / Përfaqësues juridik 

(770) Име и адреса на претходниот носител / Emri dhe adresa e bartësit të mëparshëm 

(791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата / Emri dhe adresa e marrësit të licencuarit 

 

 

 

________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа 
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(111)  29364  (151)  11/03/2021 

(210)  TM  2016/1257 (220)  27/12/2016 

(181)  27/12/2026 

(450)  31/03/2021 

(732)  ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д.Прилеп ул. 

„Леце Котески“  бр. 23, 7500, Прилеп, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

CHOKOLINDA 

 (551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чоколадо, какао, производи од 

тесто и слатки, бисквити, вафли, кекси, 

колачиња  

 

(111)  29394  (151)  18/03/2021 

(210)  TM  2018/675 (220)  04/07/2018 

(181)  04/07/2028 

(450)  31/03/2021 

(732)  Друштво за производство, 

транспорт, трговија и услуги 

КОНТИНЕНТ ЛПГДООЕЛ Скопје ул. 

Качанички пат бб, Визбегово , Скопје, 

MK 

(740)  Лидија Јаќимовиќ, адвокат 

ул.Христо Смирненски бр. 17, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  сина и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  гас (производствен гас);гасни 

мешавини (испарени гасни 

мешавини);производствен гас  

кл. 6  амбалажи од бел лим;затворачи од 

метал за садови;затворачи од метал за 

шишиња;контејнери од метал 

[скпадирање, превоз];контејнери од метал 

за компресиран гас или течен воздух;лим 

(амбалажи од бел лим);обвивки 

[железарија од метал];шишиња [метални 

садови] за компресиран гас или течен 

воздух  

кл. 39  испорачување стоки;пакување 

стоки;превезување;превезување со 

камиони;стоки (испорачување 

стоки);транспортирање стоки  

кл. 40  литографско печатење;обработка 

на метали;обработување на 

метали;печатење (литографско 

печатење);составување материјали по 

нарачка за трети лица  

 

(111)  29393  (151)  18/03/2021 

(210)  TM  2018/676 (220)  04/07/2018 

(181)  04/07/2028 

(450)  31/03/2021 

(732)  Друштво за производство, 

транспорт, трговија и услуги 

КОНТИНЕНТ ЛПГДООЕЛ Скопје ул. 

Качанички пат бб, Визбегово , Скопје, 

MK 

(740)  Лидија Јаќимовиќ, адвокат ул. 

Христо Смирненски бр. 17, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  сина, црвена и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  гас (производствен гас);гасни 

мешавини (испарени гасни 

мешавини);производствен гас  

кл. 6  амбалажи од бел лим;затворачи од 



 

 

229 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/Buletini Бр./Nr.3/2021 - 31/03/2021 
 

метал за садови;затворачи од метал за 

шишиња;контејнери од метал 

[скпадирање, превоз];контејнери од метал 

за компресиран гас или течен воздух;лим 

(амбалажи од бел лим);обвивки 

[железарија од метал];шишиња [метални 

садови] за компресиран гас или течен 

воздух  

кл. 39  испорачување стоки;пакување 

стоки;превезување;превезување со 

камиони;стоки (испорачување 

стоки);транспортирање стоки  

кл. 40  литографско печатење;обработка 

на метали;обработување на 

метали;печатење (литографско 

печатење);составување материјали по 

нарачка за трети лица  

 

(111)  29392  (151)  18/03/2021 

(210)  TM  2018/677 (220)  04/07/2018 

(181)  04/07/2028 

(450)  31/03/2021 

(732)  Друштво за производство, 

транспорт, трговија и услуги 

КОНТИНЕНТ ЛПГ ДООЕЛ Скопје ул. 

Качанички пат бб, Визбегово, Бутел, 

Скопје, MK 

(740)  Лидија Јаќимовиќ, адвокат ул. 

Христо Смирненски бр. 17, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  сина, бела и црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  гас (производствен гас);гасни 

мешавини (испарени гасни 

мешавини);производствен гас  

кл. 6  амбалажи од бел лим;затворачи од 

метал за садови;затворачи од метал за 

шишиња;контејнери од метал 

[скпадирање, превоз];контејнери од метал 

за компресиран гас или течен воздух;лим 

(амбалажи од бел лим);обвивки 

[железарија од метал];шишиња [метални 

садови] за компресиран гас или течен 

воздух  

кл. 39  испорачување стоки;пакување 

стоки;превезување;превезување со 

камиони;стоки (испорачување 

стоки);транспортирање стоки  

кл. 40  литографско печатење;обработка 

на метали;обработување на 

метали;печатење (литографско 

печатење);составување материјали по 

нарачка за трети лица  

 

(111)  29343  (151)  08/03/2021 

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

(181)  18/12/2028 

(450)  31/03/2021 

(732)  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)  

 

(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 
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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;Слу

шалки;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 
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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, 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 
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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 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 
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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 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; 
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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 

трговија; Услуги за трансфер на 

електронски пари; Агенциски услуги за 

барање на банкарската состојба преку 

телефон, факсимил или интернет; 

Управување со земјиште; Агенциски 
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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 

краток опсег (NFC) за корисници на 
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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 
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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 

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 



 

 

238 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/Buletini Бр./Nr.3/2021 - 31/03/2021 
 

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, 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; 
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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; 

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  

 

(111)  29387  (151)  18/03/2021 

(210)  TM  2019/630 (220)  10/05/2019 

(181)  10/05/2029 

(450)  31/03/2021 

(732)  Друштво за транспорт, трговија и 

услуги КО ФИКС ДООЕЛ Студеничани 
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ул. 6 бр. 284А, Студеничани, MK 

(540)  

 

(591)  сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 19  градежни материјали  

 

(111)  29305  (151)  02/03/2021 

(210)  TM  2019/681 (220)  20/05/2019 

(181)  20/05/2029 

(450)  31/03/2021 

(732)  Јавно претпријатие за одржување 

и заштита на магистрални и регионални 

патишта – Скопје ул. Даме Груев бр. 14, 

Скопје, MK 

(540)  

 

 

(591)  црвена и жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  знаци, несветлечки и немеханички 

од метал, за патишта  

кл. 19  поправање патишта (врзувачки 

материјали за поправање патишта)  

кл. 37  поставување асфалтна површина 

на патишта  

 

(111)  29306  (151)  02/03/2021 

(210)  TM  2019/771 (220)  13/06/2019 

(181)  13/06/2029 

(450)  31/03/2021 

(732)  Кристијан Арсов ул. Ѓоре Ѓорески 

бр, 36 Б, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  сина, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  публикации, часописи, магазини, 

книги и сите видови на печатени 

производи; хартија и производи од хартија 

кои не се опфатени со другите класи; 

прибор за пишување; фотографии  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи; изнајмување рекламен простор, 

објавување рекламни текстови, 

објавување на јавни текстови, обработка 

на текстови, огласување /рекламирање/, 

пропагандни дејности, распределба 

/дистрибуција/ на примероци, 

рекламирање по пат на радио, 

рекламирање по пат на телевизија, он-лајн 

рекламирање преку компјутерска мрежа; 

презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми за продажба; 

услуги за следење на печатените вести; 

услуги при продажба на големо и мало со: 

прехранбени производи, кондиторски 

производи, пиво, минерална и сода вода и 

други безалкохолни пијалаци, вино и други 

алкохолни пијалаци; храна за животни; 

апарати за снимање, пренос и 

репродукција на звук или слика; машини за 

сметање и опрема за обработка на 

податоци и компјутери; куќни или кујнски 

апарати и садови за домаќинството; 

апарати и инструменти: научни, поморски, 

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

мерење; фармацевтски и ветеринарни 

препарати; додатоци во исхраната; 

витамини, минерали; цигари, тутун и 

тутунски производи; земјоделски, 

градинарски и шумски продукти; средства 

за белење и други супстанци за перење, 

средства за лична хигиена, парфимериски 

производи; текстил и текстилни производи; 

предмети од пластика; играчки; предмети 

за подарок; канцелариски материјали; 

предмети за домаќинствата; фунгициди, 

инсектициди и хербициди за земјоделска и 

градинарска употреба; бои и лакови  

кл. 41  објавување на текстови, книги, 

публикации, часописи и весници, 

вклучително и објавување преку глобална 

компјутерска мрежа во електронски облик, 

електронски публикации; издавање книги, 

публикации, часописи и весници; обука; 

стручно оспособување; образовни услуги; 

забава; спортски и културни активности  

 

(111)  29348  (151)  08/03/2021 

(210)  TM  2019/783 (220)  17/06/2019 

(181)  17/06/2029 

(450)  31/03/2021 

(732)  Друштво за градежништво, 

трговија и услуги Албекат - Груп дооел 

Тетово ул. "19-ти Ноември" бр.лок47/2, 

Тетово, MK 

(540)  

 

(591)  зелена, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 37  градежни работи (изградба на 

објекти)  

 

(111)  29408  (151)  23/03/2021 

(210)  TM  2019/861 (220)  11/07/2019 

(181)  11/07/2029 

(450)  31/03/2021 

(732)  Друштво за производство 

трговија транспорт и услуги ТИМ 

КОРПОРЕЈШН ДООЕЛ увоз извоз 

Кавадарци ул. Бел Камен 109, 1430, 

Кавадарци, MK 

(540)  

 

(591)  сина и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  апарати за климатизација; апарати 

за ладење на воздухот; филтри за 

климатизација; греалки за воздух; 

инсталации за климатизација; филтри за 

воздух; апарати со топол воздух; уреди за 

ладење на печките; вентилатори 

[климатизација]; инсталации за греење; 

уреди за влажнење на воздухот, за 

радијатори на централно греење; 

електрични апарати за греење; 

вентилатори [делови од уреди за 

климатизација]; уреди и апарати за 

вентилација [климатизација]  

кл. 35  услуги и продажба на мало и 

големо на апарати за климатизација  

кл. 37  сервис и одржување на апарати за 

климатизација; монтирање и поправање 

клима уреди; монтирање и поправање 

апарати за греење  

 

(111)  29407  (151)  23/03/2021 
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(210)  TM  2019/886 (220)  18/07/2019 

(181)  18/07/2029 

(450)  31/03/2021 

(732)  СЛАДОК ДОМ ДООЕЛ СКОПЈЕ УЛ. 

ПРОХОР ПЧИНСКИ БР. 115, ЧАИР, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  розева и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 20  мебел, огледала, рамки за слики; 

производи од дрво, плута, трска, рогозина, 

врбови прачки, рогови, коски, слонова 

коска, китови коски, школки, килибар, 

седеф, морска пена и замена на сите тие 

материјали, или од пластика  

кл. 24  текстил и текстилни производи, кои 

не се опфатени со другите класи; покривки 

за кревети; покривки за маси  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало со: мебел, огледала, рамки за слики; 

производи од дрво или од пластика, 

текстил и текстилни производи, кои не се 

опфатени со другите класи; покривки за 

кревети; покривки за маси, завеси, 

лустери, коринизи метални, пластични и 

дрвени, осветлување, сијалички, шини, 

штекери, прекидачи, кабли, бебешки 

текстил, домашен текстил, постелнини, 

прекривки, материјали за завеси  

 

(111)  29399  (151)  18/03/2021 

(210)  TM  2019/923 (220)  01/08/2019 

(181)  01/08/2029 

(450)  31/03/2021 

(732)  Друштво за трговија и услуги 

ЕМОНАГРУП-МАК ДОО Скопје ул. 

Качанички пат бр. 210, Визбегово, 

Бутел, Скопје, MK 

(740)  АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Јосиф Јосифовски Свештарот 

бр.39/28, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, светло и темно црвена, црна, 

жолто-зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  произоди од жита, производи од 

тесто и слатки  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало и увоз и извоз на производи од жита, 

производи од тесто и слатки  

 

(111)  29391  (151)  18/03/2021 

(210)  TM  2019/949 (220)  13/08/2019 

(181)  13/08/2029 

(450)  31/03/2021 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги ПАСТОР ДООЕЛ увоз-

извоз Скопје ул. 1523 бр. 55, Кисела 

Вода, 1000, Скопје, MK 

(740)  АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Јосиф Јосифовски Свештарот 

бр.39/28, 1000, Скопје 

(540)  
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(591)  бела, црвена, црна, жолта, 

портокалова, сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало и увоз и извоз на против пожарни 

апарати, стабилни системи, системи за 

дојава на пожар и хидрантска опрема  

кл. 37  поправки и инсталациски услуги на 

против пожарни апарати, стабилни 

системи, 

системи за дојава на пожар и хидрантска 

опрема  

 

(111)  29346  (151)  10/03/2021 

(210)  TM  2019/1052 (220)  23/09/2019 

(181)  23/09/2029 

(450)  31/03/2021 

(732)  Друштво за туризам и 

угостителство АТЛАНТИС ПУЛСЕ 

ДООЕЛ Струмица ул. Димитар Влахов 

бр. 18, Струмица, MK 

(540)  

Pulse Fitness & Spa 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 28  производи за гимнастика и спортска 

опрема  

кл. 35  услуги за подготовка и продажба на 

додатоци во исхрана: протеини, амино 

киселини, стимуланси за енергија, 

витамини и топачи на масти  

кл. 41  услуги за спорт и фитнес, фитнес 

центри, физичко образование, образовни 

и наставни услуги  

 

(111)  29345  (151)  10/03/2021 

(210)  TM  2019/1053 (220)  23/09/2019 

(181)  23/09/2029 

(450)  31/03/2021 

(732)  Друштво за туризам и 

угостителство АТЛАНТИС ПУЛСЕ 

ДООЕЛ Струмица ул. Димитар Влахов 

бр. 18, Струмица, MK 

(540)  

PulseFit 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 28  производи за гимнастика и спортска 

опрема  

кл. 35  услуги за подготовка и продажба на 

додатоци во исхрана: протеини, амино 

киселини, стимуланси за енергија, 

витамини и топачи на масти  

кл. 41  услуги за спорт и фитнес, фитнес 

центри, физичко образование, образовни 

и наставни услуги  

 

(111)  29344  (151)  10/03/2021 

(210)  TM  2019/1054 (220)  23/09/2019 

(181)  23/09/2029 

(450)  31/03/2021 

(732)  Друштво за туризам и 

угостителство АТЛАНТИС ПУЛСЕ 

ДООЕЛ Струмица ул. Димитар Влахов 

бр. 18, Струмица, MK 

(540)  

Pulse 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 28  производи за гимнастика и спортска 

опрема  

кл. 35  услуги за подготовка и продажба на 

додатоци во исхраната: протеини, амино 

киселини, стимуланси за енергија, 

витамини и топачи на масти  

кл. 41  услуги за спорт и фитнес, фитнес 
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центри, физичко образование, образовни 

и наставни услуги  

 

(111)  29332  (151)  08/03/2021 

(210)  TM  2019/1071 (220)  26/09/2019 

(181)  26/09/2029 

(450)  31/03/2021 

(732)  КОЛОР КОМЕРЦ дооел – Скопје 

ул. СТАРИ НОВАКИНА бр. 1б, 1000, 

Скопје, MK 

(740)  Савовски Душко ул.СТАРИ 

НОВАКИНА бр.1б, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, црна, жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други 

супстанци за перење, препарати  за 

чистење, полирање, триење и 

нагризување  

кл. 5  средства за дезинфекција, 

санитарни препарати за медицински цели  

 

(111)  29334  (151)  08/03/2021 

(210)  TM  2019/1077 (220)  26/09/2019 

(181)  26/09/2029 

(450)  31/03/2021 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstraße 1, 74172, Neckarsulm, DE 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, 

Куманово 

(540)  

FREEWAY UP 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни пијалоци, енергетски 

пијалоци  

 

(111)  29388  (151)  18/03/2021 

(210)  TM  2019/1162 (220)  21/10/2019 

(181)  21/10/2029 

(450)  31/03/2021 

(732)  Милева Љупка ул. Јуриј Гагарин 

53/34, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  сива, сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дизајнирање рекламен материјал; 

компјутерско рекламирање преку 

интернет; рекламирање  

кл. 41  известување за рекреација; обука 

(тренирање), објавување книги; 

одржување часови по фитнес; 

организирање и водење работилници 

(обука); организирање и водење семинари; 

практична обука (цемонстрирање); услови 

за рекреирање (обезбедување услови за 

рекреирање); услуги на кампови за 

летување (забава); услуги на личен тренер 

(фитнес); услуги на спортски кампови  

кл. 44  психолози (услуги на психолози); 

терапевтски услуги; услуги за советување 

за здравјето; услуги на алтернативна 

медицина; физикална терапија  

 

(111)  29413  (151)  22/03/2021 

(210)  TM  2019/1214 (220)  04/11/2019 

(181)  04/11/2029 

(450)  31/03/2021 
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(732)  Alibaba Group Holding Limited 

Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 

847, George Town, Grand Cayman, KY 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

EWTP 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  научни, истражувачки, навигациски, 

геодетски, фотографски, 

кинематографски, аудио-визуелни и 

оптички апарати и инструменти, како и 

апарати и инструменти за мерење тежина, 

мерење, сигнализирање, детекција, 

тестирање, проверка и апарати и 

инструменти за спасување и обука; 

апарати и инструменти за спроведување, 

вклучување и исклучување, 

трансформирање, акумулирање, 

регулација или контрола на 

дистрибуцијата или користењето на 

електрична енергија; апарати и 

инструменти за снимање, пренесување, 

репродукција или обработка на звук, слики 

или податоци; снимени и содржини кои 

може да се симнуваат, празни дигитални 

или аналогни плочи и медиуми за 

складирање; магнетни носачи на 

податоци, дискови за снимање; механизми 

за апарати кои работаат со жетони; 

регистер каси, направи за сметање, 

опрема за обработка на податоци и 

компјутери; компјутерски периферни 

уреди; костуми за нуркање, маски за 

нуркачи, тампони за уши за нуркачи, 

штипки за нос за нуркачи и пливачи, 

ракавици за нуркачи, апаратура за 

дишење за подводно пливање; 

компјутерски програми; компјутерски 

софтвер во форма на апликација за 

мобилни уреди и компјутери; софтверски 

апликации за користење со мобилни 

уреди; софтвер за обработка на 

електронски плаќања до и од други; 

софтвер за автентификација; компјутерски 

софтвер обезбеден на Интернет; онлајн 

електронски публикации (кои може да се 

симнуваат од Интернет или од 

компјутерска мрежа или од компјутерска 

база со податоци); софтвер за инстант 

пораки; софтвер за споделување 

датотеки; комуникациски софтвер за 

електронска размена на податоци, аудио, 

видео, слики и графички содржини преку 

компјутер, мобилен, безжично и 

телекомуникациски мрежи; компјутерски 

софтвер за обработка на слики, графички 

содржини, аудио, видео, и текст; 

компјутерски софтвер кој може да се 

симнува за олеснување на електронска 

размена на информации, податоци, 

документи, глас и слики  преку Интернет; 

компјутерски апликации за стриминг на 

аудио материјали, видео материјали, 

видеа, музика и слики; дигитални направи 

за медиумски стриминг; компјутерски 

софтвер кој може да се симнува кој им 

овозможува на корисниците да 

учествуваат во веб-базирани состаноци и 

часови, со пристап до податоци, 

документи, слики и софтверски апликации 

преку веб пребарувач; компјутерски 

софтвер кој може да се симнува за 

пристапување, гледање, и контролирање 

компјутери и компјутерски мрежи на 

далечина; клауд-компјутерски софтвер кој 

може да се симнува; клауд-базиран 

софтвер кој може да се симнува; 

компјутерски софтвер; компјутерски 

софтвер (вклучувајќи софтвер кој може да 

се симнува од Интернет); дигитална 

музика (која може да се симнува од 

Интернет); игри, слики, снимки, филмови и 

музика кои може да се симнуваат; 

компјутерски и електронски програми и 
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софтвер и програми и софтвер за видео 

игри (вклучувајќи софтвер кој може да се 

симнува од Интернет); електронски 

публикации кој може да се симнува во вид 

на магазини, статии, брошури, летоци, 

списоци со податоци, информациски 

материјали, инструкциски материјали во 

областа на бизнис, е-трговија, 

информациска технологија, клауд 

компјутери, телекомуникации, Интернет, 

бизнис и обуки за е-трговија, бизнис, 

продажба, маркетинг и финансиско 

управување; полу-проводници; полу-

проводнички интегрални кола; полу-

проводнички мемориски чипови; полу-

проводнички мемориски контролори; полу-

проводнички мемориски  интегрални кола; 

полу-проводнички процесорски чипови; 

полу-проводнички процесори; микро-

контролори; микро-контролни единици; 

микро-контролори на ниска струја; чипови 

за коло; компјутерски чипови; ЦПУ 

(единици за централна обработка); РИСК-

В компјутерски чипови и единици за 

централна обработка; компјутерски чипови 

и единици за централна обработка со 

поставена инструкциска конструкција; 

компјутерски периферни уреди; ноутбук 

компјутери; лаптоп компјутери; преносни 

компјутери; рачни компјутери; таблет 

компјутери; персонални дигитални 

асистенти; персонални медиа плеери; 

мобилни телефони; смартфони; дигитални 

камери; батерии, полначи за батерии; 

компјутерски работни станици; 

компјутерски сервери; компјутерски и 

телекомуникациски хардвер за 

вмрежување; адаптери, прекинувачи, 

рутери и хабови за компјутерска мрежа; 

безжични и жични модеми и 

комуникациски картички и уреди; држачи 

за лаптоп, компјутерски торби; апарати за 

гаснење пожар; компјутерски хардвер и 

фирмвер; автомобилски навигациски 

систем; компакт дискови; 

телекомуникациски апарати; подлоги за 

глувчиња; рачни слушалки за мобилни 

телефони; додатоци за мобилни 

телефони; алармни системи; камери за 

обезбедување; преносни единици за 

емитување радио и телевизија; опрема за 

емитување телевизија; камери; видео 

камери; рачни слушалки; слушалки; 

звучници; апарати и опрема за систем за 

глобално позиционирање (ГПС); дисплеи 

со течни кристали за телекомуникациска и 

електронска опрема; сет топ боксови; 

далечински управувачи; програми за 

складирање на податоци; очила и очила за 

сонце; електронски табли со знаци; 

кодирани или магнетни банкарски, 

кредитни, дебитни, готовински, платежни, 

телефонски и идентификациски картички; 

автоматски благајнички машини, 

раздавачи на готовина; компјутерски 

софтверски апликации, кои може да се 

симнуваат; електронски читачи на книги; 

касети со тонер, празни, за печатари и 

фотокопири; бебе монитори; видео бебе 

монитори; заштитници за леќи; кодирани 

клуч картички; 3Д наочари; мемориски 

картички за машини за видео игри  

кл. 35  огласување; управување со бизнис; 

бизнис администрација; канцелариски 

работи; ширење на бизнис информации за 

производи и услуги од други преку локални 

и глобални компјутерски мрежи; 

советодавни услуги за бизнис поврзани со 

обезбедување веб страна на глобална 

компјутерска мрежа преку која трети лица 

може да нудат и снабдуваат производи и 

услуги, пласираат, утврдуваат статус и да 

пополнуваат трговски насоки и нарачки, да 

склучуваат договори и бизнис трансакции; 

обезбедување компјутеризирани услуги за 

онлајн нарачки; советодавни услуги за 
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бизнис поврзани со работење на 

електронски пазар за купувачи и 

продавачи на производи и/или услуги на 

глобална компјутерска мрежа; бизнис 

помош поврзана со олеснување бизнис 

трансакции преку локални и глобални 

компјутерски мрежи; обезбедување 

продажба, бизнис, огласување и 

промотивни информации преку глобална 

компјутерска мрежа и преку Интернет; 

услуги на бизнис администрација за 

обработка на продажба направена преку 

Интернет; онлајн трговски услуги поврзани 

со електронски аукции и обезбедување 

онлајн бизнис евалуација поврзана со тоа; 

управување со бизнис услуги поврзани со 

електронска трговија; организација, 

работење и надзор на шеми за лојалност и 

поттикнување; продукција на телевизиски 

и радио реклами; сметководство; аукции; 

трговски саеми; испитување мислење; 

обработка на податоци; обезбедување на 

бизнис информации; услуги на агенции за 

огласување; управување со бази со 

податоци; собирање на информации во 

компјутерска база со податоци; услуги на 

бизнис советување; услуги на управување 

со бизнис проекти; услуги за пазарни 

истражувања; услуги на агенции за 

меѓународен увоз и извоз; изнајмување на 

простор за огласување на комуникациски 

медиуми; обезбедување именик со веб 

страници од трети лица за олеснување 

бизнис трансакции; комерцијална 

администрација за лиценцирање на 

производи и услуги од други; обработка на 

компјутерски податоци; услуги на 

продажба, бизнис и промотивни 

информации; одговарање на телефон (за 

други); управување со персонал; 

презентација на производи на 

комуникациски медиуми за малородажни 

цели; агенциски сервиси за купување и 

продажба; селекција на производи и 

набавка на производи за индивидуи и 

бизниси; услуги за нарачување (за други); 

секретарски услуги; организација на 

изложби за комерцијални цели или цели 

на огласување; организација на модни 

ревии за комерцијални цели; организација 

на модни ревии за промотивни цели; 

услуги за бизнис помош поврзани со 

собирање и изнајмување на листи со 

адреси; бизнис истраги; услуги на 

препорачување бизниси и 

систематизирање персонал; агенциски 

услуги за одобрување увоз-извоз 

(агенциски услуги за увоз-извоз); агенции 

за претплата на весници; изнајмување на 

канцелариска опрема; управување со 

однос со купувачи; услуги на управување 

со бизнис и администрација поврзани со 

програми за спонзорства; сметководствени 

услуги; добротворни услуги, имено, 

организирање и водење волонтерски 

програми и проекти со кои и се служи на 

заедницата; изнајмување на штандови за 

продажба; обезбедување на комерцијални 

и бизнис контакт информации; 

оптимизација на машини за пребарување; 

оптимизација на посети на веб страници; 

комерцијални услуги за посредување; 

управување со бизнис за обезбедувачи на 

услуги кои работаат сами (фриленсери); 

преговарање и заклучување на 

комерцијални трансакции за трети лица; 

дополнување и одржување на податоци во 

компјутерска база со податоци; услуги на 

малопродажба и големопродажба, сите во 

врска со хемикалии за користење во 

индустрија, наука и фотографија, како и во 

земјоделство, градинарство и шумарство, 

непроцесуирани вештачки смоли, 

непроцесуирана пластика, компост, 

ѓубрива, оплодувачи; услуги на 

малопродажба и големопродажба, сите во 
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врска со бои, намази, лакови, конзерванси 

против 'рѓа и против пропаѓање на дрво, 

обојувачи, бои, мастила за печатење, 

обележување и гравирање, 

непреработени природни смоли, метали 

во форма на фолија и прашок за 

користење во фарбање, декорирање, 

печатење и уметност; услуги на 

малопродажба и големопродажба, сите во 

врска со немедицинска козметика и 

тоалетни препарати, немедицински пасти 

за заби, парфимерија, есенцијални масла, 

препарати за ароматизирање на 

простории, препарати за избелување  и 

други супстанции за перење, препарати за 

чистење, полирање, стругање и гребење; 

услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со 

фармацевтски препарати, медицински и 

ветеринарни препарати, санитарни 

препарати за медицински цели, диететска 

храна и супстанци адаптирани за 

медицинска или ветеринарна употреба, 

храна за бебиња, диететски суплементи за 

луѓе и животни, фластери, материјали за 

преврзување, сетови за прва помош, 

материјал за пломбирање заби, забарски 

смоли, дезинфекциони средства, 

препарати за уништување штетници, 

фунгициди, хербициди; услуги на 

малопродажба и големопродажба, сите во 

врска со обични метали и нивните легури, 

руди, метални материјали за градење и 

градежништво, преносни метални градби, 

неелектрични кабли и жици од обичен 

метал, мали предмети од метален 

хардвер, метални контејнери за 

складирање или транспорт, сефови; 

услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со 

машински алати, алати кои работаат на 

струја, мотори и машини (освен за копнени 

возила), компоненти за поврзување и 

размена на машини (освен за копнени 

возила); услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со 

земјоделски алати (кои не се мануелни 

рачни алати), инкубатори за јајца, 

автоматски продажни (вендинг) машини, 

електрични апарати за кујна, метење, 

чистење, миење и машини за перење; 

услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со рачни 

алати и алати (мануелни), есцајг, оружје 

(освен огнено оружје), бричеви, 

електрични бричеви; услуги на 

малопродажба и големопродажба, сите во 

врска со научни, наутички, геодетски, 

фотографски, кинематографски, 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, регулација или контрола на 

струја; услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со апарати 

за снимање, размена или репродукција на 

звук или слики, магнетни носачи на 

податоци, дискови за снимање, механизми 

за апарати кои работаат со жетони, 

регистер каси, машини за сметање; услуги 

на малопродажба и големопродажба, сите 

во врска со опрема за обработка на 

податоци и компјутери, компјутерски 

софтвер, софтверски апликации за 

мобилни уреди и компјутери, софтверски 

апликации за користење со мобилни 

уреди, софтвер за обработка на 

електронски плаќања, софтвер за 

автентификација, електронски публикации 

(кои може да се симнуваат); услуги на 

малопродажба и големопродажба, сите во 

врска со софтвер за инстант пораки, 
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софтвер за споделување датотеки, 

софтвер за електронска размена и 

споделување податоци, аудио, видео, 

слики и графички содржини преку 

компјутер, мобилен, безжично и преку 

телекомуникациски мрежи, компјутерски 

софтвер за обработка на слики, графички 

содржини, аудио, видео и текст; услуги на 

малопродажба и големопродажба, сите во 

врска со компјутерски софтвер кој може да 

се симнува и кој им овозможува на 

корисниците да учествуваат во веб 

базирани состаноци и часови, 

компјутерски софтвер за пристапување, 

гледање, и контролирање компјутери и 

компјутерски мрежи на далечина, клауд-

компјутерски софтвер, компјутерски 

периферни уреди; услуги на 

малопродажба и големопродажба, сите во 

врска со полу-проводници, полу-

проводнички интегрални кола, полу-

проводнички мемориски чипови, полу-

проводнички мемориски контролори, полу-

проводнички мемориски  интегрални кола, 

полу-проводнички процесор чипови, полу-

проводнички процесори, микро-

контролори, микро-контролни единици, 

микро-контролори на ниска струја, чипови 

за коло, компјутерски чипови; услуги на 

малопродажба и големопродажба, сите во 

врска со ЦПУ (единици за централна 

обработка), РИСК-В компјутерски чипови и 

единици за централна обработка, 

компјутерски чипови и единици за 

централна обработка со поставена 

инструкциска конструкција; услуги на 

малопродажба и големопродажба, сите во 

врска со персонални дигитални асистенти, 

персонални медиа плеери, мобилни 

телефони, смартфони, дигитални камери, 

батерии, полначи за батерии, компјутерски 

сервери, компјутерски и 

телекомуникациски хардвер за 

вмрежување, адаптери за компјутерска 

мрежа, прекинувачи, рутери и хабови, 

безжични и жични модеми и 

комуникациски картички и уреди, лаптоп 

држачи; услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со 

компјутерски торби, апарати за гаснење 

пожар, компакт дискови, дигитална музика 

(која може да се симнува), 

телекомуникациски апарати, подлоги за 

глувчиња, додатоци за мобилен телефон, 

кои може да се симнуваат игри, слики, 

снимки, филмови и музика, алармни 

системи, камери за обезбедување; услуги 

на малопродажба и големопродажба, сите 

во врска со преносни единици за 

емитување радио и телевизија, опрема за 

емитување телевизија, апарати и опрема 

за систем за глобално позиционирање 

(ГПС), програми за складирање на 

податоци, очила и очила за сонце, 

електронски табли со знаци; услуги на 

малопродажба и големопродажба, сите во 

врска со кодирани или магнетни банкарски 

кредитни, дебитни, готовински и 

идентификациски картички, автоматски 

благајнички машини, готовински 

диспензери, електронски читачи на книги, 

празни касети со тонер за печатари и 

фотокопири, бебе монитори, заштитници 

за леќи, кодирани клуч картички, 3Д 

наочари, мемориски картички за машини 

за видео игри, магнети, заштитна облека, 

заштитни шлемови, заштитни ракавици, 

заштитни обувки; услуги на малопродажба 

и големопродажба, сите во врска со 

операциони, медицински, забни и 

ветеринарни апарати и инструменти, 

вештачки екстремитети, очи и заби, 

ортопедски помагала, материјали за 

шиење рани, терапевтски уреди и уреди за 

помош адаптирани за лица со посебни 

потреби, апарати за масажа, апарати, 
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уреди и предмети за нега на 

новороденчиња, апарати за сексуална 

активност, уреди и предмети; услуги на 

малопродажба и големопродажба, сите во 

врска со терапевтски апарати на топол 

воздух, електрични ќебиња за медицински 

цели, тестирање апарати за медицински 

цели, апарати за тестирање крв, слушни 

помагала за глуви, заштитници на слух, 

електрични ќебиња за медицински цели, 

дијагностички апарати за медицински 

цели, вештачки екстремитети, очи и заби, 

завои за поддршка, шишиња за бебиња, 

цуцли за користење со шишиња за 

хранење бебиња, гребачи за јазик; услуги 

на малопродажба и големопродажба, сите 

во врска со апарати и инсталации за 

осветлување, греење, ладење, 

генерирање пареа, готвење, сушење, 

вентилирање, снабдување со вода и 

санитарни цели; услуги на малопродажба 

и големопродажба, сите во врска со 

возила, апарати за движење по земја, 

воздух или вода, велосипеди, делови и 

додатоци за возила, делови и додатоци за 

велосипеди, безбедносни седишта за 

возила за деца, безбедносни појаси за 

седишта во возила, гуми, закрпи за гуми, 

прекривки за гуми; услуги на 

малопродажба и големопродажба, сите во 

врска со огнено оружје, муниција и 

проектили, експлозиви, огномет; услуги на 

малопродажба и големопродажба, сите во 

врска со благородни метали и нивни 

легури, накит, драги и полудраги камења, 

хоролошки и хронометриски инструменти; 

услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со музички 

инструменти, штандови за музика и 

штандови за музички инструменти, 

стапчиња за диригенти; услуги на 

малопродажба и големопродажба, сите во 

врска со хартија и картон, печатени 

работи, книговезачки материјали, 

фотографии, канцелариски материјали и 

канцелариска опрема (освен мебел), 

лепила како канцелариски материјали или 

за домаќински цели, материјали за цртање 

и материјали за уметници, четки за 

сликање; услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со 

материјали за обука и настава, пластични 

листови, филмови и торби за завиткување 

и пакување, печатарски букви, клишиња за 

печатење, картички во форма на дебитни 

картички, кредитни картички, платежни 

картички, телефонски картички и 

идентификациски картички кои не се 

кодирани и магнетни картички, кориснички 

упатства, марамчиња направени од 

хартија, модели и фигури направени од 

хартија, држачи за листови, салфетки од 

хартија, марамчиња од хартија, декорации 

за забави направени од хартија; услуги на 

малопродажба и големопродажба, сите во 

врска со кожа и имитации на кожа, кожа од 

животни и крзна, багаж и торби за носење, 

паричници и ташни, чадори и чадори за 

сонце, стапови за одење; камшици, узди и 

сарачки производи, крагни, каивчиња и 

облека за животни; услуги на 

малопродажба и големопродажба, сите во 

врска со мебел, огледала, рамки за слики, 

контејнери (не од метал) за складирање 

или транспорт; услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со 

домаќински или кујнски садови и 

контејнери, садови за готвење и прибор за 

маса (освен вилушки, ножеви и лажици), 

чешли и сунѓери, четки (освен четки за 

сликање), материјали за правење четки, 

предмети за цели за чистење, стакларија, 

порцелан и керамика, електрични четки за 

заби; услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со јажиња 

и врвки, мрежи, шатори и настрешници, 
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тенди од текстил или синтетички 

