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КОДОВИ НА ДРЖАВИТЕ СПОРЕД СТАНДАРДИТЕ НА WIPO 

AD - Андора 

AE - Здружените Арапски Емирати 

AF - Авганистан 

AG - Антика и Барбуда 

AI - Антигуа 

AL - Албанија 

AM - Ерменија 

AN - Холандски Антили 

AO - Ангола 

AR - Аргентина 

AT - Австрија 

AU - Австралија 

AW - Аруба 

AZ - Азербејџан 

BA - Босна и Херцеговина 

BB - Барбадос 

BD - Бангладеш 

BE - Велгија 

BF - Горна Волта 

BG - Бугарија 

BH - Бахреин 

BI - Бурунди 

BJ - Бенин 

BM - Бермуди 

BN - Брунеј Даресалам 

BO - Боливија 

BR - Бразил 

BS - Бахами 

BT - Бутан 

BV - Островот на Буве 

BW - Боцвана 

BY - Белорусија 

CF - Централноафриканска Република 

CG - Конго 

CH - Швајцарија 

CI - Брегот на слоновата коска 

CK - Острови на Кук 

CL - Чиле 

CM - Камерун 

CN - Кина 

CO - Колумбија 

CR - Костарика 

CU - Куба 

CV - Капе Верде 

CY - Кипар 

CZ - Чешка 

DE - Германија 

DJ - Џибути 

DK - Данска 

DM - Доминика 

DO - Доминиканска Република 

DZ - Алжир 

EC - Еквадор 

EE - Естонија 

EG - Египет 

EH - Западна Сахара 

ER - Еритреја 

ES - Шпанија 

ET - Етиопија 

FI - Финска 

FJ - Фиџи 

FK - Фокландски Острови 

FO - Овчи Острови 

FR - Франција 

GA - Габон 

GB - Велика Британија 

GD - Гранада 

GE - Грузија 

GH - Гана 

GI - Гибралтар 

GL - Гренланд 

GM - Гамбија 

GN - Гвинеа 

GQ - Екваторијална Гвинеа 

GR - Грција 

GS - Јужна Џорџија и Острвови на Јужни 

Сендвич 

GT - Гватемала 

GW - Гвинеа Бисао 

GY - Гвајана 

HK - Хонг Конг 

HN - Хондурас 

HR - Хрватска 

HT - Хаити 

HU - Унгарија 

ID - Индонезија 

IE - Ирска 

IL - Израел 

IN - Индија 

IQ - Ирак 

IR - Иран 

IS - Исланд 

IT - Италија 

JM - Јамајка 

JO - Јордан 

JP - Јапонија 

KE - Кенија 

KG - Киргизија 

KH - Камбоџа 

KI - Кирибати 

KM - Коморски Острови 

KN - Св. Китис и Невис 

KP - Демоктратска Република Кореја 

KR - Република Кореја 

KW - Кувајт 

KY - Кајмански Острови 

KZ - Казакстан 

LA - Лаос 

LB - Либан 

LC - Света Луција 

LI - Лихтенштајн 

LK - Шри Ланка 

LR - Либерија 

LS - Лесото 

LT - Литванија 

LU - Луксермбург 

LV - Латвија 

LY - Либија 

MA - Мароко 

MC - Монако 

MD - Молдавија 

ME - Црна Гора 

MG - Мадагаскар 

MK - Македонија 

ML - Мали 

MM - Бурма 

MN - Монголија 

MO - Макао 

MP - Северни Маријански Острови 

MR - Мавританија 

MS - Монсерато 

MT - Малта 

MU - Маурициус 

MV - Малдиви 

MW - Малави 

MX - Мексико 

MY - Малезија 

MZ - Мозамбик 

NA - Намибија 

NE - Нигер 

NG - Нигерија 

NI - Никарагва 

NL - Холандија 

NO - Норвешка 

NP - Непал 

NR - Неру 

NZ - Нов Зеланд 

OM - Оман 

PA - Панама 

PE - Перу 

PG - Нова Гвинеа 

PH - Филипини 

PK - Пакистан 

PL - Полска 

PR - Порторико 

PT - Португалија 

PY - Парагвај 

QA - Катар 

RO - Романија 

RS - Србија 

RU - Руска Федерација 

RW - Руанда 

SA - Саудиска Арабија 

SB - Соломонски Острови 

SC - Сејшелски Острови 

SD - Судан 

SE - Шведска 

SG - Сингапур 

SH - Света Елена 

SI - Словенија 

SK - Словачка 

SL - Сиера Леоне 

SM - Сан Марино 

SN - Сенегал 

SO - Сомлија 

SR - Суринам 

ST - Сао Томе и Принципе 

SV - Салвадор 

SY - Сирија 

SZ - Свазиланд 

TC - Турки 

TD - Чад 

TG - Того 

TH - Тајланд 

TJ - Таџикистан 

TM - Туркменија 

TN - Тунис 

TO - Тонга 

TP - Источни Тимор 

TR - Турција 

TT - Тринидад и Тобаго 

TV - Тувалу 

TW - Тајван 

TZ - Танзанија 

UA - Украина 

UG - Уганда 

US - Соединети Американски Држави 

UY - Уругвај 

UZ - Узбекистан 

VA - Ватикан 

VC - Св. Винсент и Гренадин 

VE - Венецуела 

VG - Британски Девствени Острови 

VN - Виетнам 

VU - Вануату 

WS - Самоа 

YE - Јемен 

YU - Југославија 

ZA - Јужноафричка Република 

ZM - Замбија 

ZR - Заир 

ZW - Зимбабве 

 

КОДОВИ НА МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

AP -  Африканска регионална организација за индустриска сопственост (ARIPO) 

BX -  Завод на Бенелукс за жигови и модели 

EA -  Евроазиска патентна организација 

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

EP -  Европска Патентна Организација (EPO) 

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

OA -  Африканска организација за интелектуална сопственост (OAPI) 

WO -  Светска организација за интелектуална сопственост (WIPO) 

GC -  Кооперативен совет на арапски земји во Заливот 
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I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ 
 

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВО ОД 

ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ 

 

 

 

Согласно членот 224 од Законот за инду–стриската сопственост (“Службен весник на 

Република Македонија” бр.47/02 42/03 09/04) решението за признавање на правото на индутриска 

сопственост ќе се огласи за ништовно ако се утврди дека не постоеле услови предвидени со Законот 

за индустриската сопственост за признавање на тоа право. 

 

 

Предлог за огласување за ништовно решение за признавање на правото од индустриска 

сопственост согласно членот 225 од Законот за индустриската сопственост може да поднесе 

заинтересирано лице јавниот обвинител или Заводот по службена должност. 

 

 

Предлогот за огласување за ништовно решение за признавање на правата од индустриска 

сопственост може да се поднесе за сето време на траењето на заштитата. 
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ПАТЕНТИ 

 
Во согласност со членот 69 од Законот за индустриската сопственост (“Службен 

весник на Република Македонија” бр. 21/09 Државниот завод за заштита на 

индустриска сопственост ги објавува податоците од решението на патент. 

 

Во согласност со членот 60 од Законот за индустриската сопственост (“Службен 

весник на Република Македонија” бр. 21/09 со денот на објавувањето на податоците 

од решението на патент и апстрактот со нацрт ако го има патентот се признава и се 

запишува во регистарот на патентите. Во согласност со членот 66 и членот 69 став 3 

од ЗИС (“Службен весник на Република Македонија бр. 21/09) кон податоците на 

решението врз основа на доказ за потполно испитување се објавува првото 

патентно барање. Во согласност со членот 2 од одредбите кои важат при 

проширување на европските патенти (“Службен весник на Република Македонија бр. 

49/97) ДЗИС го објавува секое барање за проширување во најкус можен рок доколку 

е платена пропишаната такса. 

 

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

специфичните податоци кои не постојат во ИНИД воведени се дополнителни кодови. 

(11) Регистарски број на документот 

(13) Вид на документот: 

А-патент А1-патент со доказ 

А2-дополнителен патент 

Т1-превод на патентни барања за признаен европски патент 

Т2-одржување на европски патент со изменети патентни барања 

(21) Број на пријавата 

(22) Датум на поднесувањето 

(23) Дата на изложбено или саемско првенство 

(30) Право на првенство: датум држава број 

(45) Дата на објавување 

(45) Објава на првичните патентни барања 

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

(54) Назив на пронајдокот 

(56) Цитирани документи 

(57) Апстракт или патентно барање 
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(60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (датум на пријавувањето ex - 

ЅУ број на пријавата година ex - YU број на патентот) 

(61) Број на основната пријава 

(62) Број на првобитната пријава 

(72) Пронајдувач (и) 

(73) Носител на правото на патентот 

(74) Застапник 

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

пријавата) 

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

број - WO) 

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

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

билтен) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

* Internationals agreed Numbers for the Identification of Data 
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(51)  F 23B 10/00  

(11)  7949   (13) А 

(21)  2015/204   (22) 24/04/2015 

(45) 30/04/2018 

(30)  П20150204  24/04/2015  MK 

(73)  Ангелов Ангел 

ул. „Кајларска“ бр. 2 Скопје, MK 

(74)  Дарко Јанкуловски, адвокат  

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

(72) Ангелов Ангел 

(54)  ВИСОКОЕКОНОМИЧНА И 

ВИСОКОЕФИКАСНА ПЕЧКА НА ЦВРСТО 

ГОРИВО 

(57)  Пронајдокот ВИСОКОЕКОНОМИЧНА И 

ВИСОКОЕФИКАСНА ПЕЧКА НА ЦВРСТО 

ГОРИВО е грејно тело со согорување на 

цврсто гориво кое се користи за затоплување 

на простории, составен од пет дела и тоа: (1) 

Носечка конструкција, (2) Горилник, (3) 

Термо-изолација, (4) Надворешен лим, (5) 

Плотна. Суштината на решението на 

техничкиот проблем се состои во тоа што 

како прво за загревање на просторијата се 

искористува и онаа топлинската енергија која 

кај конвенционалната печка се губи за 

загревање на оџакот, а како второ системот 

на двојно согорување овозможува освен 

цврстото гориво да согорат и гасовите и 

останатите честици од согорувањето 

(гарежот) кои продолжуваат низ 

вертикалниот горилник, со што истите се 

користат како гориво, па од една страна 

имаме повеќе топлинска енергија, а од друга 

страна – битно намалена емисија на штетни 

гасови и многу помало загадување на 

воздухот. Овој пронајдок е употреблив пред 

се за затоплување простории во 

домаќинствата, при што овозможува високи 

вредности во однос на затоплувањето, 

голема енергетска ефикасност – 

искористеност на топлината преку 90%, 

овозможува користење на помалку гориво 

(од 70 – 90% помалку гориво од 

конвенционална печка), овозможува 

поголема брзина на греење - веднаш развива 

температура (од 300 до 400 степени 

целзиусови), еколошка вредност – намалена 

емисија на чад (штетни гасови, загадување), 

а на крајот резултира и со финансиска 

исплатливост.

 

(51)  A 23L 00/00  

(11)  7942   (13) А 

(21)  2015/552   (22) 14/10/2015 

(45) 30/04/2018 

(30)  П20150552  14/10/2015  MK 

(73)  Јаќовски Владимир 

ул. Кеј 13-ти Ноември бр. 20-7, 1000 Скопје, 

MK 

(72) Јаќовски Владимир 

(54)  ТЕХНОЛОГИЈА ЗА ДОБИВАЊЕ НА 

СЕЛЕН ОД РАСТИТЕЛНО ПОТЕКЛО 

(57)   

Технологија за добивање на селен од 
растително потекло кој се користи за човечки 
потреби  

 
Особености на приложената технологија се 

 

- избор на растенија со зголемено 
количество на селенови соединенија и 
отсуство на состојки штетни за човековото 
здравје 

- одвојување на компонентите од органско 
неорганско потекло 

-добивање на селен со техничка чистота по 
пат на електролиза на неорганскиот дел 

-рафинирање на селенот со техничка чистота 
и добивање на ултрачист селен во облил на 
прав 
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 Разработената технологија е поедноставна 
и поефтина од постоечките технологии, 
бидејќи во појдовната суровина што се 
користи (растенија), отсуствуваат штетните 
елементи што ги содржат талозите од 
електролиза на бакар, кои обично се 

користат за добивање на селен според 
постоечките технологии. 

 
 

 

(51)  C 22B 00/00  

(11)  7943   (13) А 

(21)  2015/553   (22) 14/10/2015 

(45) 30/04/2018 

(30)  П20150553  14/10/2015  MK 

(73)  Јаќовски Владимир 

ул. Кеј 13 Ноември бр. 20-7, 1000 Скопје, 

MK 

(72) Јаќовски Владимир 

(54)  ТЕХНОЛОГИЈА ЗА ДОБИВАЊЕ НА 

СРЕБРО 

(57)   

Технологија за добивање на сребро од 
минерални суровини, како и од 
електролитски и водени талози. Составни 
делови на оваа технологија се операции на 
механичко и физичко збогатување на 
суровината и добивање на концентрат од 

благородни метали. Концентратот се 
подвргнува на хемиска, термичка и електро-
хемиска обработка, со цел да се добие 
сребро со техничка чистота. Прочистување 
на среброто се врши по пат на електролиза. 

ПШредложената технологија е поедноставна 
и поекономична од постоечките технологии. 
Во неа се искористени некои специфични 
физичко-хемиски особини на среброто како 
висока електропроводливост и 
топлопроводливост, голема осетливост на 
некои соединенија на светлина. Исто така, 
оваа технологија овозможува подобро 
искористување и на другите метали кои ги 
содржи суровината (како златото и 
платината). 
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(51)  E 01F 13/04  

(11)  7928   (13) А 

(21)  2016/94   (22) 23/02/2016 

(45) 30/04/2018 

(73)  СТСС-Смарт Трафик Сејфти Системс 

ДООЕЛ Скопје 

ул Перо Наков бр. 118 А, Скопје, MK 

(72) Виктор Настев 

(54)  ИНТЕЛИГЕНТЕН ЛЕЖЕЧКИ ПОЛИЦЕЦ 

(57)   

 

(51)  E 05B 63/00, A 41F 11/00  

(11)  8008   (13) А 

(21)  2016/155   (22) 21/03/2016 

(45) 30/04/2018 

(30)  2015103675639  29/06/2015  CN 

(73)  Pujijang Jianfeng Environmental 

Science and Technology Co., Ltd, 

No. 16 3 Districts QianYu Village Punan 

Street, Pujang County, Zhejiang Province, 

Xiangan District Xiamen, Fujian, CN 

(74)  Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС  

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(72) Quntao Yu 

(54)  КУТИЈА ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА 

ХИДРАУЛИЧЕН ПОГОН СО ЛИЗГАЧКИ 

ЖЛЕБОВИ 

(57)   

 

(51)  H 01L 27/00, H 01L 25/00  

(11)  7926   (13) А 

(21)  2016/158   (22) 21/03/2016 

(45) 30/04/2018 

(73)  Hangzhou Qiaori Home Textiles Trading 

Firm 

No. 1665 Hanghai Road Qiaosi Street Yuhang 

Area Hangzhou, Zhejiang,, CN 

(74)  Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС  

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(72) Hudong Sun 

(54)  ЛЕД СВЕТИЛКА СО ДУПКА ЗА 

ЕМИСИЈА НА ТОПЛИНА И ЗА КОРИСТЕЊЕ 

НА ИСТИТЕ 

(57)   

 

(51)  E 05C 9/00, A 47B 21/00  

(11)  7927   (13) А 

(21)  2016/159   (22) 21/03/2016 

(45) 30/04/2018 

(30)  2016101172574  02/03/2016  CN 

(73)  Xiangpai (Xiamen) E-Business Co., Ltd 

F2 Fuxiang Road Xindian Town, Xiangan 

District Xiamen, Fujian,, CN 

(74)  Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС  

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(72) Hanjing Fan 

(54)  НОВ УРЕД ЗА ЛАПТОП 

(57)   
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(51)  E 01D 19/00, B 65F 1/00  

(11)  8007   (13) А 

(21)  2016/161   (22) 21/03/2016 

(45) 30/04/2018 

(30)  2015100746204  12/02/2015  CN 

(73)  Pujijang Jianfeng Environmental 

Science and Technology Co., Ltd, 

No. 16 3 Districts QianYu Village Punan 

Street, Pujang County, Zhejiang Province, 

Xiangan District Xiamen, Fujian, CN 

(74)  Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС  

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(72) Quntao Yu 

(54)  ПРЕМОСТУВАЧКИ ЗАЕДНИЧКИ 

ОСТАТОК ОД ОТСТРАНУВАЧ СО ПЕРКА 

ЗА ЛАДЕЊЕ И ОБВИВКА НА ГЛАВАТА ЗА 

ИЗВРШУВАЊЕ 

(57)   

 

(51)  G 04C 10/00  

(11)  8026   (13) А 

(21)  2017/466   (22) 22/06/2017 

(45) 30/04/2018 

(73)  Hangzhou Xiuzi Machinery Technology 

CO., LTD 

No. 28 Juye Road, Binjang District, 

Hangzhou City, Zhejiang Province, CN 

(74)  Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС  

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(72) XIUFEI LIU 

(54)  КОМПОНЕНТА ЗА НАПОЈУВАЊЕ СО 

LED ИНДИКАТОРСКО СВЕТЛО 

(57)   

 

(51)  B 60L 1/04  

(11)  8027   (13) А 

(21)  2017/467   (22) 22/06/2017 

(45) 30/04/2018 

(73)  Hangzhou Xiuzi Machinery Technology 

CO., LTD 

No. 28 Juye Road, Binjang District, 

Hangzhou City, Zhejiang Province, CN 

(74)  Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС  

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(72) XIUFEI LIU 

(54)  СТРУКТУРА ЗА СТРУЈА ЗА 

НАПОЈУВАЊЕ СО СТАБИЛНО 

НАПОЈУВАЊЕ 

(57)   
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(51)  H 02J 7/00  

(11)  8028   (13) А 

(21)  2017/468   (22) 22/06/2017 

(45) 30/04/2018 

(73)  Hangzhou Xiuzi Machinery Technology 

CO., LTD 

No. 28 Juye Road, Binjang District, 

Hangzhou City, Zhejiang Province, CN 

(74)  Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС  

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(72) XIUFEI LIU 

(54)  ЕДИНИЦА ЗА ПОЛНЕЊЕ НА 

ВОЗИЛОТО 

(57)   

 

(51)  B 63H 23/18  

(11)  8030   (13) А 

(21)  2017/469   (22) 22/06/2017 

(45) 30/04/2018 

(73)  Hangzhou Xiuzi Machinery Technology 

CO., LTD 

No. 28 Juye Road, Binjang District, 

Hangzhou City, Zhejiang Province, CN 

(74)  Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС  

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(72) XIUFEI LIU 

(54)  БЕЗБЕДНА ЕНЕРГЕТСКА ЕДИНИЦА 

(57)   

 

(51)    

(11)  8029   (13) А 

(21)  2017/470   (22) 22/06/2017 

(45) 30/04/2018 

(73)  Hangzhou Xiuzi Machinery Technology 

CO., LTD 

No. 28 Juye Road, Binjang District, 

Hangzhou City, Zhejiang Province, CN 

(74)  Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС  

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(72) XIUFEI LIU 

(54)  ИНДИКАТИВНА ЕНЕРГЕТСКА 

ЕДИНИЦА 

(57)   

 

(51)  B 41J 11/00  

(11)  8031   (13) А 

(21)  2017/493   (22) 30/06/2017 

(45) 30/04/2018 

(73)  Qingdao Jieruiya Optoelectronics 

Technology Co., LTD 

No. 100 Huoju Road High-tech Zones 

Qingdao City Shandong Province China, CN 

(74)  Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС  

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(72) LIANGLIANG YU 

(54)  Уред за печатење од кој брзината 

може да се прилагоди 

(57)   
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(51)  B 41J 13/00  

(11)  8032   (13) А 

(21)  2017/494   (22) 30/06/2017 

(45) 30/04/2018 

(73)  Qingdao Jieruiya Optoelectronics 

Technology Co., LTD 

No. 100 Huoju Road High-tech Zones 

Qingdao City Shandong Province China, CN 

(74)  Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС  

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(72) LIANGLIANG YU 

(54)  Интелегентен печатачки уред за 

канцелариска употреба 

(57)   

 

(51)    

(11)  8033   (13) А 

(21)  2017/495   (22) 30/06/2017 

(45) 30/04/2018 

(73)  Qingdao Jieruiya Optoelectronics 

Technology Co., LTD 

No. 100 Huoju Road High-tech Zones 

Qingdao City Shandong Province China, CN 

(74)  Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС  

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(72) LIANGLIANG YU 

(54)  Уред за печатење од кој аголот е 

прилагодлив 

(57)   

 

(51)  B 41J 13/00  

(11)  8034   (13) А 

(21)  2017/496   (22) 30/06/2017 

(45) 30/04/2018 

(73)  Qingdao Jieruiya Optoelectronics 

Technology Co., LTD 

No. 100 Huoju Road High-tech Zones 

Qingdao City Shandong Province China, CN 

(74)  Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС  

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(72) LIANGLIANG YU 

(54)  Уред за печатење што има функција 

на отстранување на отпадот 

(57)   
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ПРЕГЛЕДИ 
 
 

ПРЕГЛЕД НА НАЦИОНАЛНИ ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА 
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИ 

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

 
(51) (51) основен (11) (13) 

8G04C10/00 8G04C10/00 8026 A 

8H02J7/00 8H02J7/00 8028 A 

8H01L25/00 8H01L25/00 7926 A 

8B63H23/18 8B63H23/18 8030 A 

8B41J11/00 8B41J11/00 8031 A 

8H01L27/00 8H01L25/00 7926 A 

8E01D19/00 8E01D19/00 8007 A 

8A41F11/00 8A41F11/00 8008 A 

8B41J13/00 8B41J13/00 8034 A 

8A23L00/00 8A23L00/00 7942 A 

8C22B00/00 8C22B00/00 7943 A 

8A47B21/00 8E05C9/00 7927 A 

8E05C9/00 8E05C9/00 7927 A 

8E01F13/04 8E01F13/04 7928 A 

8B60L1/04 8B60L1/04 8027 A 

8B41J13/00 8B41J13/00 8032 A 

8F23B10/00 8F23B10/00 7949 A 

8B65F1/00 8E01D19/00 8007 A 

8E05B63/00 8A41F11/00 8008 A 

 
ПРЕГЛЕД НА НАЦИОНАЛНИ ПАТЕНТИ  

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

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

Ангелов Ангел F 23B 10/00 7949 A 

Јаќовски Владимир A 23L 00/00 7942 A 

Јаќовски Владимир C 22B 00/00 7943 A 

СТСС-Смарт Трафик Сејфти Системс ДООЕЛ 
Скопје 

E 01F 13/04 7928 A 

Pujijang Jianfeng Environmental Science and E 05B 63/00, A 41F 8008 A 
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Technology Co., Ltd, 11/00 

Hangzhou Qiaori Home Textiles Trading Firm H 01L 27/00, H 01L 
25/00 

7926 A 

Xiangpai (Xiamen) E-Business Co., Ltd E 05C 9/00, A 47B 
21/00 

7927 A 

Pujijang Jianfeng Environmental Science and 
Technology Co., Ltd, 

E 01D 19/00, B 65F 
1/00 

8007 A 

Hangzhou Xiuzi Machinery Technology CO., LTD G 04C 10/00 8026 A 

Hangzhou Xiuzi Machinery Technology CO., LTD B 60L 1/04 8027 A 

Hangzhou Xiuzi Machinery Technology CO., LTD H 02J 7/00 8028 A 

Hangzhou Xiuzi Machinery Technology CO., LTD B 63H 23/18 8030 A 

Hangzhou Xiuzi Machinery Technology CO., LTD  8029 A 

Qingdao Jieruiya Optoelectronics Technology Co., 
LTD 

B 41J 11/00 8031 A 

Qingdao Jieruiya Optoelectronics Technology Co., 
LTD 

B 41J 13/00 8032 A 

Qingdao Jieruiya Optoelectronics Technology Co., 
LTD 

 8033 A 

Qingdao Jieruiya Optoelectronics Technology Co., 
LTD 

B 41J 13/00 8034 A 

 

ПРОМЕНИ 
 

(11) 2445 

(73) Powderject Research Limited 

Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9NJ,, 

GB 

 

(11) 2793 

(73) Zoetis Services LLC 

10 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 

07054, US 

 

(11) 3649 

(73) Bayer Pharma Aktiengesellschaft 

Mullerstrasse 178, 13353 Berlin,1, DE 

 

(11) 3612 

(73) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, Middlesex, 

TW8 9GS, GB 

 

(11) 3540 

(73) Bradford Pharma Limited 

Arkwright House, Parsonage Gardens, 

Manchester M3 2LF, UK 

 

(11) 4156 

(73) AbbVie Biotherapeutics Inc. 