материјали, едра, вреќи за транспорт и 

складирање на материјали на куп, 

материјали за потполнување, за 

поставување и за полнење (освен хартија, 

картон, гума или пластика), непреработени 

кончани текстилни материјали и нивни 

замени; услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со предива 

и конци, за текстилна употреба; услуги на 

малопродажба и големопродажба, сите во 

врска со текстил и замени за текстил, 

домаќински чаршафи, завеси од текстил 

или пластични; услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со облека, 

обувки, капи; услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со 

тантела, гајтани и везови, и 

позамантерија, траки и панделки, копчиња, 

петлици и илици, иглички и игли, вештачки 

цвеќиња, декорации за коса, вештачка 

коса; услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со килими, 

килимчиња, простирки и бришачи, 

линолеум и други материјали за подни 

прекривки; ѕидни тапети (што не се од 

текстил); услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со игри, 

играчки и предмети за играње; апарати за 

видео игри, предмети за гимнастика и 

спорт; украси за новогодишни елки, 

празнични декорации и вештачки 

новогодишни елки; услуги на 

малопродажба и големопродажба, сите во 

врска со апарати за електронски игри и 

апарати за забава кои не се од тие кои се 

адаптирани за користење со надворешен 

екран за прикажување, домашни машини 

за видео игри и рачни машини за видео 

игри (ниедна за користење со телевизиски 

приемници), новогодишни чорапи, рачни 

единици за играње електронски игри, 

хартиени шапки за забава, пластични 

шапки за забава, ленти и украси од хартија 

за забави; услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со месо, 

риба, живина и дивеч; месни преработки; 

конзервирано, смрзнато, сушено и варено 

овошје и зеленчук, овошни сосови, сирење 

од мешунки, тофу, чорби, бистри супи, 

желеа, џемови, компоти, јајца, крем, млеко 

и млечни производи, соино млеко, замени 

за млеко, производи направени од замени 

за млеко, масла и масти за јадење, 

подготвени јаткасти плодови, суви јаткасти 

плодови, храна за закуски, подготвени 

оброци, брза храна спакувана однапред; 

услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со кафе, 

чај, какао, замена за кафе, ориз, тестенини 

и кнедли, тапиока и саго, брашно и 

производи од жито, леб, производи од 

тесто и слатки, чоколадо, сладолед, 

сорбети, мраз за јадење, шеќер, мед, 

меласа; квасец, прашок за печење; сол, 

мирудии, зачини, конзервирани билки, 

оцет, сосови, додатоци (муридии); мраз 

[смрзната вода]; услуги на малопродажба 

и големопродажба, сите во врска со 

замени за кафе, пијалоци базирани на 

кафе, ливчиња чај и производи од чај, 

пијалоци базирани на чај, какао и 

производи од какао, пијалоци базирани на 

чоколадо, пекарски производи, пица, 

пудинг, месечеви торти, плочки за закуска 

кои содржат мешавина од житарици, 

јаткасти плодови и суво овошје [слатки], 

колачиња, крекери, кинески торти и торти 

во западен стил, кинески кнедли, снегулки 

од бадем; услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со 

непреработени и непроцесуирани 

земјоделски, аквакултурни, хортикултурни 

и шумарски производи, непреработени и 

непроцесуирани житарици и семиња, 

свежо овошје и зеленчук, свежи билки, 
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природни растенија и цвеќиња, луковици, 

расад и семиња за садење, живи животни, 

храна и пијалоци за животни, малтекс; 

услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со пиво, 

препарати за правење пиво, минерални и 

сода води и други безалкохолни напитоци 

и пијалоци, овошни пијалоци и овошни 

сокови, сирупи и  други безалкохолни 

препарати за правење пијалоци, 

зеленчукови пијалоци и зеленчукови 

сокови; услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со 

алкохолни пијалоци (освен пиво), 

алкохолни препарати за правење 

пијалоци, алкохолни екстракти, алкохолни 

есенции; услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со тутун 

или замени за тутун, цигари и пури, 

електронски цигари и усни испарувачи за 

пушачи, предмети за пушачи, ќибрит; сите 

од погоре споменатите услуги на 

малопродажба и големопродажба исто 

обезбедени онлајн, преку стоковни куќи 

или супермаркети, и сите истотака им 

овозможуваат на потрошувачите згодно да 

ги гледаат и купуваат овие производи од 

Интернет веб страна со стоки за широка 

потрошувачка и при големопродажни 

распродажби, каталог со стоки за широка 

потрошувачка преку поштенски порачки 

или преку телекомуникации и од 

малопродажни распродажби; cоветување, 

информации и советодавни услуги 

поврзани со погоре кажаните услуги  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи со недвижнини; 

одобрување и реодобрување финансиски 

трансакции преку глобална компјутерска 

мрежа; услуги за пренос на пари; размена 

на пари на електронски начин за други; 

пренос на плаќања за други преку 

Интернет; електронски банкарски услуги; 

онлајн платежни услуги; услуги на 

обезбедување електронски пренос на 

пари; брокерство со валути; финансиски 

трансакции преку блокчеин; онлајн 

банкарски услуги и финансиски услуги; 

обезбедување финансиски информации 

преку Интернет; онлајн банкарство; 

банкарски услуги обезбедени онлајн од 

компјутерска база со податоци или 

Интернет; финансиски услуги за 

одобрување; кредитни верификации преку 

глобална компјутерска информациска 

мрежа; услуги на електронско управување 

со кредитен ризик; услуги на електронски 

куповни плаќања и услуги на електронско 

плаќање сметки; информациски услуги 

поврзани со финансии и oсигурување, 

обезбедени онлајн од компјутерска база со 

податоци или Интернет; услуги на 

кредитни картички, обработка и размена 

на сметки и плаќања за нив, и 

обезбедување oсигурување за финансиски 

трансакции; финансиски услуги во вид на 

фактурирање и услуги за обработка на 

плаќања; услуги на безбедносни депозити 

и издавање ваучери за патувања; 

капитални инвестиции; финансискa 

евалуација [oсигурување, банкарство, 

недвижнини]; услуги за управување со 

финансии и имот; oсигурување и 

финансиски услуги; финансиски услуги 

обезбедени преку телекомуникациски 

начин; финансиски услуги за 

консултирање и советување; брокерски 

услуги за хартии од вредност; услуги за 

информации за берза со хартии од 

вредност; брокерство со акции и 

обврзници, финансиски анализи; услуги на 

дебитни картички, услуги на платежни 

картички и  услуги на гаранциски чекови; 

банкарство, услуги на штедни сметки и 

инвестиции; услуги на дебитни 

финансиски сметки и услуги на 
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кредитирање; издавање вредносни 

картички, платежни картички и дебитни 

картички; услуги на телефонски кредитни 

картички; договарање финансии за 

градежни проекти; договарање и 

управување со кирии и закупи; издавање и 

изнајмување недвижнини; проценување 

недвижнини; вреднување недвижнини; 

финансирање недвижнини; инвестиции во 

недвижнини; брокерски услуги за 

недвижнини; услуги на агенции со 

недвижнини; услуги на агенции за 

домување; актуарски услуги; управување 

со недвижнини и консултативни услуги; 

собирање наемнини; изнајмување на 

канцеларии (недвижнини); изнајмување на 

апартмани и станови; агенции за 

собирање такса за гас и струја; 

проценување антиквитети; проценување 

уметнички дела; проценување накит; 

проценување користени возила; 

снабдување со даночни информации; 

здружување средства  за хуманитарни 

цели; организирање здружување средства 

за хуманитарни цели; хуманитарни 

здружувања; изнајмување на машини за 

броење или обработка на хартиени или 

ковани пари; изнајмување на готовински 

диспензери или автоматизирани 

благајнички машини; издавање на 

ваучери; услуги на издавање готовина; 

обезбедување припејд картички и токени; 

монетарни менувачки услуги; услуги на 

пренос на пари; услуги на пренос на 

странски валути; менување на странски 

валути; тргување со валути; работење со 

валути; собирање средства за 

хуманитарни цели; обезбедување услуги 

за собирање средства за хуманитарни 

цели за намалување на емисија на карбон 

диоксид; брокерство со намалување на 

емисија на карбон диоксид; спонзорирање 

програми за намалување на емисија на 

карбон диоксид; финансирање и 

инвестирање проекти за намалување 

емисија на штетни гасови; инвестиции во 

програми и проекти за намалување на 

емисија на карбон диоксид; инвестиции во 

фондови за намалување емисија на 

штетни гасови; обезбедување заеми; 

обезбедување привремени заеми; 

вклучувајќи ги сите гореспоменати услуги 

обезбедени на електронски начин; 

консултативни, информациони и 

советодавни услуги поврзани со сите горе 

споменати услуги  

кл. 38  телекомуникации; 

телекомуникациски услуги, имено, услуги 

на размена и прием на податоци преку 

телекомуникациски мрежи; обезбедување 

веб-базирани мултимедијални 

телеконференции, видеоконференции и 

онлајн услуги за состаноци кои 

овозможуваат симултано и асинхроно 

гледање, споделување, уредување и 

дискутирање на документи, податоци и 

слики од учесниците преку веб 

пребарувач; обезбедување на 

потрошувачите со онлајн пристап до 

онлајн извештаи во врска со 

перформансите, ефективноста и статусот 

на веб-базирани апликации, 

телеконференции, видеоконференции и 

состаноци; обезбедување на корисници со 

сигурен далечински пристап преку 

Интернет до приватни компјутерски мрежи; 

обезбедување онлајн услуги за соработка 

кои им овозможуваат на корисниците 

пристап до апликации, платформи, 

документи кои заеднички се споделуваат, 

податоци, листи со задачи и форуми за 

дискутирање; обезбедување пристап до 

компјутерска база со податоци на 

глобална компјутерска мрежа за 

пребарување и враќање информации, 

податоци, веб страници и ресурси 
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достапни на компјутерски мрежи; 

обезбедување кориснички пристап до 

компјутерска база со податоци која содржи 

електронски публикации, огласни табли, 

база со податоци и информации 

пристапна преку компјутер; работење на 

соби за разговор (услуги на соби за 

разговор); повеќекратен кориснички 

пристап до глобални компјутерски 

информациски мрежи за пренос и ширење 

на широк спектар на информации; 

обезбедување пристап до веб страници на 

глобална компјутерска мрежа преку која 

трети лица може да нудат производи и 

услуги, да стават и исполнуваат нарачки, 

да склучуваат договори и бизнис 

трансакции; обезбедување пристап до 

интерактивни веб страници на глобална 

компјутерска мрежа за трети лица да 

објавуваат информации, одговараат на 

барања и да стават и исполнуваат нарачки 

за производи, услуги и бизнис можности; 

услуги за електронска комуникација  за 

поставување виртуелни соби за разговор 

преку текстуални пораки; обезбедување 

електронски огласни табли за објавување 

и размена на пораки помеѓу и меѓу 

компјутерски корисници во врска со 

производи, услуги и бизнис насоки и 

можности; обезбедување онлајн 

интерактивна огласна табла за 

објавување, промовирање, продажба и 

препродажба на предмети преку глобална 

компјутерска мрежа; услуги на 

обезбедување електронска пошта и услуги 

на препраќање електронска пошта; аудио 

и видео комуникација преку компјутери и 

компјутерски мрежи и преку глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

компјутерски пристап и изнајмување време 

за пристап до онлајн интерактивни огласни 

табли и бази со податоци; обезбедување 

пристап до електронски огласни табли за 

објавување и размена на пораки помеѓу и 

меѓу компјутерски корисници во врска со 

производи, услуги и бизнис можности; 

обезбедување пристап до електронски 

календар, именик и електронска тетратка, 

преку локални и глобални компјутерски 

мрежи; обезбедување услуги на директна 

врска меѓу компјутерски корисници за 

размена на податоци; обезбедување 

телекомуникациски пристап и линкови до 

компјутерска база со податоци и до 

Интернет; услуги на емитување Интернет; 

обезбедување онлајн база со податоци на 

информации во врска со веб-базирани 

платформи за поднесување на прговори 

за емитување; обезбедување 

телекомуникациски пристап и линкови до 

компјутерска база со податоци и Интернет; 

услуги за електронска комуникација; 

интерактивни телекомуникациски услуги; 

телекомуникациски информации (веб 

страни), компјутерски програми и 

податоци; обезбедување 

телекомуникациски врски со Интернет или 

бази со податоци; обезбедување 

телекомуникациски пристап до ворлд вајд 

веб простор и структури; комуникација 

преку компјутерски терминали; 

комуникација преку мрежи со оптички 

влакна; компјутерски потпомогната 

размена на пораки, информации, 

податоци, документи и слики; услуги на 

размена на податоци преку електронски 

начин; електронска размена на глас, 

податоци, аудио, видео, текст и графички 

содржини пристапни од компјутер и 

телекомуникациски мрежи; услуги на 

инстант пораки; комуникациски услуги за 

мобилни телефони; собирање, размена и 

испорака на податоци преку електронски 

начин; собирање, размена и испорака на 

поштенски пораки, сликани и/или снимени 

информации како што се карактери, 
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пораки, музика и слики, телеграми, 

информации и податоци преку механички, 

електронски, телефонски начин и преку 

телекс, кабел, компјутер или сателит; 

размена, емитување и прием на аудио, 

видео, сликани и снимени слики и 

податоци било во компримирана или не-

компримирана форма и било во живо или 

одложено  време; услуги на електронски 

пораки, конференции и размена на 

порачки; услуги на видео конференции; 

комуникација преку електронска огласна 

табла која им овозможува на корисниците 

да изведуваат интерактивни разговори во 

живо меѓу компјутерски терминал и 

електронска огласна табла која соржи 

слики и снимени информации и гласовни 

информации како што се карактери; 

обезбедување електронски огласни табли 

и табли за пораки за размена на пораки; 

обезбедување онлајн форуми за 

дискутирање; комуникациски услуги, 

имено, текстуални и нумерички дигитални 

услуги на пораки; размена на информации 

преку размена на пораки за помош при 

носење одлуки; размена на информации 

преку системи за видео комуникација; 

услуги на веб конференции; обезбедување 

далечински пристап и простор до видео 

и/или телефонски конференции; 

советодавни услуги во областа на 

осигурување на податоци и услуги за 

размена на информации; обезбедување 

линкови со електронски податоци; факс 

размена; испраќање пораки; платежни 

услуги; изнајмување на модеми; 

изнајмување на телекомуникациска 

опрема; услуги на испраќање, примање и 

препраќање на електронски пораки; услуги 

за емитување телевизија; емитување и 

размена на радио и телевизиски програми; 

емитување музика; размена на музика, 

филмови, интерактивни програми, видеа, 

електронски компјутерски игри; размена на 

информации поврзани со онлајн пазарење 

и малопродажни услуги за широка 

потрошувачка; услуги на размена за видео 

по побарување; услуги на агенции за 

вести; консултативни, информациони и 

советодавни услуги поврзани со сите горе 

споменати услуги  

кл. 39  транспорт; пакување и складирање 

на производи; договарање патувањa; 

физичко складирање на електронски 

складирани податоци или документи; 

складирање на електронско-складирани 

податоци или документи; транспортни 

информации; транспортно брокерство; 

транспортна логистика; транспорт на 

производи и патници; пакување; бродско 

брокерство; автомобилски транспорт; 

воздушен транспорт; транспорт со оклопни 

возила; изнајмување на возила; испорака 

на пораки; транспорт преку гасоводи; 

испорака на производи нарачани по 

пошта; курирски услуги [пораки или стоки]; 

транспортни услуги во вид на управување 

со транспорт; услуги на изнајмување коли; 

услуги на паркирање коли; патувања со 

јахта и/или брод; услуги на агенции за 

патувања; резервации за патувања и 

услуги на информации за патувања; услуги 

на агенции за билети за патувања; 

договарање патувања и информации за 

нив, сите обезбедени онлајн од 

компјутерска база со податоци или 

Интернет; обезбедување на информации 

поврзани со патување и туризам преку 

Интернет или преку телекомуникациски 

мрежи; обезбедување насоки за возење за 

цели на патување; договарање на 

крстарења; договарање на транспорт за 

патни тури; резервирање на седишта за 

патување; придружување на патници; 

транспортни услуги за тури за 

разгледување; договарање на патнички 
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транспортни услуги за други преку онлајн 

апликација; резервирање патувања; 

обезбедување патни и сообраќајни 

информации, шоферски услуги; товар и 

растовар на карго; шпедитерство; услуги 

на изнесување; брокерство за издавање, 

изнајмување, продавање, купување и/или 

одржување на бродови и/или чамци; 

спасување и повторно запловување на 

бродови и/или чамци; пилотирање; 

дистрибуција и обезбедување на гас; 

дистрибуција и обезбедување на струја; 

дистрибуција и обезбедување на топлина; 

обезбедување вода; дистрибуција и 

обезбедување на вода; услуги на простор 

за закотвување; изнајмување на 

складишта; обезбедување простори за 

летање; обезбедување патишта со 

патарина; издавање и/или изнајмување на 

инвалидски колички; паркинг за коли; 

управување на паркинг места; издавање 

и/или изнајмување на авиони; издавање 

и/или изнајмување на контејнери; 

издавање и/или изнајмување на 

велосипеди; издавање и/или изнајмување 

на коли; издавање и/или изнајмување на 

бродови и/или чамци; издавање и/или 

изнајмување на возила на човечки погон; 

издавање и/или изнајмување на механички 

паркинг системи; издавање и/или 

изнајмување на палети; издавање и/или 

изнајмување на машини за пакување или 

завиткување; издавање и/или изнајмување 

на фрижидери; собирање на домашно 

ѓубре и отпад; собирање на индустриско 

ѓубре и отпад; изнајмување на 

навигациски системи; издавање летала; 

дополнување со готовина на 

автоматизирани благајнички машини; 

шоферски услуги; собирање на производи 

за рециклирање [транспорт]; испорака на 

производи; испорака на весници; 

дистрибуција на енергија; испорака на 

цвеќе; ставање марки на пошта; товар 

[превоз на производи]; издавање гаражи; 

завиткување поклони; издавање коњи; 

лансирање сателити за други; складирање 

багаж; издавање моторни возила; 

испорака на пакети; издавање паркинг 

места; издавање на фрижидери; 

изнајмување на замрзнувачи; изнајмување 

на коли за трки; изнајмување на 

контејнери за складирање; изнајмување на 

трактори; изнајмување на кровни решетки 

за возила; изнајмување на инвалидски 

колички; дополна на продажни (вендинг) 

машини; работи за спасување [транспорт]; 

спасување; такси транспорт; влечење; 

сообраќајни информации; резервирање 

транспорт; завиткување на производи; 

консултативни, информациони и 

советодавни услуги поврзани со сите горе 

споменати услуги  

кл. 41  образование; обезбедување на 

обука; забава; спортски и културни 

активности; објавување на текстови, книги 

и журнали (кои не се пoпуларни текстови); 

објавување на дијаграми, слики и 

фотографии; објавување на весници, 

магазини и периодични изданија; услуги на 

образование, обука и тренинг поврзани со 

телекомуникации, компјутери, 

компјутерски програми, клауд компјутери, 

дизајн на веб страници, е-трговија, 

управување со бизнис, финансиско 

управување и огласување; обезбедување 

на образование, рекреација, тренинг, 

подучување и обука интерактивна и не-

интерактивна; дизајн на образовни 

курсеви, испитувања и квалификации; 

забава обезбедена преку електронски и 

дигитални интерактивни медиуми; услуги 

на електронски игри обезбедени преку 

Интернет; обезбедување на информации 

поврзани со активности на образование, 

обука, забава, рекреација и спортски, 
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социјални и културни активности; 

обезбедување онлајн електронски 

публикации (кои не може да се симнуваат); 

договарање, организирање, одржување и 

водење натревари по пеење; договарање, 

организирање, одржување и водење 

концерти; договарање, организирање, 

одржување и водење настани и натревари 

за образовни или забавни цели; 

договарање, организирање, одржување и 

водење шоуа со игри и потраги; услуги на 

агенции за билети за забава; информации 

поврзани со забава или образование, 

обезбедени онлајн од компјутерска база со 

податоци или Интернет; обезбедување 

дигитална музика (која не може да се 

симнува) од Интернет; обезбедување 

дигитална музика (која не може да се 

симнува) од МП3 (мувинг пикчр експерст 

груп 1 - аудио лејер 3) Интернет веб 

страници; обезбедување видео игри, 

компјутерски игри, звук или слики, или 

филмови преку телекомуникациски или 

компјутерски мрежи; обезбедување онлајн 

компјутерски игри и натпревари; 

обезбедување онлајн видеа, кои не може 

да се симнуваат; обезбедување на 

стриминг на онлајн електронски 

публикации на Интернет или на 

компјутерска мрежа или компјутерска база 

со податоци; забавни и образовани услуги 

поврзани со планирање, продукција и 

дистрибуција на звук, слики, дигитална 

музика, филмови, аудио во живо или 

снимено, визуелни или аудио-визуелни 

материјали за емитување на земјен кабел, 

сателитски канали, Интернет, безжично 

или системи со жичани врски и други 

начини на комуникација; услуги на музичка 

забава; изнајмување на звучни снимки; 

подготовка на забавни, образовни, 

документарни програми и програми со 

вести за емитување; услуги на репортери 

на вести; информации поврзани со 

спортски или културни настани, тековни 

работи и вонредни вести обезбедени 

преку сателитска телевизиска размена, 

Интернет или на друг електронски начин; 

телевизиска, радио и филмска продукција; 

подготовка и продукција на телевизиски 

програми; обезбедување на информации, 

податоци, графички содржини, звук, 

музика, видеа, анимација и текст за 

забавни цели; услуги на игри; 

обезбедување на клубска рекреација, 

спортски и гимнастички простории; 

изведби на бендови; клубска забава, 

дискотеки, модни ревии и услуги на ноќни 

клубови; клубски услуги поврзани со 

забава, образование и културни услуги; 

договарање, водење и обезбедување на 

конференции, конвенции, конгреси, 

семинари и работилници за обука; 

договарање, водење и обезбедување на 

конференции, конвенции, конгреси, 

семинари и работилници за обука во врска 

со телекомуникации, компјутери, 

компјутерски програми, клауд компјутери, 

дизајн на веб страници, е-трговија, 

управување со бизнис, финансиско 

управување и огласување; организирање 

и водење изложби, модни ревии, 

образовни шоуа и културни шоуа и 

изведби; уметнички изложби и галериски 

услуги; услуги на изнајмување уметнички 

галерии поврзани со фини уметности; 

услуги на обука во врска со здравје и 

безбедност при работа, и зачувување на 

природата; обезбедување на часови за 

пури, часови за пробување вино; 

обезбедување образовни информации за 

истражувачки материјали и агенции за 

нив; договарање, организирање, 

планирање и управување на семинари; 

обука за животни; насоки во продуцирање 

програми за емитување; услуги на тренинг 
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поврзани со работење на машини и 

опрема, вклучувајќи аудио-визуелна 

опрема, која се користи за продуцирање 

програми за емитување; обезбедување 

аудио и визуелни студија; обезбедување 

простории за спорт; обезбедување 

простории за филмови, шоуа, драми, 

музика или образовна обука; агенции за 

резервирање забава; издавање и 

изнајмување на филмови 

(кинематографски филмови); издавање и 

изнајмување на музички инструменти; 

издавање и изнајмување на телевизиски 

програми; издавање и изнајмување на 

телевизори; позајмување библиотеки; 

архивски библиотекарски услуги; услуги за 

преведување; услуги на толкување на 

знаковен јазик; изнајмување на предходно 

снимени видео ленти; издавање и 

изнајмување на машини за играње; 

изнајмување на опрема за аркадни игри; 

изнајмување слики; фотографија; превод; 

толкување јазици; образовни и програми 

за обука во областа на управување со 

ризик; образовни и програми за обука 

поврзани со сертификација; обезбедување 

на вести; услуги на лотарија; подучување; 

консултативни, информациони и 

советодавни услуги поврзани со сите горе 

споменати услуги  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и дизајн поврзани со тоа, 

индустриски анализи и истражувачки 

услуги; дизајн и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер; истражување и развој 

поврзани со полу-проводници, полу-

проводнички интегрални кола, полу-

проводнички мемориски чипови, полу-

проводнички мемориски контролори, полу-

проводнички мемориски  интегрални кола, 

полу-проводнички процесорски чипови, 

полу-проводнички процесори, микро-

контролори, микро-контролни единици, 

микро-контролори на ниска струја, чипови 

за коло, компјутерски чипови, ЦПУ 

(единици за централна обработка), РИСК-

В компјутерски чипови и единици за 

централна обработка, компјутерски чипови 

и единици за централна обработка со 

поставена инструкциска конструкција; 

софтвер како услуга (СааС); компјутерски 

услуги поврзани со пренесување 

информации, податоци, документи и слики 

преку Интернет; апликација за 

обезбедување сервисни (АСП) услуги, 

имено, одржување компјутерски 

софтверски апликации од други; 

апликација за обезбедување сервисни 

(АСП) услуги, обезбедување софтвер во 

областите на веб-базирани конференции, 

аудио конференции, електронски пораки, 

соработка на документи, видео 

конференции и гласовна и обработка на 

повици; обезбедување онлајн софтвер кој 

не може да се симнува за олеснување 

интероперабилност на повеќекратни 

софтверски апликации; услуги на техничка 

поддршка поврзани со компјутерски 

софтвер и апликации обезбедени онлајн, 

преку e-пошта и преку телефон; 

компјутерски услуги, имено, креирање 

онлајн заедница за регистрирани 

корисници да учествуваат во дискусии, да 

добиваат повратни одговори од нивни 

партнери, формирање виртуелни 

заедници, зафаќање со социјално 

вмрежување, и размена на документи; 

совети за компјутерска технологија 

обезбедени на Интернет корисниците 

преку жешки линии за подршка; 

компјутерски услуги поврзани со креирање 

индекси на информации, страници и 

ресурси на компјутерски мрежи; 

обезбедување машини за пребарување; 

дизајн на компјутери, ноутбук компјутери, 

лаптоп компјутери, преносни компјутери и 
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рачни компјутери; дизајн на персонални 

дигитални асистенти и персонални медиа 

плеери; дизајн на мобилни телефони и 

смартфони; дизајн на дигитални камери; 

компјутерски услуги; компјутерско 

програмирање; услуги на компјутерско 

интегрирање; услуги на компјутерски 

анализи; компјутерско програмирање во 

врска со одбрана против вируси; 

софтверски услуги за компјутерски систем; 

дизајн на компјутерски софтвер; дизајн на 

компјутерски систем; дизајн и развој на 

веб страни; одржување веб страни за 

други; одржување софтвер за компјутерски 

апликации за пребарување и враќање 

информации од база со податоци и 

компјутерски мрежи; обезбедување 

технички информации на посебно барање 

од крајните корисници преку телефон или 

глобална компјутерска мрежа; 

консулттативни услуги во врска со 

компјутерски софтвер; компјутерски услуги 

поврзани со пребарувања кроени по мерка 

на компјутерска база со податоци и веб 

страници; кодирање и декодирање на 

компјутерски и електронски сигнали; 

конверзија на физички податоци и 

документи во форма на електронски 

медиуми; услуги  на тестирање и 

евалуација; архитектонски и дизајнерски 

услуги; внатрешен дизајн на згради, 

канцеларии и апартмани; компјутерски 

информациони услуги; мрежни 

информациски услуги, имено, 

обезбедување технички информации 

поврзани со компјутери и мрежи во 

областа на бизнис и е-трговија; 

обезбедување на компјутерски програми 

за управување со безбедносен ризик; 

услуги на информации за компјутерска 

безбедност, знаење и тестирање; услуги 

за осигурување квалитет; компјутерски 

услуги поврзани со сертификација на 

бизнис трансакции и подготовка на 

извештаи за нив; контрола на пристап до 

(безбедносни услуги за-) компјутери, 

електронски мрежи и бази со податоци; 

услуги на безбедност при размена на 

податоци и на трансакции преку 

компјутерски мрежи; консултирање во 

областа на безбедност на податоци; 

технолошко консултирање во врска со 

обезбедување на телекомуникации; 

безбедносни услуги за компјутеризирани 

комуникацски мрежи; обезбедување 

информации во областите на Интернет, 

ворлд вајд веб и бездедност на 

компјутеризирани комуникациски мрежи и 

сигурна размена на податоци и 

информации; советодавни услуги во 

областите на Интернет, ворлд вајд веб и 

безбедност на компјутеризирани 

комуникациски мрежи, информации за 

безбедносни услуги; услуги за 

автентификација за компјутерска 

безбедност; онлајн автентификација на 

електронски потписи; резервни копии на 

податоци од страни кои не се на Интрнет; 

обезбедување информации за 

компјутерска технологија и програмирање 

преку веб страна; картографски услуги; 

клауд компјутери; обезбедување услуги за 

клауд одржување; обезбедување 

привремено користење на клауд-базиран 

софтвер кој не може да се симнува и 

клауд компјутерски софтвер; електронско 

складирање на податоци; обезбедување 

виртуелни компјутерски системи и 

виртуелни компјутерски опкружувања 

преку клауд компјутери; изнајмување на 

софтвер за забава; обезбедување онлајн 

не-компјутерски софтвер кој може да се 

симнува и компјутерски апликации за 

стриминг на аудио материјали, видео 

материјали, видеа, музика и слики; 

консултативни, информациони и 
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советодавни услуги поврзани со сите горе 

споменати услуги  

 

(111)  29412  (151)  23/03/2021 

(210)  TM  2019/1234 (220)  06/11/2019 

(181)  06/11/2029 

(450)  31/03/2021 

(732)  ДПУТ БУЧЕН КОЗЈАК ДОО ул. 

Козјачка бр. 11, 1300, Куманово, MK 

(740)  Адвокат Драган Алексов ул. Атинска 

бр. 21/12, 1000, Скопје 

(540)  

 

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

црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  јогурт - млечен производ  

 

(111)  29302  (151)  03/03/2021 

(210)  TM  2019/1349 (220)  06/12/2019 

(181)  06/12/2029 

(450)  31/03/2021 

(732)  Друштво за компјутерско 

програмирање и консултантски услуги 

ИТГМА ДОО Скопје ул. Анкарска бр. 

29А, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Апостолска и 

Партнери Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2, 

1000, Скопје 

(540)  

Resourceflex 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 42  софтвер како услуга [SaaS]; 

обработка во облак [Cloud computing]; 

изработка на компјутерски програми; 

осовременување на компјутерските 

програми; изнајмување на веб (интернет) 

сервери; изнајмување на компјутерски 

програми; одржување компјутерски 

програми  

 

(111)  29304  (151)  03/03/2021 

(210)  TM  2019/1378 (220)  12/12/2019 

(181)  12/12/2029 

(450)  31/03/2021 

(732)  Друштво за телекомуникации - за 

сателитско позиционирање ГЕОНЕТ 

ГПС ДОО Скопје бул. Партизански 

одреди бр. 15а 1/2, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црна, светло сива, светло жолта, 

темно жолта, кафена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  телекомуникации  

кл. 39  такси превоз  

кл. 42  софтвер како услуга (SaaS)  

 

(111)  29303  (151)  03/03/2021 

(210)  TM  2019/1386 (220)  10/12/2019 

(181)  10/12/2029 

(450)  31/03/2021 

(732)  Nobel Quest International Limited P. 

O. Box 3152, Road Town, Tortola, VG 

(740)  КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ 

Пиринска 66, 7500, Прилеп 
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(540)  

CHAUFFE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун; предмети наменети за 

пушачи; кибрити; цигари; кутии за цигари; 

филтери за цигари; држачи за цигари; 

хартија за цигари; врвови за цигари; 

муштикли; лулиња; цигарилоси; пури; 

пепелници; запалки за пушачи, 

цигарилоси; пури; пепелници за пушачи; 

запалки за пушачи  

 

(111)  29333  (151)  08/03/2021 

(210)  TM  2019/1397 (220)  13/12/2019 

(181)  13/12/2029 

(450)  31/03/2021 

(732)  Riot Games, Inc (a Delaware 

corporation) 12333 West Olympic Blvd, 

Los Angeles, California 90064, US 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, 

Куманово 

(540)  

RUINED KING: A LEAGUE OF 

LEGENDS STORY 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  звучници, компјутерски глувчиња; 

компјутерски програми кои се користат за 

следење на статус на разни корисници на 

услуги на онлајн интерактивно играње на 

игри и онлајн поврзување на играчи со 

други играчи од сите нивоа на вепггини; 

софтвер за “проширена реалност” за 

играње на видео игри кој може да се 

преземе; софтвер за игри за мобилни 

телефони кој може да се преземе; 

подкасти кои можат да се преземат од 

областа на е-спорт и видео игри; софтвер 

за видео игри кој може да се преземе; 

видео игри кои можат да се преземат; 

софтвер за игри со виртуелна реалност кој 

може да се преземе за играње на видео 

игри; слушалки - бубици; очила за вид; 

слушалки; интерактивни мултимедијални 

програми за видео игри, подлоги за 

глувчиња, снимен софтвер за “проширена 

реалност” за играње на видео игри; 

снимен софтвер за виртуелна реалност за 

играње на видео игри; очила за сонце; 

кертриџи за видео игри; дискови за видео 

игри; софтвер за видео игри; софтвер за 

видео игри и прирачници во електронски 

формат кои се продаваат како целина; 

софтвер за видео игри кој може да се 

преземе преку глобална компјутерска 

мрежа и безжични уреди  

кл. 18  повеќенаменски рачни торби; 

ранци, паричници за монети; козметички 

торбици кои се продаваат празни; ранец 

(вреќа) со врвка; цилиндрични текстилни 

торби; торбици за носење на колкови; 

рачни торбици; футроли за клучеви; багаж; 

ознаки на багаж; курирски торби; торби за 

пазарење (тоте торби); чадори за дожд, 

паричници  

кл. 25  облека, имено, ремени, капути, 

костими за игри со улоги, фустани, 

ракавици, костими за Ноќ на вештерките, 

дуксери со качулка, облека за мали деца, 

јакни, удобна облека за носење по дома, 

панталони, пуловери, облека за дожд, 

марами, шалови, кошули, шорцеви, сукњи, 

облека за спиење, кратки чорапи, долни 

делови на тренерки, дукс маици, џемпери, 

костими за капење, маици со кратки 

ракави, горни делови на облека, долна 

облека, обувки; покривала за глава  

кл. 38  услуги на емитување и пренос 

(стриминг) на играње на видео игри и 

натпреварувања во играње на видео игри 

по пат на глобални комуникациски мрежи, 

интернет и безжични мрежи;форуми 
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(chatrooms) на друштвени 

мрежи;обезбедување на услуги на онлајн 

форуми за пренос на пораки меѓу 

компјутерски корисници  

кл. 41  организирање и водење на 

натпревари во живо, изложби и турнири 

кои се однесуваат на видео игри;услуги на 

разонода, имено, софтвер за видео игри 

кој не може да се преземе а кој им 

овозможува на корисниците да креираат, 

менуваат, вчитуваат, преземаат, 

споделуваат, прегледуваат и објавуваат 

содржина на интерактивни видео-игри кои 

се создадени од корисници, музика и други 

медиски датотеки по пат на глобални 

компјутерски мрежи, интернет и безжични 

мрежи;услуги на разонода, имено, 

организирање на состаноци во живо со 

обожаватели (фанови) и конференции во 

областа на разонода, гејминг, видео игри и 

е-спортови;услуги на разонода, имено, 

обезбедување на онлајн видео игри;услуги 

на разонода, имено, овозможување на 

привремено користење на видео-игри кои 

не може да се преземат;услуги на 

организирање на натпревари во играње на 

видео игри, изложби и турнири;услуги на 

објавување на видео-игри;обезбедување 

на услуги на објавување на онлајн 

стрипови, графички романи и приказни со 

сцени и ликови базирани на видео-игри 

кои не може да се преземат; услуги на 

обезбедување на онлајн игри со 

“проширена реалност”; обезбедување на 

онлајн информации во врска со видео 

игри; обезбедување на онлајн услуги во 

врска со тривиа игри (квизови), совети и 

стратегии за видео игри; обезбедување 

науслуги на онлајн играње на игри со 

виртуелна реалност  

 

(111)  29307  (151)  02/03/2021 

(210)  TM  2019/1429 (220)  20/12/2019 

(181)  20/12/2029 

(450)  31/03/2021 

(732)  ТРД РАДИО КАНАЛ 77 5-та 

Партиска Конференција бб, 2000, Штип, 

MK 

(540)  

 

(591)  црна, жолта, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање;водење на 

работењето;упраување со 

работата;канцелариски работи  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 41  образовни 

услуги;обука;забава;спортски и културни 

активности  

 

(111)  29347  (151)  08/03/2021 

(210)  TM  2020/9 (220)  27/01/2020 

(181)  27/01/2030 

(450)  31/03/2021 

(732)  Друштво за трговија и услуги 

БЕРОВСКИ ЕМ ПМ Берово ул. 29-ти 

Ноември бр. 8, Берово, MK 

(540)  

БОРОЏУН 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  храна за бебиња; хранливи додатоци 

за медицинска употреба  

кл. 29  овошје, варено; овошни желеа  

кл. 32  безалкохолни овошни екстракти; 

безалкохолни овошни пијалаци; екстракти 

за правење пијалаци; овошни сокови; 

сируп за пијалаци; безалкохолни пијалаци; 

аперитиви, безалкохолни; коктели, 

безалкохолни; овошни сирупи, 

безалкохолни; 

изотонични пијалаци; смути (кашести 

пијалаци од овошје и зеленчук)  
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(111)  29308  (151)  02/03/2021 

(210)  TM  2020/66 (220)  30/01/2020 

(181)  30/01/2030 

(450)  31/03/2021 

(732)  ЃОКО СТЕРЈОСКИ and ЗОРАН 

СТЕРЈОСКИ ул. Востаничка бр. 29-1, 

1000, Скопје, MK and ул. Серска бр. 18, 

1000, Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  сина, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  телекомуникации  

кл. 41  образовни услуги;подготвување на 

наставата;забава;спортски и културни 

активности  

кл. 45  правни услуги; безбедносни услуги 

за заштита на имот и лица; лични и 

општествени услуги што ги даваат трети 

лица за задоволување на потребите на 

поединците  

 

(111)  29309  (151)  02/03/2021 

(210)  TM  2020/67 (220)  30/01/2020 

(181)  30/01/2030 

(450)  31/03/2021 

(732)  ЃОКО СТЕРЈОСКИ and ЗОРАН 

СТЕРЈОСКИ ул. Востаничка бр. 29-1, 

1000, Скопје, MK and ул. Серска бр. 18, 

1000, Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  нијанси на сина, златна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  телекомуникации  

кл. 41  образовни услуги;подготвување на 

наставата;забава;спортски и културни 

активности  

кл. 45  правни услуги; безбедносни услуги 

за заштита на имот и лица; лични и 

општествени услуги што ги даваат трети 

лица за задоволување на потребите на 

поединците  

 

(111)  29401  (151)  19/03/2021 

(210)  TM  2020/138 (220)  19/02/2020 

(181)  19/02/2030 

(450)  31/03/2021 

(732)  Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 

GmbH Antonie Ggrubisic 5, Skopje, MK 

(740)  Јана Василевска; Саша Јаневски 

Антоние Грубишиќ 5, Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, сива, темно сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање, водење на 

работење, управување со работи, 

канцелариски работи  

кл. 39  транспорт, пакување и складирање 

стоки, организирање патувања  

кл. 41  образование, подготвување на 

наставата, забава, спортски и културни 

активности  

 

(111)  29400  (151)  18/03/2021 

(210)  TM  2020/151 (220)  25/02/2020 

(181)  25/02/2030 

(450)  31/03/2021 
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(732)  Трговско друштво за транспорт 

трговија и услуги ДИЛЕКС ДООЕЛ увоз-

извоз Скопје ул. Методија Митевски бр. 

3/5-1, Скопје, MK 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, сина, светло сина, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч; 

екстракти од месо; конзервирано, сушено 

и варено овоше и зеленчук; јајца, млечни 

производи; желеа, џемови, компоти; млеко 

и млечни пијалоци; производи подготвени 

за конзумирање и кои што се составени 

првенствено од гореспоменатите 

производи  

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

чоколадо; шеќер, ориз, тапиока, саго; 

брашно и подготовки направени од 

житари; леб, бисквити, торти, колачи 

(производи од тесто), чоколадо и слатки; 

сладолед; мраз, овошни сладоледи; мед, 

меласа; сол, сенф; оцет, сосови; сосови 

како мирудии; мирудии; производи 

подготвени за конзумирање кои што се 

составени од горе споменатите производи  

 

(111)  29331  (151)  08/03/2021 

(210)  TM  2020/198 (220)  06/03/2020 

(181)  06/03/2030 

(450)  31/03/2021 

(732)  Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, 

Куманово 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, преработен или сиров; 

производи од тутун; пури, цигари, 

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, 

тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут, 

кретек цигари; тутун во прав; замени за 

тутун (кои не се користат во медицински 

цели); електронски цигари; производи од 

тутун за загревање; електронски уреди и 

нивни делови за загревање на цигари или 

тутун со цел за ослободување на 

аеросоли кои содржат никотин за 

инхалација; раствори со течен никотин за 

електронски цигари; артикли за пушачи, 

хартија за цигари, туби за цигари, филтери 

за цигари, конзерви за тутун, кутии за 

цигари, пепелници, лулиња, џебни 

машинки за мотање на цигари, запалки, 

кибрити  

 

(111)  29415  (151)  23/03/2021 

(210)  TM  2020/273 (220)  02/04/2020 

(181)  02/04/2030 

(450)  31/03/2021 

(732)  Индустрија за млеко, млечни 

производи и сокови Млекара 

Акционерско друштво Битола ул. 

Ѓурчин Наумов Пљакот бр.1, 7000, 

Битола, MK 

(740)  Адвокатско друштво Дебарлиев, 

Дамески и Ќелешоска ул. Мирче Ацев бр. 2 

кат 3, 1000, Скопје 

(540)  
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(591)  темно зелена, сина, портокалова, 

бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  јогурт  

 

(111)  29416  (151)  23/03/2021 

(210)  TM  2020/274 (220)  02/04/2020 

(181)  02/04/2030 

(450)  31/03/2021 

(732)  Индустрија за млеко, млечни 

производи и сокови Млекара 

Акционерско друштво Битола ул. 

Ѓурчин Наумов Пљакот бр. 1, 7000, 

Битола, MK 

(740)  Адвокатско друштво Дебарлиев, 

Дамески и Ќелешоска ул. Мирче Ацев бр. 2 

кат 3, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  темно зелена, сина, портокалова, 

бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  кисело млеко  

 

(111)  29417  (151)  23/03/2021 

(210)  TM  2020/275 (220)  02/04/2020 

(181)  02/04/2030 

(450)  31/03/2021 

(732)  Индустрија за млеко, млечни 

производи и сокови Млекара 

Акционерско друштво Битола ул. 

Ѓурчин Наумов Пљакот бр. 1, 7000, 

Битола, MK 

(740)  Адвокатско друштво Дебарлиев, 

Дамески и Ќелешоска ул. Мирче Ацев бр. 2 

кат 3, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  портокалова, зелена, жолта, кафена, 

црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пијалаци од овошје и овошни 

сокови  

 

(111)  29418  (151)  23/03/2021 

(210)  TM  2020/276 (220)  02/04/2020 

(181)  02/04/2030 

(450)  31/03/2021 

(732)  Индустрија за млеко, млечни 

производи и сокови Млекара 

Акционерско друштво Битола ул. 

Ѓурчин Наумов Пљакот бр. 1, 7000, 

Битола, MK 

(740)  Адвокатско друштво Дебарлиев, 

Дамески и Ќелешоска ул. Мирче Ацев бр. 2 

кат 3, 1000, Скопје 

(540)  
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(591)  портокалова, зелена, виолетова, 

црна, жолта, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пијалаци од овошје и овошни 

сокови  

 

(111)  29419  (151)  23/03/2021 

(210)  TM  2020/277 (220)  02/04/2020 

(181)  02/04/2030 

(450)  31/03/2021 

(732)  Индустрија за млеко, млечни 

производи и сокови Млекара 

Акционерско друштво Битола ул. 

Ѓурчин Наумов Пљакот бр. 1, 7000, 

Битола, MK 

(740)  Адвокатско друштво Дебарлиев, 

Дамески и Ќелешоска ул. Мирче Ацев бр. 2 

кат 3, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена, црвена, црна, бела, 

виолетова, жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пијалаци од овошје и овошни 

сокови  

 

(111)  29420  (151)  23/03/2021 

(210)  TM  2020/278 (220)  02/04/2020 

(181)  02/04/2030 

(450)  31/03/2021 

(732)  Индустрија за млеко, млечни 

производи и сокови Млекара 

Акционерско друштво Битола ул. 

Ѓурчин Наумов Пљакот бр. 1, 7000, 

Битола, MK 

(740)  Адвокатско друштво Дебарлиев, 

Дамески и Ќелешоска ул. Мирче Ацев бр. 2 

кат 3, 1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пијалоци од овошје и овошни 

сокови  

 

(111)  29421  (151)  23/03/2021 

(210)  TM  2020/279 (220)  02/04/2020 

(181)  02/04/2030 

(450)  31/03/2021 

(732)  Индустрија за млеко, млечни 

производи и сокови Млекара 

Акционерско друштво Битола ул. 

Ѓурчин Наумов Пљакот бр. 1, 7000, 

Битола, MK 

(740)  Адвокатско друштво Дебарлиев, 

Дамески и Ќелешоска ул. Мирче Ацев бр. 2 

кат 3, 1000, Скопје 

(540)  
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(591)  портокалова, зелана, жолта, црвена, 

црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пијалоци од овошје и овошни 

сокови  

 

(111)  29422  (151)  23/03/2021 

(210)  TM  2020/280 (220)  02/04/2020 

(181)  02/04/2030 

(450)  31/03/2021 

(732)  Индустрија за млеко, млечни 

производи и сокови Млекара 

Акционерско друштво Битола ул. 

Ѓурчин Наумов Пљакот бр. 1, 7000, 

Битола, MK 

(740)  Адвокатско друштво Дебарлиев, 

Дамески и Ќелешоска ул. Мирче Ацев бр. 2 

кат 3, 1000, Скопје 

(540)  

 

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

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  кисела павлака (млечен производ)  

 

(111)  29423  (151)  23/03/2021 

(210)  TM  2020/281 (220)  02/04/2020 

(181)  02/04/2030 

(450)  31/03/2021 

(732)  Индустрија за млеко, млечни 

производи и сокови Млекара 

Акционерско друштво Битола ул. 

Ѓурчин Наумов Пљакот бр. 1, 7000, 

Битола, MK 

(740)  Адвокатско друштво Дебарлиев, 

Дамески и Ќелешоска ул. Мирче Ацев бр. 2 

кат 3, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  розова, сина, зелена, бела, кафена, 

жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  јогурт  

 

(111)  29424  (151)  23/03/2021 

(210)  TM  2020/282 (220)  02/04/2020 

(181)  02/04/2030 

(450)  31/03/2021 

(732)  Индустрија за млеко, млечни 

производи и сокови Млекара 

Акционерско друштво Битола ул. 

Ѓурчин Наумов Пљакот бр. 1, 7000, 

Битола, MK 

(740)  Адвокатско друштво Дебарлиев, 

Дамески и Ќелешоска ул. Мирче Ацев бр. 2 

кат 3, 1000, Скопје 

(540)  
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(591)  темно жолта, сина, зелена, кафена, 

бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  путер (млечен производ)  

 

(111)  29425  (151)  23/03/2021 

(210)  TM  2020/283 (220)  02/04/2020 

(181)  02/04/2030 

(450)  31/03/2021 

(732)  Индустрија за млеко, млечни 

производи и сокови Млекара 

Акционерско друштво Битола ул. 

Ѓурчин Наумов Пљакот бр. 1, 7000, 

Битола, MK 

(740)  Адвокатско друштво Дебарлиев, 

Дамески и Ќелешоска ул. Мирче Ацев бр. 2 

кат 3, 1000, Скопје 

(540)  

 

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

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  кисело млеко  

 

(111)  29426  (151)  23/03/2021 

(210)  TM  2020/284 (220)  02/04/2020 

(181)  02/04/2030 

(450)  31/03/2021 

(732)  Индустрија за млеко, млечни 

производи и сокови Млекара 

Акционерско друштво Битола ул. 

Ѓурчин Наумов Пљакот бр. 1, 7000, 

Битола, MK 

(740)  Адвокатско друштво Дебарлиев, 

Дамески и Ќелешоска ул. Мирче Ацев бр. 2 

кат 3, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, бела, жолта, сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко  

 

(111)  29427  (151)  23/03/2021 

(210)  TM  2020/285 (220)  02/04/2020 

(181)  02/04/2030 

(450)  31/03/2021 

(732)  Индустрија за млеко, млечни 

производи и сокови Млекара 

Акционерско друштво Битола ул. 

Ѓурчин Наумов Пљакот бр. 1, 7000, 

Битола, MK 

(740)  Адвокатско друштво Дебарлиев, 

Дамески и Ќелешоска ул. Мирче Ацев бр. 2 

кат 3, 1000, Скопје 

(540)  
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(591)  црвена, бела, жолта, сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  јогурт  

 

(111)  29428  (151)  23/03/2021 

(210)  TM  2020/286 (220)  02/04/2020 

(181)  02/04/2030 

(450)  31/03/2021 

(732)  Индустрија за млеко, млечни 

производи и сокови Млекара 

Акционерско друштво Битола ул. 

Ѓурчин Наумов Пљакот бр. 1, 7000, 

Битола, MK 

(740)  Адвокатско друштво Дебарлиев, 

Дамески и Ќелешоска ул. Мирче Ацев бр. 2 

кат 3, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  розева, сина, зелена, бела, кафена, 

жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  јогурт  

 

(111)  29429  (151)  23/03/2021 

(210)  TM  2020/287 (220)  02/04/2020 

(181)  02/04/2030 

(450)  31/03/2021 

(732)  Индустрија за млеко, млечни 

производи и сокови Млекара 

Акционерско друштво Битола ул. 

Ѓурчин Наумов Пљакот бр. 1, 7000, 

Битола, MK 

(740)  Адвокатско друштво Дебарлиев, 

Дамески и Ќелешоска ул. Мирче Ацев бр. 2 

кат 3, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  светло сина, сина, зелена, бела, 

кафена, жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко  

 

(111)  29430  (151)  23/03/2021 

(210)  TM  2020/288 (220)  02/04/2020 

(181)  02/04/2030 

(450)  31/03/2021 

(732)  Индустрија за млеко, млечни 

производи и сокови Млекара 

Акционерско друштво Битола ул. 

Ѓурчин Наумов Пљакот бр. 1, 7000, 

Битола, MK 

(740)  Адвокатско друштво Дебарлиев, 

Дамески и Ќелешоска ул. Мирче Ацев бр. 2 

кат 3, 1000, Скопје 

(540)  
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(591)  светло сина, сина, зелена, бела, 

темно розева, кафена, жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко  

 

(111)  29431  (151)  23/03/2021 

(210)  TM  2020/289 (220)  02/04/2020 

(181)  02/04/2030 

(450)  31/03/2021 

(732)  Индустрија за млеко, млечни 

производи и сокови Млекара 

Акционерско друштво Битола ул. 

Ѓурчин Наумов Пљакот бр. 1, 7000, 

Битола, MK 

(740)  Адвокатско друштво Дебарлиев, 

Дамески и Ќелешоска ул. Мирче Ацев бр. 2 

кат 3, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  светло сина, сина, зелена, бела, 

црвена, кафена, жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко  

 

(111)  29432  (151)  23/03/2021 

(210)  TM  2020/290 (220)  02/04/2020 

(181)  02/04/2030 

(450)  31/03/2021 

(732)  Индустрија за млеко, млечни 

производи и сокови Млекара 

Акционерско друштво Битола ул. 

Ѓурчин Наумов Пљакот бр. 1, 7000, 

Битола, MK 

(740)  Адвокатско друштво Дебарлиев, 

Дамески и Ќелешоска ул. Мирче Ацев бр. 2 

кат 3, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена, темно зелена, бела, сина, 

кафена, жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  кисело млеко  

 

(111)  29433  (151)  23/03/2021 

(210)  TM  2020/291 (220)  02/04/2020 

(181)  02/04/2030 

(450)  31/03/2021 

(732)  Индустрија за млеко, млечни 

производи и сокови Млекара 

Акционерско друштво Битола ул. 

Ѓурчин Наумов Пљакот бр. 1, 7000, 

Битола, MK 

(740)  Адвокатско друштво Дебарлиев, 

Дамески и Ќелешоска ул. Мирче Ацев бр. 2 

кат 3, 1000, Скопје 

(540)  
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(591)  светло сина, сина, зелена, бела, 

кафена, жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко  

 

(111)  29434  (151)  23/03/2021 

(210)  TM  2020/292 (220)  02/04/2020 

(181)  02/04/2030 

(450)  31/03/2021 

(732)  Индустрија за млеко, млечни 

производи и сокови Млекара 

Акционерско друштво Битола ул. 

Ѓурчин Наумов Пљакот бр. 1, 7000, 

Битола, MK 

(740)  Адвокатско друштво Дебарлиев, 

Дамески и Ќелешоска ул. Мирче Ацев бр. 2 

кат 3, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  светло сина, сина, зелна, бела, 

портокалова, кафена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко  

 

(111)  29435  (151)  23/03/2021 

(210)  TM  2020/293 (220)  02/04/2020 

(181)  02/04/2030 

(450)  31/03/2021 

(732)  Индустрија за млеко, млечни 

производи и сокови Млекара 

Акционерско друштво Битола ул. 

Ѓурчин Наумов Пљакот бр. 1, 7000, 

Битола, MK 

(740)  Адвокатско друштво Дебарлиев, 

Дамески и Ќелешоска ул. Мирче Ацев бр. 2 

кат 3, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  виолетова, сина, бела, зелена, 

жолта, портокалова, црвена, кафена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко  

 

(111)  29436  (151)  23/03/2021 

(210)  TM  2020/294 (220)  02/04/2020 

(181)  02/04/2030 

(450)  31/03/2021 

(732)  Индустрија за млеко, млечни 

производи и сокови Млекара 

Акционерско друштво Битола ул. 

Ѓурчин Наумов Пљакот бр. 1, 7000, 

Битола, MK 

(740)  Адвокатско друштво Дебарлиев, 

Дамески и Ќелешоска ул. Мирче Ацев бр. 2 

кат 3, 1000, Скопје 

(540)  
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(591)  виолетова, сина, бела, зелена, 

жолта, портокалова, црвена, кафена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  јогурт  

 

(111)  29402  (151)  23/03/2021 

(210)  TM  2020/319 (220)  14/04/2020 

(181)  14/04/2030 

(450)  31/03/2021 

(732)  Друштво за промет и услуги 

ФОБАС КОМПАНИ дооел Скопје 

Источна Индустриска зона бб 3 - 

Маџари, 1000, Скопје, MK 

(540)  

NANA 

(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, 

лосиони за коса, препарати за нега на 

заби  

 

(111)  29403  (151)  23/03/2021 

(210)  TM  2020/320 (220)  14/04/2020 

(181)  14/04/2030 

(450)  31/03/2021 

(732)  Друштво за промет и услуги 

ФОБАС КОМПАНИ дооел, Скопје 

Источна Индустриска зона бб 3 - 

Маџари, 1000, Скопје, MK 

(540)  

HYDRA SAN 

(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, 

лосиони за коса, препарати за нега на 

заби  

 

(111)  29404  (151)  23/03/2021 

(210)  TM  2020/321 (220)  14/04/2020 

(181)  14/04/2030 

(450)  31/03/2021 

(732)  Друштво за промет и услуги 

ФОБАС КОМПАНИ дооел Скопје 

Источна Индустриска зона бб 3 - 

Маџари, 1000, Скопје, MK 

(540)  

CLINOTAL 

(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, 

лосиони за коса, препарати за нега на 

заби  

 

(111)  29409  (151)  17/03/2021 

(210)  TM  2020/323 (220)  16/04/2020 

(181)  16/04/2030 

(450)  31/03/2021 

(300)  77750  03/12/2019  PG 

(732)  Xiaomi Inc. Floor 13, Rainbow City 

Shopping Mall II of China Resources, 

No.68, Qinghe Middle Street, Haidian 

District, Beijing, CN 
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(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ друштво за 

осигурување и заштита на интелектуална 

сопственост Скопје ул. Oрце Николов 68/4 

реон 20 1000 Скопје 

(540)  

Redmi 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски бележници; компјутери; 

компјутерски програми, снимени; 

компјутерски програми, кои може да се 

симнуваат; компјутерски софтвер, снимен; 

електронски публикации, кои може да се 

симнуваат; снимени програми за 

компјутерски игри; касети за боја, празни, 

за принтери и фотокопири; датотеки со 

слики кои може да се симнуваат; 

хуманоидни роботи со вештачка 

интелегенција; компјутери за носење на 

тело; компјутерски софтверски 

платформи, снимени или кои може да се 

симнуваат; графика за мобилни телефони 

која може да се симнува; компјутерски 

периферни уреди; интерактивни 

терминали со екрани на допир; софтвер за 

компјутерска заштита на екран, снимен 

или кој може да се симнува; кодирани 

електронски алки за идентификација; 

смарт алки; таблет компјутери; кодирани 

електронски алки за идентификација, 

магнетни; подлоги за глувчиња; глувчиња 

[компјутерски периферни уреди]; фото 

печатачи; торби за компјутери; читачи за 

електронски картички; тастатури за 

компјутери; УСБ флеш приклучоци; 

апликациски софтвер за целуларни 

телефони, кој може да се симнува; 

иглични печатачи; смарт часовници 

(обработка на податоци); мелодии за 

мобилни телефони кои може да се 

симнуваат; смарт очила (обработка на 

податоци);електронски џебни 

преведувачи; педометри; апарати за 

проверка на франкирање; регистар каси; 

механизми за апарати што се вклучуваат 

со паричка; машини за диктирање; 

холограми; обележувачи на рабови; 

машини за гласање; машини за лотарија; 

направи за препознавање лица; 

фотокопири [фотографски, 

електростатички, термички]; купатилски 

ваги;ваги за мерење телесни масти за 

домашна употреба; мерки; електронски 

табли за известувања; рачки за мобилни 

телефони за селфи; држачи за целуларни 

телефони; смартфони во форма на 

часовник; интерфони; електронски 

апарати и инструменти за навигација и 

позиционирање; целуларни телефони; 

држачи за мобилни телефони за возила; 

телекомуникациски апарати во форма на 

накит; кутии за целуларни телефони; 

обвивки за целуларни телефони; ремени 

за целуларни телефони; заштитни фолии 

адаптирани за целуларни телефони; 

мрежни рутери; СИМ картички; кутии за 

звучници; видео монитори; слушалки за на 

глава за виртуелна реалност; преносливи 

медиа плеери; аудио и видео приемници; 

монитори за прикажување видеа кои може 

да се носат на тело; слушалки на глава; 

камкордери; задни камери за возила; 

снимачи за возење; пенкала за екрани на 

допир; машини за учење; телевизиски 

апарати; апарати за снимање на звук; сет-

топ кутии; дигитални фото рамки; рачки за 

селфи [рачни моноподи]; камери 

[фотографија]; поврзани алки [мерни 

инструменти]; аудиовизуелни апарати за 

настава; роботи за настава; апарати за 

анализа на воздух; термометри, кои не се 

за медицинска намена; хигрометри; 

оптички апарати и инструменти; УСБ 

кабли; материјали за електрична мрежа 

[жици, кабли]; полупроводници; 

проводници, електрични; електрични 
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приклучници; сензори; сензори за 

температура; прекинувачи, електрични; 

адаптери за струја; електрични адаптери; 

преспојници за телекомуникациски 

апарати; апарати за далечинско 

управување; далечински управувачи за 

домашна употреба; оптички влакна 

[филаменти за спроведување светлина]; 

апарати за регулирање топлина; 

громобрани; апарати за електролиза; 

апарати за гаснење пожар; радиолошки 

апарати за индустриски цели; заштитни 

направи за лична употреба против 

незгоди; заштитни маски; заштитни 

шлемови; наочари; инсталации за 

превенција од кражби, електрични; 

аларми; биометриски брави за врати за 

отисок од прст; електрични ѕвончиња за 

врата; очила; очила за сонце; батерии, 

електрични; полначи за електрични 

батерии; акумулатори [батерии кои може 

да се полнат]; безжични полначи; 

анимирани цртани филмови; апарати за 

проверка на јајца со светлина; свирчиња 

за кучиња; декоративни магнети; огради со 

струја; електронски каивчиња за 

тренирање животни; преносни далечински 

управувачи за блокатори за старт; 

електронски часовници за здравствен 

надзор кои споделуваат податоци во 

реално време до други електронски 

направи; комуникациски апарати за 

носење на тело; дигитални електронски 

направи за носење на тело кои се 

способни да обезбедуваат пристап до 

интернет; паметни направи за носење на 

тело; персонални дигитални асистенти во 

форма на часовник; следачи на активност 

за носење на тело; магнети за фрижидер; 

инструменти за мерење; направи за 

мерење, електрични; електронски чипови; 

проектори за мултимедија; апарати и 

инструменти за вагање; бројачи; 

компјутерски хардвер; музички датотеки 

кои може да се симнуваат; шпионки за 

врати; видео екрани; симулатори за 

управување и контрола на возила; 

автоматски индикатори на низок притисок 

во гуми на возила; држачи за фотографски 

апарати; кациги за велосипед; автоматски 

благајнички машини [ATM]  

кл. 16  хартија; црна фотографска хартија, 

хартија за ласерско печатење; тоалетна 

хартија; рекламни табли од хартија или 

картон; хартиени етикети; тетратки; џебни 

книги; фигури од хартиена каша; печатени 

публикации; весници; слики; апарати за 

врамување фотографии; кутии од хартија 

или картон; кеси [пликоа, торби] од хартија 

или пластика, за пакување; канцелариски 

прибор, освен мебел; хефталици за 

хартија; кутии за пишување [сетови]; 

тушеви за цртање; печати [жигови]; 

лепливи траки за канцелариски или 

домашни цели; инструменти за цртање; 

траки со мастило; пенкала со гел мастило; 

роло пенкала со гел; резерви за хемиски 

пенкала; материјали за пишување; 

материјали за цртање; материјали за 

настава [освен апарати]; креда за кројачи; 

модели за архитекти; канцелариски 

материјали; мали училишни табли  

 

(111)  29410  (151)  23/03/2021 

(210)  TM  2020/324 (220)  16/04/2020 

(181)  16/04/2030 

(450)  31/03/2021 

(300)  77763  09/12/2020  PG 

(732)  Xiaomi Inc. Floor 13, Rainbow City 

Shopping Mall II of China Resources, 

No.68, Qinghe Middle Street, Haidian 

District, Beijing, CN 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ друштво за 

осигурување и заштита на интелектуална 

сопственост Скопје ул. Oрце Николов 68/4 
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реон 20 1000 Скопје 

(540)  

XIAOMI 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски бележници; компјутери; 

компјутерски програми, снимени; 

компјутерски програми, кои може да се 

симнуваат; компјутерски софтвер, снимен; 

електронски публикации, кои може да се 

симнуваат; снимени програми за 

компјутерски игри; касети за боја, празни, 

за принтери и фотокопири; датотеки со 

слики кои може да се симнуваат; 

хуманоидни роботи со вештачка 

интелегенција; компјутери за носење на 

тело; компјутерски софтверски 

платформи, снимени или кои може да се 

симнуваат; графика за мобилни телефони 

која може да се симнува; компјутерски 

периферни уреди; интерактивни 

терминали со екрани на допир; софтвер за 

компјутерска заштита на екран, снимен 

или кој може да се симнува; кодирани 

електронски алки за идентификација; 

смарт алки; таблет компјутери; кодирани 

електронски алки за идентификација, 

магнетни; подлоги за глувчиња; глувчиња 

[компјутерски периферни уреди]; фото 

печатачи; торби за компјутери; читачи за 

електронски картички; тастатури за 

компјутери; УСБ флеш приклучоци; 

апликациски софтвер за целуларни 

телефони, кој може да се симнува; 

иглични печатачи; смарт часовници 

(обработка на податоци); мелодии за 

мобилни телефони кои може да се 

симнуваат; смарт очила (обработка на 

податоци); електронски џебни 

преведувачи; педометри; апарати за 

проверка на франкирање; регистар каси; 

механизми за апарати што се вклучуваат 

со паричка; машини за диктирање; 

холограми; обележувачи на рабови; 

машини за гласање; машини за лотарија; 

направи за препознавање лица; 

фотокопири [фотографски, 

електростатички, термички]; купатилски 

ваги; ваги за мерење телесни масти за 

домашна употреба; мерки; електронски 

табли за известувања; рачки за мобилни 

телефони за селфи; држачи за целуларни 

телефони; смартфони во форма на 

часовник; интерфони; електронски 

апарати и инструменти за навигација и 

позиционирање; целуларни телефони; 

држачи за мобилни телефони за возила; 

телекомуникациски апарати во форма на 

накит; кутии за целуларни телефони; 

обвивки за целуларни телефони; ремени 

за целуларни телефони; заштитни фолии 

адаптирани за целуларни телефони; 

мрежни рутери; СИМ картички; кутии за 

звучници; видео монитори; слушалки за на 

глава за виртуелна реалност; преносливи 

медиа плеери; аудио и видео приемници; 

монитори за прикажување видеа кои може 

да се носат на тело; слушалки на глава; 

камкордери; задни камери за возила; 

снимачи за возење; пенкала за екрани на 

допир; машини за учење; телевизиски 

апарати; апарати за снимање на звук; сет-

топ кутии; дигитални фото рамки; рачки за 

селфи [рачни моноподи]; камери 

[фотографија]; поврзани алки [мерни 

инструменти]; аудиовизуелни апарати за 

настава; роботи за настава; апарати за 

анализа на воздух; термометри, кои не се 

за медицинска намена; хигрометри; 

оптички апарати и инструменти; УСБ 

кабли; материјали за електрична мрежа 

[жици, кабли]; полупроводници; 

проводници, електрични; електрични 

приклучници; сензори; сензори за 

температура; прекинувачи, електрични; 

адаптери за струја; електрични адаптери; 
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преспојници за телекомуникациски 

апарати; апарати за далечинско 

управување; далечински управувачи за 

домашна употреба; оптички влакна 

[филаменти за спроведување светлина]; 

апарати за регулирање топлина; 

громобрани; апарати за електролиза; 

апарати за гаснење пожар; радиолошки 

апарати за индустриски цели; заштитни 

направи за лична употреба против 

незгоди; заштитни маски; заштитни 

шлемови; наочари; инсталации за 

превенција од кражби, електрични; 

аларми; биометриски брави за врати за 

отисок од прст; електрични ѕвончиња за 

врата; очила; очила за сонце; батерии, 

електрични; полначи за електрични 

батерии; акумулатори [батерии кои може 

да се полнат]; безжични полначи; 

анимирани цртани филмови; апарати за 

проверка на јајца со светлина; свирчиња 

за кучиња; декоративни магнети; огради со 

струја; електронски каивчиња за 

тренирање животни; преносни далечински 

управувачи за блокатори за старт; 

електронски часовници за здравствен 

надзор кои споделуваат податоци во 

реално време до други електронски 

направи; комуникациски апарати за 

носење на тело; дигитални електронски 

направи за носење на тело кои се 

способни да обезбедуваат пристап до 

интернет; паметни направи за носење на 

тело; персонални дигитални асистенти во 

форма на часовник; следачи на активност 

за носење на тело; магнети за фрижидер; 

инструменти за мерење; направи за 

мерење, електрични; електронски чипови; 

проектори за мултимедија; апарати и 

инструменти за вагање; бројачи; 

компјутерски хардвер; музички датотеки 

кои може да се симнуваат; шпионки за 

врати; видео екрани; симулатори за 

управување и контрола на возила; 

автоматски индикатори на низок притисок 

во гуми на возила; држачи за фотографски 

апарати; кациги за велосипед; автоматски 

благајнички машини [ATM]  

кл. 12  локомотиви; возила со далечинско 

управување, кои не се играчки; електрични 

возила; коли; ретровизори; тротинети на 

туркање [возила]; самобалансирачки 

електрични моноцикли; велосипеди; пумпи 

за гуми за велосипеди; воздушни 

транспортери; приколки за бебиња; 

вагонетки; колички за шетање бебиња; 

колички; гуми за тркала од возила; опрема 

за поправка на внатрешни гуми; дронови 

со камера, кои не се играчки;а еронаутички 

апарати, машини и направи; бродови; 

електрични инсталации за возила против 

кражби; безбедносни седишта за деца, за 

возила  

кл. 25  облека; маици; бебешки комплети 

[облека]; костими за бањање; водоотпорна 

облека; костими за маскенбал; обувки; 

чизми; спортски чевли; капи кои се за 

носење на глава; трикотажа; ракавици 

[облека]; марами; вратоврски; мидери; 

наметки; појаси за носење; капи за 

туширање; маски за спиење; венчаници; 

фризерски наметки  

 

(111)  29411  (151)  23/03/2021 

(210)  TM  2020/325 (220)  16/04/2020 

(181)  16/04/2030 

(450)  31/03/2021 

(300)  77776  16/12/2019  PG 

(732)  Xiaomi Inc. Floor 13, Rainbow City 

Shopping Mall II of China Resources, 

No.68, Qinghe Middle Street, Haidian 

District, Beijing, CN 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ друштво за 

осигурување и заштита на интелектуална 

сопственост Скопје ул. Oрце Николов 68/4 
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реон 20 1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски бележници; компјутери; 

компјутерски програми, снимени; 

компјутерски програми, кои може да се 

симнуваат; компјутерски софтвер, снимен; 

електронски публикации, кои може да се 

симнуваат; снимени програми за 

компјутерски игри; касети за боја, празни, 

за принтери и фотокопири; датотеки со 

слики кои може да се симнуваат; 

хуманоидни роботи со вештачка 

интелегенција; компјутери за носење на 

тело; компјутерски софтверски 

платформи, снимени или кои може да се 

симнуваат; графика за мобилни телефони 

која може да се симнува; компјутерски 

периферни уреди; интерактивни 

терминали со екрани на допир; софтвер за 

компјутерска заштита на екран, снимен 

или кој може да се симнува; кодирани 

електронски алки за идентификација; 

смарт алки; таблет компјутери; кодирани 

електронски алки за идентификација, 

магнетни; подлоги за глувчиња; глувчиња 

[компјутерски периферни уреди]; фото 

печатачи; торби за компјутери; читачи за 

електронски картички; тастатури за 

компјутери; УСБ флеш приклучоци; 

апликациски софтвер за целуларни 

телефони, кој може да се симнува; 

иглични печатачи; смарт часовници 

(обработка на податоци); мелодии за 

мобилни телефони кои може да се 

симнуваат; смарт очила (обработка на 

податоци); електронски џебни 

преведувачи; педометри; апарати за 

проверка на франкирање; регистар каси; 

механизми за апарати што се вклучуваат 

со паричка; машини за диктирање; 

холограми; обележувачи на рабови; 

машини за гласање; машини за лотарија; 

направи за препознавање лица; 

фотокопири [фотографски, 

електростатички, термички]; купатилски 

ваги; ваги за мерење телесни масти за 

домашна употреба; мерки; електронски 

табли за известувања; рачки за мобилни 

телефони за селфи; држачи за целуларни 

телефони; смартфони во форма на 

часовник; интерфони; електронски 

апарати и инструменти за навигација и 

позиционирање; целуларни телефони; 

држачи за мобилни телефони за возила; 

телекомуникациски апарати во форма на 

накит; кутии за целуларни телефони; 

обвивки за целуларни телефони; ремени 

за целуларни телефони; заштитни фолии 

адаптирани за целуларни телефони; 

мрежни рутери; СИМ картички; кутии за 

звучници; видео монитори; слушалки за на 

глава за виртуелна реалност; преносливи 

медиа плеери; аудио и видео приемници; 

монитори за прикажување видеа кои може 

да се носат на тело; слушалки на глава; 

камкордери; задни камери за возила; 

снимачи за возење; пенкала за екрани на 

допир; машини за учење; телевизиски 

апарати; апарати за снимање на звук; сет-

топ кутии; дигитални фото рамки; рачки за 

селфи [рачни моноподи]; камери 

[фотографија]; поврзани алки [мерни 

инструменти]; аудиовизуелни апарати за 

настава; роботи за настава; апарати за 

анализа на воздух; термометри, кои не се 
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за медицинска намена; хигрометри; 

оптички апарати и инструменти; УСБ 

кабли; материјали за електрична мрежа 

[жици, кабли]; 

полупроводници;проводници, електрични; 

електрични приклучници; сензори; сензори 

за температура; прекинувачи, електрични; 

адаптери за струја; електрични адаптери; 

преспојници за телекомуникациски 

апарати; апарати за далечинско 

управување; далечински управувачи за 

домашна употреба; оптички влакна 

[филаменти за спроведување светлина]; 

апарати за регулирање топлина; 

громобрани; апарати за електролиза; 

апарати за гаснење пожар; радиолошки 

апарати за индустриски цели; заштитни 

направи за лична употреба против 

незгоди; заштитни маски; заштитни 

шлемови; наочари; инсталации за 

превенција од кражби, електрични; 

аларми; биометриски брави за врати за 

отисок од прст; електрични ѕвончиња за 

врата; очила; очила за сонце; батерии, 

електрични; полначи за електрични 

батерии; акумулатори [батерии кои може 

да се полнат]; безжични полначи; 

анимирани цртани филмови; апарати за 

проверка на јајца со светлина; свирчиња 

за кучиња; декоративни магнети; огради со 

струја; електронски каивчиња за 

тренирање животни; преносни далечински 

управувачи за блокатори за старт; 

електронски часовници за здравствен 

надзор кои споделуваат податоци во 

реално време до други електронски 

направи; комуникациски апарати за 

носење на тело; дигитални електронски 

направи за носење на тело кои се 

способни да обезбедуваат пристап до 

интернет; паметни направи за носење на 

тело; персонални дигитални асистенти во 

форма на часовник; следачи на активност 

за носење на тело; магнети за фрижидер; 

инструменти за мерење; направи за 

мерење, електрични; електронски чипови; 

проектори за мултимедија; апарати и 

инструменти за вагање; бројачи; 

компјутерски хардвер; музички датотеки 

кои може да се симнуваат; шпионки за 

врати; видео екрани; симулатори за 

управување и контрола на возила; 

автоматски индикатори на низок притисок 

во гуми на возила; држачи за фотографски 

апарати; кациги за велосипед; автоматски 

благајнички машини [ATM]  

 

(111)  29354  (151)  10/03/2021 

(210)  TM  2020/384 (220)  30/04/2020 

(181)  30/04/2030 

(450)  31/03/2021 

(732)  ENNELIN LTD 1 Finsbury Market, 

London, England, EC2A 2BN Company 

No. 09735135, GB 

(740)  МАЈА ПАРГОВСКА, АДВОКАТ ул. 