155 Seaport Boulevard Redwood City, 

California 94063, US 

 

(11) 4380 

(73) Nogra Pharma Limited 

33 Sir John Regerson's Quay  Dublin, IE 

 

(11) 4698 

(73) CYMABAY THERAPEUTICS, INC 

3876 Bay Center Place Hayward, CA 94545, 

US 

 

(11) 4741 

(73) GenKyo Tex Suisse SA, 

chemin des Aulx 16, 

1228 Plans-les-Ouates, CH 

 

(11) 5040 

(73) Merus N.V. 

Yalelaan 62, 3584 CM Utrecht, , NL 

 

(11) 5577 
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(73) RSS Holding B.V. 

5913 RT Venlo, NL 

 

(11) 5690 

(73) Summit Therapeutics plc 

136A Eastern Avenue, Milton Park, 

Abingdon, Oxfordshire, OX14 4SB,, UK 

 

(11) 6276 

(73) Elanco Tiergesundheit AG 

Mattenstrasse 24A, 4058 Basel,, CH 

 

(11) 6372 

(73) Viamet Pharmaceuticals (NC), Inc. 

4505 Emperor Boulevard, Suite 300, Durham, 

NC 27703,, US 

 

(11) 6762 

(73) Summit Therapeutics plc 

136A Eastern Avenue, Milton Park, 

Abingdon, Oxfordshire, OX14 4SB,, UK 

 

(11) 7014 

(73) Summit Therapeutics plc 

136A Eastern Avenue, Milton Park, 

Abingdon, Oxfordshire, OX14 4SB,, UK 

 

 

ПРЕНОС 

 
(11) 1970 

(73) MOLTENI THERAPEUTICS S.R.L. 

Via Barontini 8- Localita Granatieri 50018 

Scandicci (Provience of Firenza), IT 

 

(11) 2383 

(73) LEO OSPREY LIMITED 

Lichtstrasse 35, 4056 Basel, CH 

 

(11) 2383 

(73) Novartis AG 

Lichtstrasse 35, 4056 Basel, CH 

 

(11) 2445 

(73) Pfizer Limited 

Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9 NJ,, 

GB 

 

(11) 2759 

(73) Albireo AB 

Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Goteborg, 

SE 

 

(11) 3564 

(73) Akebia Therapeutics Inc. 

9987 Carver Road, Suite 420, Cincinnati, 

Ohio 45242, US 

 

(11) 3564 

(73) Aerpio Therapeutics Inc. 

9987 Carver Road, Suite 420, Cincinnati, 

Ohio 45242, US 

 

(11) 3037 

(73) BASF Agrochemical Products B.V. 

Groningensingel 1  6835 EA Arnhem, NL 

 

(11) 3649 

(73) Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Strasse 10  40789 Monheim, DE 

 

(11) 4186 

(73) Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim, DE 

 

(11) 3540 

(73) Redx Pharma Limited 

Floor 9, Lowry House, 17 Marble Street 

Manchester M2 3AW, UK 
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(11) 4144 

(73) DOMPE' S.P.A. 

VIA CAMPO DI PILE S.N.C. 67100 

L'AQUILA(AQ), IT 

 

(11) 4061 

(73) Incyte Holdings Corporation 

1801 Augustine Cut-Off Wilmington, DE 

19803, US 

 

(11) 4494 

(73) Incyte Holdings Corporation 

1801 Augustine Cut-Off Wilmington, DE 

19803, US 

 

(11) 4731 

(73) Incyte Holdings Corporation 

1801 Augustine Cut-Off Wilmington, DE 

19803, US 

 

(11) 4857 

(73) Incyte Holdings Corporation 

1801 Augustine Cut-Off Wilmington, DE 

19803, US 

 

(11) 5094 

(73) Incyte Holdings Corporation 

1801 Augustine Cut-Off Wilmington, DE 

19803, US 

 

(11) 5671 

(73) Incyte Holdings Corporation 

1801 Augustine Cut-Off Wilmington, DE 

19803, US 

 

(11) 6016 

(73) ЗДРАВКО НИКОЛОВСКИ; БЛАГОЈА 

АТАНАСОВСКИ; МАЈА АТАНАСОВСКА 

ПЕТРОВСКА and ВЛАДИМИР ЛАБУДОВИЌ 

ул. Орце Николов бр. 107, 1000 Скопје, MK; 

бул. АСНОМ бр. 118/2-24, 1000 Скопје, MK; 

ул. Дебарца бр. 57/24, 1000 Скопје, MK and 

ул. Кочо Рацин бр. 14/6-2, 1000 Скопје,, MK 

 

(11) 5378 

(73) Incyte Holdings Corporation 

1801 Augustine Cut-Off Wilmington, DE 

19803, US 

 

(11) 5796 

(73) Incyte Holdings Corporation 

1801 Augustine Cut-Off Wilmington, DE 

19803, US 

 

(11) 5690 

(73) Summit (Oxford) Limited 

136A Eastern Avenue, Milton Park, 

Abingdon, Oxfordshire, OX14 4SB,, UK 

 

(11) 6088 

(73) Incyte Holdings Corporation 

1801 Augustine Cut-Off Wilmington, DE 

19803, US 

 

(11) 6236 

(73) Incyte Holdings Corporation 

1801 Augustine Cut-Off Wilmington, DE 

19803, US 

 

(11) 6762 

(73) Summit (Oxford) Limited 

136A Eastern Avenue, Milton Park, 

Abingdon, Oxfordshire, OX14 4SB,, UK 

 

(11) 7014 

(73) Summit (Oxford) Limited 

136A Eastern Avenue, Milton Park, 

Abingdon, Oxfordshire, OX14 4SB,, UK 

 

(11) 7601 

(73) Amor (Suzhou) Medical Sci-Tech Co., 

Ltd. 

1-401, No.8 Jinfeng Road, Suzhou New and 

Hi-tech Zone, CN 
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СПОЈУВАЊЕ 

 
(11) 3048 

(73) Bayer CropScience NV 

J.E. Mommaertslaan 14  1831 Diegem, BE 

 

(11) 3727 

(73) THUR S.R.L., 

Piazza Cittadella 13, 37122 Verona, IT 

 

(11) 3997 

(73) MSD ITALIA S.r.I. 

151 Via Vitorchiano, 00189 Rome, IT 

 

(11) 4142 

(73) E.R.SQUIBB & SONS, L.L.C. 

Route 206 & Province Line Road, 

Princeton, NJ 08540, US 

 

(11) 4268 

(73) SEDA INTERNATIONAL PACKAGING 

GROUP SPA 

Corso Salvatore D'Amato 73 80022 Arzano 

Napoli,, IT 

 

(11) 4306 

(73) E.R. SQUIBB & SONS, L.L.C. 

Route 206 & Province Line Road, 

Princeton, NJ 08540, US 

 

 

 

ПРЕСТАНОК 

 
(11) 554 

(73) ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА ТУТУН-ПРИЛЕП 

, MK 

 

(11) 555 

(73) ИНСТИТУТ ЗА ТУТУН-ПРИЛЕП 

Кичевски пат б.б., 97500 Прилеп, MK 

 

(11) 1002 

(73) Biogen International GmbH 

Landis + Gyr-Strasse 3 6300 Zug, CH 

 

(11) 1112 

(73) G.D. SEARLE & CO. (US/US), 

CORPORATE PATENT DEPT. 

P.O. Box 5110, Chicago, IL 60680-5110, US 

 

(11) 1273 

 (73) APLICATOR SYSTEM AB 

Metallvagen 6, 435 33 Molnlycke, SE 

 

(11) 1216 

(73) Avera Pharmaceuticals, Inc. and  Cornell 

Research Foundation, Inc. 

12730 High Bluff Drive, Suite 160, San Diego, 

CA 92130, US and  Cornell Business & 

Technology Park, 20 Thornwood Drive, Suite 

105, Ithaca New York 14850, US 

 

(11) 1265 

 (73) Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche 

Riunite S.p.A. 

Viale Shakespeare, 47, 00040 Roma , IT 

 

(11) 1551 

(73) SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche 

Riunite S.p.A 

Viale Shakespeare, 47 00144 Roma, IT 

 

(11) 1588 
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(73) Mitsubishi Pharma Corporation 

6-9, Hiranomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-

shi, Osaka 541-0046, JP 

 

(11) 1790 

(73) Mitsubishi Pharma Corporation 

6-9, Hiranomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-

shi, Osaka 541-0046, JP 

 

(11) 1921 

(73) GENENTECH, INC. 

1 DNA Way, South San Francisco California 

94080, US 

 

(11) 2089 

(73) Sanofi-Aventis 

174, Avenue de France,  75013 Paris, FR 

 

(11) 2216 

 (73) GENENTECH, INC. 

One DNA Way, South San Francisco, CA 

94080-4990 , US 

 

(11) 2763 

(73) GENENTECH, INC. 

1 DNA Way, South San Francisco  CA 94080-

4990, US 

 

(11) 2808 

(73) Amgen Inc., 

One Amgen Center Drive  Thousand Oaks, 

California  91320-1799, US 

 

(11) 2868 

(73) Red Hill Biopharma Ltd 

42 Givati Street  Ramat-Gan 52232, IL 

 

(11) 3111 

(73) РАМАНИ, Зубер 

ул.Кузман Шапкарев бр.9  6330 Струга, MK 

 

(11) 3396 

(73) "АМАК СП" АД ОХРИД 

ул. "15-ти Корпус" бр. 89, 6000 Охрид, MK 

 

(11) 3168 

 (73) УЗЕЛАЦ Мирко 

Бул. Мито Хаџивасилев 1000 Скопје, MK 

 

(11) 3140 

(73) НАСОВ, Илија 

ул."Вељко Влаховиќ" 18/42  1000 Скопје, 

MK 

 

(11) 3364 

(73) Intellect Neurosciences, Inc. 

465 West 23rd Street Apt. 12-J / New York, 

NY 10001, US 

 

(11) 3885 

(73) Genentech, Inc. 

1 DNA Way, South San Francisco, CA 94080-

4990, US 

 

(11) 4008 

(73)  Genentech, Inc. 

 1DNA Way, South San Francisco, CA 94080-

4990, US 

 

(11) 4303 

(73)  Genentech, Inc. 

1DNA Way, South San Francisco, CA 94080-

4990, US 
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(51)  C 12N 9/26  

(11)  7957   (13) Т1 

(21)  2015/150   (22) 19/03/2015 

(45) 30/04/2018 

(30)  452360P  05/03/2003  US 

(96)  05/03/2004 EP09012670.7 

(97)  21/01/2015 EP2163643 

(73)  Halozyme, Inc. 

11388 Sorrento Valley Road San Diego, CA 

92121, 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)  Bookbinder, Louis, H.; Frost, Gregory, L. and 

Kindu, Anirban 

(54)  РАСТВОРЛИВ ХИЈАЛУРОНИДАЗА 

ГЛИКОПРОТЕИН (SHASEGP), ПРОЦЕС ЗА 

НЕГОВА ПОДГОТОВКА, УПОТРЕБИ И 

ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ ОД ИСТИОТ 

(57)  1  Суштински прочистен хиалуронидаза 

полипептид, при што: 

 

полипептидот содржи најмалку една шеќерна 

половина која што е ковалентно прикачена на 

еден аспарагин остаток (N) на полипептидот; 

полипептидот е неутрално активен; 

полипептидот се состои од низа на 

аминокиселини кои што имаат најмалку 98% 

ознака на аминокиселинска низа со низата на 

аминокиселини изложени како аминокиселини 

1-448 од НИЗА ИД БР: 4; и 

полипептидот е растворлив. 

 има уште 20 патентни барања 

 

 

(51)  G 01N 33/68, G 01N 33/50, G 01N 33/573, C 

07K 16/22, C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61P 

35/00  

(11)  8009   (13) Т1 

(21)  2015/395   (22) 13/08/2015 

(45) 30/04/2018 
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(30)  20060784704P  21/03/2006  US; 

20060785330P  22/03/2006  US and 

20060871743P  22/12/2006  US 

(96)  21/03/2007 EP07868188.9 

(97)  20/05/2015 EP1989231 

(73)  Genentech, Inc. 

1 DNA Way 

South San Francisco, CA 94080-4990, US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  CHUNTHARAPAI, Anan; PLOWMAN, Greg; 

TESSIER-LAVIGNE, Marc; WU, Yan and YE, 

Weilan 

(54)  КОМБИНАТОРНА ТЕРАПИЈА КОЈА 

ВКЛУЧУВА АЛФА5БЕТА1 АНТАГОНИСТИ 

(57)  1  Анти-VEGF антагонист антитело, за 

употреба во метод за третирање на болест која 

има прекумерна ангиогенеза кај субјект,  

со администрирање анти-VEGF антагонист 

антитело и анти-алфа5бета1 антагонист 

антитело, кадешто анти-VEGF антагонист 

антителото и анти-алфа5бета1 антагонист 

антителото се администрирани во истовремени 

третмански циклуси.  

  

, има уште 18 патентни барања 

 

 

(51)  C 07D 263/52, C 07D 498/00, C 07D 419/14

  

(11)  7983   (13) Т1 

(21)  2016/281   (22) 05/05/2016 

(45) 30/04/2018 

(30)  US201161498110P  17/06/2011  US 

(96)  15/06/2012 EP12814591.9 

(97)  06/04/2016 EP2721016 

(73)  GlaxoSmithKline Intellectual Property (No. 

2) Limited 

980 Great West Road Brentford, Middlesex TW8 

9GS, GB 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  BROOKS, Carl; CHEUNG, Mui; EIDAM, 

Hilary, Schenck; GOODMAN, Krista, B.; 

HAMMOND, Marlys; HILFIKER, Mark, A.; HOANG, 
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Tram, H.; PATTERSON, Jaclyn, R.; STOY, Patrick 

and YE, Guosen 

(54)  АНТАГОНИСТИ TRPV4 

(57)  1  Соединение со формула (I): 

 

 

 

кадешто:  

R1 е водород, C1-3алкил, CH2OH, CH2-O-CH3, 

CH2OCH2Ph, CH2CN, CN, хало или C(O)OCH3;  

R2 е независно водород, CN, CF3, хало, 

SO2C1-3алкил, C1-3алкил или C CH;  

R3 е водород, C1-2алкил, CF3 или OH;  

R4 е водород, хало или C1-3алкил;  

X е CR4 или N;  

A е (CH2)n - Het; или A е (CH2)n-(CRaRb)-

(CH2)m-Het;  

Ra е водород или C1-3алкил, кадешто C1-

3алкилот може понатаму да биде супституиран 

со еден или повеќе хало;  

Rb е C1-3алкил;  

или Ra и Rb заедно со јаглеродниот атом кон 

кого се прикачени формира C3-6 циклоалкил 

група; или еден од јаглеродните атоми C3-6 

циклоалкил групата формирани од Ra и Rb 

може да бидат заменети со кислород за да 

формираат an оксетан, тетрахидрофурил или 

тетрахидропиранил група; или еден од 

јаглеродните атоми во C3-6 циклоалкил групата 

формирани од Ra и Rb може да бидат заменети 

со азот за да формираат пиролидинил или 

пиперидинил група;  

 

 

         

Het е:  
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кадешто Het може да биде супституиран со 

еден, два или три супституенти избрани од: 

хало, C1-5алкил, CN, CH2F, CHF2, CF3, C3-

6циклоалкил, (CH2)n-O-C1-3алкил, (CH2)n-

фенил, (CH2)n-пиридил, пиримидинил, 

пиразинил, CH(CH3)-O-C1-3алкил, CH(OH)-C1-

5алкил, C(CH3)2 - R5, C(O)N(CH3)p, N(C1-

3алкил)p, NH2, C(O)NH2, оксетан, оксетан-CH3, 

тетрахидрофурил, тетрахидропиранил, 

морфолинил, или пиразолил;  

кадешто фенил, пиразолил, и пиридил 

супституентот на Het може да биде понатаму 

супституиран со еден или два супституенти 

избрани од: хало, CN, OCH3, C1-3алкил или 

CF3;  

и C1-5алкил и C3-6циклоалкил супституентот 

на Het може да биде понатаму супституиран со 

CN или OH; R5 е CN, O-C1-4алкил, (CH2)m - 

OH, (CH2)p - O - C(O) - O - C1-5алкил, или O-

(CH2)p-O -R6;  

R6 е C1-4алкил или P(O)2(CH3)2;  

n е независно 0, 1 или 2;  

m е независно 0, 1 или 2;  

p е независно 1 или 2; и 

y е 1, 2 или 3;  

 

или негова фармацевтски прифатлива сол.  

 

2. Соединение од патентно барање 1 кадешто:  

  

, има уште 16 патентни барања 

 

 

(51)  B 01D 53/94, B 01J 29/74, B 01J 29/44, B 

01J 23/44, B 01J 29/12  

(11)  7982   (13) Т1 

(21)  2016/284   (22) 06/05/2016 

(45) 30/04/2018 

(30)  US145412P  16/01/2009  US 

(96)  15/01/2010 EP10732120.0 

(97)  20/04/2016 EP2387463 

(73)  BASF Corporation 

Florham Park, NJ 07932, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  NEUBAUER, Torsten; GRUBERT, Gerd; 

KAZI, Shahjahan, M.; DEEBA, Michel; PUNKE, 

Helmut, Alfred; MUELLER-STACH, Wolfgang, 

Torsten; ROTH, A., Stanley; HOKE, Barmont, 

Jeffrey; SUNG, Shiang; LI, Yuejin; WEI, Xinyi and 

WAN, Chung-Zong 

(54)  ПОВЕЌЕСЛОЈНИ КОМПОЗИТИ ЗА 

КАТАЛИЗАТОР ЗА ОКСИДАЦИЈА НА ДИЗЕЛ 

ГОРИВО 

(57)  1  Повеќеслоејн композит за катализатор 

за дизел гориво кој што содржи:  

 

каталитички материјал за оксидација на дизел 

гориво на еден преносител, при што ка-

та¬литичкиот материјал содржи паладиумска 

компонента во количина во распон од 5 до 75 

g/ft3 (0.18 до 2.65 kg/m3) и најмалку два слоја:  

45 

 јаглеводороден слој за задржување кој 

што има најмалку едно молекуларно сито, при 

што јаглеводородниот слој за задржување во 

суштина не содржи паладиум; и 

слој кој што содржи паладиум и кој што ја 

содржи паладиумската компонента, и кој што во 

суштина нема молекуларно сито, при што 

паладиумската компонента е пос¬тавена на 

висока површинска област, порозна 

рефракторна потпора од метален ок¬сид; 

 

при што високата површинска област, порозна 

рефракторна потпора од метален оксид со-

др¬жи алуминиум оксид кој што има волумен на 
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пора во распон од 0.5 до 1.5 cm3/g и просечен 

дијаме¬тар на пора од најмалку 75 Å. 

  

, има уште 12 патентни барања 

 

 

(51)  C 07K 14/47, A 61K 47/48, A 61P 15/08, A 

61P 25/28, A 61P 3/10, A 61P 35/00, A 61P 35/04, 

A 61P 5/24, A 61P 15/06, A 61P 15/00, A 61P 

3/06  

(11)  7977   (13) Т1 

(21)  2017/166   (22) 27/02/2017 

(45) 30/04/2018 

(30)   

(96)  29/07/2009 EP09803004.2 

(97)  30/11/2016 EP2314609 

(73)  Takeda Pharmaceutical Company Limited 

1-1 Doshomachi 4-chome Chuo-ku 

Osaka-shi, Osaka 541-0045, JP 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  ASAMI Taiji 

(54)  ДЕРИВАТ НА МЕТАСТИН И НЕГОВА 

УПОТРЕБА 

(57)  1  Дериват на метастин назначено со тоа, 

што е PEG5K(CS)-CO-Acp-Tyr-Asn-Trp-Asn-Ser-

Phe-Gly-Leu-Arg-Phe-NH2, PEG2K(CS)-CO-Acp-

Tyr-Asn-Trp-Asn-Ser-Phe-Gly-Leu-Arg-Phe-NH2, 

PEG20K(CS)-CO-Acp-Tyr-Asn-Trp-Asn-Ser-Phe-

Gly-Leu-Arg-Phe-NH2, PEG40K(AL)-CH2-Acp-Tyr-

Asn-Trp-Asn-Ser-Phe-Gly-Leu-Arg-Phe-NH2, 

PEG20K(HS)-CO-Acp-Tyr-Asn-Trp-Asn-Ser-Phe-

Gly-Leu-Arg-Phe-NH2, PEG40K(HS)-CO-Acp-Tyr-

Asn-Trp-Asn-Ser-Phe-Gly-Leu-Arg-Phe-NH2, 

PEG30K(AL)-CH2-Acp-Tyr-Asn-Trp-Asn-Ser-Phe-

Gly-Leu-Arg-Phe-NH2, PEG20K(CS)-CO-Acp-D-

Tyr-D-Trp-Asn-Thr-Phe-AzaGly-Leu-Arg(Me)-Trp-

NH2, PEG20K(CS)-CO-Acp-D-Tyr-Hyp-Asn-Thr-

Phe-AzaGly-Leu-Arg(Me)-Trp-NH2, PEG20K(CS)-

CO-Acp-D-Tyr-Glu-Asn-Thr-Phe(3F)-AzaGly-Leu-

Arg(Me)-Trp-NH2, или PEG20K(CS)-CO-Acp-D-

Tyr-Hyp-Asn-Thr-Phe(4F)-AzaGly-Leu-Arg(Me)-

Trp-NH2; или негова сол (каде што броевит и K 

претставуваат kDa, што е молекуларната 

тежина на PEG, (CS) претставува -CO(CH2)2-, 

(AL) претставува -(CH2)2-, и (HS) претставува -

(CH2)5-.).  

, има уште 12 патентни барања 
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(51)  C 07D 489/08, A 61K 31/485, A 61P 25/30

  

(11)  8006   (13) Т1 

(21)  2017/241   (22) 31/03/2017 

(45) 30/04/2018 

(30)  DK20110000948  06/12/2011  DK and 

US201161567148P  06/12/2011  US 

(96)  06/12/2012 EP12797909.4 

(97)  01/03/2017 EP2788357 

(73)  H. Lundbeck A/S 

Ottiliavej 9 

2500 Valby, DK 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  DE FAVERI, Carla and STIVANELLO, 

Mariano 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ НА 

НАЛМЕФЕН ХИДРОХЛОРИД 

(57)  Постапка за издвојување на налмефен 

хидрохлорид од водена композиција која го 

содржи налмефен хидрохлорид и налтрексон, 

при што спомнатата постапка ја опфаќа фаза 

на изолирање на налмефен хидрохлорид од 

некоја водена суспензија која што го опфаќа 

производот на припојување на налтрексон 

бисулфат и цврст налмефен хидрохлорид.   

, има уште 14 патентни барања

 

 

(51)  C 07D 403/12, C 07D 231/40, A 61K 31/415, 

A 61K 31/4184, A 61P 33/06  

(11)  7978   (13) Т1 

(21)  2017/403   (22) 31/05/2017 

(45) 30/04/2018 

(30)  US201361847185P  17/07/2013  US 

(96)  17/07/2014 EP14759317.2 

(97)  01/03/2017 EP3022200 

(73)  University of Washington; MMV Medicines 

for Malaria Venture and Drexel University 
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Seattle, WA 98105, US; 1215 Geneva, CH and 

Philadelphia, PA 19104, US 

(74)  МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ  

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

(72)  BURROWS, Jeremy; WYVRATT, Matthew; 

VAIDYA, Akhil; KORTAGERE, Sandhya; FAN, 

Erkang; CHATTERJEE, Arnab Kumar; NAGLE, 

Advait Suresh and KATO, Tomoyo 

(54)  НОВИ АНТИ-МАЛАРИЧНИ АГЕНТИ 

(57)  1  Пиразоло дериват во согласност со 

формулата (I),  

 

 

 

каде што X1 е одбран од F и H; X2 е одбран од 

Cl и F; R1 е одбран од метил и 

трифлуорометил; R2 е одбран од следните 

групи:  

 

  

и 

 

 

како и било која негова фармацевтски 

прифатлива сол, хидрат, солват, полиморф, 

тавтомери, геометриски изомери, или оптички 

активни изомери. 

  

, има уште 13 патентни барања 

 

 

(51)  F 16D 65/12  

(11)  7979   (13) Т1 

(21)  2017/404   (22) 31/05/2017 

(45) 30/04/2018 

(30)  DE102014107228  22/05/2014  DE 

(96)  21/05/2015 EP15723539.1 

(97)  01/03/2017 EP3022458 

(73)  KNORR-BREMSE Systeme für 

Nutzfahrzeuge GmbH 

80809 München, DE 

(74)  МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ  

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

(72)  PAHLE, Wolfgang and KOTTEDER, Stephan 

(54)  ЦЕНТРАЛНА ВРСКА НА ДИСК НА 

СОПИРАЧКА 

(57)  1  1. Централната врска на дискот на 

сопирачката, кадешто, центарот (2) на возачите 

(22) кои се протегаат од прирабница на тркало 

(21) на главата (2) во аксијален правец во 

однос на оската на ротација (A) заедно со 

дискот на сопирачка (1) и центарот (2) и кои се 

вклучуват во заб-како начин помеѓу поддршка 

на елементи (12) кои се поставени на 

внатрешниот периметар на дискот на 

сопирачката (1) се протегаат во тој правец на 

оската на ротација (А), кадешто, страничните 

крила (23) на возачите (22) се ориентирани 

радијално или барем приближно радијално во 

однос на оската на ротација (A) и страничните 

крила (15) на придружни елементи (12) се 

ориентирана паралелно на страничните крила 
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(23) на дисковите (22), кадешто, страничните 

крила (23) на секој од возачите (22) се 

ориентирани под агол од (α) од 15º до 30 º од 

едни до други, се карактеризира со тоа што 

секој од возачите (22 ) има отвори (251) кој се 

протега аксијално во насока на прирабница на 

тркалото (21) формира странична мрежна 

поддршка (252), кадешто, пред се се соочува со 

слободните краеви (253) на мрежата за 

поддршка (252) се конфигурирани како 

притисок  (29) за аксијално лоцирање на дискот 

на сопирачката (1).  

, има уште 17 патентни барања 

 

 

(51)  A 61K 31/716, A 61K 31/718, A 61K 31/721, 

A 61K 47/02, A 61K 47/36, A 61K 9/00, A 61K 

9/08, A 61P 35/04  

(11)  7980   (13) Т1 

(21)  2017/437   (22) 09/06/2017 

(45) 30/04/2018 

(30)   

(96)  25/07/2014 EP14745106.6 

(97)  15/03/2017 EP3027196 

(73)  Fresenius Kabi Deutschland GmbH 

Else-Kröner-Strasse 1 

61352 Bad Homburg, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  BAASNER, Silke; SUNDERMANN, Bernd; 

WALZ, Lars; NOCKEN, Frank and MEYER, 

Christoph 

(54)  ПОЛИСАХАРИД ЗА УПОТРЕБА ВО 

СПРЕЧУВАЊЕТО НА ФОРМИРАЊЕ И/ИЛИ 

ПОВТОРУВАЊЕ НА МЕТАСТАЗИ 

(57)  1  Полисахарид што содржи опционално 

супституирани, моносахаридни единици 

поврзани преку алфа-гликозидни врски, 

назначено со тоа, што полисахаридот е 

неутрален, празен полисахарид, и има рбетен 

ланец составен од алфа-1,4-гликозидно 

поврзани анхидроглукозни единици, како 

терапевтски активно соединение за употреба во 

спречување на формирање и/или повторување 

на метастази преку администрирање на  

телесна празнина на субјект кој боледува од 

канцер.  

, има уште 14 патентни барања 
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(51)  C 07C 307/08, A 61K 31/18, A 61K 31/277, A 

61P 25/08  

(11)  7981   (13) Т1 

(21)  2017/441   (22) 12/06/2017 

(45) 30/04/2018 

(30)   

(96)  17/06/2017 EP13807707.8 

(97)  05/04/2017 EP2865663 

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

6-10, Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku 

Tokyo 112-8088, JP 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  TANAKA Toshiaki; SORIMACHI Keiichi; 

KAZUTA Yuji; WATANABE Toru; SAITO Minako; 

KITA Yoichi; HIGASHIYAMA Hiroyuki; HANADA 

Takahisa; TERAMOTO Tetsuyuki; KOSASA 

Takashi and ISHIKAWA Yukio 

(54)  НОВИ ИНДАНСУЛФАМИД ДЕРИВАТИ 

(57)  1  Соединение или негова фармацевтски 

прифатлива сол, назначено со тоа, што е 

одбрано од групата:  

1) N-[(1S)-2,2,5,7-тетрафлуоро-2,3-дихидро-1H-

инден-1-ил]сулфамид, 

2) N-[(1S)-2,2,4,7-тетрафлуоро-2,3-дихидро-1H-

инден-1-ил]сулфамид, 

3) (+)-N-(2,2,4,6,7-пентафлуоро-2,3-дихидро-1H-

инден-1-ил)сулфамид, 

4) N-[(1S*)-5-циано-2,2-дифлуоро-7-метил-2,3-

дихидро-1H-инден-1-ил]сулфамид, 

5) (-)-N-(7-хлоро-2,2,5-трифлуоро-2,3-дихидро-

1H-инден-1-ил)сулфамид, 

6) (-)-N-(7-хлоро-2,2,4-трифлуоро-2,3-дихидро-

1H-инден-1-ил)сулфамид, 

7) (-)-N-(7-хлоро-2,2-дифлуоро-2,3-дихидро-1H-

инден-1-ил)сулфамид, 

8) (-)-N-(7-хлоро-2,2,6-трифлуоро-2,3-дихидро-

1H-инден-1-ил)сулфамид, 

9) (+)-N-(5-хлоро-2,2,7-трифлуоро-2,3-дихидро-

1H-инден-1-ил)сулфамид, 

10) N-[(1S)-2,2-дифлуоро-7-метил-2,3-дихидро-

1H-инден-1-ил]сулфамид, 

11) N-[(1S)-2,2,5-трифлуоро-7-метил-2,3-

дихидро-1H-инден-1-ил]сулфамид, 
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12) N-[(1S*)-2,2,4-трифлуоро-7-метил-2,3-

дихидро-1H-инден-1-ил]сулфамид, 

13) N-[(1S*)-7-(дифлуорометил)-2,2-дифлуоро-

2,3-дихидро-1H-инден-1-ил]сулфамид, 

14) N-[(1R*,2R*)-2,4,7-трифлуоро-2,3-дихидро-

1H-инден-1-ил]сулфамид, 

15) (-)-N-[(1R*,2R*)-7-хлоро-2,4-дифлуоро-2,3-

дихидро-1H-инден-1-ил]сулфамид, 

16) (+)-N-[(1R*,2R*)-7-хлоро-2,4-дифлуоро-2,3-

дихидро-1H-инден-1-ил]сулфамид, 

17) (-)-N-[(1R*,2R*)-7-хлоро-2,5-дифлуоро-2,3-

дихидро-1H-инден-1-ил]сулфамид, 

18) (+)-N-[(1R*,2R*)-4-хлоро-7-флуоро-2-

метокси-2,3-дихидро-1H-инден-1-ил] сулфамид, 

19) (+)-N-(7-хлоро-4-флуоро-2,3-дихидро-1H-

инден-1-ил)сулфамид, 

20) (±)-N-(5-флуоро-7-метил-2,3-дихидро-1H-

инден-1-ил)сулфамид, 

21) (-)-N-(4-флуоро-7-метил-2,3-дихидро-1H-

инден-1-ил)сулфамид, 

22) (+)-N-(4-флуоро-7-метил-2,3-дихидро-1H-

инден-1-ил)сулфамид, 

23) (+)-N-(7-метил-2,3-дихидро-1H-инден-1-

ил)сулфамид, 

24) (±)-N-(5-хлоро-7-метил-2,3-дихидро-1H-

инден-1-ил)сулфамид, 

25) (-)-N-(4-хлоро-7-флуоро-2,3-дихидро-1H-

инден-1-ил)сулфамид, 

26) (+)-N-(7-хлоро-5-циано-2,3-дихидро-1H-

инден-1-ил)сулфамид, 

27) (-)-N-(7-хлоро-5-циано-2,3-дихидро-1H-

инден-1-ил)сулфамид, 

28) (-)-N-(5-хлоро-7-флуоро-2,3-дихидро-1H-

инден-1-ил)сулфамид, 

29) N-[(1S)-4,7-дифлуоро-2,3-дихидро-1H-

инден-1-ил]сулфамид, 

30) (+)-N-(7-хлоро-2,3-дихидро-1H-инден-1-

ил)сулфамид, 

31) (+)-N-(5-циано-7-метил-2,3-дихидро-1H-

инден-1-ил)сулфамид, 

32) (-)-N-(5-циано-7-метил-2,3-дихидро-1H-

инден-1-ил)сулфамид, 

33) N-[(1S)-7-хлоро-5-флуоро-2,3-дихидро-1H-

инден-1-ил]сулфамид и 

34) (-)-N-(4,6,7-трифлуоро-2,3-дихидро-1H-

инден-1-ил)сулфамид. 

  

, има уште 8 патентни барања 

 

 

(51)  C 07K 14/435, C 07K 14/705, C 07K 14/78, C 

12N 15/62  

(11)  8011   (13) Т1 

(21)  2017/452   (22) 14/06/2017 
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(45) 30/04/2018 

(30)  PL39357811  05/01/2011  PL 

(96)  05/01/2012 EP12700215.2 

(97)  15/03/2017 EP2661496 

(73)  Adamed Sp. z o.o. 

Pienków 149 

05-152 Czosnów k/Warszawy, PL 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  PIECZYKOLAN, Jerzy Szczepan; PAWLAK, 

Sebastian Dominik; ZEREK, Bartlomiej Maciej and 

RÓZGA, Piotr Kamil 

(54)  АНТИКАНЦЕР ФУЗИОН ПРОТЕИН 

(57)  1  Фузион протеин што содржи:  

- домен (a) што содржи фунцкионален 

фрагмент од секвенца од растворлив hTRAIL 

протеин почнувајќи со амино киселина во 

позиција не пониска од hTRAIL95 и способна да 

индуцира апоптотичен сигнал во клетки од 

цицачи после врзување за нејзините рецептори 

на површината на клетките, или хомолог на 

наведениот фунцкионален фрагмент што има 

најмалку 70% идентичност на секвенца со 

наведениот фунцкионален фрагмент; и 

- домен (б) што сочинува секвенца од анти-

ангиогенски ефектор пептид што е инхибиторот 

на рецептор на фактор за раст и е одбран од 

групата од од фрагменти од фактор за раст од 

VEGF фрагмент од СЕК. Бр. 17, PDGF 

фрагмент од СЕК. Бр. 22 и EGF фрагмент од 

СЕК. Бр. 23; 

 назначено со тоа, што секвенцата од 

домен (б) е прикачена на C - завршеток или N - 

завршеток од домен (a). 

  

, има уште 12 патентни барања 

 

 

(51)  C 07D 409/14, C 07D 401/14, A 61K 

31/4545, A 61K 31/496, A 61P 35/00  

(11)  8012   (13) Т1 

(21)  2017/453   (22) 14/06/2017 

(45) 30/04/2018 

(30)  US201361766922P  20/02/2013  US 

(96)  18/02/2014 EP14754294.8 

(97)  05/04/2017 EP2960238 
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(73)  Eisai R&D Management Co., Ltd. 

6-10, Koishikawa 4-chome Bunkyo-ku 

Tokyo 112-8088, JP 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  FUNASAKA, Setsuo;  OKADA, Toshimi; 

TANAKA, Keigo; NAGAO, Satoshi; OHASHI, Isao; 

YAMANE, Yoshinobu; NAKATANI, Yusuke and 

KAROJI, Yuki 

(54)  МОНОЦИКЛИЧЕН ПИРИДИН ДЕРИВАТ 

(57)  1  Соединение претставено со следнава 

формула (IA) или негова фармацевтски 

прифатлива сол 

  

  

 

 назначено со тоа, што  

n претставува 0 до 2; 

A претставува C6-10 арилен група или C3-5 

хетероарилен група; 

G претставува единечна врска, кислороден 

атом или -CH2-; 

E претставува C3-5 не-ароматски хетероцикл 

што содржи азот; 

R1 претставува циано група, моно-C1-6 

алкиламино група, ди-C1-6 алкиламино група, 

C2-6 алкил група опционално супституиран од 1 

до 3 халоген атоми, C1-6 алкокси група 

опционално супституиран од 1 до 3 халоген 

атоми или една хидроксил група, C1-6 алкокси 

C1-6 алкил група опционално супституирана од 

1 до 3 халоген атоми, или C1-6 алкокси C1-6 

алкокси група опционално супституирана од 1 

до 3 халоген атоми; 

R2 претставува водороден атом, халоген атом, 

хидроксил група, C2-6 ацил група опционално 

супституиран од еден супституент одбран од 

група S опишана долу, C1-6 алкил група 

опционално супституирана од 1 до 3 халоген 

атоми, хидрокси C1-6 алкил група опционално 

супституирана од 1 до 3 халоген атоми, или C3-

5 не-ароматска хетероциклична група што 

содржи азот; 

R3 претставува водороден атом, оксо група, 

C1-6 алкил група опционално супституиран од 1 

до 3 халоген атоми, или C1-6 алкокси група 

опционално супституиран од 1 до 3 халоген 

атоми; 

R4 претставува C1-6 алкил група, под услов да 

кога E претставува азетидин прстен и R2 или 

R3 е присутен на азотен атом на азетидин 

прстенот, R2 или R3 не претставуваат 

водороден атом; и 

групата S претставува група составена од 

хидроксил група, моно-C1-6 алкиламино група, 

ди-C1-6 алкиламино група, C1-6 алкокси група и 

C3-5 не-ароматска хетероциклична група што 

содржи азот. 

  

, има уште 15 патентни барања 

 

 

(51)  A 61K 38/12, A 61K 38/21, A 61K 9/48, A 

61K 47/12, A 61K 9/00, A 61K 38/28  

(11)  8013   (13) Т1 

(21)  2017/461   (22) 20/06/2017 

(45) 30/04/2018 

(30)   

(96)  17/09/2009 EP09814164.1 

(97)  22/03/2017 EP2343982 

(73)  Chiasma Inc. 

275 Wyman Street, Suite 250, Waltham, MA 

02451,, US 
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(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  SALAMA, Paul; MAMLUK, Roni; MAROM, 

Karen; WEINSTEIN, Irina and TZABARI, Moshe 

(54)  ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ И 

ПОВРЗАНИ МЕТОДИ ЗА ИСПОРАКА 

(57)  1  Состав што содржи суспензија која 

содржи мешавина од хидрофобен медиум и 

тврда форма назначено со тоа, што тврдата 

форма содржи терапевтски ефективна 

количина од терапевтски агенс и барем една 

сол на масна киселина со среден ланец, и каде 

што солта на масна киселина со среден ланец 

е присутна во составот во количина од 10% или 

повеќе од тежината, 

 каде што терапевтскиот агенс е 

октреотид. 

  

, има уште 19 патентни барања 

 

 

(51)  A 61K 9/20, A 61K 31/277  

(11)  8014   (13) Т1 

(21)  2017/473   (22) 22/06/2017 

(45) 30/04/2018 

(30)   

(96)  14/09/2010 EP10752585.9 

(97)  05/04/2017 EP2477611 

(73)  SANOFI 

54, rue La Boétie 

75008 Paris, FR 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  HAUCK, Gerrit 

(54)  (Z)-2-ЦИАНО-3-ХИДРОКСИ-БУТ-2-ЕНСКА 

КИСЕЛИНА-(4'-ТРИФЛУОРОМЕТИЛФЕНИЛ)-

АМИД ТАБЛЕТНИ ФОРМУЛАЦИИ СО 

ПОДОБРЕНА СТАБИЛНОСТ 

(57)  1  Цврст фармацевтски состав составен 

суштински од  

a) 1 % до 30 % тежина: тежина Терифлуномид, 

или негова фармацевтски прифатлива базна 

адитивна сол, 

б) 5 % до 20 % тежина: тежина дезинтегрант, 

ц) 0 % до 40 % тежина: тежина врзувач, 
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д) 0.1 % до 2 % тежина: тежина лубрикант и 

е) преостанатиот процент содржи разредувачи, 

 под услов да наведениот наведениот 

фармацевтски состав не содржи колоиден 

силикон диоксид. 

  

, има уште 12 патентни барања 

 

 

(51)  C 07D 417/14, A 61K 31/403, A 61K 

31/4025, A 61K 31/5377, A 61P 35/00  

(11)  8015   (13) Т1 

(21)  2017/491   (22) 29/06/2017 

(45) 30/04/2018 

(30)   

(96)  11/07/2014 EP14758600.2 

(97)  12/04/2017 EP3019497 

(73)  Les Laboratoires Servier 

35, rue de Verdun 

92284 Suresnes Cedex, FR 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(72)  LETELLIER, Philippe; LE FLOHIC, Alexandre 

and GUIDOTTI, Jérôme 

(54)  НОВА СОЛ НА -3-[(3-{[4-(4-

МОРФОЛИНИЛМЕТИЛ)-1Н-ПИРОЛ-2-

ИЛ]МЕТИЛЕН}-2-ОКСО-2,3-ДИХИДРО-1Н-

ИНДОЛ-5-ИЛ)МЕТИЛ}-1,3-ТИЈАЗОЛИДИН-2,4-

ДИОН, НЕЈЗИНА ПОДГОТОВКА И 

ФОРМУЛАЦИИ ШТО ЈА СОДРЖАТ 

(57)  , има уште  патентни барања 

 

 

(51)  G 01N 33/53, C 07K 16/30, A 61K 39/395, A 

61P 35/00  

(11)  8016   (13) Т1 

(21)  2017/492   (22) 29/06/2017 

(45) 30/04/2018 

(30)   

(96)  08/12/2010 EP10798996.4 

(97)  19/04/2017 EP2510012 

(73)  Bayer Pharma Aktiengesellschaft 

Müllerstrasse 178 

13353 Berlin, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  LINDEN, Lars; HARRENGA, Axel; GREVEN, 

Simone; CAO, Yong-Jiang; LEDER, Gabriele; 

STELTE-LUDWIG, Beatrix; FINNERN, Ricarda; 

DITTMER, Frank; MAYER-BARTSCHMID, Anke; 

FRANZ, Juergen; WILLUDA, Jörg and TEBBE, Jan 

(54)  АНТИ-C4.4A АНТИТЕЛА И НИВНИ 

УПОТРЕБИ 

(57)  1  Изолирано антитело или антиген-

врзувачки фрагмент на истото што специфично 

се врзува за амино киселини 1 - 85 од СЕК ИД 

БР:1, назначено со тоа, што наведеното 

антитело или антиген-врзувачки фрагмент на 

истото е интернализирано после врзување за 

C4.4a експресиони клетки, и каде што 

наведеното антитело или антиген-врзувачки 

фрагмент на истото ги содржи променливите 

секвенците од CDR од тешкиот ланец:  

H-CDR1 содржи СЕК ИД БР:45, H-CDR2 содржи 

СЕК ИД БР:46, и H-CDR3 содржи СЕК ИД 

БР:47, 

и каде што наведеното антитело или антиген-

врзувачки фрагмент на истото ги содржи 

променливите секвенци од CDR од лесниот 

ланец:  
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L-CDR1 содржи СЕК ИД БР:48, L-CDR2 содржи 

СЕК ИД БР:49, и 

L-CDR3 содржи СЕК ИД БР:50. 

  

, има уште 16 патентни барања 

 

 

(51)  B 01D 11/00, C 22B 3/38  

(11)  7934   (13) Т1 

(21)  2017/511   (22) 05/07/2017 

(45) 30/04/2018 

(30)  FI20090005121  09/02/2009  FI 

(96)  08/02/2010 EP10738251.7 

(97)  31/05/2017 EP2393566 

(73)  OUTOTEC (FINLAND) OY 

Rauhalanpuisto 9 02230 Espoo, FI 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  NYMAN, Bror; EKMAN, Eero; PEKKALA, 

Pertti; LAITALA, Hannu and SAARIO, Rami 

(54)  Метод и уредување за сепаратирање на 

две солуции мешани во дисперсија во две 

солуции фази во течен ликвиден 

екстракцијски сепарациски клетки 

(57)  Постапката за одделувње на два 

раствора,мешани во дисперзија во две фази на 

солуција во екстракција на течност во 

сепарациона клетка (1), при што методот на 

дисперзија се венесува во клетките во центарот 

на двојниот крај (2) при што испорачаната 

дисперзија е поделена на првиот водилен ѕид 4 

позициониран под наклонет агол во однос на 

вертикалната насока со цел да се дистрибутира 

дисперзирабниот проток по должина на 

клетката преку кои клиренсот на јазолот 

дисперзијата е пресудна да продолжи во 

близина на клеторичното дно  

 

дисперзијата распределана по должината на 

ширината на клетката 1е спречена да продолжи 

дирекно по во должината на на насока на 

клетаката само вио близина на дното на 

клетката 3 со помош на спомнатиот клиренс 

јазол.   

, има уште 0 патентни барања
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(51)  C 07D 401/14, C 07D 401/04, A 61K 31/517, 

A 61P 35/00  

(11)  7935   (13) Т1 

(21)  2017/512   (22) 05/07/2017 

(45) 30/04/2018 

(30)  US20060847471P  26/09/2006  US 

(96)  25/09/2007 EP11174056.9 

(97)  31/05/2017 EP2420498 

(73)  Celgene Corporation 

86 Morris Avenue 

Summit, NJ 07901, US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  Muller, George W. and Man, Hon-Wah 

(54)  Деривати на 5-супституиран 

хиназолинон како антиканцер агенси 

(57)  1  1. Соединение на формула (II):  

 

 

 

или неговата фармацевтски прифатлива сол, 

солват или стереоизомер за употреба во 

постапка на лекување, управување или 

превенирање на канцер на кожа, бели дробови, 

јајници, простата, дебело црево, ректум, мозок, 

глава и врат, грло, панкреас, коски, црн дроб 

или мочен меур во која: 

R4 e: водород; хало; -(CH2)nOH; (C1-C6)aлкил, 

по избор супституиран со едно или повеќе хало; 

или (C1-C6)aлкокси, по избор супституиран со 

едно или повеќе хало; 

R5 e: водород; -(CH2)nOH; фенил; -O-(C1-

C6)aлкил; или (C1-C6)aлкил, по избор 

супституиран со едно или повеќе хало; 

R6 e: водород; или (C1-C6)aлкил, по избор 

супстируиран  со едно или повеќе хало; и 

n e 0, 1 или 2. 

  

, има уште 13 патентни барања 

 

 

(51)  B 21B 37/26  

(11)  7937   (13) Т1 

(21)  2017/513   (22) 05/07/2017 

(45) 30/04/2018 

(30)   

(96)  29/05/2015 EP15169819.8 

(97)  14/06/2017 EP3097992 

(73)  Giebel Kaltwalzwerk GmbH 

Im Ostfeld 1 58642 Iserlohn, DE 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  Scharfenorth, Stephan, Dr. 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ПОСТЕПЕНО ТРКАЛЕЊЕ 

НА МЕТАЛНА ЛЕНТА 

(57)  1  Постапка за постепено трклалење на 

метална лента (4), во кое металната лента (4) 

се одмотува од одмотачот (5) и се намотува на 

намотувачот (6), при што металната лента (4) 

во тек на тркалење е водена низ отвор (3) 

помеѓу ролерi формиран помеѓу два работнi 

ролери (1, 2), a oтворот (3) помеѓу ролери се 

менува спрема целта во тек на тркалење, 

поради што дебелината на металната лента (4) 

се менува постепено во подужниот правец (7) 
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во тек на тркалење, 

н а з н а ч е н  со  т о а, што затегнување а 

лентата, применето на металната лента (4), се 

контролира на посебен начин, така што силата 

(W) на трклење, која што ја применуваат 

работните ролери (1, 2) на металната лента (4), 

е константна или приближно константна во тек 

на тркалење. 