Миладин Поповиќ бр.13, 1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски софтвер; компјутерски 

софтвер за изработка, запишување, 

скенирање, пренос, зачувување, 

индексирање, пребарување, навигација, 

анализа, филтрирање, споредување, 

екстракција, пристап, споделување и 

печатење на податоци и документи; 

компјутерски софтвер кој на корисниците 
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им овозможува вчитување, преземање, 

објавување, пристап, креирање, 

уредување, договарање, индексирање, 

приказ, споделување, размена, 

филтрирање и/или коментирање на 

податоци, текст, информативни документи 

или слики преку компјутерски и 

комуникациони мрежи и Интернет; 

софтвер за размена на датотеки; 

компјутерски софтвер за употреба во 

врска со финансии, вложувања и хартии 

од вредност; компјутерски софтвер за 

употреба во врска со договорна 

документација; компјутерски софтвер за 

употреба во колаборативен процес на 

подготовка на документи; компјутерски 

софтвер кој дозволува споделување на 

коментари за документи и податоци; 

компјутерски софтвер за конвертирање на 

слики од документи во електронски 

формат; дигитални формати на фајлови  

кл. 36  финансиски услуги, услуги поврзани 

со трансакции на пазарот на капитал; 

пружање на информации во врска со 

финансиски трансакции; информативни 

услуги поврзани со финансиски хартии од 

вредност; обезбедување на податоци во 

врска со финансиски трансакции; услуги 

на советување и консултантски услуги 

поврзани со сите претходно наведени 

услуги  

кл. 38  овозможување на пристап на 

документи зачувани во електронска форма 

во централните датотеки заради 

советување од далечина; овозможување 

на пристап на Интернет платформа; 

електронски пренос на документи; пренос 

на компјутерски документи  

кл. 42  програмирање на софтвер; 

дизајнирање и развој на системи за 

чување на податоци; овозможување на 

привремена употреба на софтвер кој не 

може да се презема заради изработка, 

запишување, компресирање, пренос, 

зачувување, индексирање, пребарување, 

навигација, анализа, споредување, 

екстракција, пристап, споделување и 

печатење на податоци, договори и 

документи; овозможување на привремена 

употреба на онлајн софтвер кој не може да 

се презема заради користење во врска со 

финансии, финансиско тргување, 

инвестирања, хартии од вредност и 

договорна документација; програмирање 

на софтвер за Интернет платформи; 

пружање на платформа со технологија 

која им овозможува на интернет 

корисниците изработување, вчитување, 

преземање, уредување, приказ, 

споделување, размена и филтрирање на 

документи, договори, податоци, 

информации, слики и мултимедијали 

содржини; одржување на компјутерски 

софтвер; ажурирање на компјутерски 

софтвер; инсталирање на компјутерски 

софтвер; услуги на поправка на 

компјутерски софтвер; дизајнирање и 

развој на компјутерски софтвер; 

изнајмување на компјутерски софтвер; 

закуп на компјутерски софтвер; хостирање 

на веб портали; дизајнирање на веб 

портали; скенирање и дигитализација на 

фајлови и документи; електронско 

зачувување на фајлови и документи; 

хостирање на платформи на Интернет; 

платформа како услуга [РААЅ]; услуги на 

софтвер како услуга [ЅААЅ]; 

консултантски, информативни и 

советодавни услуги поврзани со сите 

претходно наведени услуги; конверзија во 

формат на електронски фајл  

кл. 45  правни услуги; услуги на правна 

поддршка; услуги на подготовка на правни 

документи  

 

(111)  29355  (151)  10/03/2021 
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(210)  TM  2020/428 (220)  11/08/2020 

(181)  11/08/2030 

(450)  31/03/2021 

(732)  ДИК ФАГУС ДООЕЛ Пехчево ул. 

Индустриска бб, Пехчево, MK 

(540)  

 

(591)  сина, сива, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги за посредување во трговија  

 

(111)  29328  (151)  08/03/2021 

(210)  TM  2020/469 (220)  22/05/2020 

(181)  22/05/2030 

(450)  31/03/2021 

(732)  Друштво за производство, промет 

и услуги ВТ КОНСТРАКШН ГРУП ДОО 

Скопје ул. „Радишанска“ бр. 118-А, 

Скопје, MK 

(740)  Димитар Панчевски, адвокат бул. 

8ми Септември бр. 2/2-4, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  светло сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

науката и фотаграфиите, како и за 

земјоделство, градинарство и шумарство, 

сурови вештачки смоли, пластични 

материи во сурова сосотојба, ѓубриња, 

смеси за гаснење пожар, производи за 

калење и заварување, хемиски материи за 

конзервирање прехрамбени производи, 

материи за штавење, лепливи материи 

што се користат во индустријата  

кл. 19  неметални градежни материјали, 

цврсти неметални цевки за градба, 

асфалт, катран и битумен, неметални 

преносни конструкции, споменици што не 

се од метал  

 

(111)  29324  (151)  08/03/2021 

(210)  TM  2020/470 (220)  22/05/2020 

(181)  22/05/2030 

(450)  31/03/2021 

(732)  Друштво за трговија и услуги 

ВАЈН МАСТЕРС ДОО Скопје 

ул.„Лондонска“ бр. 12-а,  Скопје, MK 

(740)  Димитар Панчевски, адвокат бул. 

8ми Септември бр. 2/2-4, 1000, Скопје 

(540)  

CHOCOHOLIC 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

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

саго, замена за кафе; брашно и производи 

од жита, производи од тесто и слатки; 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 

печење; сол, сенф; оцет, сосови (како 

мирудии); мирудии; мраз  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци; привремено сместување  

 

(111)  29325  (151)  08/03/2021 

(210)  TM  2020/471 (220)  22/05/2020 

(181)  22/05/2030 

(450)  31/03/2021 

(732)  Друштво за производство, промет 

и услуги ВТ КОНСТРАКШАН ГРУП ДОО 

Скопје ул. „Радишанска“ бр. 118-А,  

Скопје, MK 

(740)  Димитар Панчевски, адвокат бул. 

8ми Септември бр. 2/2-4, 1000, Скопје 

(540)  
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(591)  црвена, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

науката и фотаграфиите, како и за 

земјоделство, градинарство и шумарство, 

сурови вештачки смоли, пластични 

материи во сурова сосотојба, ѓубриња, 

смеси за гаснење пожар, производи за 

калење и заварување, хемиски материи за 

конзервирање прехрамбени производи, 

материи за штавење, лепливи материи 

што се користат во индустријата  

кл. 19  неметални градежни материјали, 

цврсти неметални цевки за градба, 

асфалт, катран и битумен, неметални 

преносни конструкции, споменици што не 

се од метал  

 

(111)  29326  (151)  08/03/2021 

(210)  TM  2020/472 (220)  22/05/2020 

(181)  22/05/2030 

(450)  31/03/2021 

(732)  Друштво за трговија и услуги 

ВАЈН МАСТЕРС ДОО Скопје 

ул.„Лондонска“ бр. 12-а, MK 

(740)  Димитар Панчевски, адвокат бул. 

8ми Септември бр. 2/2-4, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  златна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

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

тапиока, саго, замена за кафе, брашно и 

производи од жито, леб, производи од 

тесто и слатки, сладолед, мед, меласа, 

квасец, прашок за печење, сол. сенф, 

оцет, сосови (како ј мирудии), муридии, 

мраз  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци, привремено сместување  

 

(111)  29329  (151)  08/03/2021 

(210)  TM  2020/488 (220)  29/05/2020 

(181)  29/05/2030 

(450)  31/03/2021 

(300)  40-2019-0189944  06/12/2019  KR 

(732)  HYUNDAI MOTOR COMPANY 12, 

Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 24  прекривки за патувања (за 

покривање на колена); ќебиња за употреба 

на отворено; прекривки за кревет; крпи за 

голф; прекривки со две лица; крпи од 

текстил; марамчиња од текстил  

 

(111)  29335  (151)  08/03/2021 

(210)  TM  2020/489 (220)  29/05/2020 

(181)  29/05/2030 

(450)  31/03/2021 

(300)  40-2019-0189934  06/12/2019  KR 

(732)  HYUNDAI MOTOR COMPANY 12, 

Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 8  гребла за бункери со песок за голф; 

гребла за терени за голф  

 

(111)  29336  (151)  08/03/2021 

(210)  TM  2020/490 (220)  29/05/2020 

(181)  29/05/2030 

(450)  31/03/2021 

(300)  40-2019-0189932  06/12/2019  KR 

(732)  HYUNDAI MOTOR COMPANY 12, 

Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, 

Куманово 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  регистарски таблички од метал: 

капачиња од метал за шишиња/затворачи 

од метал за шишиња  

 

(111)  29338  (151)  08/03/2021 

(210)  TM  2020/491 (220)  29/05/2020 

(181)  29/05/2030 

(450)  31/03/2021 

(300)  40-2019-0189931  06/12/2019  KR 

(732)  HYUNDAI MOTOR COMPANY 12, 

Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, 

Куманово 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  ароматични свеќи; парфимирани 

свеќи; фитили за свеќи; свеќи  

 

(111)  29337  (151)  08/03/2021 

(210)  TM  2020/492 (220)  29/05/2020 

(181)  29/05/2030 

(450)  31/03/2021 

(732)  Kia Motors Corporation 12, 

Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul , KR 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

XCEED 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  автомобили; спортски коли; 

комбиња (возила); камиони; автобуси на 

моторен погон; електрични возила  

 

(111)  29318  (151)  08/03/2021 

(210)  TM  2020/494 (220)  29/05/2020 

(181)  29/05/2030 

(450)  31/03/2021 

(732)  Advanced New Technologies Co., 

Ltd Cayman Corporate Centre, 27 Hospital 

Road, George Town, Grand Cayman KY1-

9008, KY 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

ANTCHAIN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  научни, наутички, геодетски, 

фотографски, кинематографски и оптички 

апарати и инструменти, како и апарати и 

инструменти за мерење тежина, мерење, 

сигнализирање и проверка (контрола), 

апарати и инструменти за спасување и 

обучување; апарати и инструменти за 

спроведување, вклучување и 

исклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или контрола 
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на електрична енергија; апарати за 

снимање, пренос или репродукција на звук 

или слики; магнетски носачи на податоци, 

дискови за снимање; механизми за 

апаратите што се активираат со жетони; 

регистарски каси, машини за сметање, 

опрема за обработка на податоци и 

компјутери; компјутерски софтвер; 

компјутерски програми; компјутерски 

софтвер во форма на апликација за 

мобилни направи и компјутери; 

софтверски апликации за користење со 

мобилни направи; софтвер за 

процесирање електронски плаќања до и 

од други; компјутерски софтвер и 

софтверски апликации кои се користат во 

врска со финансиски услуги, финансиски 

трансакции, електронска трговија, 

електронски плаќања, менување на 

странски валути, услуги на тргување и 

брокерство и услуги на инвестициско 

советување; софтвер за автентификација; 

компјутерски софтвер и компјутерски 

софтверски апликации  (кои може да се 

симнуваат); софтвер за инстант пораки; 

софтвер за споделување датотеки; 

комуникациски софтвер за електронска 

размена на податоци, аудио, видео, слики 

и графики преку компјутерски, мобилни, 

безжични и телекомуникациски мрежи; 

компјутерски софтвер за процесирање 

слики, графика, аудио, видео и текст; 

компјутерски софтвер кој може да се 

симнува за потпомагање на електронски 

пренос на информации, податоци, 

документи, глас и слики преку Интернет; 

компјутерски софтвер, кој може да се 

симнува, кој овозможува корисниците да 

учествуваат на веб-базирани состаноци и 

часови со пристап до податоци, 

документи, слики и софтверски апликации 

преку веб пребарувач; компјутерски 

софтвер кој може да се симнува за 

пристап, гледање и контрола на 

оддалечени компјутери и компјутерски 

мрежи; софтвер за компјутерска обработка 

во облак кој може да се симнува; облак-

базиран софтвер кој може да се симнува; 

компјутерски софтвер за следење и 

оценување на однесувањето на 

потрошувачите и личното однесување во 

врска со одлуки за купување; компјутерска 

софтверска апликација за користење или 

употреба во врска со заштита на 

околината, климатските промени, и 

намалување на емисијата на јаглерод; 

онлајн електронски публикации (кои може 

да се симнуваат од интернет или од 

компјутерска мрежа или од компјутерска 

база со податоци); електронски 

публикации во вид на списанија, статии, 

брошури, летоци, списоци со податоци,  

информативни материјали, инструктивни 

материјали, кои може да се симнуваат, во 

областа на бизнисот, e-трговијата, 

информатичката технологија, компјутерска 

обработка во облак, телекомуникациите, 

Интернет, обуки за бизнис и e-трговија, 

деловно, продажно, маркетинг и 

финансиско управување; компјутерски 

периферни уреди; ноутбук компјутери; 

лаптоп компјутери; преносни компјутери; 

рачни компјутери; лични дигитални 

асистенти; лични медиа плеери; мобилни 

телефони; смарт телефони; дигитални 

камери; батерии, полначи за батерии; 

компјутерски работни станици; 

компјутерски сервери; хардвер за 

компјутерско и телекомуникациско 

вмрежување; адаптери, прекинувачи, 

рутери и хабови за компјутерски мрежи; 

безжични и жични модеми и 

комуникациски картички и направи; држачи 

за лаптопи, компјутерски торби; апарати за 

гаснење пожар; компјутерски хардвер и 

фирмвер; автомобилски навигациски 
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систем; компакт дискови; дигитална 

музика (која може да се симнува од 

Интернет); телекомуникациски aпарати; 

подлоги за глувчиња; слушалки за 

мобилен телефон; галантерија за мобилни 

телефони; игри, слики, кинематографски 

содржини, филмови и музика кои може да 

се симнуваат; алармни системи; 

безбедносни камери; мобилни направи за 

емитување радио и телевизија; опрема за 

емитување телевизија; камери; видео 

камери; слушалки за на глава; слушалки 

за во уши; звучници; апарати и опрема за 

системи за глобално позиционирање 

(ГПС); компјутерски и електронски 

програми и софтвер и програми и софтвер 

за видео игри (вклучувајќи софтвер кој 

може да се симнува од Интернет); екрани 

со течен кристал за телекомуникации и 

електронска опрема; сет топ кутии; 

далечинско управување; програми за 

складирање на податоци; очила и очила за 

сонце; електронски огласни табли; 

кодирани или магнетни банкови кредитни, 

дебитни, кеш, платежни, телефонски и 

идентификациони картички; автоматски 

благајнички машини, уреди за раздавање 

на кеш; електронски читачи на книги; 

тонер патрони, празни, за печатачи и 

фотокопири; бебе монитори; видео бебе 

монитори; заштитници за објективи; 

таблет компјутери; кодирани клуч 

картички; 3Д очила; мемориски картички за 

машини за видео игри; преносни 

компјутери, смартфони, монитори, 

дисплеи, компјутерски хардвер, следачи 

на активност, аудио опрема, 

комуникациски апарати, 

телекомуникациски апарати, компјутерски 

периферни направи, преносни медиа 

плеери и дигитални електронски 

комуникациски направи; преносни 

компјутери, смартфони, монитори, 

дисплеи, компјутерски хардвер, следачи 

на активност, аудио опрема, 

комуникациски апарати, 

телекомуникациски апарати, компјутерски 

периферни направи, преносни медиа 

плеери и дигитални електронски 

комуникациски направи сите за 

олеснување на платежни трансакции на 

електронски начин и за овозможување 

потрошувачите  да пристапуваат до 

финансиски информации и информации за 

банкарски сметки и да вршат банкарски 

трансакциски работи; преносни 

компјутери, смартфони, монитори, 

дисплеи, компјутерски хардвер, следачи 

на активност, аудио опрема, 

комуникациски апарати, 

телекомуникациски апарати, компјутерски 

периферни направи, преносни медиа 

плеери и дигитални електронски 

комуникациски направи сите способни да 

обезбедат пристап до безжични 

комуникациски мрежи, телекомуникациски 

мрежи и до Интернет; мобилни апликации 

кои може да се симнуваат за користење со 

преносни компјутери, смартфони, 

монитори, дисплеи, компјутерски хардвер, 

следачи на активност, аудио опрема, 

комуникациски апарати, 

телекомуникациски апарати, компјутерски 

периферни направи, преносни медиа 

плеери и дигитални електронски 

комуникациски направи; компјутерски 

апликациски софтвер за користење со 

преносни компјутери, смартфони, 

монитори, дисплеи, компјутерски хардвер, 

следачи на активност, аудио опрема, 

комуникациски апарати, 

телекомуникациски апарати, компјутерски 

периферни направи, преносни медиа 

плеери и дигитални електронски 

комуникациски направи; кодирани или 

магнетни припејд платежни, банкарски, 
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кредитни, дебитни, кеш и 

идентификациски картички  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работа со недвижнини; 

ослободување и порамнување на 

финансиски трансакции преку глобална 

компјутерска мрежа; онлајн банкарски 

услуги и финансиски услуги; услуги на 

кредитни картички, процесирање и пренос 

на сметки и плаќања за тоа и 

обезбедување осигурување за финансиски 

трансакции; услуги за трансфер на 

средства; пренос на средства по 

електронски пат за други; пренос на 

плаќања за други преку Интернет; 

финансиски услуги во вид на услуги за 

фактурирање и процесирање на плаќања; 

организирање и управување со наеми и 

закупи; закуп и наем на недвижнини; 

оценување на недвижнини; вреднување на 

недвижнини, финансирање на 

недвижнини, инвестирање во недвижнини; 

посреднички услуги за недвижнини; услуги 

на агенции за недвижнини; услуги на 

агенции за домување; актуарски услуги; 

услуги за управување со недвижнини и 

советодавни услуги; собирање на 

наемнини; изнајмување канцеларии 

(недвижнини); изнајмување апартмани и 

станови; обезбедување на финансиски 

информации преку Интернет; услуги на 

сефови и издавање на патнички ваучери; 

капитални инвестиции; финансиски оценки 

[осигурување, банкарство, недвижнини]; 

услуги на управување со финансии и имот; 

осигурителни и финансиски услуги; 

финансиски услуги обезбедени преку 

телекомуникации; услуги на финансиски 

консултации и совети; онлајн банкарство; 

банкарски услуги обезбедени он-лајн од 

компјутерски бази со податоци или 

Интернет; услуги на посредување со 

хартии од вредност, услуги на котирање на 

берзански цени; посредување за акции и 

обврзници, финансиски анализи; услуги на 

дебитни картички, услуги на наплатни 

картички и услуги на гарантни чекови; 

банкарски услуги, услуги на штедни сметки 

и инвестициски услуги; услуги на 

финансиски ослободувања; кредитно 

потврдување преку глобална компјутерска 

информациска мрежа; услуги на 

електронско управување со кредитен 

ризик; услуги на електронско плаќање при 

купување и електронско плаќање сметки; 

дебитни и кредитни услуги на финансиски 

сметки; електронски банкарски услуги; 

издавање вредносни картички, наплатни 

картички и дебитни картички; услуги на 

телефонски кредитни картички; 

информативни услуги поврзани со 

финансии и осигурување, обезбедени 

онлајн од компјутерска база со податоци 

или Интернет; агенција за собирање такси 

за гас и струја; проценка на старини; 

проценка на уметност; проценка на накит; 

проценка на користени возила; достава на 

даночни информации (финансиски услуги); 

хуманитарно собирање средства; 

организирање хуманитарни збирки; 

хуманитарни збирки; изнајмување машини 

за броење или процесирање на хартиени 

или железни пари; изнајмување на уреди 

за раздавање на кеш или автоматски 

благајнички машини; услуги на онлајн 

плаќања; договарање финансии за 

градежни проекти; издавање ваучери; 

обезбедување услуги за електронски 

пренос на средства; монетарни менувачки 

услуги, услуги на раздавање кеш, 

обезбедување на припејд картички и 

токени, услуги на пренос на пари; 

вклучувајќи обезбедување на сите 

споменати услуги на електронски начин; 

советување, информациски и советодавни 

услуги поврзани со електронски трансфер 
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на средства; услуги на пренос на странски 

валути; менување на странски валути; 

тргување со валути; управување со 

валути; брокерство со валути; финансиски 

трансакции преку блокчеин; обезбедување 

хуманитарни услуги на собирање средства 

во врска со намалување на емисијата на 

јаглерод; брокерство со намалување 

емисија на јаглерод;   финансиско 

спонзорирање на програми за намалување 

на емисијата на јаглерод; финансирање и 

инвестиции во проекти за намалување на 

емисии; инвестирање во програми и 

проекти за намалување на емисијата на 

јаглерод; инвестирање во фондови за 

намалување на емисии; обезбедување 

заеми; обезбедување привремени заеми; 

консултативни, информациски и 

советодавни услуги поврзани со 

гореспоменатите услуги  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и дизајн поврзани со тоа, 

индустриски анализи и истражувачки 

услуги; дизајн и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер; софтвер како услуга 

(СааС); bлокчеин како услуга (БааС); 

кодирање, декодирање и автентификација 

на информации, пораки и податоци; 

обезбедување на услуги за а 

aвтентификација на корисници со 

користење на биометрија, препознавање 

на лице, автентификација на отисоци од 

прсти, препознавање на глас и други 

типови на хардверска и софтверска 

автентификациска технологија за 

обезбедување на финансиски услуги, 

трансакции преку e-трговија, донации, 

следење на лиценцирани производи и 

ангажирање на обожаватели; услуги за 

безбедност на податоци; ИТ безбедност, 

заштита и поправка; компјутерска 

безбедносна анализа за опасност за 

заштита на податоци; обезбедување 

безбедносни услуги за компјутерски 

мрежи, компјутерски пристап и 

компјутеризирани трансакции; 

сертификација (контрола на квалитет) на 

податоци преку блокчеин; 

автентификација на податоци преку 

блокчеин; вклучувајќи ги сите 

гореспоменати  услуги за користење во 

врска со платежни системи; компјутерски 

услуги поврзани со пренесување 

информации, податоци, документи и слики 

преку Интернет; апликација за 

обезбедување сервисни (АСП) услуги, 

имено, одржување компјутерски 

софтверски апликации од други; 

апликација за обезбедување сервисни 

(АСП) услуги, обезбедување софтвер во 

областите на веб-базирани конференции, 

аудио конференции, електронски пораки, 

соработка на документи, видео 

конференции и обработка на глас и 

повици; обезбедување онлајн софтвер кој 

не може да се симнува за олеснување 

интероперабилност на повеќекратни 

софтверски апликации; услуги на техничка 

поддршка поврзани со компјутерски 

софтвер и апликации обезбедени онлајн, 

преку e-пошта и преку телефон; 

компјутерски услуги, имено, креирање 

онлајн заедница за регистрирани 

корисници да учествуваат во дискусии, да 

добиваат повратни одговори од нивни 

партнери, формирање виртуелни 

заедници, зафаќање со социјално 

вмрежување и размена на документи; 

совети за компјутерска технологија 

обезбедени на Интернет корисниците 

преку жешки линии за подршка; 

компјутерски услуги поврзани со креирање 

индекси на информации, страници и 

ресурси на компјутерски мрежи; 

обезбедување машини за пребарување; 

дизајн на компјутери, ноутбук компјутери, 
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лаптоп компјутери, преносни компјутери и 

рачни компјутери; дизајн на лични 

дигитални асистенти и лични медиа 

плеери; дизајн на мобилни телефони и 

смартфони; дизајн на дигитални камери; 

компјутерски услуги; компјутерско 

програмирање; услуги на компјутерско 

интегрирање; услуги на компјутерски 

анализи; компјутерско програмирање во 

врска со одбрана против вируси; 

софтверски услуги за компјутерски систем; 

дизајн на компјутерски софтвер; дизајн на 

компјутерски систем; дизајн и развој на 

веб страни; хостирање веб страни за 

други; хостирање софтвер за компјутерски 

апликации за пребарување и враќање 

информации од база со податоци и 

компјутерски мрежи; обезбедување 

технички информации на посебно барање 

од крајните корисници преку телефон или 

глобална компјутерска мрежа; 

консултативни услуги во врска со 

компјутерски софтвер; компјутерски услуги 

поврзани со пребарувања кроени по мерка 

на компјутерска база со податоци и веб 

страници; кодирање и декодирање на 

компјутерски и електронски сигнали; 

конверзија на физички податоци и 

документи во форма на електронски 

медиуми; услуги  на тестирање и 

евалуација на производи; архитектонски и 

дизајнерски услуги; внатрешен дизајн на 

згради, канцеларии и апартмани; 

компјутерски информациски услуги; 

мрежни информациски услуги, имено, 

обезбедување технички информации 

поврзани со компјутери и мрежи во 

областа на бизнис и е-трговија; 

обезбедување на компјутерски програми 

за управување со безбедносен ризик; 

услуги на информации за компјутерска 

безбедност, знаење и тестирање; услуги 

за осигурување квалитет; компјутерски 

услуги поврзани со сертификација на 

бизнис трансакции и подготовка на 

извештаи за нив; контрола на пристап до 

(безбедносни услуги за-) компјутери, 

електронски мрежи и бази со податоци; 

услуги на безбедност при размена на 

податоци и на трансакции преку 

компјутерски мрежи; консултирање во 

областа на безбедност на податоци; 

технолошко консултирање во врска со 

обезбедување на телекомуникации; 

безбедносни услуги за компјутеризирани 

комуникацски мрежи; обезбедување 

информации во областите на Интернет, 

ворлд вајд веб и безбедност на 

компјутеризирани комуникациски мрежи и 

сигурна размена на податоци и 

информации; советодавни услуги во 

областите на Интернет, ворлд вајд веб и 

безбедност на компјутеризирани 

комуникациски мрежи, услуги за 

безбедност на информации; услуги за 

автентификација за компјутерска 

безбедност; онлајн автентификација на 

електронски потписи; резервни копии на 

податоци од страни кои не се на Интернет; 

складирање на електронски податоци; 

обезбедување информации за 

компјутерска технологија и програмирање 

преку веб страна; картографски услуги; 

обработка на податоци во облак; услуги на 

провајдер за хостирање во облак; 

обезбедување привремено користење на 

облак-базиран софтвер кој не може да се 

симнува и софтвер за обработка на 

податоци во облак; електронско 

складирање на податоци; обезбедување 

виртуелни компјутерски системи и 

виртуелни компјутерски опкружувања 

преку обработка на податоци во облак; 

изнајмување на софтвер за забава; 

техничко истражување во областа на 

намалување на емисијата на јаглерод; 
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обезбедување информации, совети  и 

консултации во врска со намалување на 

емисијата на јаглерод и заштита на 

околината; обезбедување технолошки 

информации за иновации кои се свесни за 

околината и зелени иновации; услуги за 

тестирање анализа и набљудување на 

околината; истражување во областите на 

заштитата на околината и конзервација; 

истражување и обезбедување на научни 

информации во областа на климатските 

промени; научни и индустриски 

советодавни услуги поврзани со горива, 

емисија на горива и јаглерод диоксид и 

прашања за околината; научни и 

технолошки услуги поврзани со препораки 

за насоки за дејствување за намалување 

на емисијата на јаглерод диоксид на 

економичен начин; научни и технолошки 

услуги  поврзани со управување со 

програми за намалување на јаглерод; 

услуги на истражување, управување и 

заштита на околината; консултативни, 

информациски и советодавни услуги 

поврзани со гореспоменатите услуги  

 

(111)  29330  (151)  08/03/2021 

(210)  TM  2020/498 (220)  04/06/2020 

(181)  04/06/2030 

(450)  31/03/2021 

(300)  40-2019-0189941  06/12/2019  KR 

(732)  HYUNDAI MOTOR COMPANY 12, 

Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, 

Куманово 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  несесери (кои се продаваат 

празни); преносни козметички торбици (кои 

се продаваат празни); футроли за клучеви; 

торби; женски чанти; паричници за 

картици; паричници за визит карти од 

кожа; футроли за визит карти; актовки; 

цилиндрични текстилни торби; еко-торби 

(торби кои се прават од рециклиран 

материјал); торби за костуми, кошули и 

фустани; куфери и патни торби; ознаки за 

багаж; торби за патни сетови (кожна 

галантерија); чадори за дожд за голф; 

рачни чадори за сонце за голф; чадори за 

дожд; рачни чадори за сонце; кожни 

украси за торби; кожни футроли за 

клучеви; торби од кожа и имитација на 

кожа; актовки (кожни производи); ранци за 

планинарење; куфери; спортски торби; 

спортски ранци;рачни торби; чадори за 

сонце  

 

(111)  29339  (151)  08/03/2021 

(210)  TM  2020/499 (220)  04/06/2020 

(181)  04/06/2030 

(450)  31/03/2021 

(300)  40-2019-0189943  06/12/2019  KR 

(732)  HYUNDAI MOTOR COMPANY 12, 

Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, 

Куманово 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 21  четки за одржување на трева на 

терени за голф; четки за чистење на 

опрема за голф; шишиња за вода; 

стаклени затворачи за шишиња  

 

(111)  29340  (151)  08/03/2021 
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(210)  TM  2020/500 (220)  04/06/2020 

(181)  04/06/2030 

(450)  31/03/2021 

(300)  40-2019-0189950  06/12/2019  KR 

(732)  HYUNDAI MOTOR COMPANY 12, 

Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  услуги на закуп на 

возила;изнајмување на возила опремени 

со GРЅ уреди;обезбедување на 

информации за патишта и 

сообраќај;услуги на наем на возила за 

изнајмување;резервација за изнајмување 

автомобили;услуги на превоз со 

автомобили и обезбедување на 

информации во врска со 

нив;обезбедување на информации преку 

Интернет во врска со изнајмување на 

автомобили;изнајмување на автомобили, 

гаражи и места за паркирање;изнајмување 

на автомобили;изнајмување на 

возила;услуга на заедничко користење на 

автомобили (кар шеринг);услуга на 

заедничко патување со автомобил 

(карпулинг);посредување во 

обезбедување на услуга на заедничко 

патување со автомобил 

(карпулинг);обезбедување информации за 

сообраќај преку компјутерски 

комуникациски мрежи;следење на возила 

за превоз со помош на компјутер 

(обезбедување на информации за 

транспорт);обезбедување на информации 

кои се однесуваат на оперативен статус на 

возила (обезбедување на информации за 

транспорт);услуга на предупредување за 

опасност по пат на уреди за комуникација 

на далечина кои се однесуваат на статус 

на онеспособено возило;обезбедување на 

информации за локација и насока на 

возила (обезбедување на информации за 

транспорт - вклучувајќи услуга кои се 

обезбедуваат со помош на сателитски 

системи за навигација);обезбедување на 

информации за превоз по пат на 

компјутер;обезбедување на информации 

кои се однесуваат на превоз;паркирање на 

возила;обезбедување на информации за 

патишта и сообраќај;обезбедување на 

информации за состојба на патишта и во 

сообраќај;обезбедување на информации 

за сообраќај  

 

(111)  29320  (151)  08/03/2021 

(210)  TM  2020/506 (220)  02/06/2020 

(181)  02/06/2030 

(450)  31/03/2021 

(732)  Advanced New Technologies Co., 

Ltd Cayman Corporate Centre, 27 Hospital 

Road, George Town, Grand Cayman KY1-

9008, KY 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

ANT 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  научни, наутички, геодетски, 

фотографски, кинематографски и оптички 

апарати и инструменти, како и апарати и 

инструменти за мерење тежина, мерење, 

сигнализирање и 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 
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снимање, пренос или репродукција на звук 