  

, има уште 7 патентни барања 

 

 

(51)  A 61K 31/16, A 61K 31/568, A 61K 31/685, A 

61K 31/688, A 61K 31/715, A 61K 31/728, A 61K 

9/00, A 61K 38/13, A 61K 38/18, A 61P 27/02, A 

61P 27/04  

(11)  7938   (13) Т1 

(21)  2017/514   (22) 05/07/2017 

(45) 30/04/2018 

(30)  US20080051112P  07/05/2008  US 

(96)  08/04/2009 EP15151634.1 

(97)  14/06/2017 EP2915529 

(73)  The Regents of the University of California 

and Schepens Eye Research Institute 

1111 Franklin Street, 12th Floor Oakland, CA 

94607, US and 20 Staniford Street Boston, MA 

02114, US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  Sullivan, Benjamin; Schmidt, Tannin, A. and 

Sullivan, David, A. 

(54)  ТЕРАПЕВТСКО НАДОПОЛНУВАЊЕ И 

ЗБОГАТУВАЊЕ НА ЛУБРИКАЦИЈАТА НА 

ОКУЛАРНАТА ПОВРШИНА 

(57)  1  Фармацевтски состав содржи  PRG4, 

или лубрикантски нивен фрагмент,за употреба 

во третман,со топикална апликација на 

окуларна површина , на една окуларна 

лубрикакација недостаток или симптоми 

придружени од нив.  

, има уште 15 патентни барања 
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(51)  H 01L 35/32, H 05K 7/20  

(11)  7945   (13) Т1 

(21)  2017/515   (22) 06/07/2017 

(45) 30/04/2018 

(30)  US201361896287P  28/10/2013  US 

(96)  28/10/2014 EP14799602.9 

(97)  05/07/2017 EP3063798 

(73)  Phononic Devices, Inc. 

800 Capitola Drive Suite 7 Durham, North 

Carolina 27713, US 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768 

(72)  YADAV, Abhishek; OLSSON, Mattias K-O 

and NEWMAN, Devon 

(54)  ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНА ТОПЛИНСКА 

ПУМПА СО КОНСТРУКЦИЈА ВО ВИД НА 

ОКЛОП И ОДБОЈНИК ("SAS") 

(57)  , има уште  патентни барања 

 

 

(51)  H 04N 7/24  

(11)  7946   (13) Т1 

(21)  2017/516   (22) 06/07/2017 

(45) 30/04/2018 

(30)  KR20100031143  05/04/2010  KR 

(96)  05/04/2011 EP11766124.9 

(97)  05/07/2017 EP2545710 

(73)  Samsung Electronics Co., Ltd. 

129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si 

Gyeonggi-do 16677, KR 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  ALSHINA, Elena; ALSHIN, Alexander and 

SHLYAKHOV, Nikolay 

(54)  ПОСТАПКА И УРЕД ЗА КОДИРАЊЕ НА 

ВИДЕО ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ВРЕДНОСТ 

НА ПИКСЕЛ СПОРЕД ПИКСЕЛНИ ГРУПИ, И 

ПОСТАПКА И УРЕД ЗА ДЕКОДИРАЊЕ НА 

ВИДЕО СПОРЕД ИСТОТО 

(57)  1  Постапка за декодирање на видео за 

компензација на вредност на пиксел, 

постапката содржи:  

добивање, од податочен тек, информација за 

компензација за вредност на пиксел и вредност 

на компензација; 

екстрахирање на кодиран податок на слика од 

податочен тек преку синтаксичка анализа на 

податочниот тек од кодирана слика; 

декодирање на екстрахиран податок на слика и 

изведување на деблокирање-филтрирање на 

декодираниот податок на слика; 

одредување на пикселна група којашто содржи 
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постоен пиксел за да биде компензиран за, со 

употреба на екстрахирана компензациска 

вредност, помеѓу пикселите од деблокирана-

филтрирана слика; и 

компензација на грешка помеѓу постојниот 

пиксел на определената пикселна група и 

кореспондентен оригинален пиксел со помош 

на екстрахирана компензациска вредност, 

кадешто компензацијата на грешка содржи: 

кога информацијата околу компензацијата на 

вредност на пикслеот покажува прв тип во 

однос на појасот на вредностите на пикселот, 

определување на појас којшто содржи вредност 

на пиксел од постојниот пиксел на 

определената група пиксели, и 

кога целокупната вредност на пикселите е од 0 

до максимална вредност од вредностите на 

пикселите, и секција кореспондентна на 

вкупниот опсег на вредностите на пикселите 

која е еднакво поделена во множество на 

појаси, појасот е еден од множеството појаси, и 

компензациската вредност соодветствува на 

појасот од множестворо на појаси, и  

кадешто компензацијата на грешка содржи: 

кога информацијата околу компензацијата на 

вредност на пикслеот покажува прв тип во 

однос нивоата на гранична вредност, 

определување на ниво на гранична вредност на 

постојниот пиксел (30) со споредба на 

вредноста на пикселот од постојната вредност 

(30) со вредностите на пикселот од соседните 

пиксели (31, 32, 33, 34, 35, 36 and 37) во 

деблокираната-филтрирана слика; и 

додавање, кон вредноста на пискелот од 

постојниот пиксел, компензациската вредност 

соодветствува со нивото на гранична вредност, 

и 

нивото на гранична вредност е од множеството 

нивоа на гранични вредности. 

  

, има уште 0 патентни барања 

 

 

(51)  C 07K 16/28  (11)  7944   (13) Т1 
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(21)  2017/517   (22) 06/07/2017 

(45) 30/04/2018 

(30)  US201261667058P  02/07/2012  US 

(96)  02/07/2013 EP13737946.7 

(97)  28/06/2017 EP2867258 

(73)  Bristol-Myers Squibb Company 

Route 206 and Province Line Road 

Princeton, NJ 08543, US 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  SRINIVASAN, Mohan and LONBERG, Nils 

(54)  ОПТИМИЗАЦИЈА НА ЧОВЕЧКИ 

АНТИТЕЛА КОИ ГО ВРЗУВААТ ГЕНОТ-3 

(LAG-3)АКТИВИРАЧ НА ЛИМФОЦИТИТЕ, И 

НИВНА УПОТРЕБА 

(57)  1  Изолирано моноклонално антитело, или 

негов антиген-сврзувачки дел, кое го врзува 

човековиот LAG-3, при што регионите на 

тешката низа CDR1, CDR2, и CDR3 се 

претставени со аминокиселинските секвенци со 

SEQ ID NOs (секвенци со идентификациони 

броеви): 15, 16, и 17, соодветно, и каде што 

регионите на лесната низа CDR1, CDR2, и 

CDR3 се претставени со аминокиселинските 

секвенци со SEQ ID NOs: 18, 19, и 20, 

соодветно  

, има уште 12 патентни барања 

 

 

(51)  C 07D 471/06, C 07D 498/06, C 07D 487/08, 

C 07D 487/06  

(11)  7950   (13) Т1 

(21)  2017/518   (22) 06/07/2017 

(45) 30/04/2018 

(30)  US201161515401P  05/08/2011  US 

(96)  06/08/2012 EP12762427.8 

(97)  07/06/2017 EP2739628 

(73)  Bristol-Myers Squibb Company 

Route 206 and Province Line Road Princeton, 

NJ 08543, US 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  EWING, William R.; YANG, Wu; CORTE, 

James R.; GILLIGAN, Paul J.; WANG, Yufeng; 

FANG, Tianan; SMITH II, Leon M. and PINTO, 

Donald J. 

(54)  НОВИ ЦИКЛИЧНИ МАКРОМОЛЕКУЛИ 

КАКО ИМХИБИТОРИ НА ФАКТОРОТ XIA 

(57)  , има уште  патентни барања 

 

 

(51)  C 12Q 1/68  

(11)  7955   (13) Т1 

(21)  2017/519   (22) 07/07/2017 

(45) 30/04/2018 

(30)  USP906943  13/03/2007  US 

(96)  11/03/2008 EP12154109.8 

(97)  12/07/2017 EP2465950 

(73)  Amgen Inc. 

One Amgen Center Drive Thousand Oaks, CA 

91320-1799, US 

(74)  ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ   

бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000, 

Скопје 

(72)  FREEMAN, Daniel; JUAN, Todd and 

RADINSKY, Robert 

(54)  K-RAS МУТАЦИИ И ТЕРАПИЈА СО ANTI-

EGFR АНТИТЕЛА 

(57)  1  Постапка за предвидување дали 

пациент кој боледува од колоректален канцер 

нема да реагира на третман со панитумумаб, 
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која што вклучува утврдување на присуство или 

отсуство на Т20М и G12V мутација во K-ras во 

тумор од наведениот пациент, каде што 

присуството на мутациите покажува дека 

пациентот нема да реагира на третман со 

панитумумаб.  

, има уште 5 патентни барања 

 

 

(51)  G 01N 33/49, A 61K 31/216, A 61K 31/235

  

(11)  7956   (13) Т1 

(21)  2017/520   (22) 07/07/2017 

(45) 30/04/2018 

(30)  US201161542100P  30/09/2011  US and 

US201161564668P  29/11/2011  US 

(96)  09/03/2012 EP12835407.3 

(97)  03/05/2017 EP2760479 

(73)  Horizon Therapeutics, LLC 

150 S. Saunders Rd. Lake Forest IL 60045, US 

(74)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(72)  SCHARSCHMIDT, Bruce and 

MOKHTARANI, Masoud 

(54)  ЛЕК ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА АЗОТ ЗА 

УПОТРЕБА ВО ПОСТАПКА НА ЛЕКУВАЊЕ НА 

ПОРЕМЕТУВАЊЕ НА СОБИРАЊЕ НА АЗОТ 

(57)  Глицерил три  4 фенилбутират HPN-100 за 

употреба во постапката на лекување на 

пореметување на собирање на азот кај субјекти 

при што постапката опфаќа подесување на 

доза на глицерил три- 4 фенилбутирал  HPN-

100за да се достигне ниво на амоњај во крвта 

при гладување кое е помало од или еднакво од 

горната граница на нормала за амоњак во крват 

про што подесување на дозата опфаќа А) 

мерење на нивото на амонијак во крвта при 

гладување кај субјектот Б) споредувањето на 

ниво на амоњак во крвта при гладување на со 

ULN за амоњак во крвта   и В) давање на 

субјектот на зголемена доза на глицерил три 4 

фенилбутират HPN-100 доколку нивото на 

амоњак во крвта при гладување има вредност 

која е поголема од половина  ULN.   

, има уште 0 патентни барања 
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(51)  A 61K 39/00, A 61K 39/145, A 61P 37/00  

(11)  7958   (13) Т1 

(21)  2017/521   (22) 07/07/2017 

(45) 30/04/2018 

(30)  US20080020656  28/01/2008  US 

(96)  27/01/2009 EP09706780.5 

(97)  10/05/2017 EP2244731 

(73)  Merial, Inc. 

3239 Satellite Boulevard Bldg. 500 Duluth, GA 

30096, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  MINKE, Jules, Maarten; KARACA, Kemal and 

YAO, Jiansheng 

(54)  ВАКЦИНИ ПРОТИВ КУЧЕШКИ ГРИП 

(57)  1  Вакцина за кучиња (Canidae) за 

употреба во редуцирање на времетраењето на 

вирусното ослободување на грип во носната 

шуплина кај кучиња, кадешто споменатата 

вакцина содржи ефективна количина на 

експресионен вектор којшто содржи и изразува 

ин виво кај кучиња полинуклеотид којшто 

кодира антиген на коњски грип којшто содржи 

коњски грип H3 оперативно поврзан со 

промотер и опционално за засилувач и 

фармацевтски или ветеринарен прифатлив 

носач, ескципиенс или пренесувач.  

, има уште 12 патентни барања 

 

 

(51)  A 21B 3/13  

(11)  7960   (13) Т1 

(21)  2017/522   (22) 10/07/2017 

(45) 30/04/2018 

(30)   

(96)  14/08/2013 EP13762371.6 

(97)  12/04/2017 EP2894993 

(73)  Seletec Plastic Products GmbH & Co. Kg 

Gewerbestrasse 12 

5723 Uttendorf, AT 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 
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(72)  RAUCH, Gerald and VAN DER WAAL, Nelis 

(54)  УРЕД ЗА ПЕЧЕЊЕ СО РАМКА И КАЛАПИ 

ЗА ПЕЧЕЊЕ 

(57)  1  Уред за печење којшто содржи рамка (1) 

и множество на калапи за печење (2) коишто 

може да се вметнат во рамката (1) од горе и 

содржи јазичиња (5) вовлечени над заеднички 

спротивни краци (3) на рамката (1), се 

карактеризира со тоашто уредите за затворање 

кои имаат тела за затворање (8) кои се 

вовлечени во вдлабнатините за затворање (7) 

се обезбедени помеѓу еластично формираните 

јазичиња (5) и краците на рамката (3), над 

коишто јазичињата (5) се вовлечени.   

, има уште 3 патентни барања 

 

 

(51)  A 61B 5/05, A 61B 6/00, A 61B 5/103  

(11)  7963   (13) Т1 

(21)  2017/523   (22) 07/07/2017 

(45) 30/04/2018 

(30)  EP20100195033  15/12/2010  -- 

(96)  12/01/2011 EP11150726.5 

(97)  12/04/2017 EP2465428 

(73)  Medielma S.r.l. 

Viale Tiziano 21 20145 Milano, IT 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(72)  Spagnolini, Umberto; Bellorofonte, Carlo and 

Canonico, Michelangelo 

(54)  СИСТЕМ ЗА ЕЛЕКТРОМАГНЕТНА 

ДЕТЕКЦИЈА И МЕТОД ЗА ЛОЦИРАЊЕ НА 

ТУМОРИ/КАЛЦИФИКАЦИИ ВО ТКИВАТА 

(57)  1  Систем за детекција на ткивнa 

аномалиja (1000), содржи: 

 

антенски уред со сонда (100) структуриран да 

зрачи теснопојасен радио-фреквентентен 

сигнал на фреквенција под 700 MHz за да се 

озрачи ткиво во услови на близина на поле со 

цел да произведе резултирачки радио-

фреквентен сигнал; oсцилатор со променлива 
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фреквенција (E-LS) што работи како извор на 

електромагнетни бранови поврзани со први и 

втори модулирачки модули (MOD1-MOD2) за да 

обезбеди електромагнетни сигнали; 

Модул на контролорот (4) конфигуриран за 

контрола на променлив фреквентен осцилатор 

(Е-LS) што работи како извор на  

електромагнетен бран; 

приемен уред (200) структуриран за да го прими 

добиениот сигнал и да обезбеди соодветни 

примени податоци; 

модул за обработка (300) структуриран за 

обработка на добиените податоци за да 

обезбеди информација која покажува 

откривање на аномалија во наведеното ткиво; 

назначено со тоа што: 

 

антенскиот уред со сонда има фреквентен 

опсег со фиксно зрачење и е структуриран така 

што сигналот е расфрлен сигнал што 

произлегува од комбинација на сигналот за 

инцидент и сигналот за индуцирана радио-

фреквенција произведен од зраченото ткиво; 

антенскиот уред со сонда (100) вклучува 

најмалку една прва преносна антена (1) 

поврзана со првиот модул за модулација 

(MOD1) и структурирана да зрачи први 

електромагнетни бранови кои имаат прва 

линеарна поларизација и најмалку една втора 

предавателна антена (2) поврзана со вториот 

модул за модулација (MOD2) и структуриран да 

зрачи втори електромагнетни бранови што 

имаат втора линеарна поларизација 

ортогонална на првата поларизација; 

приемниот уред (200) вклучува најмалку една 

приемна антена која вклучува две приемни 

антени (RH1-RV1) ориентирани да примаат 

електромагнетни бранови според 

ортогоналната линеарна поларизација и 

најмалку еден модул за демодулација (DEM11); 

модулот за обработка (300) е структуриран да 

анализира од добиените податоци 

електричното поле на распрснување на 

енергија наспроти модел на фреквенција и да ја 

детектира споменатата аномалија поврзана со 

нули или минимум во споменатата шема. 

  

, има уште 14 патентни барања 

 

 

(51)  C 07C 67/52, C 07C 69/533, A 61K 9/00, A 

61K 31/22, A 61K 9/06  

(11)  7965   (13) Т1 

(21)  2017/524   (22) 11/07/2017 
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(45) 30/04/2018 

(30)  US20100325032P  16/04/2010  US 

(96)  18/04/2011 EP11731076.3 

(97)  07/06/2017 EP2558435 

(73)  Leo Pharma A/S 

Industriparken 55 2750 Ballerup, DK 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  OGBOURNE, Steven, Martin 

(54)  ОРТОТРОМБИЧЕН КРИСТАЛЕН 

ИНГЕНОЛ МЕБУТАТ 

(57)  1  Кристална форма на ингенол мебутат 

којшто е ортотромбичен.  

, има уште 32 патентни барања 

 

 

(51)  E 04F 11/18  

(11)  7967   (13) Т1 

(21)  2017/525   (22) 12/07/2017 

(45) 30/04/2018 

(30)  IT2014BO00042  31/01/2014  IT 

(96)  29/01/2015 EP15153120.9 

(97)  12/04/2017 EP2902566 

(73)  Fondazione di' Persona 

Via Campo dei Fiori, 3/B 47100 Forli, IT 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  Amaducci, Fabrizio 

(54)  ПОСТ ЗА БАЛУСТЕРИ, ОГРАДИ И 

СЛИЧНО 

(57)  Пост за балустери, огради и слично, кои 

содржат цилиндрично тело (4), обезбедени со 

долен крај (5) погоден за фиксирање на подот, 

чекор од скалите (3) или друга слична 

површина, и со горниот крај (6), спомнатитот 

столб (1) понатаму содржи ротирачки спој (7) 

поврзан со горниот крај (6) при што наведениот 

спој (7) содржи прв член (8) кој може да биде 

поврзан со горниот крај (6) и втор член (9) кој 

што може да се поврзе со оградата (11) од 

банистер (2) наведениот прв член (8) и 

наведениот втор член (9) кои содржат прваљ 

лента (16) која може да биде вметната во 

шуплината на горниот крај (6) на наведениот 

тубуларен елемент (4) и втора скала (17) кој 

може да се вметне во празнината на 

слободниот крај (10) на оградата (11) назначена 

со тоа што наведениот прв член (8) и 

наведениот втор член (9) се идентични и 

заменливи.  

, има уште 0 патентни барања 

 

 

(51)  C 07K 16/30, C 07K 19/00, C 07K 16/32, C 

07K 16/28, C 07K 16/00, C 12N 5/10, C 12N 

15/62, C 12N 15/13, A 61K 51/10, A 61K 39/395

  

(11)  7969   (13) Т1 

(21)  2017/526   (22) 12/07/2017 

(45) 30/04/2018 

(30)  20000195819P  11/04/2000  US 

(96)  20/03/2001 EP14189442.8 

(97)  14/06/2017 EP2857516 

(73)  Genentech, Inc. 

One DNA Way South San Francisco, CA 94080-

4990, US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  Presta, Leonard G. and Miller, Kathy L. 

(54)  МУЛТИВАЛЕНТНИ АНТИТЕЛА И НИВНА 

УПОТРЕБА 

(57)  Koмпозиција која што го опфаќа екстрактот 

на трици на Јовови солзи, при што екстрактот 
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на трици на Јовови солзи опфаќа C1 дo C7 на 

алкохолен екстракт на трици на Јовови солзи 

(A) и екстракт на трици на Јовови солзи (B) 

добиен со помош на јаглерод диоксид во 

суперкритична флуидна состојба, а односот 

помеѓу масата С1 до С7 на алкохолен екстракт 

на трици на Јовови солзи (А) спрема екстрактот 

на трици на Јовови солзи (В) добиен со помош 

на јаглерод диоксид во суперкритична флуидна 

состојба од околу 3:1 дo oколу 1:4.  

, има уште 10 патентни барања, има уште  

патентни барања 

 

 

(51)  C 07D 519/00, C 07D 471/04, A 61K 31/437, 

A 61P 9/00  

(11)  7970   (13) Т1 

(21)  2017/528   (22) 12/07/2017 

(45) 30/04/2018 

(30)  EP12191201  05/11/2012  --; EP13178248  

26/07/2013  -- and US201313789655  07/03/2013  

US 

(96)  04/11/2013 EP13785869.2 

(97)  03/05/2017 EP2914594 

(73)  Bayer Pharma Aktiengesellschaft 

Müllerstrasse 178 13353 Berlin, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  JAUTELAT, Rolf; LI, Volkhart Min-Jian; 

FOLLMANN, Markus; VAKALOPOULOS, 

Alexandros; STASCH, Johannes-Peter; KNORR, 

Andreas; HARTUNG, Ingo; WUNDER, Frank; 

REDLICH, Gorden; BUCHGRABER, Philipp; 

HAßFELD, Jorma; LINDNER, Niels; GROMOV, 

Alexey and BECKER-PELSTER, Eva Maria 

(54)  АМИНО-СУПСТИТУИРАНИ 

ИМИДАЗО[1,2-A]ПИРИДИНКАРБОКСАМИДИ 

И НИВНА УПОТРЕБА 

(57)  1  ент-N-[(2S)-Амино-2-метилбутил]-8-[(2,6-

дифлуоробензил)окси]-2,6-диметилимидазо[1,2-

a]пиридин-3-карбоксамид (Енантиомер A) 

  

 ент-N-(2-Амино-2-метилбутил)-8-[(2,6-

дифлуоробензил)окси]-2,6-диметилимидазо[1,2-

a]-пиридин-3-карбоксамид (Енантиомер Б) 

  

ент-N-(2-амино-5,5,5-трифлуоро-2-

метилфенил)-2,6-диметил-8-[(2,3,6-

трифлуоробензил)окси]имидазо[1,2-a]пиридин-

3-карбоксамид (Енантиомер Б) 

  

ент-N-(2-амино-5,5,5-трифлуоро-2-

метилфенил)-8-[(2,6-дифлуоробензил)окси]-2,6-

диметилимидазо[1,2-a]пиридин-3-карбоксамид  

(Енантиомер Б) 

  

ент-N-(2-амино-5,5,5-трифлуоро-2-

метилфенил)-8-[(2,6-дифлуоробензил)окси]-2,6-

диметилимидазо[1,2-a]пиридин-3-карбоксамид 

(Енантиомер A) 

  

ент-N-(2-амино-3-флуоро-2-метилпропил)-2,6-

диметил-8-[(2,3,6-

трифлуоробензил)окси]имидазо[1,2-a]пиридин-

3-карбоксамид (Енантиомер Б) 

  

ент-N-(2-амино-3-флуоро-2-метилпропил)-8-

[(2,6-дифлуоробензил)окси]-2,6-

диметилимидазо[1,2-a]пиридин-3-карбоксамид 

(Енантиомер Б)  

  

ент-N-(2-амино-3-флуоро-2-метилпропил)-8-

[(2,6-дифлуоробензил)окси]-2,6-

диметилимидазо[1,2-a]пиридин-3-карбоксамид 

(Енантиомер A) 

  

рац-N-(2-амино-3-флуоро-2-метилпропил)-8-

[(2,6-дифлуоробензил)окси]-2,6-

диметилимидазо[1,2-a]пиридин-3-карбоксамид 

формат 

  

ент-N-(2-амино-3-флуоро-2-метилпропил)-2,6-
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диметил-8-[(2,3,6-

трифлуоробензил)окси]имидазо[1,2-a]пиридин-

3-карбоксамид (Енантиомер A)  

  

ент-N-(2-амино-3-флуоро-2-метилпропил)-8-

[(2,6-дифлуоробензил)окси]-6-

(дифлуорометил)-2-метилимидазо[1,2-

a]пиридин-3-карбоксамид (Енантиомер Б)  

  

ент-N-(2-амино-3-флуоро-2-метилпропил)-8-

[(2,6-дифлуоробензил)окси]-6-

(дифлуорометил)-2-метилимидазо[1,2-

a]пиридин-3-карбоксамид (Енантиомер A)  

  

ент-N-(2-амино-3-флуоро-2-метилпропил)-8-

[(2,6-дифлуоробензил)окси]-6-(флуорометил)-2-

метилимидазо[1,2-a]пиридин-3-карбоксамид  

  

  

, има уште 19 патентни барања 

 

 

(51)  C 07C 259/04, C 07C 243/38, C 07C 235/78, 

C 07D 211/62, C 07D 401/04, C 07D 309/08, C 

07D 307/68, C 07D 295/32, C 07D 205/04, C 07D 

207/16, C 07D 491/107, C 07D 213/75, C 07D 

233/06, C 07D 239/36, C 07D 261/04, C 07D 

265/30, A 61K 31/197, A 61K 31/4015, A 61K 

31/42, A 61K 31/5375, A 61K 31/495  

(11)  7973   (13) Т1 

(21)  2017/529   (22) 12/07/2017 

(45) 30/04/2018 

(30)  US201361772721P  05/03/2013  US 

(96)  04/03/2014 EP14713656.8 

(97)  03/05/2017 EP2964616 

(73)  Theravance Biopharma R&D IP, LLC 

901 Gateway Boulevard South San Francisco, 

CA 94080, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  FLEURY, Melissa; HUGHES, Adam D. and 

FENSTER, Erik 

(54)  НЕПРИЛИСИН ИНХИБИТОРИ 

(57)  1  Соединение со формула I: 

  

  

 

кадешто:  

R1 е избрана од групата составена од H; C1-8 

алкил опционално супституиран со еден или 

повеќе флуоро атоми; C1-3алкилен-C6-10арил; 

C1-3алкилен-C1-9хетероарил; C3-7циклоалкил; 

C2-3алкилен-OH; -[(CH2)2O]1-3CH3; C1-

6алкилен-OC(O)R20; C1-6алкилен-NR21R22; -

CH2CH(NH2)-COOCH3; C1-6алкилен-C(O)R23; 

C0-6алкиленморфолин; C1-6алкилен-SO2-C1-

6алкил;  

 и   

 

кадешто R20 е избран од групата составена од 

C1-6алкил, -O-C1-6алкил, C3-7циклоалкил, -O-

C3-7циклоалкил, фенил, -O-фенил, -NR21R22, -

CH(R25)-NH2, -CH(R25)-NHC(O)O-C1-6алкил, и 

-CH(NH2)CH2COOCH3; и  

R21 и R22 се независно избрани од групата 

составена од H, C1-6алкил, и бензил; или R21 и 

R22 се земени заедно како -(CH2)3-6-, -C(O)-

(CH2)3-, или -(CH2)2O(CH2)2;  

R23 е избран од групата составена од -O-C1-

6алкил, -O-бензил, и -NR21R22;  

R24 е C1-6алкил или C0-6алкилен-C6-10арил; и 

R25 е H, -CH3, -CH(CH3)2, фенил, или бензил;  

R2 е -OH, -CH2OH, или -CH2-O-C1-6алкил; и R3 

е H или -CH3;  

R4 и R5 се независно избрани од групата 

составена од водород, хало, -OH, -CH3, -OCH3, 

-CN, и -CF3;  

X е H, -C(O)-R6, -C(O)-NR7R8, -C(O)-NR9-

NR10R11, -C(O)-NR12-NR13-C(O)-R14, или -

CH(R15)-OR16;  

R6 е C1-6алкил, C1-6алкилен-O-C1-6алкил, C6-
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10арил, бензил, или C1-9 

хетероарил;  

R7 е H, -OH, или C1-6алкил;  

R8 е C1-6алкил; -O-C1-6алкил; C5-6циклоалкил; 

C6-10арил; -O-C6-10арил; -O-бензил; пиридин 

опционално супституиран со хало, -OH, C1-

6алкил, или -O-C1-6 

алкил; морфолин; или изооксазолидинон; или 

R7 и R8 се земени заедно за да формираат 

прстен избран од групата составена од:  

 

  

  

  

 

  

 

и кадешто a е 1 и R26 е -OH, или a е 2 и секој 

R26 е независно хало или -C1-3алкилен-OH; 

R27 е -C1-3алкилен-OH, -C(O)NH2, или -

SO2CH3; b е 0, или b е 1 и R28 е -C1-3алкилен-

OH, или b е 2 и секој R28 е C1-6алкил; R29 е 

хало, -COOH, -OH, -C1-3алкилен-OH, -CH2O-

CH3, -CONH2, -CN, или пиридин; R30 е C1-

6алкил или C3-7циклоалкил; R31 е -OH или -C1-

3алкилен-OH; R32 е хало; C1-6алкил; C2-

4алкилен-O-C1-6алкил; -C(O)O- C1-6алкил; -

C(O)N(CH3)2; пиридин; -SO2CH3; -C(O)-фуран; 

или фенил супституиран со хало, -O-C1-6алкил, 

или -CN; и R33 е H, -OH, -O-C1-6алкил или -O-

C6-10арил;  

R9 е H или C1-6алкил;  

R10 е H или C1-6алкил;  

R11 е C1-6алкил; C1-9хетероарил опционално 

супституиран со хало, -OH, C1-6алкил, или -O-

C1-6алкил; дихидроимидазол; или фенил 

опционално супституиран со една или две 

групи избрани од хало, C1-6алкил, -O-C1-

6алкил, и -NO2;  

R12 е H или C1-6алкил;  

R13 е H или C1-6алкил;  

R14 е -O-бензил; пиридин опционално 

супституиран со хало, -OH, C1-6алкил, или -O-

C1-6алкил; фуран; или фенил супституиран со 

хало, -OH, -O-C1-6алкил, или -NO2;  

R15 e H или C1-6алкил;  

R16 е H, C1-6алкил, -[(CH2)2O]1-3CH3, C1-

9хетероарил, бензил, или C6-10арил 

опционално супституиран со -OH или -OCH3; 

или R15 и R16 се земени заедно за да 

формираат -(CH2)4;  

 

или негова фармацевтска прифатлива сол. 

  

, има уште 31 патентни барања 

 

 

(51)  C 22B 11/06, C 22B 1/04  

(11)  7976   (13) Т1 

(21)  2017/530   (22) 12/07/2017 

(45) 30/04/2018 

(30)  PCT/EP2013/001474  17/05/2013  -- 

(96)  24/06/2013 EP13732879.5 

(97)  14/06/2017 EP2981629 

(73)  Blücher GmbH 

Mettmanner Strasse 25 40699 Erkrath, 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)  BÖHRINGER, Bertram; SCHÖNFELD, Raik; 

DYACHENKO, Alexander and  LARIN, Valeriy 

(54)  МЕТОД И ПОГОН ЗА ОБРАБОТКА НА 

ПЕЧЕНИ ПИРИТИ 

(57)  1  Метод за прочистување на метали од 

руди и / или остатоци од руда во вид на 
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остатоци од пи¬рит, каде што методот ги 

опфаќа следните чекори: 

 

(a) обезбедување, особено подготвување, на 

почетен материјал во вид на најмалку една 

ру¬да и/или остаток од руда, каде што 

почетниот материјал содржи: 

 

(i) железо како главна компонента, и 

(ii) најмалку еден благороден метал селектиран 

од злато и/или сребро; како и 

(iii) најмалку еден друг метал селектиран од 

групата која што се состои од бакар, цинк, 

олово, кобалт, титаниум, манган, ванадиум и 

хром; 

 

(б) третирање со оксидација, особено 

калцинација и/или оксидирачко печење на 

почетни¬от материјал кој што е добиен во 

чекорот (a) од методот со користење на 

најмалку еден агенс за оксидирање за да се 

добие железен оксид и оксиди од другите 

метали; 

(в) хлорирање на производите од оксидацијата 

добиени во чекорот (б) од методот со ко-

ри¬с¬тење на најмалку еден агенс за 

хлорирање кој што може да се рециклира, кој 

што оп-фаќа  хлорирање на железен оксид и 

оксиди на другите метали за да се добие 

железен хлорид и хлориди на другите метали; 

(г) издвојување на железниот хлорид кој што е 

добиен во чекорот (в) од методот и неза-

дол¬жително хлоридите од другите метали од 

смесата на производите добиена во чекорот (в) 

од методот; 

(д) издвојување на благородниот метал од 

смесата на производите добиена во чекорот (г) 

од методот; 

 

каде што хлорирањето се врши во чекорот (в) 

од методот како реакција со цврста фаза и каде 

што агенсот за хлорирање кој што може да се 

рециклира се користи во чекорот (в) од 

методот, каде што агенсот за хлорирање кој 

што е употребен во чекорот (в) од методот се 

рециклира со прочис¬ту¬вање и / или со 

издвојување на производите од реакцијата кои 

што резултираат од хлорирање¬то на 

производите од оксидацијата од агенсот за 

хлорирање, и последователната реакција на 

про¬изводите од реакцијата со пожелно 

неорганско соединение на хлор, каде што 

рециклирањето на агенсот за хлорирање се 

врши во уред за реакција и кондензација, и 

каде што, во чекорот (в) од методот 

хлорирањето се врши со користење на амониум 

хлорид како агенс за хлорирање; 

каде што хлорирањето на производите од 

оксидацијата добиени во чекорот (б) од 

методот извр¬ше¬на во чекорот (в) од методот 

и издвојувањето и/или изолирањето на железен 

хлорид извршено во чекорот (г) од методот се 

одвива во заеднички уред, каде што 

заедничкиот уред има прв дел за извршување 

на чекорот (в) од методот и втор дел за 

издвојување и/или изолирање на железниот 

хлорид, и 

каде што погоре наведените чекори од (a) до 

(д) се вршат по погоре наведениот редослед. 

  

, има уште 14 патентни барања 
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(51)  C 07D 491/048, C 07D 417/14, C 07D 

491/052, C 07D 495/04, A 61K 31/506, A 61K 

31/454, A 61K 31/4439, A 61K 31/426, A 61K 

31/5377, A 61P 25/24  

(11)  7984   (13) Т1 

(21)  2017/531   (22) 13/07/2017 

(45) 30/04/2018 

(30)  JP2009202893  02/09/2009  JP 

(96)  02/09/2010 EP10813753.0 

(97)  03/05/2017 EP2474543 

(73)  Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd. 

1-6-1, Ohtemachi Chiyoda-ku 

Tokyo 100-8185, JP 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768 

(72)  YAMADA, Koji and KANDA, Tomoyuki 

(54)  ТЕРАПЕВТСКО СРЕДСТВО ЗА 

СОСТОЈБИ НА НАРУШЕНО РАСПОЛОЖЕНИЕ 

(57)  Дериват на тиазол претставен со 

формулата (IC):или негова фармацевтски 

прифатлива сол, назначено со тоа, што се 

користи за третирање и/или профилакса на 

состојба на нарушено расположение која е 

одбрана од депресија мајор, дистимија, 

синдром кој се однесува на депресија, симптом 

на депресија кој настанал поради физичко 

нарушување и симптом на депресија индуциран 

од апликација на лек.  

, има уште 3 патентни барања

 

 

(51)  A 01D 45/16  

(11)  7985   (13) Т1 

(21)  2017/532   (22) 13/07/2017 

(45) 30/04/2018 

(30)   

(96)  20/07/2013 EP13003658.5 

(97)  19/04/2017 EP2826357 

(73)  V.I.T. S.A. Processing Equipment 
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Sindos Industrial Area 

P.O. Box 210 

570 22 Thessaloniki, GR 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(72)  Tsikis, Stefanos 

(54)  МАШИНА ЗА СЕЧЕЊЕ НА ЛИСТОВИ 

ТУТУН СО ДРЖАЧ ЗА СТЕБЛА, ЗА 

РАСТЕНИЈА КОИ РАСТАТ НА ИСТОК, ЗА 

ЖНЕЕЊЕ И СОБИРАЊЕ НА ЛИСТОВИТЕ ВО 

МРЕЖЕСТИ КОШНИЦИ ЗА СОБИРАЊЕ СО 

ПНЕВМАТСКО ПРЕНЕСУВАЊЕ 

(57)  , има уште  патентни барања 

 

 

(51)  A 23G 1/00, A 23G 1/10, A 23G 1/06  

(11)  7986   (13) Т1 

(21)  2017/535   (22) 14/07/2017 

(45) 30/04/2018 

(30)  USP140844  24/12/2008  US 

(96)  24/12/2009 EP09805829.0 

(97)  26/04/2017 EP2378892 

(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 and LAUX, Roland 

(54)  ПОСТАПКИ И ТЕХНИКИ ЗА 

ПРЕРАБОТКА НА ЗРНА ОД КАКАО 

(57)  1  Постапка за преработка на зрна од 

какао која што содржи: 

додавање на вода на количество на зрна од 

какао за да се формира суспензија; 

влажно мелење на наведената водена 

суспензија од зрната какао во првиот чекор на 

грубо мелење во прв млин; 

влажно мелење на наведената водена 

суспензија од зрната какао во втор чекор на 

фино мелење во втор млин така што се 

добиени делови од зрната какао со големина на 

деловите од 40 микрометри или помалку; 

загревање на наведената водена суспензија од 

зрна од какао до температура од 70 степени 

Целзиуси или помалку; 

декантирање на наведената водена суспензија 

од зрна од какао така што наведената 

суспензија е сепарирана во три фази, водена 

фаза, масна фаза, и цврста. 

  

, има уште 14 патентни барања 
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(51)  A 61K 38/08, A 61K 9/08, A 61P 3/14, A 61P 

5/00  

(11)  7987   (13) Т1 

(21)  2017/536   (22) 14/07/2017 

(45) 30/04/2018 

(30)   

(96)  27/06/2014 EP14742093.9 

(97)  19/04/2017 EP3013318 

(73)  Amgen Inc. 

One Amgen Center Drive 

Thousand Oaks, California 91320, US 

(74)  КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ  

Пиринска 66, 7500, Прилеп 

(72)  YIN, Qun and MACLEAN, Derek 

(54)  СТАБИЛНА ТЕЧНА ФОРМУЛАЦИЈА НА 

AMG 416 (ВЕЛКАЛЦЕТИД) 

(57)  1  Фармацевтска формулација која што 

содржи AMG 416 во течен раствор, каде што 

формулацијата има pH од 2.0 до 5.0.  

, има уште 14 патентни барања 
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(51)  B 01J 8/08, C 04B 16/08, C 04B 20/06, C 

08J 9/16  

(11)  7988   (13) Т1 

(21)  2017/537   (22) 14/07/2017 

(45) 30/04/2018 

(30)  EP20130171708  12/06/2013  -- 

(96)  27/05/2014 EP14730456.2 

(97)  19/04/2017 EP3008029 

(73)  Akzo Nobel Chemicals International B.V. 

Velperweg 76 

6824 BM Arnhem, NL 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  SVEDBERG, Lars-Olof and  AJDÉN, Per 

(54)  ПОСТАПКА И УРЕД ЗА ДОБИВАЊЕ НА 

ЕКСПАНДИРАНИ МИКРОСФЕРИ 

(57)  1  Постапка за добивање на експандирани 

термопластични микросфери од 

неекспандирани термопластични микросфери 

кои термално експандираат коишто содржат 

обвивка од термопастичен полимер во која е 

спакуван агенс за надувување, споменатата 

постапка содржи: 

 

(a) доведување во зона за загревање на 

кашеста маса од таквите експандирани 

термоспластични микросфери во течен медиум; 

(b) загревање на кашестата маса во зоната за 

загревање, без директен контакт со било кој 

телен медиум за пренос на топлина, така што 

експандираните микросфери достигнуваат 

температура на која би започнале да 

експандираат при атмосферски притисок, и 

одржување на притисок во зоната за загревање 

којшто е доволно висок за да микросферите во 

кашестата маса не експандираат целосно, и, 

(c) одведување на кашестата маса од 

експандираните микросфери од зоната за 

загревање во зона со притисок кој е доволно 

низок за да микросферите експандираат.  

  

, има уште 14 патентни барања 
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(51)  B 23K 11/18, B 23K 11/14  

(11)  7989   (13) Т1 

(21)  2017/538   (22) 14/07/2017 

(45) 30/04/2018 

(30)   

(96)  25/03/2014 EP14727904.6 

(97)  03/05/2017 EP2978554 

(73)  FONDITAL S.p.A. 

Via Cerreto 40 

Vobarno (BS), IT 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(72)  SASSI, Fabio and NIBOLI, Orlando 

(54)  МЕТОД ЗА ЗАТВОРАЊЕ НА КРАЕН ДЕЛ 

ОД ЕЛЕМЕНТ НА РАДИЈАТОР ЗА 

ЗАГРЕВАЊЕ, И АЛУМИНИУМСКИ ЕЛЕМЕНТ 

ЗА РАДИЈАТОР 

(57)  1  Метод за затворање на краен дел (6) од 

алуминиумски елемент на радијатор за 

загревање (1), кој ги опфаќа чекорите на: 

  

- обезбедување значително цилиндрично 

тело (2), направено од алуминиум и 

обезбедено со внатрешна преграда (3) за 

циркулација на вода и кое сочинува значителен 

цилиндричен краен дел (6) кој се протега по 

должината на оската (А) и има отвор на дното 

(8) одвоен со крајниот раб (9); и капачето (20) 

обликувано да го затвори отворот (8); крајниот 

дел (6) и капачето (20) се обезбедени со 

соодветни делови за топење (21, 22) со 

соодветни контактни рабови (23, 24); 

- се ставаат крајниот дел (6) и 

капачето(20) во монтажна конфигурација, во 

која крајниот дел (6) и капачето (20) се 

допираат еден со друг преку соодветните 

контактни рабови (23, 24) за да формираат 

склоп (31); 

- изведба на термо-електричен процес на 

топење од склопот (31), во кој деловите за 

топење (21, 22) се допират едни со други преку  

соодветните контактни рабови (23, 24) се топат 
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и се спојуваат блиско за да се направи 

монолитен дел; 

- назначен со тоа што термо-

електричниот процес на топење ги опфаќа 

чекорите на: позиционирање на капачето (20) 

на прв елемент (44) и краен дел (6) на втор 

елемент (45), кои лизгаат едни во однос на 

други; се поврзуваат капачето (20) и краен дел 

(6) со соодветни електроди (41, 42); циркулира 

струја со моментална јачина низ склопот (31) 

помеѓу електродите (41, 42), и се применува 

аксијален удар за туркање на крајниот дел (6) и 

капачето (20) еден спроти друг за време на 

протокот на струјата; првиот елемент (44) што 

содржи туркачки член (46) кој се движи по 

должината на оската (А) и кој носи прва 

електрода (41), кој го поддржува капачето (20), 

додека го држи споменатиот поклоп; втора 

електрода (42) што е распоредена над вториот 

елемент (45) и што е подвижна вертикално  за 

да се доведи во контакт со крајниот дел (6) за 

да се пренеси струјата на целиот дел што треба 

да се истопи; и  

- назначено со тоа што во монтажната 

конфигурација контактните рабови (23, 24) на 

крајниот дел (6) и капачето (20) имаат 

соодветно еднаков облик  и димензии на 

електродите (41, 42)  и се наместени така што 

конткатните рабови (23, 24) во исто време да ја 

достигнат состојбата на топење. 

  

, има уште 8 патентни барања 

 

 

(51)  B 01J 19/18, C 01B 17/20, C 01B 19/00, C 

01G 1/12, C 01G 19/00  

(11)  7990   (13) Т1 

(21)  2017/539   (22) 14/07/2017 

(45) 30/04/2018 

(30)  AT20120030320U  25/07/2012  AT 

(96)  06/05/2013 EP13166709.9 

(97)  19/04/2017 EP2689840 

(73)  Rimmer, Karl 

Oberdorferweg 3 9231 Köstenberg, AT 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 
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ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(72)  Rimmer, Karl 

(54)  ПОСТАПКА И УРЕД ЗА ПРОИЗВОДСТВО 

НА МЕТАЛНИ ХАЛКОГЕНИДИ 

(57)  1  Постапка за производство на метални 

халкогениди, особено метални сулфиди, како 

што е калај сулфид, назначен со тоа што 

металот и халкогенот се во реакција на 

температура од 200-1700ºC, особено од 800-

1200ºC, во сад (2, 3) да формираат метални 

халкогениди, карактеризирано со тоа што 

металот се додава во вид на парчиња во садот 

(2, 3), 

металот се загрева на температура од 200-

1700ºC, особено до 800-1200ºC, и се топи 

халкогенот, кој има цврст или течен облик, 

најпрво се додава постоење во садот (2, 3), по 

подготовката на топење на металот  

садот (2, 3) е херметички затворен и испуштен 

со користење на инертен гас пред или после 

доплнувањето со метал и пред дополнувањето 

на халкогенот, и 

халгогенот и по избор друг метал се доведени 

преку канали што не пропуштаат гасови (7, 10) 

во садот (2, 3). 

  

, има уште 11 патентни барања 

 

 

(51)  C 07K 16/10, A 61K 39/42  

(11)  7991   (13) Т1 

(21)  2017/541   (22) 14/07/2017 

(45) 30/04/2018 

(30)  US20080129613P  08/07/2008  US; 

US20090202581P  13/03/2009  US and 

US20090213189P  15/05/2009  US 

(96)  08/07/2009 EP09780311.8 

(97)  26/04/2017 EP2315777 

(73)  Geneuro SA 

Chemin du Pré-Fleuri 3 1228 Plan-Les-Ouates, 

CH 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје 
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(72)  BERNARD, Corinne;  LANG, Alois, 

Bernhardt; PERRON, Hervé and BERTRAND, 

Jean-Baptiste 

(54)  ТЕРАПЕВТСКА УПОТРЕБА НА 

СПЕЦИФИЧЕН ЛИГАНД ВО ЗАБОЛУВАЊА 

ПОВРЗАНИ СО MSRV 

(57)  1  Лиганд кој содржи 

 

- три   комплементарно-детерминирани региони 

(CDRѕ) на променливиот регион на лесниот 

ланец (VL): CDR1, CDR2 и  CDR3 соодветно 

поставени во SEQ ID No. 1, SEQ ID No. 2, SEQ 

ID No. 3, 

- три CDRs од променливиот регион на тешкиот 

ланец (VH): CDR4, CDR5 и CDR6, соодветно 

поставени во и SEQ ID No. 6, 

 

каде што 

наведениот лиганд се врзува за анти-лигандот 

кој се состои во аминокиселинската секвенца 

дефинирана со SEQ ID No. 20 или SEQ ID No. 

32 и наведениот лиганд е избран од групата 

составена од антитело, scFv фрагмент и Fab 

фрагмент. 

  

, има уште 9 патентни барања 

 

 

(51)  C 07K 16/00, C 07K 16/10, C 07K 16/28, C 

07K 16/30, C 07K 16/46, C 07K 16/32, C 12Q 

1/68, C 40B 30/04  

(11)  7992   (13) Т1 

(21)  2017/543   (22) 18/07/2017 

(45) 30/04/2018 

(30)  US201161539116P  26/09/2011  US 

(96)  26/09/2012 EP12186010.0 

(97)  28/06/2017 EP2604625 

(73)  Merus N.V. 

Yalelaan 62 3584 CM Utrecht, NL 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Logtenberg, Ton; Throsby, Mark and de Kruif, 

Cornelis Adriaan 

(54)  ПРОИЗВОДСТВО НА МОЛЕКУЛИ ЗА 

ВРЗУВАЊЕ 

(57)  1  Постапка за добивање на барем две 

антитела коишто се врзуваат за избраниот 

антиген или епитоп од интерес, споменатата 

постапка ги содржи барем следните чекори: 

 

a) обезбедување на популација на B клетки 

коишто изразуваат ограничен VL репертоар 

коишто содржат не повеќе од 10 различни  VL 

региони, кадешто во суштина сите од 

споменатите B клетки носат барем еден VL, 

кадешто споменатата популација на B клетки е 

добиена од трансгенско не-човечко животно 

коешто има лимитиран VL репертоар, кадешто 
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споменатиот лимитиран VL репертоар е 

составен од помалку од 10 VL, кадешто 

споменатото не-човечко животно е 

имунизирано со споменатиот антиген, и 

кадешто споменатата популација на B клетки 

содржи B клетки добиени од слезина и/или 

барем еден лимфен јазол, 

b) добивање на нуклеински киселини од 

споменатите B клетки, 

c) опционално, проширување на нуклеинско 

киселински секвенци коишто кодираат 

имуноглобулински варијабилни региони на 

тешка низа во споменатиот примерок, 

d) барем делумно секвенционирање во суштина 

на сите добиени нуклеински киселини од чекор 

b) или производите за проширувањето од чекор 

c), 

e) изведување на фрекфентни анализи на VH 

секвенци од чекор d), коишто содржат тешка 

низа на CDR3 секвенци, 

f) избирање на 20 најзастапени VH секвенци, 

g) обезбедување на домаќински клетки со 

барем еден вектор којшто содржи барем еден 

од споменатите VH секвенци и барем една VL 

секвенца од споменатиот лимитиран VL 

репертоар, 

h) култивирање на споменатите домаќински 

клетки и дозволување на експресија на VH и VL 

полипептиди, 

i) добивање на споменатите антитела. 