или слики;магнетски носачи на податоци, 

дискови за снимање;механизми за 

апаратите што се активираат со 

жетони;регистарски каси, машини за 

сметање, опрема за обработка на 

податоци и компјутери;компјутерски 

софтвер;компјутерски 

програми;компјутерски софтвер во форма 

на апликација за мобилни направи и 

компјутери;софтверски апликации за 

користење со мобилни направи;софтвер 

за процесирање електронски плаќања до и 

од други;компјутерски софтвер и 

софтверски апликации кои се користат во 

врска со финансиски услуги, финансиски 

трансакции, електронска трговија, 

електронски плаќања, менување на 

странски валути, услуги на тргување и 

брокерство и услуги на инвестициско 

советување;софтвер за 

автентификација;компјутерски софтвер и 

компјутерски софтверски апликации  (кои 

може да се симнуваат);софтвер за инстант 

пораки;софтвер за споделување 

датотеки;комуникациски софтвер за 

електронска размена на податоци, аудио, 

видео, слики и графики преку 

компјутерски, мобилни, безжични и 

телекомуникациски мрежи;компјутерски 

софтвер за процесирање слики, графика, 

аудио, видео и текст;компјутерски софтвер 

кој може да се симнува за потпомагање на 

електронски пренос на информации, 

податоци, документи, глас и слики преку 

Интернет;компјутерски софтвер, кој може 

да се симнува, кој овозможува 

корисниците да учествуваат на веб-

базирани состаноци и часови со пристап 

до податоци, документи, слики и 

софтверски апликации преку веб 

пребарувач;компјутерски софтвер кој може 

да се симнува за пристап, гледање и 

контрола на оддалечени компјутери и 

компјутерски мрежи;софтвер за 

компјутерска обработка во облак кој може 

да се симнува;облак-базиран софтвер кој 

може да се симнува;компјутерски софтвер 

за следење и оценување на однесувањето 

на потрошувачите и личното однесување 

во врска со одлуки за 

купување;компјутерска софтверска 

апликација за користење или употреба во 

врска со заштита на околината, 

климатските промени, и намалување на 

емисијата на јаглерод;онлајн електронски 

публикации (кои може да се симнуваат од 

интернет или од компјутерска мрежа или 

од компјутерска база со 

податоци);електронски публикации во вид 

на списанија, статии, брошури, летоци, 

списоци со податоци,  информативни 

материјали, инструктивни материјали, кои 

може да се симнуваат, во областа на 

бизнисот, e-трговијата, информатичката 

технологија, компјутерска обработка во 

облак, телекомуникациите, Интернет, 

обуки за бизнис и e-трговија, деловно, 

продажно, маркетинг и финансиско 

управување;компјутерски периферни 

уреди;ноутбук компјутери;лаптоп 

компјутери;преносни компјутери;рачни 

компјутери;лични дигитални 

асистенти;лични медиа плеери;мобилни 

телефони;смарт телефони;дигитални 

камери;батерии, полначи за 

батерии;компјутерски работни 

станици;компјутерски сервери;хардвер за 

компјутерско и телекомуникациско 

вмрежување;адаптери, прекинувачи, 

рутери и хабови за компјутерски 

мрежи;безжични и жични модеми и 

комуникациски картички и направи;држачи 

за лаптопи, компјутерски торби;апарати за 

гаснење пожар;компјутерски хардвер и 

фирмвер;автомобилски навигациски 
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систем;компакт дискови;дигитална музика 

(која може да се симнува од 

Интернет);телекомуникациски 

aпарати;подлоги за глувчиња;слушалки за 

мобилен телефон;галантерија за мобилни 

телефони;игри, слики, кинематографски 

содржини, филмови и музика кои може да 

се симнуваат;алармни 

системи;безбедносни камери;мобилни 

направи за емитување радио и 

телевизија;опрема за емитување 

телевизија;камери;видео камери;слушалки 

за на глава;слушалки за во 

уши;звучници;апарати и опрема за 

системи за глобално позиционирање 

(ГПС);компјутерски и електронски 

програми и софтвер и програми и софтвер 

за видео игри (вклучувајќи софтвер кој 

може да се симнува од Интернет);екрани 

со течен кристал за телекомуникации и 

електронска опрема;сет топ 

кутии;далечинско управување;програми за 

складирање на податоци;очила и очила за 

сонце;електронски огласни 

табли;кодирани или магнетни банкови 

кредитни, дебитни, кеш, платежни, 

телефонски и идентификациони 

картички;автоматски благајнички машини, 

уреди за раздавање на кеш;електронски 

читачи на книги;тонер патрони, празни, за 

печатачи и фотокопири;бебе 

монитори;видео бебе 

монитори;заштитници за објективи;таблет 

компјутери;кодирани клуч картички;3Д 

очила;мемориски картички за машини за 

видео игри;преносни компјутери, 

смартфони, монитори, дисплеи, 

компјутерски хардвер, следачи на 

активност, аудио опрема, комуникациски 

апарати, телекомуникациски апарати, 

компјутерски периферни направи, 

преносни медиа плеери и дигитални 

електронски комуникациски 

направи;преносни компјутери, смартфони, 

монитори, дисплеи, компјутерски хардвер, 

следачи на активност, аудио опрема, 

комуникациски апарати, 

телекомуникациски апарати, компјутерски 

периферни направи, преносни медиа 

плеери и дигитални електронски 

комуникациски направи сите за 

олеснување на платежни трансакции на 

електронски начин и за овозможување 

потрошувачите  да пристапуваат до 

финансиски информации и информации за 

банкарски сметки и да вршат банкарски 

трансакциски работи;преносни компјутери, 

смартфони, монитори, дисплеи, 

компјутерски хардвер, следачи на 

активност, аудио опрема, комуникациски 

апарати, телекомуникациски апарати, 

компјутерски периферни направи, 

преносни медиа плеери и дигитални 

електронски комуникациски направи сите 

способни да обезбедат пристап до 

безжични комуникациски мрежи, 

телекомуникациски мрежи и до 

Интернет;мобилни апликации кои може да 

се симнуваат за користење со преносни 

компјутери, смартфони, монитори, 

дисплеи, компјутерски хардвер, следачи 

на активност, аудио опрема, 

комуникациски апарати, 

телекомуникациски апарати, компјутерски 

периферни направи, преносни медиа 

плеери и дигитални електронски 

комуникациски направи;компјутерски 

апликациски софтвер за користење со 

преносни компјутери, смартфони, 

монитори, дисплеи, компјутерски хардвер, 

следачи на активност, аудио опрема, 

комуникациски апарати, 

телекомуникациски апарати, компјутерски 

периферни направи, преносни медиа 

плеери и дигитални електронски 

комуникациски направи;кодирани или 
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магнетни припејд платежни, банкарски, 

кредитни, дебитни, кеш и 

идентификациски картички  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работа со недвижнини; 

ослободување и порамнување на 

финансиски трансакции преку глобална 

компјутерска мрежа; онлајн банкарски 

услуги и финансиски услуги; услуги на 

кредитни картички, процесирање и пренос 

на сметки и плаќања за тоа и 

обезбедување осигурување за финансиски 

трансакции; услуги за трансфер на 

средства; пренос на средства по 

електронски пат за други; пренос на 

плаќања за други преку Интернет; 

финансиски услуги во вид на услуги за 

фактурирање и процесирање на плаќања; 

организирање и управување со наеми и 

закупи; закуп и наем на недвижнини; 

оценување на недвижнини; вреднување на 

недвижнини, финансирање на 

недвижнини, инвестирање во недвижнини; 

посреднички услуги за недвижнини; услуги 

на агенции за недвижнини; услуги на 

агенции за домување; актуарски услуги; 

услуги за управување со недвижнини и 

советодавни услуги; собирање на 

наемнини; изнајмување канцеларии 

(недвижнини); изнајмување апартмани и 

станови; обезбедување на финансиски 

информации преку Интернет; услуги на 

сефови и издавање на патнички ваучери; 

капитални инвестиции; финансиски оценки 

[осигурување, банкарство, недвижнини]; 

услуги на управување со финансии и имот; 

осигурителни и финансиски услуги; 

финансиски услуги обезбедени преку 

телекомуникации; услуги на финансиски 

консултации и совети; онлајн банкарство; 

банкарски услуги обезбедени он-лајн од 

компјутерски бази со податоци или 

Интернет; услуги на посредување со 

хартии од вредност, услуги на котирање на 

берзански цени; посредување за акции и 

обврзници, финансиски анализи; услуги на 

дебитни картички, услуги на наплатни 

картички и услуги на гарантни чекови; 

банкарски услуги, услуги на штедни сметки 

и инвестициски услуги; услуги на 

финансиски ослободувања; кредитно 

потврдување преку глобална компјутерска 

информациска мрежа; услуги на 

електронско управување со кредитен 

ризик; услуги на електронско плаќање при 

купување и електронско плаќање сметки; 

дебитни и кредитни услуги на финансиски 

сметки; електронски банкарски услуги; 

издавање вредносни картички, наплатни 

картички и дебитни картички; услуги на 

телефонски кредитни картички; 

информативни услуги поврзани со 

финансии и осигурување, обезбедени 

онлајн од компјутерска база со податоци 

или Интернет; агенција за собирање такси 

за гас и струја; проценка на старини; 

проценка на уметност; проценка на накит; 

проценка на користени возила; достава на 

даночни информации (финансиски услуги); 

хуманитарно собирање средства; 

организирање хуманитарни збирки; 

хуманитарни збирки; изнајмување машини 

за броење или процесирање на хартиени 

или железни пари; изнајмување на уреди 

за раздавање на кеш или автоматски 

благајнички машини; услуги на онлајн 

плаќања; договарање финансии за 

градежни проекти; издавање ваучери; 

обезбедување услуги за електронски 

пренос на средства; монетарни менувачки 

услуги, услуги на раздавање кеш, 

обезбедување на припејд картички и 

токени, услуги на пренос на пари; 

вклучувајќи обезбедување на сите 

споменати услуги на електронски начин; 

советување, информациски и советодавни 
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услуги поврзани со електронски трансфер 

на средства; услуги на пренос на странски 

валути; менување на странски валути; 

тргување со валути; управување со 

валути; брокерство со валути; финансиски 

трансакции преку блокчеин; обезбедување 

хуманитарни услуги на собирање средства 

во врска со намалување на емисијата на 

јаглерод; брокерство со намалување 

емисија на јаглерод;   финансиско 

спонзорирање на програми за намалување 

на емисијата на јаглерод; финансирање и 

инвестиции во проекти за намалување на 

емисии; инвестирање во програми и 

проекти за намалување на емисијата на 

јаглерод; инвестирање во фондови за 

намалување на емисии; обезбедување 

заеми; обезбедување привремени заеми; 

консултативни, информациски и 

советодавни услуги поврзани со 

гореспоменатите услуги  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и дизајн поврзани со тоа, 

индустриски анализи и истражувачки 

услуги; дизајн и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер; софтвер како услуга 

(СааС); bлокчеин како услуга (БааС); 

кодирање, декодирање и автентификација 

на информации, пораки и податоци; 

обезбедување на услуги за а 

aвтентификација на корисници со 

користење на биометрија, препознавање 

на лице, автентификација на отисоци од 

прсти, препознавање на глас и други 

типови на хардверска и софтверска 

автентификациска технологија за 

обезбедување на финансиски услуги, 

трансакции преку e-трговија, донации, 

следење на лиценцирани производи и 

ангажирање на обожаватели; услуги за 

безбедност на податоци; ИТ безбедност, 

заштита и поправка; компјутерска 

безбедносна анализа за опасност за 

заштита на податоци; обезбедување 

безбедносни услуги за компјутерски 

мрежи, компјутерски пристап и 

компјутеризирани трансакции; 

сертификација (контрола на квалитет) на 

податоци преку блокчеин; 

автентификација на податоци преку 

блокчеин; вклучувајќи ги сите 

гореспоменати  услуги за користење во 

врска со платежни системи; компјутерски 

услуги поврзани со пренесување 

информации, податоци, документи и слики 

преку Интернет; апликација за 

обезбедување сервисни (АСП) услуги, 

имено, одржување компјутерски 

софтверски апликации од други; 

апликација за обезбедување сервисни 

(АСП) услуги, обезбедување софтвер во 

областите на веб-базирани конференции, 

аудио конференции, електронски пораки, 

соработка на документи, видео 

конференции и обработка на глас и 

повици; обезбедување онлајн софтвер кој 

не може да се симнува за олеснување 

интероперабилност на повеќекратни 

софтверски апликации; услуги на техничка 

поддршка поврзани со компјутерски 

софтвер и апликации обезбедени онлајн, 

преку e-пошта и преку телефон; 

компјутерски услуги, имено, креирање 

онлајн заедница за регистрирани 

корисници да учествуваат во дискусии, да 

добиваат повратни одговори од нивни 

партнери, формирање виртуелни 

заедници, зафаќање со социјално 

вмрежување и размена на документи; 

совети за компјутерска технологија 

обезбедени на Интернет корисниците 

преку жешки линии за подршка; 

компјутерски услуги поврзани со креирање 

индекси на информации, страници и 

ресурси на компјутерски мрежи; 

обезбедување машини за пребарување; 
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дизајн на компјутери, ноутбук компјутери, 

лаптоп компјутери, преносни компјутери и 

рачни компјутери; дизајн на лични 

дигитални асистенти и лични медиа 

плеери; дизајн на мобилни телефони и 

смартфони; дизајн на дигитални камери; 

компјутерски услуги; компјутерско 

програмирање; услуги на компјутерско 

интегрирање; услуги на компјутерски 

анализи; компјутерско програмирање во 

врска со одбрана против вируси; 

софтверски услуги за компјутерски систем; 

дизајн на компјутерски софтвер; дизајн на 

компјутерски систем; дизајн и развој на 

веб страни; хостирање веб страни за 

други; хостирање софтвер за компјутерски 

апликации за пребарување и враќање 

информации од база со податоци и 

компјутерски мрежи; обезбедување 

технички информации на посебно барање 

од крајните корисници преку телефон или 

глобална компјутерска мрежа; 

консултативни услуги во врска со 

компјутерски софтвер; компјутерски услуги 

поврзани со пребарувања кроени по мерка 

на компјутерска база со податоци и веб 

страници; кодирање и декодирање на 

компјутерски и електронски сигнали; 

конверзија на физички податоци и 

документи во форма на електронски 

медиуми; услуги  на тестирање и 

евалуација на производи; архитектонски и 

дизајнерски услуги; внатрешен дизајн на 

згради, канцеларии и апартмани; 

компјутерски информациски услуги; 

мрежни информациски услуги, имено, 

обезбедување технички информации 

поврзани со компјутери и мрежи во 

областа на бизнис и е-трговија; 

обезбедување на компјутерски програми 

за управување со безбедносен ризик; 

услуги на информации за компјутерска 

безбедност, знаење и тестирање; услуги 

за осигурување квалитет; компјутерски 

услуги поврзани со сертификација на 

бизнис трансакции и подготовка на 

извештаи за нив; контрола на пристап до 

(безбедносни услуги за-) компјутери, 

електронски мрежи и бази со податоци; 

услуги на безбедност при размена на 

податоци и на трансакции преку 

компјутерски мрежи; консултирање во 

областа на безбедност на податоци; 

технолошко консултирање во врска со 

обезбедување на телекомуникации; 

безбедносни услуги за компјутеризирани 

комуникацски мрежи; обезбедување 

информации во областите на Интернет, 

ворлд вајд веб и безбедност на 

компјутеризирани комуникациски мрежи и 

сигурна размена на податоци и 

информации; советодавни услуги во 

областите на Интернет, ворлд вајд веб и 

безбедност на компјутеризирани 

комуникациски мрежи, услуги за 

безбедност на информации; услуги за 

автентификација за компјутерска 

безбедност; онлајн автентификација на 

електронски потписи; резервни копии на 

податоци од страни кои не се на Интернет; 

складирање на електронски податоци; 

обезбедување информации за 

компјутерска технологија и програмирање 

преку веб страна; картографски услуги; 

обработка на податоци во облак; услуги на 

провајдер за хостирање во облак; 

обезбедување привремено користење на 

облак-базиран софтвер кој не може да се 

симнува и софтвер за обработка на 

податоци во облак; електронско 

складирање на податоци; обезбедување 

виртуелни компјутерски системи и 

виртуелни компјутерски опкружувања 

преку обработка на податоци во облак; 

изнајмување на софтвер за забава; 

техничко истражување во областа на 
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намалување на емисијата на јаглерод; 

обезбедување информации, совети  и 

консултации во врска со намалување на 

емисијата на јаглерод и заштита на 

околината; обезбедување технолошки 

информации за иновации кои се свесни за 

околината и зелени иновации; услуги за 

тестирање анализа и набљудување на 

околината; истражување во областите на 

заштитата на околината и конзервација; 

истражување и обезбедување на научни 

информации во областа на климатските 

промени; научни и индустриски 

советодавни услуги поврзани со горива, 

емисија на горива и јаглерод диоксид и 

прашања за околината; научни и 

технолошки услуги поврзани со препораки 

за насоки за дејствување за намалување 

на емисијата на јаглерод диоксид на 

економичен начин; научни и технолошки 

услуги  поврзани со управување со 

програми за намалување на јаглерод; 

услуги на истражување, управување и 

заштита на околината; консултативни, 

информациски и советодавни услуги 

поврзани со гореспоменатите услуги  

 

(111)  29341  (151)  08/03/2021 

(210)  TM  2020/509 (220)  03/06/2020 

(181)  03/06/2030 

(450)  31/03/2021 

(300)  40-2019-0189942  06/12/2019  KR 

(732)  HYUNDAI MOTOR COMPANY 12, 

Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, 

Куманово 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 20  неметални плочки со броеви 

(регистарски таблички);дрвени буриња за 

преточување вино;поклопци за шишиња, 

неметални;сталаци за вино;полици за 

вино;рамки за слики;перници за поддршка 

на вратот;перници на надувување;алки, 

неметални, за клучеви;приклучоци 

(дипли), неметални;затворачи од плута  

 

(111)  29356  (151)  10/03/2021 

(210)  TM  2020/510 (220)  03/06/2020 

(181)  03/06/2030 

(450)  31/03/2021 

(300)  40-2019-0189938  06/12/2019  KR 

(732)  HYUNDAI MOTOR COMPANY 12, 

Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, 

Куманово 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 14  привезоци за клучеви (прстени за 

клучеви со ситни украси или украсни 

привезоци);привезоци за клучеви од 

скапоцени метали;привезоци за клучеви 

обложени со скапоцени метали;привезоци 

за клучеви со јо-јо ефект на 

вовлекување;метални привезоци за 

клучеви;украси за привезоци за 

клучеви;привезоци за клучеви од вештачка 

кожа;привезоци за клучеви како накит 

(дрангулии или привезоци);привезоци за 

клучеви од кожа;пластични привезоци за 

клучеви;прстени за клучеви (прстени за 

клучеви со ситни украси или украсни 

привезоци);украси за прстени за 

клучеви;метални прстени за 

клучеви;улични часовници;петлици за 

ракави;кожни футроли за 
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клучеви;стоперки;рачни 

часовници/часовници;хронолошки и 

хронометриски инструменти и нивни 

делови и опрема за часовници;часовници 

за автомобили;накит и скапоцени 

метали;меморијални чаши од скапоцени 

метали;спомен-плочи од скапоцени 

метали;трофеи од скапоцени 

метали;уметнички дела од скапоцени 

метали  

 

(111)  29357  (151)  10/03/2021 

(210)  TM  2020/511 (220)  03/06/2020 

(181)  03/06/2030 

(450)  31/03/2021 

(300)  40-2019-0189940  06/12/2019  KR 

(732)  HYUNDAI MOTOR COMPANY 12, 

Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, 

Куманово 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 17  гумени затворачи за шишиња  

 

(111)  29358  (151)  10/03/2021 

(210)  TM  2020/512 (220)  03/06/2020 

(181)  03/06/2030 

(450)  31/03/2021 

(300)  40-2019-0189945  06/12/2019  KR 

(732)  HYUNDAI MOTOR COMPANY 12, 

Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, 

Куманово 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  чевли за голф;шилци за чевли за 

голф;крампони за чевли за голф;торби 

посебно прилагодени за чевли за 

голф;навлаки против лизгање за обувки за 

голф;мокасини;џемпери за голф;кошули за 

голф;здолништа за голф;панталони за 

голф;елеци за голф;облека за голф;капи 

за голф;обувки;облека;шешири;ремени 

(облека);кратки чорапи;зимски маски за 

лице (облека)  

 

(111)  29437  (151)  23/03/2021 

(210)  TM  2020/530 (220)  16/06/2020 

(181)  16/06/2030 

(450)  31/03/2021 

(732)  Друштво за трговија и услуги 

ЏЕНЕРАЛ ГУДС ИНТЕРНАТИОНАЛ ДОО 

Илинден ул. 32 бр.10, Илинден, 1000 

Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Дебарлиев, 

Дамески и Ќелешоска ул. Мирче Ацев бр. 2 

кат 3, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, темно сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо; месни преработки  

 

(111)  29438  (151)  23/03/2021 

(210)  TM  2020/531 (220)  16/06/2020 

(181)  16/06/2030 

(450)  31/03/2021 
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(732)  Друштво за трговија и услуги 

ЏЕНЕРАЛ ГУДС ИНТЕРНАТИОНАЛ ДОО 

Илинден ул. 32 бр.10, Илинден, 1000 

Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Дебарлиев, 

Дамески и Ќелешоска ул. Мирче Ацев бр. 2 

кат 3, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена, црвена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо; месни преработки  

 

(111)  29405  (151)  23/03/2021 

(210)  TM  2020/537 (220)  17/06/2020 

(181)  17/06/2030 

(450)  31/03/2021 

(732)  INNOTECH INTERNATIONAL 

Laboratory 7-9 avenue Francois Vincent 

Raspail, 94110 Arcueil, FR 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. 

Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

POLYGYNAX 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстанции 

што се користат во медицината, храна за 

бебиња, фластери, материјали за завои, 

материјали за пломбирање заби и 

забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(111)  29406  (151)  23/03/2021 

(210)  TM  2020/556 (220)  29/06/2020 

(181)  29/06/2030 

(450)  31/03/2021 

(732)  СК-МОНТ ДООЕЛ увоз-извоз 

Куманово ул. 1, бр.219 Долно Коњаре, 

Куманово, MK 

(740)  Николиќ Горан ул. 1 бр. 219, Долно 

Коњаре, Куманово 

(540)  

 

(591)  сина, жолта, бела, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата  

 

(111)  29350  (151)  18/03/2021 

(210)  TM  2020/565 (220)  02/07/2020 

(181)  02/07/2030 

(450)  31/03/2021 

(732)  МАКЕДОНИЈАЛЕК ДОО ул. Боца 

Иванова бр. 1, 1000, Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

Omnipirin 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  29353  (151)  18/03/2021 

(210)  TM  2020/566 (220)  02/07/2020 

(181)  02/07/2030 

(450)  31/03/2021 

(732)  ТД РУДИНЕ ММ ДОО Скопје ул. 

Лисец бр.1, 1000, Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

MARTINELI 

(551)  индивидуална 
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(510, 511) 

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

преработки; конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук; желе, 

џемови, компоти; јајца; млеко, сирење и 

кашкавал, путер, јогурт и други млечни 

производи, масла и масти за јадење  

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

ориз; тестенини и резанки, тапиока и саго; 

брашно и производи од жита; леб, 

производи од тесто и слатки; чоколадо; 

сладолед; шербет и други мразови за 

јадење; шеќер, мед, меласа; квасец, 

прашок за печење; сол, мирудии, зачини, 

конзервирани билки; оцет, сосови и други 

мирудии; мраз (замрзната вода)  

кл. 31  сирови и необработени 

земјоделски, аквакултурни, хортикултурни 

и шумарски производи; сирови и 

необработени зрна и семиња; свежо 

овошје и зеленчук, свежи билки; природни 

растенија и цвеќиња; луковици; садници и 

семиња за садење; живи животни; храна и 

напитоци за животни; слад  

кл. 32  пиво; безалкохолни напитоци; 

минерална и сода вода; напитоци од 

овошје и овошни сокови; сирупи и други 

безалкохолни препарати за производство 

на напитоци  

кл. 33  алкохолни пијалоци, освен пиво; 

алкохолни препарати за производство на 

напитоци  

 

(111)  29349  (151)  18/03/2021 

(210)  TM  2020/567 (220)  02/07/2020 

(181)  02/07/2030 

(450)  31/03/2021 

(732)  MICRO-STAR INTERNTIONAL CO., 

LTD. (a corporation incorporated under 

the laws of Taiwan, R.O.C.) No.69, Li-De 

St., Zhonghe Dist., New Taipei City 235, 

TW 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски сервери;лаптоп 

компјутери;компјутерски периферни уреди 

и делови, имено компјутерски хардвер, 

компјутерски софтвер кој се состои од 

оперативни систем програми, компјутерски 

мемории, хард дискови, хост кабел (host 

саѕе);компјутерска матична 

плоча;картички за видео 

приказ;компјутерско глувче, компјутерски 

тастатури;компјутерски TFT-LCD монитори  

 

(111)  29314  (151)  08/03/2021 

(210)  TM  2020/570 (220)  02/07/2020 

(181)  02/07/2030 

(450)  31/03/2021 

(732)  ДПУТ Матриошка ДОО Скопје ул. 

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

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 30  сладолед од вино, сладолед, 

прашоци за сладоледи, средства за 

спојување смеси за сладоледи, адитиви за 

сладоледи; замрзнат јогурт [вид 

сладолед], десерт со мраз, овошен сок и 

шеќер, замрзнати десерти; сорбет [ладен 

овошен десерт]; мраз за освежување, 

коцки мраз; пудинзи; десерт во форма на 

мус [слатки], слаткарски производи; 

јаткасто овошје во прав; леден чај; ароми, 

екстракти од слад за исхрана  

кл. 33  вино, пијалоци на база на вино, 

ледено вино  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи; водење дејност; водење на 

комерцијални работи; рекпамирање; 

ширење на рекпамен материјал, 

проспекти, печатени примероци; рекпамни 

огласи; објавување рекламни текстови; 

организирање дејности; проучување на 

пазарот (маркетинг); комерцијална 

администрација; услуги при продажба на 

големо и мало и увоз-извоз со сладолед 

од вино, сладолед, прашоци за сладоледи, 

средства за спојување смеси за 

сладоледи, адитиви за сладоледи, 

замрзнат јогурт [вид сладолед], десерт со 

мраз, овошен сок и шеќер, замрзнати 

десерти, сорбет [ладен овошен десерт], 

мраз за освежување, коцки мраз, пудинзи, 

десерт во форма на мус [слатки], 

слаткарски производи, јаткасто овошје во 

прав, леден чај, ароми, екстракти од слад 

за исхрана, вино, пијалоци на база на 

вино, ледено вино  

 

(111)  29322  (151)  08/03/2021 

(210)  TM  2020/573 (220)  03/07/2020 

(181)  03/07/2030 

(450)  31/03/2021 

(300)  34996  15/05/2020  AD 

(732)  Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, 

Куманово 

(540)  

SMARTCORE INDUCTION 

SYSTEM 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  жичен вапоризатор за електронски 

цигари и електронски уреди за 

пушење;тутун, сиров или 

преработен;производи од тутун, 

вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси, 

тутун за мотање на цигари, тутун за луле, 

тутун за џвакање, бурмут, кретек 

цигари;тутун во прав;замени за тутун (кои 

не се кориетат во медицински 

цели);артикли за пушачи, вклучувајќи 

хартија за цигари и туби, филтери за 

цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари 

и пепелници, лулиња, џебни машинки за 

мотање на цитари, 

запалки;кибрити;стапчиња од тутун, 

производи од тутун за загревање, 

електронски уреди и нивни делови за 

загревање на цигари ипи тутун со цел за 

ослободување на аеросоли кои содржат 

никотин за инхалација;раствори од течен 

никотин за електронски 

цигари;електронски уреди за 

пушење;електронски цигари;електронски 

цигари како замена за традиционални 

цигари;електронски уреди за инхалација 

со аеросоли кои содржат никотин;орални 

вапоризатори за пушачи, производи од 

тутун и замени за тутун;артикли за пушачи 

за електронски цигари;делови и опрема за 

горенаведените производи кои се 

вклучени во класата 34;апарати за 
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гаснење на загреани цигари и пури како и 

загреани стапчиња од тутун;табакери за 

полнење на електронски цигари  

 

(111)  29414  (151)  22/03/2021 

(210)  TM  2020/575 (220)  06/07/2020 

(181)  06/07/2030 

(450)  31/03/2021 

(732)  ДС КЕКЕЦ – О бул. Кузман 

Јосифовски Питу 22 блок 5 локал 3, MK 

(540)  

 

(591)  црвена, сина, бела, портокалова, 

сива, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образование, обука (автомобили, 

авто школа)  

 

(111)  29327  (151)  08/03/2021 

(210)  TM  2020/581 (220)  03/07/2020 

(181)  03/07/2030 

(450)  31/03/2021 

(300)  018214015   23/03/2020  EM 

(732)  Tencent Holdings Limited P.O. Box 

2681 GT, Century Yard, Cricket Square, 

Hutchins Drive, George Town, Grand 

Cayman, KY 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

VOOV 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарaти за снимање, трансмисија 

или репродукција на звук или слики; 

опрема за процесирање на податоци, 

компјутери; компјутерски софтвер; агенди 

(електронски -); аларми, анимирани 

цртани филмови; аудиовизуелни апарати 

за настава; батерии, електронски; полначи 

за батерии; видеокамери; камери 

[фотографија]; кутии специјално 

направени за фотографски апарати и 

инструменти; траки за мобилни телефони; 

апарати за центрирање на фотографски 

слајдови; полначи за електронски батерии; 

хронографи [апарати за регистрирање на 

времето]; кинематографски камери; 

кинематографски филмови, 

експозиционирани;  преклопување 

(електронски апарати за - ); преклопници; 

компјутерски програми за играње; 

компјутерски тастатури; компјутерски 

мемории; компјутерски оперативни 

програми, снимени; компјутерски 

периферни уреди; компјутерски програми 

[програми], снимени; компјутерски 

програми [софтвер што се симнува]; 

компјутерски софтвер, снимен; компјутери; 

апарати за процесирање на податоци; 

детектори; диктафони; апарати за мерење 

растојание; апарати за бележење 

растојание; датотеки со слики што може 

да се преземат; музички датотеки што 

можат да се преземат; мелодии за 

мобилни телефони што можат да се 

преземат; апарати за едитирање на 

кинематографски филмови; електронски 

огласни табли; електронски пенкала 

[видеотерминали]; џебни електронски 

апарати за преведување; електронски 

изданија што можат да се симнат од 

интернет; апарати за зголемување 

[фотографија]; експозиметри 

[светлинометри]; апарати за сечење на 

филм; филмови, експозиционирани; 
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филтри за ултравиолетови зраци, за 

фотографија; филтри [фотографија]; блиц-

сијалички [фотографија]; блиц 

[фотографија]; рамки за фотографски 

слајдови; уреди за глобално 

позиционирачки систем [gps]; прибор за 

користење на телефони без раце; 

слушалки за уши; холограми; апарати за 

меѓусебна комуникација; точки на 

поврзување на компјутери; џубокси за 

компјутери; џубокси, музички; лап топ 

компјутери; поклопци за фотографски 

леќи; леќи за астрофотографија; 

инструменти за израмнување; звучници; 

метереолошки инструменти; микрофони; 

модеми; електрични апарати за 

надгледување; монитори [компјутерски 

хардвер]; монитори [компјутерски 

програми]; глувче [опрема за процесирање 

на податоци]; подлоги за компјутерски 

глувчиња;  апарати за навигација, за 

возила; навигациони инструменти; 

компјутерски бележници; инструменти за 

набљудување: оптички апарати и 

инструменти; оптички леќи; педометри; 

персонални стереа; фотокопири 

[фотографски, електростатички, термички]; 

фотометри; фототелеграфни апарати; 

џебни калкулатори; преносливи 

мултимедијални читачи, плеери; 

преносливи телефони; принтери за 

употреба со компјутери; апарати за 

проекција; екрани за проекција; читачи 

[опрема за обработка на податоци]; 

приемници (аудио—и видео--); апарати за 

далечинско управување; апарати за 

сателитска навигација; сателити за научни 

цели; скенери [опрема за процесирање на 

податоци]; екрани за фотогравирање; 

екрани [фотографија]; отворачи на бленди 

[фотографија]; бленди [фотографија]; 

слајд-проектори; слајдови [фотографија]; 

звучни аларми; апарати за снимање на 

звук; апарати за репродукција на звук; 

апарати за емитување звук; домофони; 

мерни инструменти за брзина; апарати за 

мерење брзина [фотографија]; држачи за 

фотографски апарати; очила за сонце; 

електрични прекинувачи; апарати за 

држење настава; телеграфски жици; 

телеграфи [апарати]; телеметри; 

телефонски апарати; телефонски 

приемници; телефонски предаватели; 

телефонски жици; телепринтери; 

телесуфлери; далечински прекинувачи; 

телевизиски апарати; инструменти за 

мерење температура; термостати; 

автомати за билети; часовници [уреди за 

регистрирање на времето]; апарати за 

регистрирање на времето; автоматски 

временски прекинувачи; предаватели на 

електронски сигнали; предаватели 

[телекомуникации]; предавателни уреди 

[телекомуникации]; калеми; троногалки за 

камери; усб-приклучоци; кертриџи со 

видео игри; видеорекордери; видео 

екрани; видео телефони; фотографски 

визири; воки-токи; процесори на зборови; 

потпирачи за рачни згобови што се 

користат со компјутери; рендгенски слики, 

што не се за медицинска употреба; 

компјутерски софтвер за игри; мобилни 

телефони; додатоци за мобилни 

телефони; маски адаптирани за мобилни 

телефони; таблет компјутери; маски 

адаптирани за таблет компјутери; 

компјутерски софтвер за играње за 

употреба на мобилни и целуларни 

телефони; електронски софтвер за играње 

на мобилни телефони; графики за 

мобилни телефони кои се преземаат; 

софтвер за апликации за мобилни 

телефони; компјутерски софтвер за 

играње за компјутери, мобилни телефони 

и таблет компјутери; софвер за таблет 

компјутери; таблет компјутери; 
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компјутерски мрежи; фонтови, печатарски 

слогови, печатарски дизајни и симболи во 

форма на снимени податоци; електронска 

опрема, апарати и инструменти за 

комуникација; телекомуникациска опрема, 

апарати и инструменти; компјутерски 

софтвер за играње: компјутерски хардвер 

апарати со мултимедиа и интерактивни 

функции; прирачници за корисници во 

електронска читлива, машински читлива 

или компјутерска читлива форма за 

упореба со, и продавано како едно со, 

сите погореспоменати стоки; снимки на 

звук, видео и податоци; софтвер за 

телекомуникација и комуникација преку 

локални или глобални команикацски 

мрежи, вклучувајќи интернет, интранет, 

екстранет, телевизија, мобилна 

комуникација, целуларни и сателитски 

мрежи; софтвер за креирање и 

доставување на електронски честитки, 

пораки и електронска пошта; аудио, видео, 

и дигитални миксери; камери; видео 

камери; торби и кутии адаптирани или 

обликувани за да опфаќаат камери и/или 

видео камери; телефони; мобилни 

телефони; делови за мобилни телефони; 

навлаки за мобилни телефони; маски за 

телефони; маски за мобилни телефони 

направени од кожа или имитација на кожа; 

навлаки за мобилни телефони направени 

од платно или текстилни материјали; 