  

, има уште 11 патентни барања 

 

 

(51)  C 12H 1/22, B 65D 13/02  

(11)  7993   (13) Т1 

(21)  2017/544   (22) 18/07/2017 

(45) 30/04/2018 

(30)   

(96)  03/01/2013 EP13703129.0 

(97)  19/04/2017 EP2870074 

(73)  Bauer, Alois 

94036 Passau, 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)  Bauer, Alois 

(54)  САД ЗА ТЕЧНОСТ НАПРАВЕН ОД 

МАТЕРИЈАЛ ОД ПРИРОДЕН КАМЕН, МЕТОД 

ЗА НЕГОВО ПРОИЗВОДСТВО И НЕГОВА 

УПОТРЕБА ВО МЕТОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО 

ИЛИ СКЛАДИРАЊЕ НА ТЕЧНОСТИ 

НАМЕНЕТИ ЗА ПИЕЊЕ ШТО СОДРЖАТ 

АЛКОХОЛ 

(57)  1  Сад за течност (10) за производство 

и/или складирање течности, особено течности 

што содржат алкохол, наменети за пиење, при 

што садот за течност (10) има сад (12) отворен 

од едната страна, најчесто горната, и ѕид (14) 
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со внатрешна површина (16), која во најмала 

мера делумно, или значително целосно, е 

формирана како површина од цврст природен 

камен (18) специфичен по тоа што дел од 

внатрешната површина на ѕидот (16) е 

создаден со пресекување или дупчење или 

сечење на природниот камен или природниот 

камен е третиран со пескарење и како резултат 

на тоа првичната површина била рапава, а 

потоа била подложена на третман за 

измазнување на површината што резултирало 

со тоа што рапавоста на третираната 

внатрешна ѕидна површина (16) се зголемила 

во однос на првичната рапавост што била 

создадена како резултат на пресекување или 

дупчење или сечење или пескарење.   

, има уште 14 патентни барања 

 

 

(51)  C 07C 275/18, C 07C 275/16, C 07C 275/00, 

C 07D 211/34, C 07D 213/82, C 07D 213/74, C 

07D 213/61, C 07F 7/22, A 61K 9/127, A 61K 

51/04, A 61K 51/00, A 61K 31/33, A 61K 31/44, A 

61P 9/00, A 61P 35/00, A 61P 9/10  

(11)  7994   (13) Т1 

(21)  2017/545   (22) 19/07/2017 

(45) 30/04/2018 

(30)  US20080085462P  01/08/2008  US and 

US20080111791P  06/11/2008  US 

(96)  31/07/2009 EP09803670.0 

(97)  30/05/2017 EP2318366 

(73)  The Johns Hopkins University 

3400 N. Charles Street Baltimore, MD 21218, US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  POMPER, Martin, Gilbert; MEASE, Ronnie, 

Charles and CHEN, Ying 

(54)  PSMA-ВРЗУВАЧКИ АГЕНСИ И НИВНА 

УПОТРЕБА 

(57)  1  Соединение кое има структура 

  

 

 

 

каде што 
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Z е тетразол или CO2Q; 

секое  Q е независно селектирано од водород 

или заштитена група; и каде што 

m е 0, 1, 2, 3, 4, 5, или 6; 

R е пиридински прстен селектиран од групата 

која се состои од 

 

  

 

 

 

 

кадашто  X е флуор, јод, радиоизотоп на флуор, 

радиоизотоп на јод, хлор,бром,радиоизотоп на 

бром,радиоизотоп на астатин, NO2, NH2, 

N+(R2)3, Sn(R2)3, Si(R2)3, Hg(R2), B(OH)2, -

NHNH2, -NHN=CHR3, -NHNH-CH2R3; 

n е 1, 2, 3, 4, или 5; 

Y е O, S, N(R’), C(O), NR’C(O), C(O)N(R’), OC(O), 

C(O)O, NR’C(O)NR’, NR’C(S)NR’, NR’S(O)2, 

S(CH2)p,NR’(CH2)p, O(CH2)p, 

OC(O)CHR8NHC(O), NHC(O)CHR8NHC(O),или 

ковалентно врзување; каде што p е 1, 2, 

или 3, R’ е H или C1-C6 аликил, и R8 е водород 

,алкил, арил или хетероарил, од кои секој може 

да биде супституиран; 

R2 е C1-C6 алкил ; и 

R3 е алкил, алкенил,алкинил, арил, или 

хетероарил од кои секој може да биде 

супституиран со флуор, јод,радиоизотоп на 

флуор, радиоизотоп на јод, 

хлор,бром,радиоизотоп на бром, или 

радиоизотоп на астатин, NO2, NH2, N+ (R2)3, 

Sn(R2)3, Si(R2)3, Hg(R2), или B(OH)2; 

или фармацевтски прифатлива нивна сол. 

  

, има уште 19 патентни барања 

 

 

(51)    

(11)  7995   (13) Т1 

(21)  2017/546   (22) 19/07/2017 

(45) 30/04/2018 

(30)  EP20130003745  26/07/2013  -- 

(96)  23/07/2014 EP14747548.7 
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(97)  12/07/2017 EP3025552 

(73)  Deutsche Telekom AG 

Friedrich-Ebert-Allee 140 53113 Bonn, DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  KLATT, Axel and COLETTI, Claudio 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА 

ИЗБОР НА ПРИСТАП ЗА КОРИСНИЧКА 

ОПРЕМА ВО МОБИЛНИ 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ, 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ, И СИСТЕМ 

ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ИЗБОР НА ПРИСТАП 

ЗА КОРИСНИЧКА ОПРЕМА 

(57)  1  Постапка за подобрување на избор на 

пристап за корисничка опрема (20) во 

телекомуникациска мрежа којашто е мобилна 

телекомуникациска мрежа (100), 

телекомуникациската мрежа (100) содржи 

пристапна мрежа (110) и корисничката опрема 

(20) се наоѓа во радио станица (10) на 

пристапната мрежа (110), кадешто радио 

станицата (10) е опслужена со помош на 

засебна сервисна базна станица (111), кадешто 

корисничката опрема (20) е – дополнително 

поставена во радио станицата (10) – поставена 

во просторот на радио опфатот (11) на 

пристапна точка (112),  

кадешто корисничката опрема (20) е 

регистрирана со телекомуникациската мрежа 

(100) преку засебната базна сервисна станица 

(111), 

кадешто корисничката опрема (20) содржи или 

прима податочен елемент со информација 

околу политиката поврзано со политиката околу 

воспоставувањето на конекцијата, со употреба 

на најмалку еден пренос на податоци од 

корисничката опрема (20) со 

телекомуникациската мрежа (100), преку 

пристапната точка (112) наместо преку 

засебната базна сервисна станица (111), 

се карактеризира со тоа што во случај да 

 

-- преносот на податоци помеѓу корисничката 

опрема (20) и телекомуникациската мрежа (100) 

треба да се воспостави или веќе е воспоставен, 

и 

-- политиката овозможува воспоставување или 

продолжување на преносот на податоци од 

корисничката опрема (20) преку пристапната 

точка (112) наместо преку засебната базна 

сервисна станица (111),  

 

постапката ги содржи следниве чекори: 

 

-- во прв чекор, засебната базна сервисна 

станица (111) испраќа  кон корисничката 

опрема информација за валидација (20), 

информацијата за валидација којашто има или 

позитивна вредност, која индицира на примена 

на политиката поврзана со податочен елемент 

со информација околу политиката, или 

негативна вредност, која индицира да не се 

примени политиката поврзана со податочен 

елемент со информација околу политиката, 

-- во втор чекор, како дополнение на првиот 

чекор, корисничката опрема (20) која ја 

применува политиката поврзана со податочен 

елемент со информација околу политиката, во 

случај доколку информацијата за валидација 

има позитивна вредност, и корисничката 

опрема (20) го прекинува преносот на податоци 

или се воздржува од воспоставување на пренос 

на податоци преку пристапната точка (112) во 

случај доколку информацијата за валидација 

има негативна вредност.  

  

, има уште 12 патентни барања 
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(51)  G 06M 1/24, A 61M 15/00  

(11)  7996   (13) Т1 

(21)  2017/547   (22) 20/07/2017 

(45) 30/04/2018 

(30)  GB0904059  10/03/2009  GB 

(96)  10/03/2010 EP10710406.9 

(97)  03/05/2017 EP2408498 

(73)  EURO-CELTIQUE S.A. 

2350 Luxembourg, LU 

(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)  BACON, Raymond 

(54)  БРОЈАЧ 

(57)  1  Бројач кој што се состои од: 

 

прв член 201 поставен во најмалку еден 

делумен спирален завој околу една 

лонгитудинална оска на еден предмет чии 

движења и/или содржини треба да се бројат, 

при што спомена¬ти¬от прв  член има 

индикација или индикации 1002 кои што 

означуваат броење; 

втор член 202 кој што се протега генерално во 

правецот на споменатата лонгитудинална 

ос¬ка, при што споменатиот втор член е 

оперативно поставен така што се преклопува 

под и над еден или повеќе делови од  

споменатиот најмалку делумен спирален завој 

на споменатиот прв член; и 

средство 300 за да предизвика релативно 

движење  помеѓу споменатиот прв и втор член, 

при што споменатото движење се состои од 

релативно растечка ротација околу 

споменатата лонгитудиналната оска. 

  

, има уште 27 патентни барања 



 

 

58 | С т р а н а   П а т е н т и  

 

30 Април 2018 Гласник Бр. 4/2018 

 

 

(51)  E 01F 15/14, F 16F 7/12  

(11)  7997   (13) Т1 

(21)  2017/548   (22) 20/07/2017 

(45) 30/04/2018 

(30)  SE1051278  02/12/2010  SE 

(96)  01/12/2011 EP11845444.6 

(97)  26/04/2017 EP2646624 

(73)  Vik Ørsta AS 

Postboks 193 

6151 Ørsta, NO 

(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)  GISSLIN, Lars-Ake 

(54)  УБЛАЖУВАЧ НА УДАР ЗА ВОЗИЛА 

(57)  1  Ублажувач на удар за возила 

прилагоден за да биде поставен во 

безбедносни бариери долж па¬тиш¬-тата или 

железничките пруги, кој што се состои од уред 

за апсорбирање на силата (8) за 

заба¬ву¬ва¬ње на силите на сударот на тие 

возила, греда (3) и примач на сударот (9), кој 

што е поврзан за гредата и може да се 

поместува долж нејзината надворешна страна 

така што при евентуален судар на возило со 

примачот на судари, истиот е забавен со 

уредот за апсорбирање на силата, што се 

карактеризира со тоа што ублажувачот на 

ударот, исто така, има метален, издолжен  

влечен елемент (14), каде што уредот за 

апсорбирање на силата има куќиште (10) и 

најмалку две чивии (13) поставени паралелно 

ед¬на на друга во куќиштето, каде што 

издолжениот влечен елемент е поставен во 

споменатото ку¬ќиш¬те така што тој се протега 

помеѓу и во контакт со чивиите, при што 

чивиите и издолжениот влечен еле¬мент се 

поставени така што при заеднички движење на 

издолжениот влечен елемент и куќиштето еден 

кон друг, се случува промена на правецот на 

издолжениот влечен елемент кога поминува 

по¬крај секоја чивија така што споменатото 

заедничко движење е забавено како резултат 
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од деформа¬ци¬јата на издолжениот влечен 

елемент при поминувањето на секоја чивија, 

каде што чивиите (13) и из¬должениот влечен 

елемент (14) се позиционирани така што 

издолжениот влечен елемент добива про¬мена 

на правецот од најмалку 90° кога ги поминува 

најмалку двете чивии, посебно, каде што еден 

од уредот за апсорбирање на силата (8) или 

издолжениот влечен елемент (14) е поврзан со 

при¬ма¬чот на судар и може да се поместува 

заедно со него, додека другиот од овие е 

фиксно поврзан за земја или фиксна структура 

така што при евентуален судар на возило со 

примачот на судар, тој се забавува како 

резултат на заедничкото движење помеѓу  

уредот за апсорбирање на силата  и 

издол¬же¬ниот влечен елемент.  

, има уште 14 патентни барања 

 

 

(51)  A 61K 39/39, A 61K 49/18, A 61K 9/51, A 

61K 9/107, A 61K 9/14, A 61K 51/12  

(11)  7998   (13) Т1 

(21)  2017/549   (22) 20/07/2017 

(45) 30/04/2018 

(30)   

(96)  14/11/2012 EP12790425.8 

(97)  24/05/2017 EP2780036 

(73)  Topas Therapeutics GmbH 

Falkenried 88, Haus B 

20251 Hamburg, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  FREUND, Barbara; HEEREN, Jörg; 

NIELSEN, Peter; CARAMBIA, Antonella; HERKEL, 

Johannes; BRUNS, Oliver; LOHSE, Ansgar; LÜTH, 

Stefan; WELLER, Horst and SALMEN, Sunhild 

(54)  СОСТАВИ ОД НАНОЧЕСТИЧКИ ЗА 

СОЗДАВАЊЕ НА РЕГУЛАТОРНИ Т КЛЕТКИ И 

ТРЕТМАН НА АВТОИМУНИ БОЛЕСТИ И 

ДРУГИ ХРОНИЧНИ ИНФЛАМАТОРНИ 

СОСТОЈБИ 

(57)  1  Фармацевтски состав за употреба во 

создавање регулаторни Т клетки специфични 

за барем еден епитоп на Т клетка во субјект за 

третирање или спречување болест назначено 
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со тоа, што корисна е супресија на специфичен 

имунолошки одговор, каде што составот содржи 

наночестичка, наведената наночестичка содржи 

а) мицел што содржи амфифилен полимер што 

ја прави наночестичката растворлива во вода, 

and 

б) пептид што го содржи барем едниот епитоп 

на Т клетка поврзан со надворешноста на 

мицелот. 

  

, има уште 13 патентни барања 

 

 

(51)  A 61F 13/02  

(11)  7999   (13) Т1 

(21)  2017/550   (22) 20/07/2017 

(45) 30/04/2018 

(30)  EP11167379  24/05/2011  -- 

(96)  24/05/2012 EP12724564.5 

(97)  28/06/2017 EP2713972 

(73)  Takeda AS 

Drammensveien 852 

1383 Asker, NO 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  SCHÖNHOFER, Wolfgang; PEDERSEN, 

Pernille Dybendal; BERTELSEN, Poul; 

BRÆNDER, Henrik; BLANKA, Ingrid and 

LARSEN, Henrik Neuschäfer 

(54)  ЗАВИТКАН КОЛАГЕНСКИ НОСАЧ 

(57)  1  Постапка за навиткување колагенски 

носач, колагенскиот носач содржи (i) колагенски 

слој и (ii) обложувачки слој содржи фибриноген 

и тромбин, наведената постапка ги содржи 

последователните чекори на: 

• навлажнување на барем дел од наведениот 

колагенски носач, 

• навиткување на наведениот колагенски носач 

преку стегање на колагенскиот носач помеѓу 

пар на издолжени членови, и ротирање на 

парот на издолжени членови околу оска што е 

паралелна на надолжно продолжување на 

издолжените членови со цел да се навитка 

колагенскиот носач на членовите, додека 

колагенскиот носач е подржан преку уред за 
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поддршка, 

• сушење на навитканиот колагенски носач, 

 со што се обезбедува навиткан 

колагенски носач со стабилна форма. 

  

, има уште 20 патентни барања 

 

 

(51)  F 16B 7/04, A 63B 21/16  

(11)  8000   (13) Т1 

(21)  2017/552   (22) 20/07/2017 

(45) 30/04/2018 

(30)  GB20090011495  02/07/2009  GB 

(96)  18/06/2010 EP10728633.8 

(97)  14/06/2017 EP2449269 

(73)  Vertical Leisure Ltd 

181 Victoria Road 

Barnet 

Hertfordshire EN4 9PA, GB 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  COOTE, Clive 

(54)  УРЕД ЗА СПОЈУВАЊЕ 

(57)  1  Уред за спојување на шипки кои потоа 

може да се разделат за подиуми за играње на 

шипка, уредот за спојување содржи: 

 

тело (2; 102); и 

механизам (3; 103) којшто содржи прв навоен 

елемент (5) и член за зашрафување (7; 107) кои 

меѓусебно се во пар, наведениот механизам е 

создаден со цел да примени сила кон 

внатрешна површина на барем една од 

наведените цевки со вртење на наведениот 

член за зашрафување во однос на првиот 

навоен елемент, кадешто првиот навоен 

елемент содржи површина адаптирана за 

контакт со надворешната површина на телото, 

површината на првиот навоен елемент 

создадена со цел да примени сила кон 

наведената внатрешна површина на телот за 

примена силата кон внатрешната површина на 

брем една од наведените цевки,  

првиот навоен елемент е споен со внатрешната 

површина на телото со барем еден 

прицврстувач (6), 
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се карактеризира со тоа што најмалку едниот 

прицврстувач е адаптиран да му дозволи на 

првиот навоен елемент ориентација во однос 

на внатрешната површина на телото кога 

силата е применета кон внатрешната површина 

на барем една од наведените цевки, така што, 

за време на делувањето на механизмот за 

зголемување на силата применета кон 

внатрешната површина на барем една од 

наведените цевки, оската на зашрафување (SA) 

на првиот навоен елемент и оската на 

зашрафување на членот за зашрафување 

остануваат во основа меѓусебно во линија.  

  

, има уште 14 патентни барања 

 

 

(51)  G 01N 21/29, G 01N 33/543, G 01N 21/78, G 

01N 21/55  

(11)  8001   (13) Т1 

(21)  2017/554   (22) 20/07/2017 

(45) 30/04/2018 

(30)   

(96)  26/07/2013 EP13771551.2 

(97)  26/04/2017 EP2878950 

(73)  Consejo Superior De Investigaciones 

Científicas (CSIC); Universidad De Zaragoza 

and Fundación Agencia Aragonesa Para La 

Investigación Y El Desarrollo (ARAID) 

Serrano 117 

28006 Madrid, ES; Campus Plaza San 

Francisco Edif. Interfacultades C/ Pedro 

Cerbuna 12 

50009 Zaragoza, ES and Paseo María Agustín 

36 Edif. Pignatelli Puerta 30, Planta 3 

50004 Zaragoza, ES 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  DEL PINO GONZÁLEZ DE LA HIGUERA, 

Pablo; PELAZ GARCIA, Beatriz; POLO TOBAJAS, 

Ester; GRAZÚ BONAVÍA, ValeriaSP; MARTÍNEZ 

DE LA FUENTE, Jesús and PARRO GARCIA, 

Victor 

(54)  БИОСЕНЗОР КОЈ СОДРЖИ НАНО 

ЧЕСТИЧКИ НА МЕТАЛ 
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(57)  1  Биосензор за визуелна детекција кој 

содржи:  

a. молекул за препознaвање на целен аналит 

кој е имобилизиран на подлога со површина 

која е осетлива на топлина; 

b. надворешен извор на светлост; и 

c. нано честички на метал со лента на 

површински плазмон, кој што се 

финкционализиране со друг молекул за 

препознавање кој што може да го препознае 

целен аналит; 

каде под израз "површина која што е 

чувствителен на топлина" се подразбира секоја 

површина која што може да подлегне на 

структурна измена додека се затоплува, при 

што доаѓа до создавање на слика. 

  

, има уште 16 патентни барања 

 

 

(51)  C 07H 1/04, C 07H 21/00, C 07H 19/10  

(11)  8002   (13) Т1 

(21)  2017/555   (22) 21/07/2017 

(45) 30/04/2018 

(30)  JP20120287578  28/12/2012  JP 

(96)  10/12/2013 EP13869663.8 

(97)  14/06/2017 EP2940030 

(73)  YAMASA CORPORATION 

10-1, Araoicho 2-chome Choshi-shi 

Chiba 288-0056, JP 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  YAMADA, Kohei 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВЕДУВАЊЕ НА 

Р1,Р4-ДИ(УРИДИН 5'-)ТЕТРАФОСФАТ 

(57)  1  Постапка за произведување на P1, P4-

ди(уридин 5’-)тетрафосфат, којашто содржи 

реагирање на фосфорна киселина - 

активирачко соединение претстaвено со 

следната формула [II] или [III] со соединение на 

фосфорна киселина избрано од групата 

составена UMP, UDP, UTP и пирофосфорна 

киселина или негова сол, исклучувајќи ја UTP 

слободна, во вода или хидрофилен органски 

растворувач, во присуството на метален јон 

избран од групата составена од железен (II) јон, 
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железен (III) јон, тривалентен алуминиум јон, 

тривалентен лантаниум јон, и тривалентен 

цериум јон.  

 

 

 

 кадешто R1 претставува уридил група којашто 

се сврзува за 5’-позиција; X претставува 

хетероциклична група составена од 

имидазолил група, бензимидазолил група и  1, 

2, 4-триазолил група; и n претставува цел број 

од 1 или 2,  

 

 

 

кадешто X претставува хетероциклична група 

избрана од групата составена од имидазолил 

група, бензимидазолил група и 1, 2, 4-

триазолил група. 

  

, има уште 7 патентни барања 

 

 

(51)  A 01N 43/40, A 01N 43/56, A 01N 43/653, A 

01N 43/78, A 01N 43/80, A 01N 43/90, A 01P 

3/00, C 07D 261/00, C 07D 277/00  

(11)  8003   (13) Т1 

(21)  2017/556   (22) 24/07/2017 

(45) 30/04/2018 

(30)  US2P  23/10/2007  US and US62400P  

25/01/2008  US 

(96)  23/10/2008 EP08842127.6 

(97)  05/07/2017 EP2187748 

(73)  E. I. du Pont de Nemours and Company 

Wilmington, DE 19805, 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)  GREGORY, Vann and PASTERIS, Robert, 

James 

(54)  ФУНГИЦИДНИ СОЕДИНЕНИЈА И 

МЕШАВИНИ 

(57)  1  Фунгициден состав кој што содржи: 

 

(a) најмалку едно соединение селектирано од 1-

[4-[4-[(5R)-5-(2,6-дифлуорофенил)-4,5-
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ди¬хид¬ро-3-изоксазолил]-2-тиазолил]-1-

пиперидинил]-2-[5-метил-3-(трифлуорометил)-

1H-пи¬разол-1-ил]етанон, негов енантиомер 

или мешавина од тоа, N-оксиди, и соли од тоа; 

и 

(б) најмалку едно дополнително фунгицидно 

соединение селектирано од амисулбром, 

азок¬систробин, бентиаваликарб, боскалид, 

хлороталонил, бакар хидроксид, бакар окси-

хло¬рид, бакар сулфат, цијазофамид, 

цимоксанил, ципроконазол, дитианон, 

дифенокона-зол, диметоморф, етабоксам, 

епоксиконазол, фамоксадон, фенамидон, 

флуазинам, флуо¬пиколид, флузилазол, 

фолпет, фозетил-алуминиум, ипроваликарб, 

кресоксим-метил, ман¬козеб, мандипропамид, 

металаксил, металаксил-M, метконазол, 

метирам, пентиопирад, фос¬форна киселина и 

соли, пикоксистробин, пропамакарб, 

пропиконазол, пропинеб, про¬квиназид, 

пирадостробин, квиноксифен, тебуконазол, 

триадименол, трифлоксистробин, валифенал, и 

зоксамид. 

  

, има уште 6 патентни барања 

 

 

(51)  C 07K 14/525, C 07K 7/08, C 07K 16/22, C 

07K 14/79, C 07K 14/76, C 07K 14/71, C 07K 

14/705, C 07K 14/48, C 12N 15/00, A 61K 48/00, 

A 61K 45/06, A 61K 38/19, A 61K 38/17, A 61K 

38/10, A 61P 29/02  

(11)  8004   (13) Т1 

(21)  2017/557   (22) 24/07/2017 

(45) 30/04/2018 

(30)   

(96)  14/03/2013 EP13711109.2 

(97)  17/05/2017 EP2825208 

(73)  Levicept Ltd. 

3 Burlington Gardens 

London, Greater London W1S 3EP, GB 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  WESTBROOK, Simon 

(54)  P75NTR НЕУРОТРОФИН СВРЗУВАЧКИ 

ПРОТЕИН ЗА ТЕРАПЕВТСКА УПОТРЕБА 

(57)  , има уште  патентни барања 

 

 

(51)  C 07D 519/00, C 07D 487/04, C 07D 513/04, 

A 61K 31/433, A 61K 31/4355, A 61K 31/5025, A 

61P 7/02  

(11)  8005   (13) Т1 

(21)  2017/558   (22) 24/07/2017 

(45) 30/04/2018 

(30)  US201261638577P  26/04/2012  US and 

US201361787680P  15/03/2013  US 

(96)  24/04/2013 EP13721857.4 

(97)  05/07/2017 EP2841437 

(73)  Bristol-Myers Squibb Company and 

Université de Montréal 

Route 206 and Province Line Road 

Princeton, NJ 08543, US and 2900 Boulevard 

Edouard-Montpetit 

Montreal, QC H3T 1J4, CA 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  BANVILLE, Jacques; DEON, Daniel H.; 

RUEDIGER, Edward H.; RÉMILLARD, Roger; 

GAGNON, Marc; DUBÉ, Laurence; GUY, Julia; 

PRIESTLEY, Eldon Scott; POSY, Shoshana L.; 

MAXWELL, Brad D.; WONG, Pancras C.; 
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LAWRENCE, Michael, R. and MILLER, Michael, 

M. 