преносни дигитални електронски уреди за 

процесирање на податоци, процесирање 

на информации, зачувување и 

прикажување на податоци, пренесување и 

примање на податоци, пренесување на 

податоци помеѓу компјутери, и негов 

поврзан софтвер; рачни дигитални 

електронски уреди за процесирање на 

податоци, процесирање на информации, 

зачувување и прикажување на податоци, 

пренесување и примање на податоци, 

пренесување на податоци помеѓу 

компјутери, и нивни поврзани софтвери; 

mp3 и други дигитални формати на аудио 

плеери; електронски генератори на тон 

(компјутерски софтвер); помошен софвер 

за компјутерски десктоп; софтвер за скрин 

сејвер; софтвер за детектирање, 

уништување и спречување на компјутерски 

вируси; софтвер за енкрипција на 

податоци; софтвер за анализирање и 

враќање на податоци; софтвер за 

компјутерски системски бекап (backup), 

процесирање на податоци, складирање на 

податоци, раководење на датотеки и 

раководење на бази на податоци; рачни 

компјутери, персонални дигитални 

асистенти, електронски организери, 

електронски нотеси; торби и кутии 

прилагодени или обликувани да опфатат 

дигитални музички и/или видео плеери, 

рачни компјутери, персонални дигитални 

асистенти, електронски организери и 

електронски нотеси; мобилни дигитални 

електронски уреди за процесирање на 

податоци, процесирање на информации, 

складирање или прикажување на 

податоци, пренесување и примање на 

податоци, пренос на податоци помеѓу 

компјутери; уреди за глобално 

позиционирачки систем [gps]; рачни и 

мобилни дигитални електронски уреди за 

праќање и примање на телефонски 

повици, факс, електронска пошта, и други 

дигитални медиуми; компјутерски 

програми; претходно снимени 

компјутерски програми за лично 

раководење на информации, софтвер за 

раководење на бази на податоци  , 

софтвер за препознавање на карактер, 

софтвер за раководење на телефонија, 

софтвер за електронска пошта и праќање 

пораки, софтвер за повикување (пејџер), 

софтвер за мобилен телефон; софтвер за 
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синхронизација на бази на податоци; 

компјутерски програми за пристапување, 

листање и пребарување на онлајн бази на 

податоци ; компјутерски софтвер за 

употреба во врска со онлајн услуги за 

претплаќање; софтвер што им овозможува 

на корисниците да пуштаат и 

програмираат слики, фотографии, музика 

или аудио, видео, текст и мултимедијална 

содржина која е поврзана со забава; 

софтвер кој што вклучува музички снимки 

на звук, аудио, видео, текст и 

мултимедијална содржина поврзани со 

забава; комјутерски софтвер и фирмвер за 

оперативни системски програми, програми 

за синхронизација на податоци, и 

програми алатки за развивање на 

апликации за персонални и рачни 

компјутери; софтвер за влез во 

комуникациски мрежи вклучувајќи го и 

интернетот; и компјутерска опрема за 

употреба со сите гореспоменати стоки; 

компјутерски софтвер за креирање на 

мултимедијални документи, преземање, 

пренесување, примање, уредување, 

извлекување, кодирање, декодирање, 

прикажување, чување и организирање на 

текст, графика, слики и електронски 

публикации; електронски публикации кои 

можат да се преземат во форма на книги, 

драми, памфлети, брошури, весници, 

дневници, магазини, и периодични 

публикации на широк спектар на теми кои 

се од општ интерес; компјутерски хардвер 

и софтвер за обезбедување на интегрална 

телефонска комуникација со 

компјутеризирани глобални информативни 

мрежи; електронски рачни уреди за 

безжичен прием, складирање и/или пренос 

на податоци и пораки, и електронски уреди 

кои му овозможуваат на корисникот да 

води евиденција на или да раководи со 

лични информации; софтвер за 

пренасочување на пораки, интернет e-mail, 

и/или други податоци за еден или повеќе 

електронски рачни уреди од складиште за 

податоци или поврзан со персонален 

компјутер или сервер; компјутерски 

софтвер за синхронизација на податоци 

помеѓу далечна станица или уред и 

фиксирана или  далечна станица или 

уред; апарати и инструменти за звучни 

ефекти (компјутерски софтвер); софтвер 

за веб дизајн, креирање, објавување и 

водење; аудио и видео снимки кои можат 

да се преземаат кои вклучуваат музика, 

комедија, драма, акција, авантура и/или 

анимација; софтвер и хардвер за враќање 

на информации кои се телефонски-

базирани; адаптери,за картички за 

адаптери, конектори и драјвери; меморија 

со директен/произволен пристап (ram), 

внатрешна постојана меморија само за 

читање (rom); апарати со тврди дискови 

(solid state memory apparatus); 

компјутерска опрема за употреба со било 

кои гореспоменати стоки; компјутерски 

софтвер и компјутерски хардвер апарати 

со мултимедијални и интерактивни 

функции; микропроцесори, мемориски 

плочи, монитори, дисплеји, тастатури, 

кабли, модеми, принтери, видеофони; 

тврди уреди за складирање на податоци; 

апарати за складирање на податоци; хард 

дискови; минијатурни хард диск единици 

за складирање; стерео звучници; аудио 

звучници; аудио звучници за дома; 

монитор звучници; звучници за компјутери; 

лични стерео звучни апарати; засилувачи, 

апарати за снимање и репродуцирање на 

звук, електрични фонографи, грамофони, 

стерео апарати со висока точност, 

звучници, единици за приклучување на 

повеќе звучници, микрофони; држачи, 

ремени, завои, врвки и спојници за 

преносни и рачни дигитални електронски 
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уреди за снимање, организирање, пренос, 

манипулирање, и прегледување на текст, 

податоци, аудио, слики и видео фајлови; 

апарати и инструменти за звучни ефекти 

за употреба со музички инструменти; 

електронски генератори за тон за 

употреба со музички инструменти; 

електронски компоненти за употреба со 

музички инструменти; фотографска 

опрема, имено филм камери и дигитални 

камери, кутии, куќишта, и додатоци за 

камери, и ремени за апарати; камери за 

употреба со мобилни телефони; подводни 

камери; софтвер за уредување на 

фотографии; софтвер за уредување на 

филм; софтвер за употреба со камери; 

софтвер за употреба со мобилни 

телефони; sd картички; батерии за камери; 

леќи за камери; носачи за камери; адаптер 

прстени за прицврстување предмети на 

камери; далечински управувачи за камери; 

софтвер за уредување на десктоп и 

мобилни фотографии и видео; 

компјутерски софтвер и софтверски 

апликации за употреба при прикачување, 

преземање, уредување, складирање, 

дистрибуирање и споделување на 

фотографски и видео содржини преку 

глобални и локални компјутерски мрежи и 

преку мобилни уреди; кориснички 

создадени фотографии и видеа кои се од 

општ интерес кои може да се преземат; 

селфи стапови кои се користат како 

додатоци за смарт телефони и камери; 

софтвер и мобилни апликации за 

социјални мрежи кои се преземаат; 

софтвер кој се презема во вид на мобилни 

апликации за овозможување на 

прикачување, креирање, постирање, 

уредување, покажување, прикажување, 

блогинг, споделување, пренос во живо и 

пренос на електронски медиуми, видео, 

вести во реално време, забавна содржина, 

или информации преку интернет и други 

комуникациски мрежи; софтвер кој се 

презема да овозможи прикачување, 

креирање, постирање, уредување, 

покажување, прикажување, блогинг, 

споделување, пренос во живо, и пренос на 

електронски медиуми, видео, вести во 

реално време, забавна содржина, или 

информации преку интернет и други 

комуникациски мрежи  

кл. 35  рекламирање; договарање и 

спроведување на деловни состаноци; 

управување со бизнис; бизнис 

администрација; планирање на деловни 

состаноци; демонстрација на производи; 

управување со датотеки 

(компјутеризирано-); маркетинг; 

маркетиншко истражување; маркетинг 

студии; он-лајн рекламирање на 

компјутерска мрежа; организирање на 

изложби за комерцијално рекламирање 

или за рекламни цели; организирање на 

трговски саеми за комерцијални или 

рекламни цели; презентација на 

производи на комуникациски медиуми, за 

малопродажни цели; услуги на споредба 

на цени; производство на рекламни 

филмови; ажурирање на рекламен 

материјал; рекламирање и маркетинг; 

услуги на рекламирање; услуги на онлајн 

рекламирање и маркетинг; промотивни 

услуги; обезбедување на информации за 

пазарот во врска со потрошувачки 

производи; компјутеризирано управување 

со датотеки; услуги на деловни 

информации; промотивни и јавни кампањи 

за подигнување на свеста; организација, 

работење и надзор на шеми за лојалност  

и стимулативни шеми; малопродажни 

услуги поврзани со продажба на 

компјутери, компјутерски софтвер, 

компјутерски програми [програми], 

снимени, компјутерски игри, видео игри и 
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конзоли за компјутерски игри; 

малопродажни услуги поврзани со 

продажба на преснимени компактни 

дискови, двд-ја, цд-роми, со анимирани 

цртани филмови и анимирани стрипови; 

малопродажни услуги поврзани со 

продажба на електронска апаратура за 

набљудување, компјутерски мемориски 

уреди, преносни медиа плеери, 

компјутерска хардверска апаратура со 

мултимедијални и интерактивни функции, 

рачни компјутери, персонални дигитални 

асистенти, електронски организатори, 

електронски нотеси; малопродажни услуги 

поврзани со продажба на печатен 

материјал, електронски публикации, 

публикации, книги, списанија, упатства за 

компјутерски игри; малопродажни услуги 

поврзани со продажба на компјутерски 

софтвер, софтвер за компјутерски игри, 

видео игри, компјутерски игри, програми за 

игри, алатки за компјутерски софтвер и 

сродни производи; дистрибутерски услуги 

во областа на компјутерски софтвер, 

софтвер за компјутерски игри, софтвер за 

социјално вмрежување, видео игри, 

компјутерски игри, програми за игри и 

компјутерски софтверски алатки; 

обезбедување на он-лајн пазар за 

купувачи и продавачи на производи и 

услуги  

кл. 38  телекомуникации; емитување на 

кабелска телевизија; комуникација преку 

мобилен телефон; комуникација со помош 

на компјутерски терминали, видео, жица, 

сателит, микробранови и кабел; 

комуникација преку оптички мрежи; 

комуникација преку телеграми; 

комуникација преку телефон; трансмисија 

на пораки и слики со помош на компјутер; 

услуги со електронски огласни табли 

[телекомуникациски услуги]; електронски 

меил; трансмисија преку факсимил; 

информации за телекомуникација; 

праќање на пораки; повикување 

[телефонски или други средства за 

електронска комуникација]; овозможување 

на пристап до бази на податоци; 

обезбедување интернет соби за разговор; 

обезбедување телекомуникациски канали 

за телевизиско купување [телешопинг]; 

обезбедување телекомуникациски врски 

на глобална компјутерска мрежа; 

обезбедување кориснички пристап на 

глобална компјутерска мрежа; 

изнајмување време за пристап на 

глобалната компјутерска мрежа; 

изнајмување телефакс апарати; 

изнајмување апарати за испраќање 

пораки; изнајмување на модеми; 

изнајмување на опрема за 

телекомуникација; изнајмување на 

телефони; сателитска трансмисија; услуги 

на поставување телекомуникациски довод 

и приклучок; телеконференциски услуги; 

телеграфски услуги; телефонски услуги; 

телевизиско емитување; телекс услуги; 

пренос на дигитални датотеки; пренос на 

честитки преку интернет; пренос на 

телеграми; услуги со говорна пошта; 

безжично емитување; електронска 

трансмисија на компјутерски софтвер 

преку интернет и други компјутерски и 

електронски комуникациски мрежи; 

трансмисија и дистрибуција на податоци 

или аудио-визуелни слики преку глобална 

компјутерска мрежа на интернет; 

обезбедување на услуги за поврзување и 

пристап до електронски комуникациски 

мрежи за трансмисија или прием на 

компјутерски софтвер; лизинг на 

компјутерска база на податоци; 

обезбедување на онлајн комуникациски 

услуги; комуникации преку глобална 

компјутерска мрежа или интернет; пренос 

на дигитална музика со помош на 
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телекомуникации; електронски меил, 

услуги за праќање и примање на пораки; 

обезбедување пристап до веб страни; 

обезбедување на пристап до mp3 веб 

страни на интернет; праќање на пораки, 

комуникација преку телефон, комуникација 

преку мобилен телефон, електронски 

меил, трансмисија на пораки и слики преку 

компјутер, трансмисија на факсимил, 

сателитска трансмисија, повикување; 

проток на видео содржина преку глобална 

компјутерска мрежа; телефон или други 

средства на електронска комуникација; 

обезбедување на пристап до веб страни 

на интернет преку компјутер, мобилни 

телефони или други електронски апарати; 

услуги за мултмедијални комуникации; 

интерактивни телекомуникациски услуги за 

комуникација преку телеграм, телекс, 

телекомуникациски мрежи, и компјутерски 

мрежи; пренос на податоци и информации 

преку електронски средства, мобилен, 

компјутер, кабел, комуникациски сателит 

или средства за електронска комуникација; 

лизинг и изнајмување на апарати и 

инструменти за комуникација и 

телекомуникација; пренос на податоци 

преку елекронски средства помеѓу фиксни 

и мобилни точки; трансмисија на податоци 

преку сателит и телекомуникациски линк; 

електронска трансмисија на аудио и видео 

датотеки кои можат да се пренесуваат и 

да се симнуваат преку интернет и други 

комуникациски мрежи; услуги за веб 

кастинг; пренос на пораки преку 

електронска трасмисија; обезбедување на 

онлајн форуми; раководење со соби за 

разговор; комуникација преку компјутери; 

електронско испраќање на податоци и 

документација преку интернет или други 

бази на податоци; обезбедување на 

временски пристап до веб страни кои што 

прикажуваат мултимедијални материјали; 

обезбедување на податоци и вести преку 

електронска трансмисија; обезбедување 

на пристап до услуги за електронски вести 

кои што се однесуваат на информации и 

податоци од интернет кои можат да се 

симнуваат; обезбедување на безжични 

телекомуникации преку електронски 

комуникациски мрежи; безжично дигитално 

праќање на пораки; повикување, и услуги 

за електронски меил, вклучувајќи услуги 

кои што му овозможуваат на корисникот да 

праќа и/или прима пораки преку безжична 

мрежа на податоци; еднонасочно или 

двонасочно повикување; услуги на телекс, 

телеграм и телефон; емитување или 

пренос на телевизиски програми; услуги за 

временски пренос на комуникациски 

апарати; обезбедување на 

телекомуникациски пристап и линкови до 

компјутерски бази на податоци и интернет; 

обезбедување на телекомуникациски 

поврзувања до електронски комуникациски 

мрежи, за пренос или прием на аудио, 

видео или мултимедијална содржина; 

обезбедување на пристап до веб страни за 

дигитална музика на интернет; 

обезбедување пристап до mp3 веб страни 

на интернет; обезбедување на 

телекомуникациски поврзувања до 

интернет или компјутерски бази на 

податоци; обезбедување кориснички 

пристап до интернет (вршители на услуги); 

телекомуникација на информации 

(влкучувајќи веб страни), компјутерски 

програми и било кои други податоци; 

видео емитување, емитување на 

преснимани видеа кои што прикажуваат 

музика или забава, телевизиски програми, 

кинематографски филмови, вести, спорт, 

игри, културни настани, и различни видови 

на забавни програми, преку глобална 

компјутерска мрежа, компјутер или други 

комуникациски мрежи; претплата за 
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емитување на аудио преку глобална 

компјутерска мрежа; емитување на аудио 

содржина во живо преку глобална 

компјутерска мрежа; електронска 

трансмисија на аудио и видео датотеки 

преку комуникациски мрежи; 

комуникациски услуги, имено, поврзување 

на корисници за пренос на музика, видео и 

аудио снимки преку комуникациски мрежи; 

обезбедување на компјутерски огласни 

табли од областа на музика, видео, филм, 

книги, телевизија, игри и спорт; 

обезбедување на онлајн огласни табли за 

пренос на пораки помеѓу копјутерските 

корисници кои што се однесуваат на 

забава, музика, видеа, телевизија, филм, 

вести, спорт, игри и културни настани; 

изнајмување и користење и лизинг на 

апарати за комуникација и електронски 

поштенски сандачиња; консултација за 

електронски комуникации; факсимил, 

услуги за собирање и пренос на пораки; 

пренос на податоци и информации преку 

електронски средства, компјутер, кабел, 

телепринтер, писма кое се пренесени 

преку факсимил (teleletter), електронски 

меил, телекопир, телевизија, 

микробранови; ласерски зрак, 

комуникациски сателит или електронски 

средства на комуникација; пренос на 

продатоци преку аудио-визуелни апарати 

контролирани преку апарати за 

процесирање на податоци или компјутери; 

обезбедување на пристап до бази на 

податоци или директориуми преку 

комуникациски мрежи за обезбедување на 

податоци од областа на музика, видео, 

филм, книги, телевизија, игри и спортови; 

овозможување на услуги за пристап на 

корисниците до електронски 

комуникациски мрежи со помош на 

идентификување, лоцирање, групирање, 

дистрибуирање и раководење на податоци 

и линкови до компјутери од трети страни, 

компјутерски процесори и компјутерски 

корисници; обезбедување на компјутерски 

бази на податоци во вид на огласни табли 

од областа на музика, видео, филм, книги, 

телевизија, игри и спортови; 

обезбедување на услуги за поврзување и 

пристап до електронски комуникациски 

мрежи, за пренос или примање на аудио,  

видео или мултимедијална содржина; 

пренос на видео материјал во живо на 

интернет; емитување на аудио и видео 

содржина и програмирање преку интернет; 

електронски пренос на пораки и 

фотографии преку глобална компјутерска 

мрежа и преку мобилни електронски 

уреди; електронски пренос и пренос во 

живо на содржина на дигитални 

медиумски содржини за други преку 

глобални и локални компјутерски мрежи и 

преку мобилни електронски уреди; пренос 

во живо на генерирана фотографска и 

видео содржина на корисникот преку веб 

страна на интернет и преку мобилни 

електронски уреди; телекомуникациски 

услуги, имено, трансмисија и пренос во 

живо на глас, податоци, слики,аудио, 

видео, реални вести, забавна содржина, 

или информации преку телекомуникациски 

мрежи, безжични комуникациски мрежи, и 

интернет; обезбедување на онлајн форум 

на заедница на корисници за споделување 

и пренос во живо на информации, аудио, 

видео, реални вести, забавна содржина, 

или информации, за формирање на 

виртуални заедници, и за организирање на 

социјална мрежа; обезбедувње на 

платформа на социјална мрежа на 

интернет и други комуникациски мрежи за 

забавни цели; услуги за информации за 

советување и консултација, се во врска со 

горенаведеното  

кл. 41 образование; организирање на 
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обука; забава; спортски и културни 

активности; разонода; организирање и 

спроведување на колоквиуми; 

организирање и спроведување на 

конференции; организирање и 

спроведување на конгреси; организирање 

и спроведување на семинари; 

организирање и спроведување на 

симпозиуми; организирање и 

спроведување на работилници (обука); 

организирање на натпревари за убавина; 

резервирање на седишта за емисии; 

обезбедување на опрема во казина 

(коцкање) (обезбедување -); кино 

презентации; клуб услуги [забава или 

образование]; обука [тренирање]; 

спроведување на фитнес часови; 

синхронизација; образовни информации; 

електронско издаваштво; забавни услуги; 

забавни информации; модни ревии за 

забавни цели (организирање на -); 

продукција на филм, освен за 

рекламирање на филмови; коцкање; 

услуги на игри што се обезбедуваат он-

лајн од една информатичка мрежа; 

гимнастичка обука; услуги на здравствени 

клубови [здравствена и фитнес обука]; 

услуги за јазична интерпретација; 

позајмување на библиотеки; изведби во 

живо (презентација на -); 

микрофилмување; позирање за уметници 

како модели; филмски студија; услуги на 

репортери за вести; организирање на 

лотарија; организирање на натпревари 

[образование или забава]; организирање 

на изложби за културни или образовни 

цели; организирање на емисии 

[импресарио услуги]; организирање на 

спортски натпревари; услуги за личен 

тренер (фитнес обука); фотографски 

репортажи; фотографија; практична обука 

[демонстрација]; продукција на музика; 

продукција на телевизиски програми; 

продукција на емисии; организирање на 

караоке услуги; обезбедување на онлајн 

електронски публукации, кои што не се 

симнуваат; публикации на книги; 

публикации на електронски книги и 

списанија онлајн; публикации на текстови, 

освен рекламни текстови; услуги на 

студија за снимање; информации за 

рекреација; изнајмување на опрема за 

аудио; изнајмување на видеокамери; 

изнајмување на кино-филмови; 

изнајмување на филмски проектори и 

уреди; изнајмување звучни записи; 

изнајмување видеорекордери; 

изнајмување на видео снимки; 

интерпретација на знаковен јазик; 

титлување филмови; телевизиска забава; 

театарски изведби; продавање билети 

[забава]; организирање време на спортски 

натпревари; превод; уредување на видео 

снимки; организирање на онлајн игри; 

обезбедување на компјутерски игри и 

видео игри кон кои може да се пристапи, 

да се играат и симнуваат преку 

компјутерски мрежи и глобални 

комуникациски мрежи; обезбедување на 

забава преку компјутерски мрежи; 

организирање и спроведување на видео 

игри за играчи и компјутерски игри за 

играчи; забава во вид на избори, 

натпревари и игри; организирање на игри; 

интерактивни игри, интерактивна забава, 

интерактивни натпревари и интерактивни 

квизови; обезбедување на информации за 

видео игри и компјутерски игри; 

обезбедување на забавна мултимедијална 

содржина преку компјутерски мрежи; 

публикација и организирање на 

компјутерски игри; обезбедување на 

информации и совети во врска со сите  

горенаведени услуги; услуги за 

електронски игри обезбедени од 

компјутерска база на податоци или преку 
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средства на интернет; услуги за 

електронски игри, вклучивајќи 

обезбедување на онлајн компјутерски игри 

или преку средства на глобална 

компјутерска мрежа; забавни услуги, 

имено, обезбедување на привремена 

употреба на компјутерски игри, кои што не 

се симнуваат; обезбедување на филмови 

кои што не се симнуваат и телевизиски 

програми преку услуги за видео-на-

барање; публикација на мултимедијални 

материјали онлајн; обезбедување на 

онлајн забава и информации за реални 

вести; услуги за известување вести; 

забавни услуги, имено, обезбедување на 

пренос во живо на аудио и аудио-визуелни 

програми кои што прикажуваат забавна и 

вести со реална содржина кои се 

пренесуваат преку интернет или други 

комуникациски мрежи  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и дизајн во врска со нив; 

дизајн и развој на компјутерски хардвер и 

софтвер; компјутерско програмирање; 

изнајмување на компјутери; консултантски 

услуги за компјутерски софтвер; дизајн на 

компјутерски софтвер; компјутерски 

софтвер (ажурирање на -); анализа на 

компјутерски системи; дизајн на 

компјутерски системи; услуги на заштита 

од компјутерски вируси; консултантски 

услуги во дизајнот и развојот на 

компјутерски хардвер; конверзија на 

податоци или документи од физички во 

електронски медиуми; создавање и 

одржување на веб-страници за други; 

хостирање на компјутерски страници [веб 

страници]; инсталација на компјутерски 

софтвер; одржување на компјутерски 

софтвер; следење на компјутерски 

системи со далечински пристап; 

обезбедување пребарувачи за интернет; 

обновување на компјутерски податоци; 

изнајмување на компјутерски софтвер; 

изнајмување на веб-сервери; истражување 

и развој за други; техничко истражување; 

давател на услуги за апликации (asp), 

имено, хостирање на компјутерски 

софтверски апликации на други; давател 

на услуги за апликации (asp) кои што 

содржат софтвер во областа на 

конференција преку интернет, аудио 

конференција, праќање електронски 

пораки, соработка на документи, видео 

конференции и обработка на гласови и 

повици; софтвер како услуга (saas); 

платформа како услуга (paas); услуги на 

компјутерска поддршка; услуги на техничка 

поддршка обезбедени онлајн, преку е-

пошта и по телефон; обезбедување на 

онлајн софтвер кој што не може да се 

презема за создавање, уредување, 

испорака и следење на мултимедијални 

презентации дистрибуирани преку 

интернет и телефон до повеќе учесници; 

обезбедување на клиенти со извештаи 

преку интернет во врска со 

перформансите, ефективноста и статусот 

на онлајн телеконференциите, видео 

конференциите и состаноците; софтвер 

како услуги (saas), имено, софтвер кој што 

им овозможува на корисниците да 

учествуваат на онлајн состаноци и 

предавања, софтвер за аудио 

конференција, софтвер за видео 

конференција, софтвер за 

телеконференција, софтвер кој што 

овозможува телеконференција и видео 

конференција; услуги за подршка на 

информатичка технологија; обезбедување 

на услуги за онлајн поддршка  за 

корисници на компјутерски софтвер и 

компјутерски хардвер; обезбедување на 

техничка поддршка во работењето и 

надзорот на компјутерски мрежи; 

информациски, советодавни и 
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консултантски услуги што се однесуваат 

на погоре наведеното  

 

(111)  29352  (151)  18/03/2021 

(210)  TM  2020/585 (220)  10/07/2020 

(181)  10/07/2030 

(450)  31/03/2021 

(732)  Друштво за производство 

инженеринг внатрешен и надворешен 

транспорт СОФА СТУДИО ДОО Скопје 

ул. 42, бр.3 Радишани, 1000, Скопје, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 20  софи, мебел, канцелариски мебел, 

маси двоседи, троседи, кревети, креденци, 

кпупи, училишен мебел, маси за 

компјутери, маси за масирање, полици, 

огледала, столарија, столчиња, столчиња 

за фризерски салони, уметнички дела од 

дрво восок гипс или пластика, фотељи, 

фотељи што се навалуваат, шанкови  

кл. 35  продажба на големо и продажба на 

мало на: софи, мебел, канцелариски 

мебел, маси двоседи, троседи, кревети, 

креденци, кпупи, училишен мебел, маси за 

компјутери, маси за масирање, полици, 

огледала, столарија, столчиња, столчиња 

за фризерски салони, уметнички дела од 

дрво восок гипс или пластика, фотељи, 

фотељи што се навалуваат, шанкови, 

изработка на реклами за веб страници, 

изнајмување рекпамен простор, 

компјутерско рекламирање преку 

интернет, обезбедување деловни 

информации преку веб страница, 

презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми за продажба  

кл. 42  внатрешно уредување, индустриски 

дизајн, тестирање ткаенини  

 

(111)  29351  (151)  18/03/2021 

(210)  TM  2020/586 (220)  10/07/2020 

(181)  10/07/2030 

(450)  31/03/2021 

(732)  Друштво за производство 

инженеринг внатрешен и надворешен 

транспорт СОФА СТУДИО ДОО Скопје 

ул. 42, бр.3 Радишани, 1000, Скопје, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 20  софи, мебел, канцелариски мебел, 

маси двоседи, троседи, кревети, креденци, 

кпупи, училишен мебел, маси за 

компјутери, маси за масирање, полици, 

огледала, столарија, столчиња, столчиња 

за фризерски салони, уметнички дела од 

дрво восок гипс или пластика, фотељи, 

фотељи што се навалуваат, шанкови  

кл. 35  продажба на големо и продажба на 

мало на: софи, мебел, канцелариски 

мебел, маси двоседи, троседи, кревети, 

креденци, кпупи, училишен мебел, маси за 

компјутери, маси за масирање, полици, 

огледала, столарија, столчиња, столчиња 

за фризерски салони, уметнички дела од 

дрво восок гипс или пластика, фотељи, 

фотељи што се навалуваат, шанкови, 

изработка на реклами за веб страници, 

изнајмување рекпамен простор, 

компјутерско рекламирање преку 
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интернет, обезбедување деловни 

информации преку веб страница, 

презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми за продажба  

кл. 42  внатрешно уредување, индустриски 

дизајн, тестирање ткаенини  

 

(111)  29321  (151)  08/03/2021 

(210)  TM  2020/592 (220)  10/07/2020 

(181)  10/07/2030 

(450)  31/03/2021 

(732)  Друштво за трговија на големо и 

мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ 

експорт-импорт Скопје ул. Васил 

Ѓоргов бр. 6/1 масандра 1, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бронзена, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски 

работи  

 

(111)  29319  (151)  08/03/2021 

(210)  TM  2020/593 (220)  10/07/2020 

(181)  10/07/2030 

(450)  31/03/2021 

(732)  Друштво за трговија на големо и 

мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ 

експорт-импорт Скопје ул. Васил 

Ѓоргов бр. 6/1 масандра 1, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бронзена, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски 

работи  

 

(111)  29311  (151)  08/03/2021 

(210)  TM  2020/594 (220)  10/07/2020 

(181)  10/07/2030 

(450)  31/03/2021 

(732)  EMPRESA CUBANA DEL TABACO 

(CUBATABACO) Calle Nueva No. 75e/ 

Universidad y Pedroso, municipio Cerro, 

provincia La Habana, CU 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

“Народен фронт” 7/4 П.Фах 768 

(540)  

 

(591)  златна, розева, жолта, црна, сина, 

црвена, зелена, сива, кафена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун и замена за тутун; цигари и 

пури; електронски цигари и орални 

испарувачи (oral vaporizers) за пушачи; 

прибор за пушачи; кибрити  

 

(111)  29312  (151)  08/03/2021 

(210)  TM  2020/595 (220)  10/07/2020 

(181)  10/07/2030 

(450)  31/03/2021 

(732)  Novo Nordisk Health Care AG 

Thurgauerstrasse 36/38, 8050, Zürich, CH 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

“Народен фронт” 7/4 П.Фах 768 

(540)  

Рефиксија 

(551)  индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за 

управување (менаџирање) со хемостаза  

 

(111)  29313  (151)  08/03/2021 

(210)  TM  2020/596 (220)  10/07/2020 

(181)  10/07/2030 

(450)  31/03/2021 

(732)  Novo Nordisk Health Care AG 

Thurgauerstrasse 36/38, 8050, Zürich, CH 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

“Народен фронт” 7/4 П.Фах 768 

(540)  

Есперокт 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за 

управување (менаџирање) со хемостаза  

 

(111)  29315  (151)  08/03/2021 

(210)  TM  2020/597 (220)  13/07/2020 

(181)  13/07/2030 

(450)  31/03/2021 

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

Mahallesi 2177.  Cadde Via Twins Iş 

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

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

Partemol 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  29395  (151)  18/03/2021 

(210)  TM  2020/598 (220)  13/07/2020 

(181)  13/07/2030 

(450)  31/03/2021 

(732)  InterWorks, Inc 1425 S.Sangre Road, 

Stillwater, OK74074, US 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

INTERWORKS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  анализа на деловни податоци со 

примена на компјутерски софтвер; 

раководење со база на податоци; 

советување од областа на раководењето 

со податоци; услуги за обезбедување на 

деловна интелигенција  

кл. 42  дизајн и развој на веб страни за 

други; советување за компјутерска 

технологија; компјутерски услуги, имено, 

интеграција на компјутерски софтвер во 

повеќе системи и мрежи; планирање за 

враќање на податоци при компјутерски 

хаварии; компјутерски услуги, имено, 

хостирање, развивање, одржување на код 

за апликации одтрети лица за 

корисниците; развој на компјутерски 

софтвер; компјутерско форензички услуги; 

дизајн на информациски графики и 

материјали за визуеализација на 

податоци; советување од областа на ИТ 

инфраструктура  

 

(111)  29310  (151)  08/03/2021 

(210)  TM  2020/600 (220)  14/07/2020 

(181)  14/07/2030 

(450)  31/03/2021 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, 

DE 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

CHENE D'ARGENT 

(551)  индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 29  млеко и млечни производи, сирење 

и проиводи од сирење  

 

(111)  29317  (151)  08/03/2021 

(210)  TM  2020/601 (220)  14/07/2020 

(181)  14/07/2030 

(450)  31/03/2021 

(732)  ТАСИЌ КО.ДОО Скопје ул. Орце 

Николов бр. 190/4-11, 1000, Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  нијанси на зелена, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  продажба на мало и големо, услуги 

за продажба преку интернет  

кл. 39  достава на храна и пијалоци  

кл. 43  услуги за подготвување храна, 

кафе и пијалоци;  пекари,  слаткари, 

кафетерии; кетеринг услуги  

 

(111)  29316  (151)  08/03/2021 

(210)  TM  2020/603 (220)  14/07/2020 

(181)  14/07/2030 

(450)  31/03/2021 

(732)  Zhuhai Ninestar Management Co., 

Ltd Room 105-67604 (Centralized Office 

Area), No.6 Baohua Road, Hengqin New 

District, Zhuhai, Guangdong, CN 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 2  тонери за печатачи и 

фотокопири;мастило за печатење;полнети 

тонери за печатачи и 

фотокопири;кертриџи со мастило, полнети 

за печатачи и фотокопири;пигменти  

 

(111)  29383  (151)  18/03/2021 

(210)  TM  2020/604 (220)  16/07/2020 

(181)  16/07/2030 

(450)  31/03/2021 

(732)  Друштво за производство, промет 

и услуги БИРН 2002, заштитно друштво 

увоз-извоз ДООЕЛ  Прилеп Браќа 

Шемкоски 4, Прилеп, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  козметички производи, парфимерија, 

есенцијални масла  

кл. 35  рекламирање: водење на 

работењето; услуги на агенции за увоз и 

извоз и продажба на големо и мало во 

областа на: козметички производи, 

парфимерија, есенцијални масла  

 

(111)  29439  (151)  22/03/2021 

(210)  TM  2020/620 (220)  23/07/2020 

(181)  23/07/2030 

(450)  31/03/2021 

(732)  THE GILLETTE COMPANY LLC One 

Gillete Park, Boston, MA 02127, US 
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(740)  Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  сина, зелена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за нега на заби; 

препарати за орална хигиена; препарати 

за чистење на заби; пасти за заби; 

лосиони за чистење на заби; препарати за 

чистење на протези; течности за плакнење 

на уста; немедицински течности за 

дентално плакнење; немедицински 

спрејови за уста; освежувачи на здив; 

ленти за освежување на здив; спрејови за 

грло [немедицински]; гелови за 

избелување на заби; ленти за избелување 

на заби импрегнирани со препарати за 

избелување на заби [козметика]; средства 

за полирање на заби; средства за 

полирање на протези; прашаци за заби; 

навлажнети прашаци за заби; таблети за 

лична употреба за откривање на забен 

каменец на заби  

 

(111)  29396  (151)  18/03/2021 

(210)  TM  2020/622 (220)  24/07/2020 

(181)  24/07/2030 

(450)  31/03/2021 

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

Mahallesi 2177.  Cadde Via Twins Iş 

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

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

Metirasin 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  29397  (151)  18/03/2021 

(210)  TM  2020/623 (220)  24/07/2020 

(181)  24/07/2030 

(450)  31/03/2021 

(732)  Haver Farma ilaç A.S. Acarlar 

Mah.74.Sok. Acarkent Sitesi B742 No: 17/1 

Beykoz, Istanbul, TR 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

SELADRENALIN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  29398  (151)  18/03/2021 

(210)  TM  2020/624 (220)  24/07/2020 

(181)  24/07/2030 

(450)  31/03/2021 

(732)  Osel ilac Sanayi Tic. A.S. Akbaba 

Mah. Maraş Cad. No. 52 Beykoz, Istanbul, 

TR 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

OSEL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  29390  (151)  18/03/2021 

(210)  TM  2020/659 (220)  30/07/2020 

(181)  30/07/2030 

(450)  31/03/2021 

(300)  2020/04770  26/02/2020  ZA and 

2020/4771  26/02/2020  ZA 

(732)  Intercontinental Great Brands LLC 

100 Deforest Avenue, East Hanover, New 

Jersey, 07936, US 
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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)  

 

(591)  бела, сите нијанси на сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  медицински слаткарски производи  

кл. 30  немедицински слаткарски 

производи, чоколадо, чоколадни 

слаткарски производи, шеќерни 

слаткарски производи, замрзнати 

слаткарски производи, сладолед, мраз, 

замрзнати десерти, десерти, разладени 

десерти, колачи, бисквити, пекарски 

производи, колачи со сирење (cheese 

cakes), крофни, вафли, бонбони, слатки, 

гума за џвакање; колачиња; кафеави 

колачиња; наполитанки; чоколадни 

преливи; замрзнат јогурт; разладени 

десерти; производи од тесто; препарати 

направени од житарки; житарки за појадок; 

пуканки; шербети; мед; пудинзи; 

производи за закуска во форма на пуканки 

и чипсови од пченка; производи за закуска 

на база на пченка, ориз, јачмен, 'рж или 

печива  

 

(111)  29389  (151)  18/03/2021 

(210)  TM  2020/663 (220)  30/07/2020 

(181)  30/07/2030 

(450)  31/03/2021 

(732)  ДАФИКС-ГРУП ул.Божидар Аџија 

бр. 3/2-7, 1000, Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, светло и темно сина, сива, 

портокалова, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 17  материјали за обвивање, за 

заптисување и изолација; изолациони 

материјали; изолација на градби против 

влага (елементи за изолација на градби 

против влага), двокомпонентна 

хидроизолација на цементно полимерна 

основа, хидроизолации, изолациони бои  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; услуги на агенции за увоз и 

извоз и продажба на големо и мало во 

областа на: материјали за обвивање, за 

заптисување и изолација; изолациони 

материјали; изолација на градби против 

влага (елементи за изолација на градби 

против влага), двокомпонентна 

хидроизолација на цементно полимерна 

основа, хидроизолации,изолациони бои  

 

(111)  29323  (151)  08/03/2021 

(210)  TM  2020/670 (220)  21/07/2020 

(181)  21/07/2030 

(450)  31/03/2021 

(732)  Hermes Arzeneimittel GmbH Georg-

Kalb- Straße 5 - 8 82049 Großhesselohe, 

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)  

Cystocare 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 5  медицински 

препарати;фармацевтски и ветеринарни 

производи;фармацевтски препарати за 

суплементи за храна;препарати за 

здравствена грижа;диететски препарати за 

цели на здравствена грижа, особено со 

додадени витамини;препарати од 

витамини, минерали и траги на елементи и 

нивни комбинации;медицински и 

фармацевтски продукти, особено 

препарати со растителни екстракти, 

вклучувајќи комбинации со други активни 

субстанци, особено во форма на чаеви, 

капсули, таблети, гранули или 

прашоци;препарати за профилакса и 

третман на циститис;суплементи за храна, 

вклучувајќи на база на витамини, 

минерали или траги од елементи или 

нивни комбинации;сите гореспоменати 

производи - каде е можно - вклучувајќи во 

форма на шумливи таблети, гранули и 

прашоци за подготовка на безалкохолни 

пијалаци  

 

(111)  29359  (151)  10/03/2021 

(210)  TM  2020/673 (220)  23/07/2020 

(181)  23/07/2030 

(450)  31/03/2021 

(732)  SIDELA SA Juncal 1363, 11000 

Montevideo, UY 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

POXIPOL За долготрајни 

врски 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за користење во 

индустријата, науката и фотографијата, 

како и за земјоделството, градинарството 

и шумарството; сурови вештачки смоли, 

пластични материи во сурова состојба; 

смеси за гаснење и превенција од пожар; 

производи за калење и заварување; 

материи за штавење животински кожи и 

крзна; лепливи материи што се користат 

во индустријата; китови и други 

пополнувачи во вид на паста; компост, 

ѓубрива, ѓубрива за плодност; биолошки 

препарати за користење во индустријата и 

науката  

кл. 16  хартија и картон; печатени работи; 

книговезнички материјал; фотографии; 

материјали за пишување и канцелариски 

материјали, освен мебел; лепила за 

канцелариска или домашна употреба; 

материјали за цртање и материјали за 

уметници; четки за боење; материјали за 

обука и настава; пластични листови, 

фолии и кеси за замотување и пакување; 

печатарски букви; клишиња  

 

(111)  29367  (151)  18/03/2021 

(210)  TM  2020/675 (220)  24/07/2020 

(181)  24/07/2030 

(450)  31/03/2021 

(732)  Hemofarm  A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

bb, 26300, Vršac, RS 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, 

Куманово 

(540)  

EXPEIN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  29378  (151)  18/03/2021 

(210)  TM  2020/676 (220)  29/07/2020 

(181)  29/07/2030 

(450)  31/03/2021 



 

 

317 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/Buletini Бр./Nr.3/2021 - 31/03/2021 
 

(732)  Great Wall Motor Company Limited 

no.2266 Chaoyang South Street Baoding, 

Hebei 071000, CN 

(740)  ПАНДОРКА  КИМОВА, адвокат ул. 

'Васил Главинов бр .3/1-1, 1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  возила за движење по копно, 

воздух, вода или шини; автомобили; коли; 

приколки за кампување; електрични 

возила; мотори за копнени возила; 

погонски машини за копнени возила; 

менувачи за копнени возила; 

автомобилски каросерии; автомобилски 

шасии; волани за автомобили; 

автомобилски гуми; тапацири за возила; 

воздушни перници [безбедносни направи 

за автомобили]; браници за автомобили; 

механизами за регулација на вртежите кај 

копнени возила; копнени возила (спојки за 

копнени возила); сопирачки за возила; 

капаци за мотори на возила; 

шофершајбни; ретровизори; амортизери 

за автомобили; врати за возила; пумпи за 

велосипеди; колички; опрема за поправка 

на внатрешни гуми; самостојни возила 

(возила без возач)  

кл. 35  агенции за увоз и извоз; 

промовирање на продажбата на трети 

лица; услуги за набавки за трети лица 

(купување производи и услуги за други 

фирми); маркетинг; рекламирање; 

обезбедување онлајн пазар за купувачи и 

продавачи на стоки и услуги; советување 

за бизнис работење и организација; 

презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми, за малопродажба  

кл. 37  бензински станици за возила 

[полнење гориво и одржување]; 

одржување и поправка на моторни возила; 

одржување на возила; заштитување од 

'рѓосување на возила; поправање возила; 

подмачкување возила; чистење возила; 

миење возила; полирање возила; 

лакирање; антикорозивно заштитување; 

менување гуми; балансирање гуми; 

поправка на гуми; монтирање, одржување 

и поправка на машини  

 

(111)  29342  (151)  08/03/2021 

(210)  TM  2020/679 (220)  05/08/2020 

(181)  05/08/2030 

(450)  31/03/2021 

(732)  ADD INDUSTRY (ZHEJIANG) 

CO.,LTD. No. 88 SHUANGGANG 

ROAD,YUHUAN CITY,ZHEJIANG 317600, 

CN 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  црна, бела, сина, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  уреди за палење за мотори со 

внатрешно согорување; вбризгувачи за 

мотори; зглобови за запечатување [делови 

од мотори]; цилиндрични глави за мотори; 

клипови за мотори; пумпи [делови од 

машини или мотори]; команди 

(хидраулични команди) за машини и 

мотори; лежишта [делови од машини]; 

лежишта за антифрикција за машини; 

куглести лежишта  

кл. 12  амортизери за автомобили; возила 

(амортизери за возила); пружини 

(амортизациони пружини), за возила; 

шасии (автомобилски шасии); електрични 

возила; копнени возила (спојки за копнени 
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возила); пумпи (воздушни пумпи) 

[помошни средства за возила]; гуми за 

возила; шасии на возила; спојки за 

копнени возила  

кл. 17  спојки за цилиндри; хартија 

(азбестна хартија); гумени прстени; 

прстени (водонепропустливи прстени); 

затки од гума; гума(амортизери од гума); 

муфови за цевки што не се од метал; 

дихтунзи; изолаторски соединенија за 

спојки; навлаки од гума за заштита на 

делови од машини  

 

(111)  29363  (151)  10/03/2021 

(210)  TM  2020/681 (220)  05/08/2020 

(181)  05/08/2030 

(450)  31/03/2021 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, 

DE 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

Pilos 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко и млечни производи, путер, 

павлака (млечни производи), младо 

сирење -кварк (quark), кисела павлака, 

кондензирано млеко, јогурт, матеница, 

кефир, безалкохолни и мешани млечни 

пијалоци претежно со млеко, подготвени 

десерти од јогурт, кварк и павлака, 

вклучително со додадени билки и / или 

подготвени овошја, сирење, свежо 

сирење, подготовки за свежо сирење, 

подготовки за сирење, меко сирење во 

саламура, грчко меко сирење (фета)  

 

(111)  29365  (151)  18/03/2021 

(210)  TM  2020/682 (220)  05/08/2020 

(181)  05/08/2030 

(450)  31/03/2021 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, 

DE 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

Orlando 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  храна за домашни миленици 

(вклучително и дополнителни 

немедицински прехранбени производи за 

животни)  

 

(111)  29366  (151)  18/03/2021 

(210)  TM  2020/683 (220)  05/08/2020 

(181)  05/08/2030 

(450)  31/03/2021 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, 

DE 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

Castelgy 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)  

 

(111)  29362  (151)  10/03/2021 

(210)  TM  2020/684 (220)  06/08/2020 

(181)  06/08/2030 

(450)  31/03/2021 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, 

DE 
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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)  

NIXE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  риба, производи од риба, 

конзервирана риба, филети од риба, 

преработена риба; морска храна, 

преработена морска храна, производи од 

морска храна  

 

(111)  29368  (151)  18/03/2021 

(210)  TM  2020/696 (220)  10/08/2020 

(181)  10/08/2030 

(450)  31/03/2021 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги ГЕВГЕЛИСКА 

ДЕСТИЛЕРИЈА ДООЕЛ Гевгелија 

ул.Индустриска бр.4, Гевгелија, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

Gordion Amber 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалаци;ракија  

кл. 35  рекламирање преку медиуми, 

компјутерско рекламирање преку 

интернет, комерцијално информативни 

агенции, надворешно рекламирање, 

оргнизирање изложби за комерцијални и 

рекламни цели, објавување рекпамни 

текстови, пишување рекламни текстови, 

радио реклами, рекламен материјал, 

рекламирање, рекламирање преку пошта, 

рекламирање преку радио, објавување 

рекламни текстови, телевизиски реклами, 

телевизиско рекалмирање, ширење на 

рекламни огласи, огласување, 

подготвување рекпамни рубрики, 

комерцијално и индустриско управување, 

принтање, дистрибуција и секаков вид на 

рекпамирање и промоција  

 

(111)  29370  (151)  18/03/2021 

(210)  TM  2020/698 (220)  10/08/2020 

(181)  10/08/2030 

(450)  31/03/2021 

(732)  Трговско друштво за 

производство, трговија и услуги „АЛ-

МАКС“ ДОО ул. Атанас Мучев 2, 

Струмица, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, светло и темно сина, жолта, 

портокалова, зелена, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  масло за јадење  

 

(111)  29369  (151)  18/03/2021 

(210)  TM  2020/704 (220)  12/08/2020 

(181)  12/08/2030 

(450)  31/03/2021 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги ГЕВГЕЛИСКА 

ДЕСТИЛЕРИЈА ДООЕЛ Гевгелија 

ул.Индустриска бр.4, Гевгелија, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

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

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалаци  

кл. 35  рекламирање преку медиуми, 

компјутерско рекламирање преку 

интернет, комерцијално информативни 

агенции, надворешно рекламирање, 

оргнизирање изложби за комерцијални и 

рекламни цели, објавување рекпамни 

текстови, пишување рекламни текстови, 

радио реклами, рекламен материјал, 

рекламирање, рекламирање преку пошта, 

рекламирање преку радио, објавување 

рекламни текстови, телевизиски реклами, 

телевизиско рекалмирање, ширење на 

рекламни огласи, огласување, 

подготвување рекпамни рубрики, 

комерцијално и индустриско управување, 

принтање, дистрибуција и секаков вид на 

рекпамирање и промоција  

 

(111)  29379  (151)  18/03/2021 

(210)  TM  2020/713 (220)  12/08/2020 

(181)  12/08/2030 

(450)  31/03/2021 

(732)  Друштво за производство, услуги 

и трговија на големо и мало ХЗМ ЛАБС 

ДООЕЛ  увоз-извоз Битола ул. Хераклеа 

бр.53, Битола, MK 

(740)  ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА 

ГРОЗДАНОВСКА бул. Св. Климент 

Охридски бр.63а-8, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, зелена, сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апликации за компјутерски софтвери, 

што можат да се преземат; компјутерски 

програми [софтвер што може да се 

симнува од интернет]; компјутерски 

софтвер, снимен  

кл. 41  услуги на здравствени клубови; 

услуги на личен тренер (фитнес)  

кл. 42  софтвер како услуга [ЅааЅ]  

кл. 44  услуги за советување за здравјето; 

телемедицински услуги; здравствена 

заштита; здравствени центри; услуги на 

алтернативна медицина  

 

(111)  29380  (151)  18/03/2021 

(210)  TM  2020/714 (220)  12/08/2020 

(181)  12/08/2030 

(450)  31/03/2021 

(732)  Друштво за производство, услуги 

и трговија на големо и мало ХЗМ ЛАБС 

ДООЕЛ  увоз-извоз Битола ул. Хераклеа 

бр.53, Битола, MK 

(740)  ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА 

ГРОЗДАНОВСКА бул. Св. Климент 

Охридски бр.63а-8, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, зелена, сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апликации за компјутерски софтвери, 

што можат да се преземат; компјутерски 
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програми [софтвер што може да се 

симнува од интернет]; компјутерски 

софтвер, снимен  

кл. 41  услуги на здравствени клубови; 

услуги на личен тренер (фитнес)  

кл. 42  софтвер како услуга [ЅааЅ]  

кл. 44  услуги за советување за здравјето; 

телемедицински услуги; здравствена 

заштита; здравствени центри; услуги на 

алтернативна медицина  

 

(111)  29381  (151)  18/03/2021 

(210)  TM  2020/715 (220)  12/08/2020 

(181)  12/08/2030 

(450)  31/03/2021 

(732)  Друштво за производство, услуги 

и трговија на големо и мало ХЗМ ЛАБС 

ДООЕЛ  увоз-извоз Битола ул. Хераклеа 

бр.53, Битола, MK 

(740)  ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА 

ГРОЗДАНОВСКА бул. Св. Климент 

Охридски бр.63а-8, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, сина, темно сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апликации за компјутерски софтвери, 

што можат да се преземат; компјутерски 

програми [софтвер што може да се 

симнува од интернет]; компјутерски 

софтвер, снимен  

кл. 41  услуги на здравствени клубови; 

услуги на личен тренер (фитнес)  

кл. 42  софтвер како услуга [ЅааЅ]  

кл. 44  услуги за советување за здравјето; 

телемедицински услуги; здравствена 

заштита; здравствени центри; услуги на 

алтернативна медицина  

 

(111)  29382  (151)  18/03/2021 

(210)  TM  2020/716 (220)  12/08/2020 

(181)  12/08/2030 

(450)  31/03/2021 

(732)  Друштво за производство, услуги 

и трговија на големо и мало ХЗМ ЛАБС 

ДООЕЛ  увоз-извоз Битола ул. Хераклеа 

бр.53, Битола, MK 

(740)  ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА 

ГРОЗДАНОВСКА бул. Св. Климент 

Охридски бр.63а-8, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, сина, темно сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апликации за компјутерски софтвери, 

што можат да се преземат; компјутерски 

програми [софтвер што може да се 

симнува од интернет]; компјутерски 

софтвер, снимен  

кл. 41  услуги на здравствени клубови; 

услуги на личен тренер (фитнес)  

кл. 42  софтвер како услуга [ЅааЅ]  

кл. 44  услуги за советување за здравјето; 

телемедицински услуги; здравствена 

заштита; здравствени центри; услуги на 

алтернативна медицина  

 

(111)  29371  (151)  18/03/2021 

(210)  TM  2020/727 (220)  14/08/2020 

(181)  14/08/2030 

(450)  31/03/2021 

(732)  Прехранбена индустрија 

“ВИТАМИНКА“ АД Прилеп ул. “Леце 

Котески“ бр. 23, 7500, Прилеп, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  
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(591)  бела, сива, црвена, жолта, зелена, 

црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  бонбони; бонбони со вкус на цреша; 

бонбони без шеќер збогатени со витамини 

и гуарана  

 

(111)  29372  (151)  18/03/2021 

(210)  TM  2020/728 (220)  14/08/2020 

(181)  14/08/2030 

(450)  31/03/2021 

(732)  Прехранбена индустрија 

“ВИТАМИНКА“ АД Прилеп ул. “Леце 

Котески“ бр. 23, 7500, Прилеп, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

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

црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  бонбони;бонбони со вкус на црвена 

рибизла;бонбони без шеќер збогатени со 

витамини и гуарана  

 

(111)  29373  (151)  18/03/2021 

(210)  TM  2020/729 (220)  14/08/2020 

(181)  14/08/2030 

(450)  31/03/2021 

(732)  Прехранбена индустрија 

“ВИТАМИНКА“ АД Прилеп ул. “Леце 

Котески“ бр. 23, 7500, Прилеп, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, сива, црвена, жолта, 

портокалова, зелена, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  бонбони;бонбони со вкус на 

манго;бонбони без шеќер збогатени со 

витамини и гуарана  

 

(111)  29374  (151)  18/03/2021 

(210)  TM  2020/730 (220)  14/08/2020 

(181)  14/08/2030 

(450)  31/03/2021 

(732)  Прехранбена индустрија 

“ВИТАМИНКА“ АД Прилеп ул. “Леце 

Котески“ бр. 23, 7500, Прилеп, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

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

црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  бонбони;бонбони со вкус на зелено 

јаболко;бонбони без шеќер збогатени со 

витамини и гуарана  

 

(111)  29361  (151)  08/03/2021 

(210)  TM  2020/733 (220)  14/08/2020 

(181)  14/08/2030 

(450)  31/03/2021 
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(732)  BEIGENE, LTD. C/0 MOURANT 

OZANNES CORPORATE SERVICES, 94 

SOLARIS AVE, CAMANA BAY, GRAND 

CAYMAN CAYMAN ISLANDS KYI-1108, KY 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

BRUKINSA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  лекови за луѓе; капсули за 

фармацевтска употреба; капсули за 

лекови; фармацевтски производи; 

хемиско-фармацевтски производи; 

наркотици за медицинска употреба; 

хемиски препарати за фармацевтска 

употреба; биолошки препарати за 

медицинска употреба; хемиски препарати 

за медицинска употреба; дијагностички 

реагенсни биомаркери за медицинска 

употреба  

 

(111)  29376  (151)  18/03/2021 

(210)  TM  2020/735 (220)  14/08/2020 

(181)  14/08/2030 

(450)  31/03/2021 

(732)  Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, 

Куманово 

(540)  

TOGETHER. FORWARD 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  жичен вапоризатор за електронски 

цигари и електронски уреди за 

пушење;тутун, сиров или 

преработен;производи од тутун, 

вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси, 

тутун за мотање на цигари, тутун за луле, 

тутун за џвакање, бурмут, кретек 

цигари;тутун во прав;замени за тутун (кои 

не се користат во медицински 

цели);артикли за пушачи, вклучувајќи 

хартија за цигари и туби, филтери за 

цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари 

и пепелници, лулиња, џебни машинки за 

мотање на цигари, 

запалки;кибрити;стапчиња од тутун, 

производи од тутун за загревање, 

електронски уреди и нивни делови за 

загревање на цигари или тутун со цел за 

ослободување на аеросоли кои содржат 

никотин за инхалација;раствори од течен 

никотин за електронски 

цигари;електронски уреди за 

пушење;електронски цигари;електронски 

цигари како замена за традиционални 

цигари;електронски уреди за инхалација 

со аеросоли кои содржат никотин;орални 

вапоризатори за пушачи, производи од 

тутун и замени за тутун;артикли за пушачи 

за електронски цигари;делови и опрема за 

горенаведените производи кои се 

вклучени во класата 34;апарати за 

гаснење на загреани цигари и пури како и 

загреани стапчиња од тутун;табакери за 

полнење на електронски цигари  

 

(111)  29377  (151)  18/03/2021 

(210)  TM  2020/736 (220)  17/08/2020 

(181)  17/08/2030 

(450)  31/03/2021 

(732)  Марија Алексоска ул. Донбас бр. 

5, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  
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(591)  сина, розева, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  ќебапи; секаков вид на месо  

кл. 35  рекламирање; рекпамирање преку 

телевизија; рекламирање преку радио; 

рекламирање преку интернет; објавување 

рекламни текстови; рекламирање преку 

пошта; рекламни текстови и секаков вид 

на рекламирање што не е опфатен со 

горенаведените услуги  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалаци;послужување храна и 

пијалаци;ресторани  

 

(111)  29360  (151)  10/03/2021 

(210)  TM  2020/745 (220)  19/08/2020 

(181)  19/08/2030 

(450)  31/03/2021 

(732)  BOSNALIJEK d.d. Jukićeva 53, 

71000, Sarajevo, BA 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

“Народен фронт” 7/4 П.Фах 768 

(540)  

RIVER 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  29384  (151)  18/03/2021 

(210)  TM  2020/914 (220)  28/09/2020 

(181)  28/09/2030 

(450)  31/03/2021 

(732)  Перевски Никола ул.„33“ бр. 16, 

Волково, Скопје, MK 

(540)  

НК 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  звучни записи и видео записи, сите 

вклучени во оваа класа, носачи на тон, 

носачи на слика, носачи на звук и слики, 

снимени цедеа со музика  

кл. 16  печатени работи  

кл. 25  облека, обувки, капи  

кл. 35  рекламирање, водење на 

работење;управување со работи; 

канцелариски работи  

 

(111)  29385  (151)  18/03/2021 

(210)  TM  2020/915 (220)  28/09/2020 

(181)  28/09/2030 

(450)  31/03/2021 

(732)  Перевски Никола ул.„33“ бр. 16, 

Волково, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црна, жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  звучни записи и видео записи, сите 

вклучени во оваа класа, носачи на тон, 

носачи на слика, носачи на звук и слики, 

снимени цедеа со музика  

кл. 16  печатени работи  

кл. 25  облека, обувки, капи  

кл. 35  рекламирање, водење на 

работење;управување со работи; 

канцелариски работи  

 

(111)  29386  (151)  18/03/2021 

(210)  TM  2020/916 (220)  28/09/2020 

(181)  28/09/2030 

(450)  31/03/2021 
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(732)  Перевски Никола ул.„33“ бр. 16, 

Волково, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црна, жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  звучни записи и видео записи, сите 

вклучени во оваа класа, носачи на тон, 

носачи на слика, носачи на звук и слики, 

снимени цедеа со музика  

кл. 16  печатени работи  

кл. 25  облека, обувки, капи  

кл. 35  рекламирање, водење на 

работење;управување со работи; 

канцелариски работи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

326 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/Buletini Бр./Nr.3/2021 - 31/03/2021 
 

 

ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА 
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ / PASQYRA E MARKAVE TREGTARE 

SIPAS KUALIFIKIMIT NDËRKOMBËTAR TË MARKAVE TREGTARE 
 

(510) код во Меѓународната класафикација на трговски марки (Ниченска) / kodi në kualifikimin 
ndërkombëtar të markave tregtare (Niçe) 
(111) регистарски броj / numri i regjistrimit 
 
 

(510) (111) 

1 29325 

1 29328 

1 29359 

1 29406 

2 29316 

3 29332 

3 29383 

3 29402 

3 29403 

3 29404 

3 29439 

4 29338 

4 29392 

4 29393 

4 29394 

5 29312 

5 29313 

5 29315 

5 29323 

5 29332 

5 29347 

5 29350 

5 29360 

5 29361 

5 29367 

5 29390 

5 29396 

5 29397 

5 29398 

5 29405 

6 29305 

6 29336 

6 29392 

6 29393 

6 29394 

7 29342 

8 29335 

9 29318 

9 29320 

9 29327 

9 29333 

9 29343 

9 29349 

9 29354 

9 29379 

9 29380 

9 29381 

9 29382 

9 29384 

9 29385 

9 29386 

9 29409 

9 29410 

9 29411 

9 29413 

11 29408 

12 29337 

12 29342 

12 29378 

12 29410 

14 29356 

16 29306 

16 29359 

16 29384 

16 29385 

16 29386 

16 29409 

17 29342 

17 29357 

17 29389 

18 29330 

18 29333 

19 29305 

19 29325 

19 29328 

19 29387 

20 29341 

20 29351 

20 29352 

20 29407 

21 29339 

24 29329 

24 29407 

25 29333 

25 29358 

25 29384 

25 29385 

25 29386 

25 29410 

28 29344 

28 29345 

28 29346 

29 29310 

29 29347 

29 29353 

29 29362 

29 29363 

29 29370 

29 29377 

29 29400 

29 29412 

29 29415 

29 29416 

29 29422 

29 29423 

29 29424 

29 29425 

29 29426 

29 29427 

29 29428 

29 29429 

29 29430 

29 29431 

29 29432 

29 29433 

29 29434 

29 29435 

29 29436 

29 29437 

29 29438 

30 29314 

30 29324 

30 29326 

30 29353 

30 29364 

30 29371 

30 29372 

30 29373 
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30 29374 

30 29390 

30 29399 

30 29400 

31 29353 

31 29365 

32 29334 

32 29347 

32 29353 

32 29417 

32 29418 

32 29419 

32 29420 

32 29421 

33 29314 

33 29353 

33 29366 

33 29368 

33 29369 

34 29303 

34 29311 

34 29322 

34 29331 

34 29376 

35 29306 

35 29307 

35 29314 

35 29317 

35 29319 

35 29321 

35 29327 

35 29343 

35 29344 

35 29345 

35 29346 

35 29351 

35 29352 

35 29355 

35 29368 

35 29369 

35 29377 

35 29378 

35 29383 

35 29384 

35 29385 

35 29386 

35 29388 

35 29389 

35 29391 

35 29395 

35 29399 

35 29401 

35 29407 

35 29408 

35 29413 

36 29318 

36 29320 

36 29343 

36 29354 

36 29413 

37 29305 

37 29348 

37 29378 

37 29391 

37 29408 

38 29304 

38 29307 

38 29308 

38 29309 

38 29327 

38 29333 

38 29343 

38 29354 

38 29413 

39 29304 

39 29317 

39 29340 

39 29392 

39 29393 

39 29394 

39 29401 

39 29413 

40 29392 

40 29393 

40 29394 

41 29306 

41 29307 

41 29308 

41 29309 

41 29327 

41 29333 

41 29343 

41 29344 

41 29345 

41 29346 

41 29379 

41 29380 

41 29381 

41 29382 

41 29388 

41 29401 

41 29413 

41 29414 

42 29302 

42 29304 

42 29318 

42 29320 

42 29327 

42 29343 

42 29351 

42 29352 

42 29354 

42 29379 

42 29380 

42 29381 

42 29382 

42 29395 

42 29413 

43 29317 

43 29324 

43 29326 

43 29377 

44 29379 

44 29380 

44 29381 

44 29382 

44 29388 

45 29308 

45 29309 

45 29343 

45 29354 
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ /  
PASQYRA SIPAS PRONARËVE TË SË DREJTËS SË MARKAVE TREGTARE 

 
(732) носител на правото на трговски марка / pronari i të drejtës së markës tregtare 
(111) регистарски број  / numri i regjistrimit 
(210) број на пријавата / numri i aplikimit 

 

(732) (111) (210) 

ADD INDUSTRY (ZHEJIANG) CO.,LTD. 29342 MK/T/2020/0679 

Advanced New Technologies Co., Ltd 29318 MK/T/2020/0494 

Advanced New Technologies Co., Ltd 29320 MK/T/2020/0506 

Alibaba Group Holding Limited 29413 MK/T/2019/1214 

BEIGENE, LTD. 29361 MK/T/2020/0733 

BOSNALIJEK d.d. 29360 MK/T/2020/0745 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 29401 MK/T/2020/0138 

EMPRESA CUBANA DEL TABACO (CUBATABACO) 29311 MK/T/2020/0594 

ENNELIN LTD 29354 MK/T/2020/0384 

Great Wall Motor Company Limited 29378 MK/T/2020/0676 

HYUNDAI MOTOR COMPANY 29330 MK/T/2020/0498 

HYUNDAI MOTOR COMPANY 29339 MK/T/2020/0499 

HYUNDAI MOTOR COMPANY 29340 MK/T/2020/0500 

HYUNDAI MOTOR COMPANY 29341 MK/T/2020/0509 

HYUNDAI MOTOR COMPANY 29356 MK/T/2020/0510 

HYUNDAI MOTOR COMPANY 29357 MK/T/2020/0511 

HYUNDAI MOTOR COMPANY 29358 MK/T/2020/0512 

HYUNDAI MOTOR COMPANY  29329 MK/T/2020/0488 

HYUNDAI MOTOR COMPANY  29335 MK/T/2020/0489 

HYUNDAI MOTOR COMPANY  29336 MK/T/2020/0490 

HYUNDAI MOTOR COMPANY  29338 MK/T/2020/0491 

Haver Farma ilaç A.S. 29397 MK/T/2020/0623 

Hemofarm  A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac 29367 MK/T/2020/0675 

Hermes Arzeneimittel GmbH 29323 MK/T/2020/0670 

INNOTECH INTERNATIONAL Laboratory 29405 MK/T/2020/0537 

InterWorks, Inc 29395 MK/T/2020/0598 

Intercontinental Great Brands LLC  29390 MK/T/2020/0659 

Kia Motors Corporation 29337 MK/T/2020/0492 

Lidl Stiftung & Co. KG 29334 MK/T/2019/1077 

Lidl Stiftung & Co. KG 29310 MK/T/2020/0600 

Lidl Stiftung & Co. KG 29363 MK/T/2020/0681 

Lidl Stiftung & Co. KG 29365 MK/T/2020/0682 

Lidl Stiftung & Co. KG 29366 MK/T/2020/0683 

Lidl Stiftung & Co. KG 29362 MK/T/2020/0684 
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MICRO-STAR INTERNTIONAL CO., LTD. (a corporation incorporated under the 

laws of Taiwan, R.O.C.) 29349 MK/T/2020/0567 

Nobel Quest International Limited 29303 MK/T/2019/1386 

Novo Nordisk Health Care AG 29312 MK/T/2020/0595 

Novo Nordisk Health Care AG 29313 MK/T/2020/0596 

Osel ilac Sanayi Tic. A.S. 29398 MK/T/2020/0624 

Philip Morris Products S.A. 29331 MK/T/2020/0198 

Philip Morris Products S.A. 29322 MK/T/2020/0573 

Philip Morris Products S.A. 29376 MK/T/2020/0735 

Rakuten Inc. (a corporation organized and existing under the laws of Japan) 29343 MK/T/2018/1301 

Riot Games, Inc (a Delaware corporation) 29333 MK/T/2019/1397 

SIDELA SA 29359 MK/T/2020/0673 

THE GILLETTE COMPANY LLC 29439 MK/T/2020/0620 

Tencent Holdings Limited 29327 MK/T/2020/0581 

VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. 29315 MK/T/2020/0597 

VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. 29396 MK/T/2020/0622 

Xiaomi Inc. 29409 MK/T/2020/0323 

Xiaomi Inc. 29410 MK/T/2020/0324 

Xiaomi Inc. 29411 MK/T/2020/0325 

Zhuhai Ninestar Management Co., Ltd 29316 MK/T/2020/0603 

ЃОКО СТЕРЈОСКИ 29308 MK/T/2020/0066 

ЃОКО СТЕРЈОСКИ 29309 MK/T/2020/0067 

Јавно претпријатие за одржување и заштита на магистрални и регионални 

патишта - Скопје 29305 MK/T/2019/0681 

ДАФИКС-ГРУП 29389 MK/T/2020/0663 

ДИК ФАГУС ДООЕЛ Пехчево 29355 MK/T/2020/0428 

ДПУТ БУЧЕН КОЗЈАК ДОО 29412 MK/T/2019/1234 

ДПУТ Матриошка ДОО Скопје 29314 MK/T/2020/0570 

ДС КЕКЕЦ - О 29414 MK/T/2020/0575 

Друштво за градежништво, трговија и услуги Албекат - Груп дооел Тетово 29348 MK/T/2019/0783 

Друштво за компјутерско програмирање и консултантски услуги ИТГМА ДОО 

Скопје 29302 MK/T/2019/1349 

Друштво за производство инженеринг внатрешен и надворешен транспорт 

СОФА СТУДИО ДОО Скопје 29352 MK/T/2020/0585 

Друштво за производство инженеринг внатрешен и надворешен транспорт 

СОФА СТУДИО ДОО Скопје 29351 MK/T/2020/0586 

Друштво за производство трговија транспорт и услуги ТИМ КОРПОРЕЈШН 

ДООЕЛ увоз извоз Кавадарци 29408 MK/T/2019/0861 

Друштво за производство, промет и услуги БИРН 2002, заштитно друштво 

увоз-извоз ДООЕЛ  Прилеп 29383 MK/T/2020/0604 

Друштво за производство, промет и услуги ВТ КОНСТРАКШАН ГРУП ДОО 

Скопје 29325 MK/T/2020/0471 

Друштво за производство, промет и услуги ВТ КОНСТРАКШН ГРУП ДОО 

Скопје 29328 MK/T/2020/0469 
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Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги КОНТИНЕНТ ЛПГ 

ДООЕЛ Скопје 29392 MK/T/2018/0677 

Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги КОНТИНЕНТ 

ЛПГДООЕЛ Скопје 29394 MK/T/2018/0675 

Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги КОНТИНЕНТ 

ЛПГДООЕЛ Скопје 29393 MK/T/2018/0676 

Друштво за производство, трговија и услуги ГЕВГЕЛИСКА ДЕСТИЛЕРИЈА 

ДООЕЛ Гевгелија 29368 MK/T/2020/0696 

Друштво за производство, трговија и услуги ГЕВГЕЛИСКА ДЕСТИЛЕРИЈА 

ДООЕЛ Гевгелија 29369 MK/T/2020/0704 

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

Скопје 29391 MK/T/2019/0949 

Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало ХЗМ ЛАБС 

ДООЕЛ  увоз-извоз Битола 29379 MK/T/2020/0713 

Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало ХЗМ ЛАБС 

ДООЕЛ  увоз-извоз Битола 29380 MK/T/2020/0714 

Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало ХЗМ ЛАБС 

ДООЕЛ  увоз-извоз Битола 29381 MK/T/2020/0715 

Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало ХЗМ ЛАБС 

ДООЕЛ  увоз-извоз Битола 29382 MK/T/2020/0716 

Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ дооел Скопје 29402 MK/T/2020/0319 

Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ дооел Скопје 29404 MK/T/2020/0321 

Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ дооел, Скопје 29403 MK/T/2020/0320 

Друштво за телекомуникации - за сателитско позиционирање ГЕОНЕТ ГПС 

ДОО Скопје 29304 MK/T/2019/1378 

Друштво за транспорт, трговија и услуги КО ФИКС ДООЕЛ Студеничани 29387 MK/T/2019/0630 

Друштво за трговија и услуги ЏЕНЕРАЛ ГУДС ИНТЕРНАТИОНАЛ ДОО 

Илинден 29437 MK/T/2020/0530 

Друштво за трговија и услуги ЏЕНЕРАЛ ГУДС ИНТЕРНАТИОНАЛ ДОО 

Илинден 29438 MK/T/2020/0531 

Друштво за трговија и услуги БЕРОВСКИ ЕМ ПМ Берово 29347 MK/T/2020/0009 

Друштво за трговија и услуги ВАЈН МАСТЕРС ДОО Скопје 29324 MK/T/2020/0470 

Друштво за трговија и услуги ВАЈН МАСТЕРС ДОО Скопје 29326 MK/T/2020/0472 

Друштво за трговија и услуги ЕМОНАГРУП-МАК ДОО Скопје 29399 MK/T/2019/0923 

Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-

импорт Скопје 29321 MK/T/2020/0592 

Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-

импорт Скопје 29319 MK/T/2020/0593 

Друштво за туризам и угостителство АТЛАНТИС ПУЛСЕ ДООЕЛ Струмица 29346 MK/T/2019/1052 