(54)  ДЕРИВАТИ НА ИМИДАЗОТИАДИАЗОЛ И 

ИМИДАЗОПИРАЗИН КАКО ИНХИБИТОРИ НА 

ПРОТЕАЗНО АКТИВИРАН РЕЦЕПТОР 4 

(PAR4) ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА ТРОМБОЦИТНА 

АГРЕГАЦИЈА 

(57)  , има уште  патентни барања 

 

 

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

(11)  8010   (13) Т1 

(21)  2017/559   (22) 24/07/2017 

(45) 30/04/2018 

(30)  US201261687669P  27/04/2012  US; 

US201361775288P  08/03/2013  US and 

US201361780444P  13/03/2013  US 

(96)  24/04/2013 EP13720708.0 

(97)  14/06/2017 EP2841445 

(73)  Reata Pharmaceuticals, Inc. 

2801 Gateway Drive, Suite 150 Irving, TX 75063-

2648, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  LIU, Xiaofeng; ANDERSON, Eric and 

DECKER, Andrea 

(54)  2.2-ДИФЛУОРОПРОПИОНАМИД 

ДЕРИВАТИ НА БАРДОКСОЛОН МЕТИЛ, 

ПОЛИМОРФНИ ФОРМИ И НАЧИНИ НА 

НИВНА УПОТРЕБА 

(57)  1  Соединение со формулата: 

  

 

или негова фармацевтска прифатлива сол. 

  

, има уште 27 патентни барања 

 

 

(51)  C 12C 1/02, A 23J 3/18, A 23L 5/20  (11)  8023   (13) Т1 
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(21)  2017/560   (22) 25/07/2017 

(45) 30/04/2018 

(30)  RM20120468  02/10/2012  IT 

(96)  29/04/2013 EP13731862.2 

(97)  31/05/2017 EP2903453 

(73)  Università degli Studi di Foggia 

Via Gramsci, 89/91 

71122 Foggia, IT 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  DI LUCCIA, Aldo; LAMACCHIA, Carmela and 

GIANFRANI, Carmela 

(54)  МЕТОДА ЗА ДЕТОКСИФИКАЦИЈА ОД 

ГЛУТЕН ПРОТЕИНИ ОД ЗРНА НА ЖИТАРИЦИ 

(57)  1  Метода за детоксификација од глутен 

протеини од зрна на житарици, назначено со 

тоа, што ги опфаќа следниве фази: 

A. хидратација со вода на житните зрна, 

изведена во временска рамка помеѓу 30 минути 

и 3 часа со употреба на 500 ml вода за секои 

100 грама од зрна; 

Б. отстранување на вода од житните зрна; 

Ц. третман во микробранова на житните зрна, 

изведен во временска рамка помеѓу една и три 

минути, со употреба на моќност помеѓу 750 и 

1500 вати; 

Д. ладење на житните зрна. 

  

, има уште 11 патентни барања 

 

 

(51)  A 61K 31/7068, A 61K 39/395, A 61P 35/00

  

(11)  8017   (13) Т1 

(21)  2017/651   (22) 31/08/2017 

(45) 30/04/2018 

(30)  EP08291118  28/11/2008  -- 

(96)  27/11/2009 EP09775304.0 

(97)  31/05/2017 EP2370096 

(73)  SANOFI 

54, rue La Boétie 75008 Paris, FR 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  VRIGNAUD, Patricia and LEJEUNE, Pascale 
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(54)  АНТИТУМОР КОМБИНАЦИИ ШТО 

СОДРЖАТ ЦИТАРАБИН И АНТИТЕЛА ШТО 

ПРЕПОЗНАВААТ СПЕЦИФИЧНО CD38 

(57)  1  Фармацевтска комбинација што содржи 

антитело што специфично препознава CD38 и 

барем цитарабин, назначено со тоа, што 

наведеното антитело е способно да убие D38+ 

клетка преку апоптоза, антитело-зависна 

клеточно-посредувана цитотоксичност (ADCC), 

и комплементарно-зависна цитотоксичност 

(CDC).  

, има уште 18 патентни барања 

 

 

(51)  C 07C 275/28, C 07D 239/42, C 07D 405/12, 

C 07D 401/12, C 07D 319/18, C 07D 317/58, C 

07D 215/12, C 07D 417/12, C 07D 241/42, C 07D 

295/20, A 61K 31/495, A 61K 31/496, A 61P 

25/28, A 61P 25/22, A 61P 25/04  

(11)  7947   (13) Т1 

(21)  2017/656   (22) 04/09/2017 

(45) 30/04/2018 

(30)  US640869P  30/12/2004  US 

(96)  29/12/2005 EP15160349.5 

(97)  05/07/2017 EP2937341 

(73)  Janssen Pharmaceutica N.V. 

Turnhoutseweg 30 2340 Beerse, BE 

(74)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(72)  Apodaca, Richard; Breitenbucher, J., Guy; 

Pattabiraman, Kanaka; Seierstad, Mark and Xiao, 

Wei 

(54)  ДЕРИВАТИВИ НА ФЕНИЛАМИД 4-

(БЕНЗИЛ)-ПИПЕРАЗИН-1-КАРБОКСИЛНА 

КИСЕЛИНА И СЛИЧНИ СОЕДИНЕНИЈА КАКО 

МОДУЛАТОРИ НА ХИДРОЛАЗА НА АМИДИ 

НА МАСНИ КИСЕЛИНИ (ФААХ) ЗА 

ЛЕКУВАЊЕ НА АНКСИОЗНОСТ, БОЛКА И 

ОСТАНАТИ СОСТОЈБИ 

(57)  Соединение кое што има Формула I:  

  

  

  

или негова фармацевтски прифатлива сол или 

солват,  

каде што:  

  

W1 и W2 се N и W3 е CR3; или  

  

А1 е заменет пиридил кој што има еден или два 

супституенти, или заменет фенил кој што има  

еден, два или три супституенти;  

каде што пиридилот е заменет со еден или два 

супституенти независно избрани од хало,  

нитро, цијано, хидрокси, амино, алкиламино, 

диалкиламино, халоалкил, хидроксиалкил,  

алкокси, халоалкокси, арилокси, аралкилокси, 

алкилтио, карбоксамидо, сулфонамидо,  

алкилкарбонил, арилкарбонил, алкилсулфонил, 

арилсулфонил, уреидо, гванидино, карбокси,  

карбоксиалкил, алкил, циклоалкил, алкенил, 

алкинил, арил, хетероарил, хетероцикло,  

алкоксиалкил, (амино)алкил, 

хидроксиалкиламино, (алкиламино)алкил,  

(диалкиламино)алкил, (цијано)алкил, 

(карбоксамидо)алкил, меркаптоалкил,  

(хетероцикло)алкил и (хетероарил)алкил;  

каде што  фенилот е заменет со еден, два или 

три супституенти независно избран од хало,  

нитро, цијано, хидрокси, амино, алкиламино, 

диалкиламино,  халоалкил, хидроксиалкил,  

алкокси, халоалкокси, арилокси, аралкилокси, 

алкилтио, карбоксамидо, сулфонамидо,  

алкилкарбонил, арилкарбонил, алкилсулфонил, 

арилсулфонил, уреидо, гванидино, карбокси,  

карбоксиалкил, алкил, циклоалкил, алкенил, 

алкинил, арил, хетероарил, хетероцикло,  



 

 

П а т е н т и    69 | С т р а н а  

 

30 Април 2018 Гласник Бр. 4/2018  

алкоксиалкил (амино)алкил, 

хидроксиалкиламино, (алкиламино)алкил, 

(диалкиламино)алкил,  

  2  

(цијано)алкил, (карбоксамидо)алкил, 

меркаптоалкил, (хетероцикло)алкил, или  

(хетероарил)алкил;  

Х е –О-; А2 е селектиран од групата која што се 

состои од:  

 а) незадолжително заменет арил;  

б) незадолжително заменет хетероарил;  

в) незадолжително заменет хетероцикло; и  

г) незадолжително заменет циклоалкил;  

Е е селектиран од групата која што се состои 

од:  

 а) хидрокси;  

 б) алкокси; и  в) –NR1R2; R1 е селектиран од 

групата која што се состои од:  

 а) водород;  

 б) алкил;  

 в) аралкил;  

 г) (хетероцикло)алкил;  

 д) (хетероарил)алкил;  

 ѓ) (амино)алкил;  

 е) (алкиламино)алкил;  

 ж) (диалкиламино)алкил;  

 з) (карбоксамидо)алкил;  

 ѕ) (цијано)алкил;  

и) алкоксиалкил;  

ј) хидроксиалкил; и  

к) хетероалкил; R2 е селектиран од групата која 

што се состои од водорот и алкил; или  R1 и R2 

земени заедно со азотниот атом за кој што тие 

се закачени формираат 3- до 8-  

член незадолжително заменет хетероцикло; R3 

е водород; Z е селектиран од групата која што 

се состои од –NR5- и –О-; R4 е селектиран од 

групата која што се состои од:  

   3  

a)   

  

б)   

в) хидроксиалкил;  

г) хидрокси(циклоалкил)алкил; и  

д) (хетероцикло)алкил; секој R10a, R10b, R10c и 

R10d е независно селектирн од групата која 

што се состои од:  

 а) водород;  

 б) хидрокси;  

в) незадолжително заменет алкил;  

г) аралкил;  

д) (хетероцикло)алкил;  

ѓ) (хетероарил)алкил;  

е) (амино)алкил;  

ж) (алкиламино)алкил;  

з) (диалкиламино)алкил;  

ѕ) (карбоксамидо)алкил;  

и) (цијано)алкил;  

ј) алкоксиалкил;  

к) хидроксиалкил;  

л) хетероалкил;  

љ) назадолжително заменет циклоалкил;  

м) назадолжително заменет арил;  

н) назадолжително заменет хетероцикло; и  

њ) назадолжително заменет хетероарил; или 

R10a и R10b земени заедно со јаглеродниот 

атом за кој што тие се закачени формираат 3-  

до 8 член незадолжително заменет циклоалкил 

или 3- до 8-член незадолжително заменет  

хетероцикло;  

  4  

r e 1, 2 или 3;  

ѕ е 1, 2, или 3; R11 е селектиран од групата која 

што се состои од:  

 а) хидрокси;  

 б) алкокси; и  в) –NR1aR2a;  R1a е селектиран 

од групата која што се состои од:  

 а) водород;  

 б) алкил;  

 в) аралкил;  

 г) (хетероцикло)алкил;  

 д) (хетероарил)алкил;  

 ѓ) (амино)алкил;  

 е) (алкиламино)алкил;  

 ж) (диалкиламино)алкил;  

 з) (карбоксамидо)алкил;  
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 ѕ) (цијано)алкил;  

 и) алкоксиалкил;  

 ј) хидроксиалкил; и  

 к) хетероалкил;  R2a е селектиран од групата 

која што се состои од водород и алкил; или  

R1a и R2a земени заедно со азотниот атом за 

кој што тие се закачени формираат 3- до 8-  

член незадолжително заменет хетероцикло;  

R12 е селектиран од групата која што се состои 

од:  

 а) водород;  

 б) незадолжително заменет алкил;  

 в) (амино)алкил;  

 г) (алкиламино)алкил;  

 д) (диалкиламино)алкил;  

 ѓ) (карбоксамидо)алкил;  

 е) (цијано)алкил;  

 ж) алкоксиалкил;  

 з) хидроксиалкил; и  

 ѕ) хетероалкил;  

  5  

R5 е селектиран од групата која што се состои 

од:  

 а) водорот  

 б) алкил;  

 в) хидроксиалкил; и  

 г) алкилсулфонил; или  R4 и R5 земени заедно 

со азотниот атом за кој што тие се закачени 

формираат 3- до 8-  

член незадолжително заменет хетероцикло;  

 каде што незадолжително заменетиот алкил е 

или незаменет или заменет со еден, два  

или три супституенти независно избрани од 

нитро, халоалкокси, арилокси, аралкилокси,  

алкилтио, сулфонамидо, алкилкарбонил, 

арилкарбонил, алкилсулфонил, арилсулфонил,  

уреидо, гванидино, карбокси, карбоксиалкил и 

циклоалкил;  

 каде што незадолжително заменетиот арил е 

или незаменет или заменет со еден до  

пет супституенти независно избрани од хало, 

нитро, цијано, хидрокси, амино, алкиламино,  

диалкиламино, халоалкил, хидроксиалкил, 

алкокси, халоалкокси, арилокси, аралкилокси,  

алкилтио, карбоксамидо, сулфонамидо, 

алкилкарбонил, арилкарбонил, алкилсулфонил,  

арилсулфонил, уреидо, гванидино, карбокси, 

карбоксиалкил, алкил, циклоалкил, алкенил,  

алкинил, арил, хетероарил, хетероцикло, 

алкоксиалкил, (амино)алкил, 

хидроксиалкиламино,  

(алкиламино)алкил, (диалкиламино)алкил, 

(цијано)алкил, (карбоксамидо)алкил,  

меркаптоалкил, (хетероцикло)алкил, или 

(хетероарил)алкил;  

 каде што незадолжително заменетиот 

хетероарил е или незаменет или заменети со  

еден до четири супституенти независно 

избрани од хало, нитро, цијано, хидрокси, 

амино,  

алкиламино, диалкиламино, халоалкил, 

хидроксиалкил, алкокси, халоалкокси, арилокси,  

аралкилокси, алкилтио, карбоксамидо, 

сулфонамидо, алкилкарбонил, арилкарбонил,  

алкилсулфонил, арилсулфонил, уреидо, 

гванидино, карбокси, карбоксиалкил, алкил,  

циклоалкил, алкенил, алкинил, арил, 

хетероарил, хетероцикло, алкоксиалкил, 

(амино)алкил,  

хидроксиалкиламино, (алкиламино)алкил, 

(диалкиламино)алкил, (цијано)алкил,  

(карбоксамидо)алкил, меркаптоалкил, 

(хетероцикло)алкил и (хетероарил)алкил;  

 каде што незадолжително заменетиот 

циклоалкил е или незаменет или заменет со  

еден, два или три супституенти независно 

избрани од хало, нитро, цијано, хидрокси, 

амино,  

алкиламино, диалкиламино, халоалкил, 

хидроксиалкил, алкокси, халоалкокси, арилокси,  

аралкилокси, алкилтио, карбоксамидо, 

сулфонамидо, алкилкарбонил, арилкарбонил,  

алкилсулфонил, арилсулфонил, уреидо, 

гванидино, карбокси, карбоксиалкил, алкил,  
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циклоалкил, алкенил, алкинил, арил, 

хетероарил, хетероцикло, алкоксиалкил, 

(амино)алкил,  

  6  

хидроксиалкиламино, (алкиламино)алкил, 

(диалкиламино)алкил, (цијано)алкил,  

(карбоксамидо)алкил, меркаптоалкил, 

(хетероцикло)алкил и (хетероарил)алкил;  

 каде што незадолжително заменетиот 

хетероцикло е или незаменет или заменет со  

еден до четири супституенти независно 

селектирани од хало, нитро, цијано, хидрокси, 

амино,  

алкиламино, диалкиламино, халоалкил, 

хидроксиалкил, алкокси, халоалкокси, арилокси,  

аралкилокси, алкилтио, карбоксамидо, 

сулфонамидо, алкилкарбонил, арилкарбонил,  

алкилсулфонил, арилсулфонил, уреидо, 

гванидино, карбокси, карбоксиалкил, алкил,  

циклоалкил, алкенил, алкинил, арил, 

хетероарил, хетероцикло, алкоксиалкил, 

(амино)алкил,  

хидроксиалкиламино, (алкиламино)алкил, 

(диалкиламино)алкил, (цијано)алкил,  

(карбоксамидо)алкил, меркаптоалкил, 

(хетероцикло)алкил и (хетероарил)алкил;  

  

 под услов ако кога R4 и R5 земени заедно со 

азотниот атом за кој што тие се закачени 

формираат 3- до 8- член незадолжително 

заменет хетероцикло, тогаш R1 е селектиран 

од  

групата која што се состои од:  

 а) водород;  

 б) (хетероцикло)алкил;  

 в) (хетероарил)алкил;  

 г) (амино)алкил;  

 д) (алкиламино)алкил;  

 ѓ) (диалкиламино)алкил;  

 е) (карбоксамидо)алкил;  

 ж) (цијано)алкил;  

 з) алкоксиалкил;  

 ѕ) хидроксиалкил; и  

 и) хетероалкил., има уште  патентни барања 

 

 

(51)  A 61K 8/362, A 61K 8/41, A 61Q 5/08, A 61Q 

5/04, A 61Q 5/10, A 61Q 5/00  

(11)  7948   (13) Т1 

(21)  2017/658   (22) 04/09/2017 

(45) 30/04/2018 

(30)  201361903239P  12/11/2013  US; 

US201361861281P  01/08/2013  US; 

US201361867872P  20/08/2013  US; 

US201361885898P  02/10/2013  US; 

US201414257056  21/04/2014  US; 

US201414257076  21/04/2014  US; 

US201414257089  21/04/2014  US and 

US201462000340P  19/05/2014  US 

(96)  01/08/2014 EP14758005.4 

(97)  12/07/2017 EP3001809 

(73)  LIQWD, INC. 

1482 East Valley Road, No.701 Santa Barbara, 

California 93108, US 

(74)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(72)  PRESSLY, Eric D. and HAWKER, Craig J. 

(54)  ПОСТАПКА ЗА РЕГЕНЕРАЦИЈА НА 

КОСА И КОЖА 

(57)  1. Постапка за третирање на коса, 

кадешто косата содржи две или повеќе 

слободни тиолни групи, која опфаќа: 

(a) нанесување на коса на формулација која 

содржи средство за врзување на формула I 

 

  

кадешто, 
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 A, B, C, е D се реактивни делови кои се 

во состојба да реагираат со слободни тиол 

групи од кои секој содржи едно или повеќе 

наелектризирања , кадешто секој од 

реактивните делови A, B, C, и D независно 

содржи група избрана од група која ја 

сочинуваат сулфон, акрилатна група, 

метакрилатна група, стирен група, акриламидна 

група, метакриламидна група, малеатна група, 

фумаратна група, и итаконатна група; 

(R)n е врзувачка група која содржи два или 

повеќе наелектризирања во кои 

наелектризирањата се спротивни на 

наелектризирањата на реактивните делови, 

кадешто R е мономер, n = 1-10, и кадешто (R)n 

не е полимер, и збирот на наелектризирањата е 

нула, и   

Кадешто реактивните делови се конски врзани 

за врзувачка група; 

Каде секој p, q, r, и s е независно цел број од 0 

до 25, и каде збирот p + q + r + s е еден или 

поголем од 2, во количина ефикасна за 

ковалентно врзување на слободни тиол групи; 

со услов средството за врзување на формула I 

не е сол на триметилат  

 

H2N-(CH2)3-N1(G)-(CH2)4-NH2 

 

кадешто G е супституент кој е врзан за 

секундарна амино група на сперимидин, избран 

од заситени или незаситени, линеарни или 

разгранати алкил групи создадени од 1 до 6 

атоми јаглерод, кадешто еден или повеќе 

јаглеродни атоми е опционо заменет со флуор, 

односно метил, етил, трифлуорометил, 

трифлуороетил, пропил, изопропил, бутил, 

изобутил, пентил, хексил, етилен, винил, 

пропилен, бутилен; арил или арил-алкил групи, 

како што се фенил, нафтил, бензил, толил, 

кадешто еден или повеќе јаглеродни атоми е 

опционо заменете со флуор, и кадешто 

споменатите ариалкил групи опфаќаат 

заситени или незаситени, линеарни или 

разгранати алкил групи создадено до 1 до 6 

јаглеродни атоми, кадешто еден или повеќе 

атоми е опционо заменет со флуор, односно 

метил, етил, трифлуорометил, трифлуороетил, 

пропил, изопропил, бутил, изобутил, пентил, 

хексил, етилен, винил, пропилен, бутилен; 

заситени или незаситени циклоалкил групи 

создадени со 3 до 8 јаглеродни атоми кои се 

опционо заменети со заситени или незаситени, 

линеарни или разгранати алкил групи 

создадени со 1 до 6 јаглеродни атоми, кадешто 

еден или повеќе јагледнородни атоми се 

заменети со флуор, односно метил, етил, 

трифлуорометил, трифлуороетил, пропил, 

изопропил, бутил, изобутил, пентил, хексил, 

етилен, винил, пропилен, бутилен., има уште  

патентни барања 

 

 

(51)  A 61K 31/135, A 61K 9/28, A 61K 9/22  

(11)  8020   (13) Т1 

(21)  2017/668   (22) 05/09/2017 

(45) 30/04/2018 

(30)  US201161506092P  09/07/2011  US 

(96)  09/07/2012 EP12810860.2 

(97)  09/07/2012 EP2729134 

(73)  Syntrix Biosystems Inc. 

215 Clay Street NW Suite B-5 Auburn WA 

98001, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  ZEBALA, John, A. 

(54)  СОСТАВИ И МЕТОДИ ЗА 

НАДМИНУВАЊЕ ОТПОРНОСТ НА ТРАМАДОЛ 

(57)  1  Фармацевтски состав за орална 

администрација што содржи O-

десметилтрамадол или негова фармацевтски 

прифатлива сол, назначено со тоа, што O-

десметилтрамадолот е (1S, 2S)-O-



 

 

П а т е н т и    73 | С т р а н а  

 

30 Април 2018 Гласник Бр. 4/2018  

десметилтрамадол, или комбинација од двата 

(1R, 2R)-O-десметилтрамадол и (1S, 2S)-O-

десметилтрамадол, каде што фармацевтскиот 

состав е орална дозирна форма со продолжено 

ослободување, и каде што оралната дозирна 

форма со продолжено ослободување има 

стапка на ин витро растворање одбрано од 

групата составена од помеѓу 15 и 74% O-

десметилтрамадол ослободен после 1 час; 

помеѓу 28 и 91% O-десметилтрамадол 

ослободен после 2 часа; помеѓу 38 и 101% O-

десметилтрамадол ослободен после 3 часа; 

помеѓу 47 и 105% O- десметилтрамадол 

ослободен после 4 часа; помеѓу 59 и 105% 

Oдесметилтрамадол ослободен после 6 часа; 

помеѓу 68 и 105% O-десметилтрамадол 

ослободен после 8 часа; помеѓу 75 и 105% O-

десметилтрамадол ослободен после 10 часа; 

помеѓу 79 и 105% O-десметилтрамадол 

ослободен после 12 часа; и 100% O-

десметилтрамадол ослободен после 24 часа, 

кога е измерено со користење УСП Апарат I 

Баскет Метода на 75 врт/мин во 900 мл 0.05 M 

фосфат пуфер со пХ 7.2 на 37°C.  

, има уште 12 патентни барања 

 

 

(51)  C 07D 471/04, A 61K 31/496, A 61K 

31/4545, A 61K 31/444, A 61K 31/437, A 61K 

31/5377, A 61P 35/00, A 61P 31/12, A 61P 31/10, 

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

(11)  8019   (13) Т1 

(21)  2017/676   (22) 07/09/2017 

(45) 30/04/2018 

(30)  US201261620107P  04/04/2012  US 

(96)  13/03/2013 EP13772420.9 

(97)  21/06/2017 EP2760285 

(73)  Samumed, LLC 

9381 Judicial Drive Suite 160 San Diego, 

California 92121, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  HOOD, John; WALLACE, David, Mark and 

KC, Sunil, Kumar 
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(54)  ИНДАЗОЛ ИНХИБИТОРИ НА WNT 

СИГНАЛНАТА ПАТЕКА И ТЕРАПЕВТСКИ 

УПОТРЕБИ НА ИСТИТЕ 

(57)  1  Соединение со формулата: 

 

  

 

или негова фармацевтски прифатлива сол. 