Друштво за туризам и угостителство АТЛАНТИС ПУЛСЕ ДООЕЛ Струмица 29345 MK/T/2019/1053 

Друштво за туризам и угостителство АТЛАНТИС ПУЛСЕ ДООЕЛ Струмица 29344 MK/T/2019/1054 

Индустрија за млеко, млечни производи и сокови Млекара Акционерско 

друштво Битола 29415 MK/T/2020/0273 

Индустрија за млеко, млечни производи и сокови Млекара Акционерско 

друштво Битола 29416 MK/T/2020/0274 
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Индустрија за млеко, млечни производи и сокови Млекара Акционерско 

друштво Битола 29417 MK/T/2020/0275 

Индустрија за млеко, млечни производи и сокови Млекара Акционерско 

друштво Битола 29418 MK/T/2020/0276 

Индустрија за млеко, млечни производи и сокови Млекара Акционерско 

друштво Битола 29419 MK/T/2020/0277 

Индустрија за млеко, млечни производи и сокови Млекара Акционерско 

друштво Битола 29420 MK/T/2020/0278 

Индустрија за млеко, млечни производи и сокови Млекара Акционерско 

друштво Битола 29421 MK/T/2020/0279 

Индустрија за млеко, млечни производи и сокови Млекара Акционерско 

друштво Битола 29422 MK/T/2020/0280 

Индустрија за млеко, млечни производи и сокови Млекара Акционерско 

друштво Битола 29423 MK/T/2020/0281 

Индустрија за млеко, млечни производи и сокови Млекара Акционерско 

друштво Битола 29424 MK/T/2020/0282 

Индустрија за млеко, млечни производи и сокови Млекара Акционерско 

друштво Битола 29425 MK/T/2020/0283 

Индустрија за млеко, млечни производи и сокови Млекара Акционерско 

друштво Битола 29426 MK/T/2020/0284 

Индустрија за млеко, млечни производи и сокови Млекара Акционерско 

друштво Битола 29427 MK/T/2020/0285 

Индустрија за млеко, млечни производи и сокови Млекара Акционерско 

друштво Битола 29428 MK/T/2020/0286 

Индустрија за млеко, млечни производи и сокови Млекара Акционерско 

друштво Битола 29429 MK/T/2020/0287 

Индустрија за млеко, млечни производи и сокови Млекара Акционерско 

друштво Битола 29430 MK/T/2020/0288 

Индустрија за млеко, млечни производи и сокови Млекара Акционерско 

друштво Битола 29431 MK/T/2020/0289 

Индустрија за млеко, млечни производи и сокови Млекара Акционерско 

друштво Битола 29432 MK/T/2020/0290 

Индустрија за млеко, млечни производи и сокови Млекара Акционерско 

друштво Битола 29433 MK/T/2020/0291 

Индустрија за млеко, млечни производи и сокови Млекара Акционерско 

друштво Битола 29434 MK/T/2020/0292 

Индустрија за млеко, млечни производи и сокови Млекара Акционерско 

друштво Битола 29435 MK/T/2020/0293 

Индустрија за млеко, млечни производи и сокови Млекара Акционерско 

друштво Битола 29436 MK/T/2020/0294 

КОЛОР КОМЕРЦ дооел - Скопје 29332 MK/T/2019/1071 

Кристијан Арсов 29306 MK/T/2019/0771 

МАКЕДОНИЈАЛЕК ДОО 29350 MK/T/2020/0565 

Марија Алексоска 29377 MK/T/2020/0736 

Милева Љупка 29388 MK/T/2019/1162 

ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д.Прилеп 29364 MK/T/2016/1257 
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Перевски Никола 29384 MK/T/2020/0914 

Перевски Никола 29385 MK/T/2020/0915 

Перевски Никола 29386 MK/T/2020/0916 

Прехранбена индустрија “ВИТАМИНКА“ АД Прилеп 29371 MK/T/2020/0727 

Прехранбена индустрија “ВИТАМИНКА“ АД Прилеп 29372 MK/T/2020/0728 

Прехранбена индустрија “ВИТАМИНКА“ АД Прилеп 29373 MK/T/2020/0729 

Прехранбена индустрија “ВИТАМИНКА“ АД Прилеп 29374 MK/T/2020/0730 

СК-МОНТ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово 29406 MK/T/2020/0556 

СЛАДОК ДОМ ДООЕЛ СКОПЈЕ 29407 MK/T/2019/0886 

ТАСИЌ КО.ДОО Скопје 29317 MK/T/2020/0601 

ТД РУДИНЕ ММ ДОО Скопје 29353 MK/T/2020/0566 

ТРД РАДИО КАНАЛ 77 29307 MK/T/2019/1429 

Трговско друштво за производство, трговија и услуги „АЛ-МАКС“ ДОО 29370 MK/T/2020/0698 

Трговско друштво за транспорт трговија и услуги ДИЛЕКС ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје 29400 MK/T/2020/0151 
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ПРЕНОС / BARTJE 

 

(111) 2208 

(732) Performance Materials NA, Inc 2211 H. H. Dow Way, Midland, MI 48674, US 

 

(111) 8039 

(732) Rettig ICC IP Oy Ab Bulevarden 46, 00120 HELSINKI, PL 115, 00121 HELSINKI, FI 

 

(111) 8042 

(732) Rettig ICC IP Oy Ab Bulevarden 46, 00120 HELSINKI, PL 115, 00121 HELSINKI, FI 

 

(111) 8038 

(732) Rettig ICC IP Oy Ab Bulevarden 46, 00120 HELSINKI, PL 115, 00121 HELSINKI, FI 

 

(111) 8040 

(732) Rettig ICC IP Oy Ab Bulevarden 46, 00120 HELSINKI, PL 115, 00121 HELSINKI, FI 

 

(111) 8835 

(732) Dorothy Parkins Trading Limited Colegrave House 70, Berners Street, London, W1T 

3NL, GB 

 

(111) 10929 

(732) Сеавус ДООЕЛ 11 Октомври бр. 33А , 1000, Скопје, MK 

 

(111) 12146 

(732) Yanmar Holdings Co., Ltd 1-32 CHAYAMACHI, KITA-KU, OSAKA, JP 

 

(111) 16279 

(732) FORNETTI HOLDING Kft. 6000 Kecskemémet, Városföld 92, HU 

 

(111) 18214 

(732) Даниел Милошески, MK 

 

(111) 18676 

(732) Kickoff S.p.A. Via Albert Einstein 24, 50013 Campi Bisenzio, Firenze, IT 

 

(111) 18937 

(732) WH BUYER, LLC 230 PARK AVENUE, NEW YORK, NEWYORK 10169, US 

 

(111) 19247 

(732) WH BUYER, LLC 230 PARK AVENUE, NEW YORK, NEWYORK 10169, US 

 

(111) 18963 
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(732) WH BUYER, LLC 230 PARK AVENUE, NEW YORK, NEWYORK 10169, US 

 

(111) 20236 

(732) Yanmar Holdings Co., Ltd 1-32 CHAYAMACHI, KITA-KU, OSAKA, JP 

 

(111) 21873 

(732) Elanco US Inc 2500 Innovation Way, Greenfild, IN 46140, US 

 

(111) 21874 

(732) Elanco US Inc. 2500 Innovation Way, Greenfield, IN 46140, US 

 

(111) 24976 

(732) Yanmar Holdings Co., Ltd 1-32 CHAYAMACHI, KITA-KU, OSAKA, JP 

 

(111) 24496 

(732) Johnson & Johnson One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswixk NJ 8933, US 

 

(111) 28109 

(732) Advanced New Technologies Co., Ltd Cayman Corporate Centre, 27 Hospital Road, 

George Town, Grand Cayman KY1-9008, KY 

 

 

 

ПРОМЕНИ / NDRYSHIME 

 

(111) 2061 

(732) RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION 10 Farm Springs road, Farmington, CT 

06032, US 

 

(111) 2062 

(732) RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION 10 Farm Springs road, Farmington, CT 

06032, US 

 

(111) 2063 

(732) RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION 10 Farm Springs road, Farmington, CT 

06032, US 

 

(111) 2831 

(732) Golden Lady Company S.p.A. Via Leopardi 3/5 - 46043 Castiglione Delle Stiviere, MN 

 

(111) 6399 

(732) AVENTISUB LLC 55 Corporate Drive, Bridgewater, New Jersey 08807, US 
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(111) 7446 

(732) FORD MOTOR COMPANY One American Road, Dearborn, Michigan 48126, US 

 

(111) 7444 

(732) FORD MOTOR COMPANY One American Road, Dearborn, Michigan 48126, US 

 

(111) 7445 

(732) FORD MOTOR COMPANY One American Road, Dearborn, Michigan 48126, US 

 

(111) 9986 

(732) HELLENIC FUELS AND LUBRICANTS SINGLE MEMBER INDUSTRIAL AND 

COMMERCIAL SOCIETE ANONYME, also trading as "EKO ABEE" 8A Cheimarras street, 

15125 Marousi, GR 

 

(111) 9864 

(732) HELLENIC FUELS AND LUBRICANTS SINGLE MEMBER INDUSTRIAL AND 

COMMERCIAL SOCIETE ANONYME, also trading as "EKO ABEE" 8A Cheimarras street, 

15125 Marousi, GR 

 

(111) 9700 

(732) AVENTISUB LLC 55 Corporate Drive, Bridgewater, New Jersey 08807, US 

 

(111) 10434 

(732) Друштво за преработка на кафе и трговија на големо и мало „РИО“ ДООЕЛ увоз-

извоз ул. 34 бр 28, Населба Илинден, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 10428 

(732) Друштво за преработка на кафе и трговија на големо и мало „РИО“ ДООЕЛ увоз-

извоз ул. 34 бр 28, Населба Илинден, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 10430 

(732) Друштво за преработка на кафе и трговија на големо и мало „РИО“ ДООЕЛ увоз-

извоз ул. 34 бр 28, Населба Илинден, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 10431 

(732) Друштво за преработка на кафе и трговија на големо и мало „РИО“ ДООЕЛ увоз-

извоз ул. 34 бр 28, Населба Илинден, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 10432 

(732) Друштво за преработка на кафе и трговија на големо и мало „РИО“ ДООЕЛ увоз-

извоз ул. 34 бр 28, Населба Илинден, 1000, Скопје, MK 
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(111) 14139 

(732) Mc Donald's Corporation 110 N. Carpenter Street Chicago, Illinois 60607, US 

 

(111) 10587 

(732) JT International S.A. Rue Kazem-Radjavi 8, 1202, Geneva, CH 

 

(111) 10590 

(732) JT International S.A. Rue Kazem-Radjavi 8, 1202, Geneva, CH 

 

(111) 10591 

(732) JT International S.A. Rue Kazem-Radjavi 8, 1202, Geneva, CH 

 

(111) 10811 

(732) FORD MOTOR COMPANY One American Road, Dearborn, Michigan 48126, US 

 

(111) 10754 

(732) CORPORATION HABANOS, S.A. Carretera Vieja de Guanabacoa y Linea del Ferrocarrill 

Final, Guanabacoa, La Habana, CU 

 

(111) 10929 

(732) Лештар Игор CARAVAGGIO CRT, T4F 11 - II - Ponta ta' Tigne' Tas - Sliema, MT 

 

(111) 12146 

(732) YANMAR POWER TECHNOLOGY CO., LTD 1-32, Chayamachi, Kita-ku, Osaka, JP 

 

(111) 13179 

(732) Verizon Trademark Services LLC 1320 I Street, NW, Suite 500 East, Washington, DC 

20005, US 

 

(111) 13312 

(732) Индустрија за млеко, млечни производи и сокови МЛЕКАРА Акционерско друштво 

Битола ул. Ѓурчин Наумов-Пљакот бр. 1, Битола, MK 

 

(111) 13313 

(732) Индустрија за млеко, млечни производи и сокови МЛЕКАРА Акционерско друштво 

Битола ул. Ѓурчин Наумов-Пљакот бр. 1, Битола, MK 

 

(111) 15129 

(732) Joint Stock Company "TechnoNICOL" (JSC"TechnoNICOL") Gilyarovskogo St. 47, bld 

5, 5th floor, office I, room 22, Moscow 129110, RU 

 

(111) 15845 
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(732) Друштво закомпјутерски услуги НЕТЦЕТЕРА ДООЕЛ експорт-импорт Скопје бул. 

Партизански одреди бр. 72а, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 16341 

(732) AVENTISUB LLC 55 Corporate Drive, Bridgewater, New Jersey 08807, US 

 

(111) 16830 

(732) „Магнаскен“ д.о.о. Скопје ул.„Св. Кирил и Методиј“ бр. 36, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 16604 

(732) Индустрија за млеко, млечни производи и сокови МЛЕКАРА Акционерско друштво 

Битола ул. Ѓурчин Наумов-Пљакот бр. 1, Битола, MK 

 

(111) 18676 

(732) Sundek Apparel LLC 306 W. 7th Street, Suite 909, Forth Worth, Texas 76102, US 

 

(111) 18497 

(732) Трговско друштво Агенција во приватна сопственост за интелектуални услуги 

АКАДЕМИК ДООЕЛ Скопје ул.„Рајко Жинзифов“ бр. 50, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 18498 

(732) Трговско друштво Агенција во приватна сопственост за интелектуални услуги 

АКАДЕМИК ДООЕЛ Скопје ул.„Рајко Жинзифов“ бр. 50, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 18381 

(732) Apple Inc. One Apple Park Way, Cupertino, California 95014, US 

 

(111) 19315 

(732) I.W.S. Nominee Company Limited New Wing, Somerset House, The Strand, London, 

WC2R 1LA London, GB 

 

(111) 19507 

(732) Mc Donald's Corporation 110 N. Carpenter Street Chicago, Illinois 60607, US 

 

(111) 19508 

(732) Mc Donald's Corporation 110 N. Carpenter Street Chicago, Illinois 60607, US 

 

(111) 19686 

(732) Mc Donald's Corporation 110 N. Carpenter Street Chicago, Illinois 60607, US 

 

(111) 19509 

(732) Mc Donald's Corporation 110 N. Carpenter Street Chicago, Illinois 60607, US 
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Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/Buletini Бр./Nr.3/2021 - 31/03/2021 
 

(111) 19751 

(732) Mc Donald's Corporation 110 N. Carpenter Street Chicago, Illinois 60607, US 

 

(111) 20236 

(732) YANMAR POWER TECHNOLOGY CO., LTD 1-32, Chayamachi, Kita-ku, Osaka, JP 

 

(111) 19950 

(732) Mc Donald's Corporation 110 N. Carpenter Street Chicago, Illinois 60607, US 

 

(111) 20566 

(732) GlaxoSmithKline Trading Services Limited 12 Riverwalk, Citywest Business Campus, 

Dublin 24, IE 

 

(111) 20587 

(732) GlaxoSmithKline Trading Services Limited 12 Riverwalk, Citywest Business Campus, 

Dublin 24, IE 

 

(111) 20589 

(732) GlaxoSmithKline Trading Services Limited 12 Riverwalk, Citywest Business Campus, 

Dublin 24, IE 

 

(111) 23157 

(732) Goodyear Tyres UK Limited 2920 Trident Court, Solihull Parkway, Birmingham 

Business Park, Birmingham B37 7YN, GB 

 

(111) 23160 

(732) Goodyear Tyres UK Limited 2920 Trident Court, Solihull Parkway, Birmingham 

Business Park, Birmingham B37 7YN, GB 

 

(111) 22556 

(732) ADP, INC One ADP Boulevard, Roseland, New Jersey 07068, US 

 

(111) 22943 

(732) ADP, INC One ADP Boulevard, Roseland, New Jersey 07068, US 

 

(111) 25239 

(732) Verizon Trademark Services LLC 1320 I Street, NW, Suite 500 East, Washington, DC 

20005, US 

 

(111) 24976 

(732) YANMAR POWER TECHNOLOGY CO., LTD 1-32, Chayamachi, Kita-ku, Osaka, JP 

 

(111) 25768 
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Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/Buletini Бр./Nr.3/2021 - 31/03/2021 
 

(732) Goodyear Tyres UK Limited 2920 Trident Court, Solihull Parkway, Birmingham 

Business Park, Birmingham B37 7YN, GB 

 

(111) 25772 

(732) Goodyear Tyres UK Limited 2920 Trident Court, Solihull Parkway, Birmingham 

Business Park, Birmingham B37 7YN, GB 

 

(111) 25773 

(732) Goodyear Tyres UK Limited 2920 Trident Court, Solihull Parkway, Birmingham 

Business Park, Birmingham B37 7YN, GB 

 

(111) 25774 

(732) Goodyear Tyres UK Limited 2920 Trident Court, Solihull Parkway, Birmingham 

Business Park, Birmingham B37 7YN, GB 

 

(111) 25775 

(732) Goodyear Tyres UK Limited 2920 Trident Court, Solihull Parkway, Birmingham 

Business Park, Birmingham B37 7YN, GB 

 

(111) 25080 

(732) Goodyear Tyres UK Limited 2920 Trident Court, Solihull Parkway, Birmingham 

Business Park, Birmingham B37 7YN, GB 

 

(111) 27486 

(732) GoPro, Inc 3025 Clearview Way, San Mateo, CA 94402, US 

 

(111) 27511 

(732) GoPro, Inc 3025 Clearview Way, San Mateo, CA 94402, US 

 

(111) 27485 

(732) GoPro, Inc 3025 Clearview Way, San Mateo, CA 94402, US 

 

(111) 28546 

(732) Merryvale Limited Kingsway House, Havilland Street, St Peter Port, Guernsey, GY1 

2QE, BZ 

 

 

 

НЕВАЛИДНОСТ / PAVLEFSHMËRI 

 

(111) 23309  MK/T/ 2012/1176       

(111) 24467  MK/T/ 2015/1256       
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Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/Buletini Бр./Nr.3/2021 - 31/03/2021 
 

(111) 24052  MK/T/ 2015/1262       

(111) 26463  MK/T/ 2018/44       

 

СПОЈУВАЊЕ / BASHKIM 

 
 (111) 6399 

(732) AVENTISUB LLC 55 Corporate Drive, Bridgewater, New Jersey 08807, US 

 

(111) 8039 

(732) Purmo Group Oy Ab Bulevardi 46, 00120 Helsinki, FI 

 

(111) 8042 

(732) Purmo Group Oy Ab Bulevardi 46, 00120 Helsinki, FI 

 

(111) 8038 

(732) Purmo Group Oy Ab Bulevardi 46, 00120 Helsinki, FI 

 

(111) 8040 

(732) Purmo Group Oy Ab Bulevardi 46, 00120 Helsinki, FI 

 

(111) 16279 

(732) ARYZTA Hungary Group Holdings Kft. 6000 Kecskemét, Városföld dűlő 92, HU 

 

 

 

ОБНОВУВАЊА / RIPËRTËRITJE 

 

(111) 3971   (186) 29/03/2031 

(111) 3138   (186) 29/03/2031 

(111) 3139   (186) 29/03/2031 

(111) 3989   (186) 27/10/2030 

(111) 6318   (186) 03/10/2030 

(111) 3744   (186) 25/06/2031 

(111) 4880   (186) 16/11/2030 

(111) 4852   (186) 06/02/2031 

(111) 5161   (186) 07/12/2030 

(111) 5187   (186) 12/07/2030 

(111) 5581   (186) 14/01/2031 

(111) 4091   (186) 30/10/2030 
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Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/Buletini Бр./Nr.3/2021 - 31/03/2021 
 

(111) 4257   (186) 17/03/2031 

(111) 6343   (186) 16/11/2030 

(111) 2047   (186) 25/01/2031 

(111) 2074   (186) 15/12/2030 

(111) 4361   (186) 12/10/2030 

(111) 2143   (186) 25/12/2030 

(111) 2831   (186) 03/12/2030 

(111) 4504   (186) 05/02/2031 

(111) 3258   (186) 07/12/2030 

(111) 3261   (186) 07/12/2030 

(111) 4572   (186) 03/05/2031 

(111) 5918   (186) 17/12/2030 

(111) 5919   (186) 17/12/2030 

(111) 2764   (186) 05/03/2031 

(111) 2345   (186) 10/09/2031 

(111) 2346   (186) 25/11/2031 

(111) 3282   (186) 14/10/2030 

(111) 4749   (186) 01/04/2031 

(111) 9986   (186) 16/06/2030 

(111) 9864   (186) 16/06/2030 

(111) 9800   (186) 05/09/2030 

(111) 9801   (186) 05/09/2030 

(111) 9847   (186) 27/09/2030 

(111) 10032   (186) 27/09/2030 

(111) 10169   (186) 18/10/2030 

(111) 10275   (186) 01/11/2030 

(111) 10772   (186) 07/12/2030 

(111) 10236   (186) 15/12/2030 

(111) 10237   (186) 15/12/2030 

(111) 10382   (186) 09/01/2031 

(111) 10406   (186) 17/01/2031 

(111) 10434   (186) 23/01/2031 

(111) 10313   (186) 25/01/2031 

(111) 10383   (186) 26/01/2031 

(111) 10322   (186) 16/02/2031 

(111) 10702   (186) 28/02/2031 
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Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/Buletini Бр./Nr.3/2021 - 31/03/2021 
 

(111) 10436   (186) 02/03/2031 

(111) 10478   (186) 02/04/2031 

(111) 10428   (186) 18/04/2031 

(111) 10430   (186) 18/04/2031 

(111) 10431   (186) 18/04/2031 

(111) 10432   (186) 18/04/2031 

(111) 14139   (186) 24/04/2031 

(111) 10490   (186) 27/04/2031 

(111) 10587   (186) 25/05/2031 

(111) 10590   (186) 25/05/2031 

(111) 10591   (186) 25/05/2031 

(111) 10603   (186) 05/06/2031 

(111) 10608   (186) 05/06/2031 

(111) 10609   (186) 05/06/2031 

(111) 10612   (186) 05/06/2031 

(111) 10754   (186) 21/08/2031 

(111) 10937   (186) 01/11/2031 

(111) 16279   (186) 30/11/2027 

(111) 16830   (186) 30/10/2028 

(111) 16604   (186) 25/11/2028 

(111) 17608   (186) 25/12/2029 

(111) 17852   (186) 13/02/2030 

(111) 18269   (186) 04/05/2030 

(111) 18676   (186) 04/06/2030 

(111) 18673   (186) 17/06/2030 

(111) 18672   (186) 17/06/2030 

(111) 18667   (186) 17/06/2030 

(111) 18668   (186) 17/06/2030 

(111) 18669   (186) 17/06/2030 

(111) 18303   (186) 17/06/2030 

(111) 18310   (186) 17/06/2030 

(111) 18497   (186) 05/07/2030 

(111) 18498   (186) 05/07/2030 

(111) 18956   (186) 08/10/2030 

(111) 18627   (186) 08/10/2030 

(111) 18632   (186) 08/10/2030 
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Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/Buletini Бр./Nr.3/2021 - 31/03/2021 
 

(111) 19014   (186) 08/10/2030 

(111) 18955   (186) 08/10/2030 

(111) 18633   (186) 08/10/2030 

(111) 18634   (186) 08/10/2030 

(111) 18635   (186) 08/10/2030 

(111) 18636   (186) 08/10/2030 

(111) 18843   (186) 18/10/2030 

(111) 19366   (186) 22/10/2030 

(111) 18831   (186) 04/11/2030 

(111) 19655   (186) 09/11/2030 

(111) 18827   (186) 09/11/2030 

(111) 19238   (186) 09/11/2030 

(111) 18818   (186) 24/11/2030 

(111) 18814   (186) 24/11/2030 

(111) 18812   (186) 24/11/2030 

(111) 18802   (186) 03/12/2030 

(111) 19320   (186) 06/12/2030 

(111) 18798   (186) 06/12/2030 

(111) 19315   (186) 09/12/2030 

(111) 18937   (186) 10/12/2030 

(111) 19247   (186) 10/12/2030 

(111) 18963   (186) 10/12/2030 

(111) 19137   (186) 04/01/2031 

(111) 19143   (186) 10/01/2031 

(111) 19149   (186) 11/01/2031 

(111) 19150   (186) 11/01/2031 

(111) 19104   (186) 12/01/2031 

(111) 19175   (186) 31/01/2031 

(111) 19842   (186) 02/02/2031 

(111) 19469   (186) 11/02/2031 

(111) 19456   (186) 17/02/2031 

(111) 19277   (186) 24/02/2031 

(111) 19328   (186) 03/03/2031 

(111) 19473   (186) 28/03/2031 

(111) 19390   (186) 07/04/2031 

(111) 19937   (186) 13/04/2031 
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Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/Buletini Бр./Nr.3/2021 - 31/03/2021 
 

(111) 19593   (186) 21/04/2031 

(111) 19559   (186) 21/04/2031 

(111) 19552   (186) 21/04/2031 

(111) 19507   (186) 18/05/2031 

(111) 19508   (186) 18/05/2031 

(111) 19686   (186) 18/05/2031 

(111) 19509   (186) 18/05/2031 

(111) 19531   (186) 25/05/2031 

(111) 19610   (186) 27/05/2031 

(111) 23736   (186) 07/06/2031 

(111) 23735   (186) 07/06/2031 

(111) 23734   (186) 07/06/2031 

(111) 19751   (186) 28/09/2031 

(111) 20024   (186) 20/10/2031 

(111) 20025   (186) 20/10/2031 

(111) 19868   (186) 07/11/2031 

(111) 19869   (186) 07/11/2031 

(111) 19924   (186) 08/11/2031 

(111) 19950   (186) 17/11/2031 

(111) 19981   (186) 12/12/2031 

(111) 19835   (186) 12/12/2031 

(111) 19990   (186) 16/12/2031 

(111) 19991   (186) 16/12/2031 
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale Гласник/ Buletini Бр./Nr.  3/2021 - 31/03/2021 

ПРИЈАВИ НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН / 
APLIKIMET PЁR DISENJO INDUSTRIALE 

 
 

 

Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод 
индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за идустрискиот дизајн. / Në përputhje me 
nenin 154 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 21/2009, 24/11, 
12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18), Enti Shtetëror për Pronësi Industriale publikon të dhënat e aplikimeve 
për disenjo industrialе. 
 

Податоците означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80) / Të dhënat 
shënohen me kodet për disenjo industrial INID* (standart WIPO ST.80): 
 
(21) број на пријавата / numri i aplikimit 

(22) датум на поднесување / data e depozitimit 

(23) датум на изложба, саем / data e ekspozitës, panairit 

(45) датум на објавување / data e publikimit 

(28) вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот (дво/тродимензионален) / numri i 

përgjithshëm i disenjove dhe i lloji i përcaktimit të dizajnit (dy/tre dimensional) 

(30) право на првенство: датум, држава, број / Data e prioritetit: data, shteti, numri 

(51) меѓународна класификација на индустриски дизајн (од Локарно) / klasifikimi ndërkombëtar (prej 

Locarno) 

(54) назив на дизајнот / emërimi i dizajnit 

(55) прикази на индустрискиот дизајн / pamja e disenjos industriale 

(57) назначување на боите или комбинации на бои / Theksimi ngjyrave ose kombinimi i tyre 

(72) податоци за авторот: презиме, име и адреса / të dhënat e autorit: mbiemri, emir dhe adresa 

(73) податаци за подносителот на пријавата / të dhënat e aplikantit 

(74) податоци за застапник / të dhënat e përfaqësues juridik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________ 
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа 
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Индустриски дизајн/Disenjo Industriale 

 
Гласник/Buletini  Бр./Nr. 3/2021 - 31/03/2021 
 

(21) ID  2021/4  (45) 31/03/2021 

(22) 05/03/2021    

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален 

(72) Зисо Костовски 

(73) Друштво за изработка на дувана и бризгана пластика ПЛАСТИКОМ КОМПАНИ 

ДООЕЛ Скопје 3-та Македонска Бригада бр. 50А 3г. 27/52Б, 1000, Скопје, MK 

(74) БИНПРО ДООЕЛ Скопје ул. Ленинова. 15а-13 1000 Скопје 

(51) 09-01 

(54) "ШИШЕ"  
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Индустриски дизајн/Disenjo Industriale 

 
Гласник/Buletini  Бр./Nr. 3/2021 - 31/03/2021 
 

ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA 

 
 

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ ЗА ИНДУСТРИСКИ 
ДИЗАЈН / PASQYRA SIPAS BARTËSIT TË SË DREJTËS PËR 

DISENJO INDUSTRIALE 

 

(51) код по меѓународна класификација на индустриски дизајн / kodi sipas 
kualifikimit ndërkombëtar të disenjove industriale 

(21) број на пријавата / numri i aplikimit 

 

 

(51) (21) 

09-01 MK/I/ 2021/4 

 

 

 

 

 

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН / PASQYRA 
SIPAS BARTËSIT TË SË DREJTËS SË APLIKIMIT PËR DISENJO 

  

(73) носител на правото на индустриски дизајн / bartësi i së drejtës së disenjos 
industriale 

(21) број на пријавата / numri i aplikimit 

 

 

(73) (21) 

Друштво за изработка на дувана и бризгана пластика ПЛАСТИКОМ 
КОМПАНИ ДООЕЛ Скопје 3-та Македонска Бригада бр. 50А 3г. 27/52Б, 
1000, Скопје, MK 

MK/I/ 2021/4 
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale Гласник/ Buletini Бр./Nr.  3/2021 - 31/03/2021 

 

РЕШЕНИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН / 

VENDIMET PЁR DISENJOT INDUSTRIALE 

 
Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на 

Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод 
индустриска сопственост ги објавува податоците за идустрискиот дизајн.. Në përputhje me nenin 
154 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 21/2009, 24/11, 
12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18”) Enti Shtetëror për Pronësi Industriale publikon të dhënat për 
disenjot industriale.  
 

Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80) / Të dhënat 

shënohen me INID* kode për disenjo industriale (standart WIPO ST. 80): 

 

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

(18) Датум на важење на индустриски дизајн / Data e vlefshmërisë së disenjos industriale 

(21) Број на пријавата / Numri i aplikimit 

(22) Дата на поднесување / Data e depozitimit 

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

(28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број на  индустриски дизајни / Lënda e aplikimit, 

theksohet numri i përgjithshëm  i disejnove industriale 

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

(45) Дата на објавување / Data e publikimit 

(51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)  / Klasifikimi Ndërkombëtar I 

Disenjove Industriale (Locarno) 

(54) Назив на телото, односно сликата или цртежот / Emri i objektit, përkatësisht fotografia ose 

vizatimi 

(55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот / Fotografia ose 

paraqitja grafike (skica) e objektit, përkatësisht fotoja ose vizatimi 

(57) Назначување на боите или комбинации на бои / caktimimi ngjyrave ose kombinimi i ngjyrave 

(72) Автор / Autori 

(73) Носител на правото / Bartësi i së drejtës 

(74) Застапник / Përfaqësuesi juridik 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data 
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Индустриски дизајн/Disenjo Industriale Гласник/Buletini  Бр./Nr. 3/2021 - 31/03/2021 
 

(11) 912  (45) 31/03/2021 

(21) ID  2020/3  (22) 24/02/2020    

(18) 24/02/2025 

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален  

(72) Antony Joseph (, London) 

(73) Joseph Joseph Ltd. 100 Union Street, London, SE1 0NL, UK 

(74) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ПОЛЕНАК ул. Орце Николов 98 1000 Скопје 

(51) 07-99 

(54) "Организер за прибор за јадење" 
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Индустриски дизајн/Disenjo Industriale Гласник/Buletini  Бр./Nr. 3/2021 - 31/03/2021 
 

 

 

 

 



 

 

351 

 

Индустриски дизајн/Disenjo Industriale 

 
Гласник/Buletini  Бр./Nr. 3/2021 - 31/03/2021 
 

(11) 913  (45) 31/03/2021 

(21) ID  2020/19 (22) 02/07/2020    

(18) 02/07/2025 

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален  

(72) М-р Иван Ангелин, дипл.инг. (ул. Д. Илиевски Мурато бр. 12/8, 7000, Битола) 

(73) МЗТ ИНЖИНЕРИНГ ДОО Битола Кимент Охридски, Пелагонка 2, лам.2/6, 7000, 

Битола, MK 

(74) БЕРИН Д.О.О. Скопје ул. "Македонија" бр. 27/2/22, 1000 Скопје 

(51) 23-03 

(54) "Соларен панел" 
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Индустриски дизајн/Disenjo Industriale 

 
Гласник/Buletini  Бр./Nr. 3/2021 - 31/03/2021 
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Индустриски дизајн/Disenjo Industriale 

 
Гласник/Buletini  Бр./Nr. 3/2021 - 31/03/2021 
 

 
 

ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA 
 

 

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА 
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН /  

PASQYRA E DISENJOVE TË PUBLIKUARA SIPAS KUALIFIKIMIT 
NDËRKOMBËTAR TË DISENJOVE INDUSTRIALE 

 

 

(51) код по меѓународната класификација на индустриски дизајн / kodi sipas 
kualifikimit ndërkombëtar të disenjove industriale 

 

(11) регистарски број на дизајнот / numri i regjistrimit së disenjos 

 

(51) (11) 

07-99 MK/I/ 2020/3 

23-03 MK/I/ 2020/19 

 
 

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕН ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН / 
PASQYRA SIPAS BARTËSIT TË SË DREJTËS TË DISENJOS 

INDUSTRIALE TË PUBLIKUAR 
 

 

(73) носител на правото на индустриски дизајн / bartësi i së drejtës së disenjos 
industriale 

 

(11) регистарски број на документот / numri i regjistrimit të dokumentit 

 

(21) број на пријавата / numri i aplikimit 

 

(73) (11) (21) 

Joseph Joseph Ltd. 100 Union Street, London, SE1 0NL, UK 
 

912 MK/I/ 2020/3 

МЗТ ИНЖИНЕРИНГ ДОО Битола Кимент Охридски, Пелагонка 2, лам.2/6, 
7000, Битола, MK 

913 MK/I/ 2020/19 
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ВПИШУВАЊЕ 
 
245. Никола Куновски, адвокат 
ул. Димитрие Чуповски  бр. 22-3/2 
1000 Скопје 
Република Северна Македонија 
моб.078 234787 
тел/факс. 02 3226370 
e-mail:nikola@kunovski.mk 
 
246. Адвокатско друштво Папазоски и Мишев 
Бул. 8 Септември бр. 16 
Хипериум Бизнис Центар 2ри кат 
1000 Скопје 
Република Македонија 
Тел. 02 3140 909 
Факс. 02 3116 525 
e-mail: kiril.p@mk.pwc.com 
 
 
БРИШЕЊЕ 
 
118. Валентина ЈОВАНОВСКА ВАСИЛЕВА, адвокат     
ул. “Пролет” бр. 10А 2/13 
1000 Скопје 
Република Македонија 
тел. 02 3298-280 
факс. 02 3225-089 
 
213. Наташа Атанасовска, адвокат 
ул. Петричка бр. 6-зграда 1, влез 1, кат 6, бр.36 
1000 Скопје 
Република Македонија 
моб. 075 350 223 
e-mail: Natasha@lawofficeatanasovska.com 
 
 

mailto:kiril.p@mk.pwc.com
mailto:Natasha@lawofficeatanasovska.com
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РЕШЕНИЕ ЗА ОГЛАСУВАЊЕ НИШТОВНОСТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ 

НА ПРАВА НА ТРГОВСКА МАРКА 

 

Didactic Festo TM 2012/1176, Регистарски број 23309 

Metafen TM 2015/1262, Регистарски број 24052 

Silcoran TM 2015/1256, Регистарски број 24467 
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