  

, има уште 4 патентни барања 

 

 

(51)  H 04N 19/44, H 04N 19/593, H 04N 19/46  

(11)  7951   (13) Т1 

(21)  2017/677   (22) 07/09/2017 

(45) 30/04/2018 

(30)  US201161501974P  28/06/2011  US 

(96)  27/06/2012 EP15153503.6 

(97)  06/09/2017 EP2887670 

(73)  Samsung Electronics Co., Ltd. 

129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si 

Gyeonggi-do 443-742, KR 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Seregin, Vadim and Kim, Il-koo 

(54)  Постапка и уред за кодирање на видео 

и постапка и уред за декодирање на видео, 

придружувано со внатрешно предвидување 

(57)  1  Постапка за декодирање на видео која 

што содржи: 

програма за синтаксичка анализа 

конфигурирана за 

добивање на најверојатниот одбележувач на 

режим, од податочниот тек, кој покажува дали 

еден од режимите кандидати на внатрешно 

предвидување е употребен за утврдување на 

режимот да внатрешно предвидување на 

тековниот блок; и 

синтаксичка анализа, од податочниот тек, на 

индекс на режим кој што покажува еден помеѓу 

кандидатите од режими на внатрешно 

предвидување вклучени во листата на 

кандидати, кога најверојатниот одбележувач на 

режим укажува дека еден од кандидатите за 

режими на внатрешно предвидување е 

употребен; 

 определувачот на листата на кандидати 

е конфигуриран да: 

утврди фиксиран број на кандидати од режими 

на внатрешно предвидување во листата на 

кандидати според режимите на предвидување 

на левиот блок и горниот блок; и 

изведувач на внатрешно предвидување 

конфигуриран да врши внатрешно 

предвидување   на тековниот блок користејќи 

режим на предвидување, означен од индексот 

на режимот, помеѓу режимите кандидати за 

внатрешно  

кадешто, 

определувачот на листата на кандидатите ги 

определува режимите кандидати за внатрешно 

предвидување за вклучување на реимите на 

внатрешно предвидување на левиот и горниот 

блок, кога режимот за внатрешно 

предвидување од левиот блок не е еднаков на 

режимот за внатрешно предвидување на 

горниот блок и кандидатите од режимите за 

внатрешно предвидување вклучуваат планарен 
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режим, кога режимите за внатрешно 

предвидување на левиот блок и горниот блок 

се меѓусебно еднакви и внатрешниот режим на 

левиот блок е DC режим. 

  

, има уште 0 патентни барања 

 

 

(51)  G 01F 1/00, G 01F 1/28, G 01N 29/36, G 01N 

29/032, G 01P 5/24, F 16T 1/48, F 28B 9/08, F 

28B 11/00, F 28F 17/00  

(11)  7952   (13) Т1 

(21)  2017/678   (22) 07/09/2017 

(45) 30/04/2018 

(30)  DE201210220505  09/11/2012  DE 

(96)  07/11/2013 EP13788981.2 

(97)  21/06/2017 EP2917631 

(73)  Gestra AG 

Münchener Straße 77 28215 Bremen, DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  JANZEN, Sergej; SCHRÖTER, Holger and 

KLATTENHOFF, Jürgen 

(54)  НАДГЛЕДУВАЊЕ НА КОНДЕНЗАТ ЗА 

ДРЕНАЖА 

(57)  1  Постапка за надгледување на кондензат 

за дренажа (20) којашто ги вклучува чекорите 

на: 

 

a) обезбедување на сензор за проток (1) за 

детектирање на карактеристики на проток во 

цевка и/или местото на коешто се наоѓа 

медиумот, кадешто медиумот е во форма на 

повеќе-фазен проток,  

б) детектирање на начинот на делување на 

вибрација во мерната локација (8) обезедено 

на вибрациoното тело (9) на сензорот за проток 

(1) со помош на вибрациски претворач (112), и 

в) електронска евалуација на начинот на 

делување на вибрацијата на вибрационото 

тело (9), 

 

кадешто на мерната локација (8) се 

забележуваат вибрациите во прв регион (2) на 

вибрационото тело (9), коишто се обезбедени 

барем делумно во или соседно на протокот од 
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медиумот, и втор регион (3) на вибрационото 

тело (9), коишто се надвор од протокот. 

  

, има уште 14 патентни барања 

 

 

(51)  C 22B 1/04, C 22B 7/00, C 22B 11/08  

(11)  7953   (13) Т1 

(21)  2017/679   (22) 11/09/2017 

(45) 30/04/2018 

(30)  PCT/EP2013/001475  17/05/2013  -- 

(96)  24/06/2013 EP13731743.4 

(97)  02/08/2017 EP2981628 

(73)  Blücher GmbH 

40699 Erkrath, 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)  BÖHRINGER, Bertram; SCHÖNFELD, Raik; 

DYACHENKO, Alexander and LARIN, Valeriy 

(54)  Постапка и уред за производство на 

железо од печен пирит 

(57)  1  Метод за експлоатација / обновување на 

метално железо и / или железо хлорид од руди 

и / или остатоци од руди во форма на пиратски 

остатоци, при што методот ги содржи следните 

чекори на постапката: 

 

(а) обезбедување, особено, подготовка, на 

почетниот материјал во форма на најмалку 

една руда и / или остатоци од руда, при што 

почетниот материјал содржи: 

 

(i) железо како главна компонента, и 

(ii) најмалку еден благороден метал селектиран 

од злато и / или сребро; 

(iii) најмалку уште еден метал селектиран од 

групата составена од бакар, цинк, олово, 

кобалт, титан, манган, ванадиум и хром; 

 

(б) оксидационен третман, особено калцинација 

и / или оксидативно печење, на почетниот 

материјал предвиден во постапката чекор (а) 

користејќи најмалку едно оксидирачко средство 

за добивање на железен оксид и оксиди на 
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понатамошните метали; 

(в) хлорирање на производи за оксидација 

добиени со методот чекор (б), користејќи 

најмалку едно средство за хлорирање што 

може да се рециклира, кое опфаќа хлорирачки 

железен оксид и оксиди на понатамошните 

метали за добивање на железен хлорид и 

хлориди на другите метали; 

(г) селективно одвојување на железен хлорид 

од мешавината на производот добиена во 

постапката чекор (в) и последователно 

отстранување на хлориди од понатамошните 

метали од мешавината на производот 

ослободена од железен хлорид, при што 

селективното одделување на железо хлоридот 

се врши со помош на сублимација од железен 

хлорид, додека хлоридот од железо хлорид 

селективно одвоен како таков на овој начин се 

добива со последователна десублимација, или 

селективно селектираниот железен хлорид на 

овој начин се редуцира за да се добие метално 

железо; 

 

при што хлорирањето се изведува како 

реакција на цврста фаза со користење на 

(NH4Cl) како агент за хлорирање, амониум 

хлоридот кој се користи како средство за 

хлорирање во методот чекор (в), при што 

амониум хлоридот кој се користи како 

хлорирачки агенс се рециклира со обновување 

на амонијак (NH3) којшто произлегува од 

хлорирачкиот агенс преку хлорирање на 

производи за оксидација и последователна 

реакција на амонијакот со водороден хлорид 

(HCl) и каде што рециклирањето на амониум 

хлоридот се изведува во реакција и 

кондензационен апарат и при што 

горенаведените чекори на постапката (а) до (г) 

се вршат во горенаведениот редослед. 

  

, има уште 14 патентни барања 
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(51)  C 07D 403/12, A 61K 31/495, A 61K 31/505

  

(11)  7954   (13) Т1 

(21)  2017/680   (22) 11/09/2017 

(45) 30/04/2018 

(30)  PCT/CN2013/072250  06/03/2013  -- 

(96)  05/03/2014 EP14710620.7 

(97)  09/08/2017 EP2964638 

(73)  Astrazeneca AB 

151 85 Södertälje, 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)  LI, David, Yunzhi; WANG, Jiabing; YANG, 

Zhenfan; ZENG, Qingbei and ZHANG, Xiaolin 

(54)  КВИНАЗОЛИН ИНХИБИТОРИ ЗА 

АКТИВИРАЊЕ НА МУТАНТНИ ФОРМИ НА 

РЕЦЕПТОР НА ЕПИДЕРМАЛЕН ФАКТОР НА 

РАСТ 

(57)  1  Соединение со формула (I): 

 

  

 

или негова фармацевтски прифатлива сол. 

  

, има уште 15 патентни барања 

 

 

(51)  A 61B 17/326, A 61B 17/115  

(11)  7959   (13) Т1 

(21)  2017/681   (22) 11/09/2017 

(45) 30/04/2018 

(30)  CN201210169127  28/05/2012  CN 

(96)  26/10/2012 EP12877095.5 

(97)  21/06/2017 EP2856954 

(73)  Shang, Jianzhong 

Wuhu, Anhui 241000, CN 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  Shang, Jianzhong 
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(54)  АНАСТОМАТ ЗА ОБРЕЖУВАЊЕ ЗА 

ЕДНА УПОТРЕБА 

(57)  1  Апаратура за обрежување за една 

употреба, која што се состои од: 

 

уред за фиксирање (3) кој што има надворешен 

ѕид (31), при што надворешниот ѕид има 

от¬вор; 

сечило (32) поставено долж внатрешната 

површина на надворешниот ѕид, при што  сечи-

ло¬¬то се состои од прв паралелен дел од 

сечилото (311A) и втор паралелен дел од 

сечилото (311B) кои што си одговараат еден со 

друг кога уредот за фиксирање е во затворена 

пози¬ци¬¬ја, при што сечилото понатаму се 

состои од внатрешен периферен раб на 

сечилото; 

средство (41, 42) за држење на уредот за 

фиксирање во затворена позиција; и 

прстен од баланус (balanus ferrule)(1); 

што се карактеризира со амортизациски прстен 

(2, 2’) кој што се позиционира спроти 

сечи¬ло¬то, при што прстенот од баланус е 

поставен во амортизацискиот прстен и уредот 

за фик¬си¬рање, така што при употреба  

кожичката (7) може да биде вметната помеѓу 

аморти¬за¬цис¬киот прстен и прстенот од 

баланус, а амортизацискиот прстен е поставен 

помежу сечи¬ло¬то и кожичката;  

и  

жлеб (21, 33), при што жлебот (33) се наоѓа 

долж внатрешниот периферен раб на сечилото 

(32) за примање на амортизацискиот прстен (2), 

или се наоѓа (21) долж работ на 

амортиза¬цискиот прстен (2’) за прифаќање на 

внатрешниот периферен раб на сечилото (32) 

или за прифаќање на целото сечило (32). 

  

, има уште 21 патентни барања 

 

 

(51)  A 61N 1/32  

(11)  7961   (13) Т1 

(21)  2017/682   (22) 11/09/2017 

(45) 30/04/2018 
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(30)  DE202013000390U  16/01/2013  DE 

(96)  16/01/2014 EP14705473.8 

(97)  25/11/2015 EP2945695 

(73)  Swiss SPA System Ltd. 

Hong Kong, CN 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  GIMELLI, Bruno and DOYLE James, N., Jr. 

(54)  РАЧЕН УРЕД ЗА ТРЕТМАН НА КОЖАТА 

СО ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА 

(57)  1  Рачен уред за третман на кожата со 

електрична струја, кој што се состои од:  

 

прва надворешна електрода (7) која што е во 

контакт со раката кога корисникот го др¬жи 

уредот во своја рака заради употреба,  

втора надворешна електрода (3) која што може 

да биде поставена во областа на ко-жа¬та која 

што треба да се третира, батерии, чии полови 

се електрично поврзани за електродите додека 

уредот работи,  

оддел (72) за сместување на батериите, при 

што одделот е покриен со капак за ку-ќиш¬тето 

во вид на школка (75) чија надворешност 

формира секција од надвореш¬на-та област на 

куќиштето на уредот,  

каде што има коло за полнење, а батериите се 

батерии кои што може да се допол-ну¬ваат 

(73), што се карактеризира со тоа што одделот 

(72) е покриен со подвижен капак на одделот 

(77) чија што внатрешна страна е насочена кон 

батериите (73) во одделот, а на чија што 

надворешна страна е поставен втичница со 

најмалку два по-ла, и  

 

капакот на одделот (77) е сместен во капакот на 

куќиштето (75).  

  

, има уште 9 патентни барања 

 

 

(51)  F 16L 15/06, E 21B 17/042  (11)  7962   (13) Т1 
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(21)  2017/683   (22) 11/09/2017 

(45) 30/04/2018 

(30)  AT8942008  03/06/2008  AT 

(96)  26/05/2009 EP09756944.6 

(97)  05/07/2017 EP2283203 

(73)  Voestalpine Tubulars Gmbh & Co Kg 

8652 Kindberg-Aumühl, 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)  TEODORIU, Catalin and FRITZ, Gernot 

(54)  ПОВРЗУВАЊЕ НА ЦЕВКИ 

(57)  1  Поврзување на цевки, особено за цевка 

за довод на гас со навој, која што се состои од 

внатрешен и надворешен дел (I, A), каде што 

внатрешниот и надворешниот дел (I, A) се 

внатрешен дел на цевката (I) и надворешен дел 

на цевката (A) или два внатрешни делови на 

цевката (I) и надворешен прстен (A), каде што 

врската за спојување на цев¬ките во регионот 

на поврзување се споени со контакт притисок и 

инсерт притисок, ка¬де што поврзувањето на 

цевките се постигнува со користење на три 

региони, каде што регионите на поврзување на 

зацврстувањето (1) и запирањето (2) на 

внатрешните и над¬ворешните делови (I, A) 

имаат соодветни површини на зацврстување 

(1I, 1A) кои што се накосени на крајот на 

внатрешниот дел на цевката (I) кон оската на 

цевката (x), а на предната страна имаат 

површини за запирање накосени кон овие 

површини на зац¬врстување (1I, 1A), каде што 

површините на зацврстување (1I, 1A) и 

површините на за¬пирање (21, 2A) имаат 

форма на засечен конус накосен во спротивен 

правец, при што надворешниот дел (A) има 

нагиб во однос површината на зацврстување 

(1I, 1A) од приближно 1:10 во однос на 

дијаметарот на цевката, а површината за 

запирање (2I, 2A) има агол бета од 10° до 20°, 

пожелно од приближно 15°, кон вертикалата на 

оската и каде што преминот (3) е формиран од 

зацврстувањето (1) и запирањето (2) на 

повр¬за¬ните делови на споменатите делови 

без контакт со коаксијален средишен простор 

или празен простор (R) преку коаксијалниот 

засек (RA) од внатрешната површина на ѕидот 

(3A) во надворешниот дел (A) во зависност од 

тоа дали коефициентот на должи¬на¬та во 

правец на оската на преминот добиен без 

контакт (3) кон должината на зацвр¬с¬ту-

вањето (1) дава вредност од 0.4 до 1.7.  

, има уште 9 патентни барања 
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(51)  A 61K 39/00  

(11)  7964   (13) Т1 

(21)  2017/684   (22) 11/09/2017 

(45) 30/04/2018 

(30)  US201161502649P  29/06/2011  US and 

US421470P  09/12/2010  US 

(96)  09/12/2011 EP11846757.0 

(97)  19/07/2017 EP2649086 

(73)  The Trustees of The University of 

Pennsylvania 

Philadelphia PA 19104-6283, 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)  JUNE, Carl, H.; LEVINE, Bruce, L.; PORTER, 

David, L.; KALOS, Michael, D. and MILONE, 

Michael C. 

(54)  УПОТРЕБА НА ХИМЕРНИ АНТИГЕН 

РЕЦЕПТОР-МОДИФИЦИРАНИ T КЛЕТКИ ЗА 

ТРЕТИРАЊЕ НА КАНЦЕР 

 

(57)  1  T клетка генетички модифицирана за да 

изразува CAR каде што CAR опфаќа (a) антиген 

врзу¬вач¬ки домен кој што е анти-CD19 scFv кој 

што ја содржи аминокиселинската низа од 

НИЗА ИД БР: 20, (б) костимулирачки 4-1BB 

сигнализирачки регион, и (ц) CD3 зета 

сигнализирачки домен кој што ја содржи 

аминокиселинската низа од НИЗА ИД БР: 24, за 

употреба во метод за третирање на канцер кај 

човек, каде што се обезбедува ремисија на 

канцерот, и каде што човекот е отпорен на 

најмал¬ку еден хемотерапевтски агенс.  

, има уште 17 патентни барања 
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(51)  C 12N 5/16, C 12N 15/67  

(11)  7966   (13) Т1 

(21)  2017/685   (22) 11/09/2017 

(45) 30/04/2018 

(30)  WO2010EP07362  03/12/2010  -- 

(96)  02/12/2011 EP11791447.3 

(97)  09/08/2017 EP2646557 

(73)  BioNTech RNA Pharmaceuticals GmbH 

and Translationale Onkologie an der 

Universitätsmedizin der JGU Mainz gGmbH 

(TRON) 

An der Goldgrube 12 55131 Mainz, DE and 

Freiligrathstrasse 12 55131 Mainz, DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  SAHIN, Ugur; BEISSERT, Tim; 

POLEGANOV, Marco and HERZ, Stephanie 

(54)  ПОСТАПКА ЗА КЛЕТОЧНА PHK 

ЕКСПРЕСИЈА 

(57)  1  Постапка за добивање на клетки коишто 

имаат карактеристики на матична клетка ин 

витро којашто ги содржи чекорите  

 

(i) редуцирање на активноста на РНК-зависна 

протеин киназа (PKR) во клеточна популација 

којашто содржи соматски клетки,  

(ii) воведување на РНК способна за изразување 

на еден или повеќе фактори коишто 

дозволуваат репрограмирање на соматските 

клетки во клетки коишто имаат карактеристики 

на матична клетка во барем дел од соматските 

клетки и (iii) дозволување на развојот на клетки 

коишто имаат карактеристики на матична 

клетка. 

  

, има уште 11 патентни барања 
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(51)  A 01K 67/027, C 07K 16/46, C 12N 15/85  

(11)  7968   (13) Т1 

(21)  2017/686   (22) 11/09/2017 

(45) 30/04/2018 

(30)  US201161547974P  17/10/2011  US; 

US201261597969P  13/02/2012  US and 

US201261658459P  12/06/2012  US 

(96)  17/10/2012 EP12783456.2 

(97)  14/06/2017 EP2627773 

(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)  MACDONALD, Lynn; MCWHIRTER, John; 

GURER, Cagan; MURPHY, Andrew J. and 

MEAGHER, Karolina A. 

(54)  ГЛУВЦИ СО ТЕЖОК СИНЏИР НА 

ОГРАНИЧЕН ИМУНОГЛОБУЛИН 

(57)  1  Глушец чиј локус на тежок синџир на 

ендоген имуноглобулин е ограничен во тоа дека 

содржи еден човечки генетски сегмент VH, еден 

или повеќе човечки генетски сегменти DH и 

еден или повеќе човечки генетски сегменти JH, 

а не содржи локус на варијабилна регија на 

тежок синџир на функционален ендоген 

имуноглобулин; глушецот што понатаму содржи 

еден или повеќе човечки имуноглобулин 

генетски сегменти VL операбилно поврзани со 

еден или повеќе човечки генетски сегменти JL, 

каде што единствениот човечки генетски 

сегмент VH, еден или повеќе човечки генетски 

сегменти DH и еден или повеќе генетски 

сегменти JH се операбилно поврзани со 

нечовечки ген на константна регија на 

имунолобулин, каде што единствен човечки 

генетски сегмент VH е VH1-69 или негова 

полиморфна варијанта.  

, има уште 13 патентни барања 
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(51)  C 07D 401/14, C 07D 405/12, C 07D 233/90, 

C 07D 401/12, C 07D 405/14, C 07D 403/04, C 

07D 403/12, A 61K 31/4418, A 61P 25/08  

(11)  7971   (13) Т1 

(21)  2017/687   (22) 12/09/2017 

(45) 30/04/2018 

(30)  US201161530678P  02/09/2011  US and 

US201261651611P  25/02/2012  US 

(96)  31/08/2012 EP12770217.3 

(97)  05/07/2017 EP2753606 

(73)  Purdue Pharma LP 

Stamford, CT 06901-3431, US 

(74)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(72)  TAFESSE, Laykea; SHAO, Bin; YAO, 

Jiangchao; NI, Chiyou; PARK, Minnie and 

YOUNGMAN, Mark 

(54)  ПИРАМИДИНИ КАКО БЛОКАТОРИ НА 

НАТРИУМОВИ КАНАЛИ 

(57)   Соединение на формула (I): 

  

кадешто: 

• Z е -N- или >CH; 

• R1 е -H или -C1-4 алкил; 

• Ar1е 2-тиазолил, 2-пиридил, 3-пиридил, 4-

пиридил, 2-пиримидинил, 4-пиримидинил, 5-

пиримидинил,или фенил, секој незаменет или 

заменет на јаглерод член на прстен со една или 

две Ra функционални групи; 

кадешто секоја Ra функционална група е 

независно избрана од група која ја сочинуваат -

C1-4алкил, -C2-4алкенил, -OH, 

-OC1-4алкил, хало, -CF3, -OCF3, -SCF3, -SH, -

S(O)0-2C1-4алкил, -OSO2C1-4алкил, -CO2C1-

4алкил, -CO2H, -COC1-4алкил, -N(Rb)Rc, -

SO2NRbRc, -NRbSO2Rc, -C(=O)NRbRc, -NO2, i -

CN, кадешто Rb и Rc секој се независно -H или 

-C1-4алкил; и 

• Ar2 е: 
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фенил фузиран со два соседни јаглеродни 

атоми на прстенот за група избрана од група 

која ја сочинуваат  

-(CH2)3-5- кој има 0 или 1 двострука врска, -

(CH2)2-3O-, -OCH2CH2O-, и -OCF2O- со што 

формира фузиона прстенаста структура; или 

фенил заменет на соседниот прстен од 

јаглеродни атоми со -OCH2O- со што формира 

4-бензо[1,3]диоксолил; секоја фенил 

функционална група понатаму незаменета или 

заменета со еден, два, или три s Re 

супституенти, кадешто секој Re супституент е 

независно избран од група која ја сочинуваат -

C1-4алкил, -C2-4алкенил, -OH, -OC1-

4алкил,хало, -CF3, -OCF3, -SCF3, -SH, -S(O)0-

2C1-4алкил,  

-OSO2C1-4алкил, -CO2C1-4алкил, -CO2H, -

COC1-4алкил,-N(Rb)Rc, -SO2NRbRc, -

NRbSO2Rc, -C(=O)NRbRc, -NO2, и -CN, 

кадешто Rb и Rc се како што е дефинирано 

претходно; 

Или фармацевтски профатлива сол на тоа 

соединение.

 

 

(51)  A 61K 31/517, A 61K 9/51, A 61K 9/16, A 

61K 47/12  

(11)  7972   (13) Т1 

(21)  2017/688   (22) 12/09/2017 

(45) 30/04/2018 

(30)  US201361878227P  16/09/2013  US and 

US201461939332  13/02/2014  US 

(96)  12/09/2014 EP14772420.7 

(97)  19/07/2017 EP3046584 

(73)  AstraZeneca AB 

151 85 Södertälje , SE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  ASHFORD, Marianne Bernice; NOLAN, 

James Martin III; SHIN, Eyoung; SONG, Young-

Ho; TROIANO, Greg and WANG, Hong 

(54)  ТЕРАПЕВТСКИ ПОЛИМЕРНИ 

НАНОЧЕСТИЧКИ И МЕТОДИ ЗА ПРАВЕЊЕ И 

УПОТРЕБА НА ИСТИТЕ 

(57)  1  Терапевтска наночестичка што содржи 

55 до 85 тежински проценти од двоен блок 

поли(млечна)киселина-поли(етилен)гликол 

кополимер, назначено со тоа, што 

терапевтската наночестичка содржи 10 до 30 

тежински проценти поли(етилен)гликол, 5 до 20 

тежински проценти од памоична киселина и 10 

до 25 тежински проценти од 2-(3-((7-(3-(етил(2-

хидроксиетил)амино)пропокси)-хиназолин-4-

ил)амино)-1H-пиразол-5-ил)-N-(3-

флуорофенил)ацетамид ("AZD1152 hqpa").  

, има уште 23 патентни барања 
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(51)  A 61K 31/136, A 61K 31/4745, A 61K 

31/704, A 61K 9/16, A 61K 38/38, A 61K 47/40, A 

61K 9/14, A 61K 31/7068  

(11)  7974   (13) Т1 

(21)  2017/689   (22) 12/09/2017 

(45) 30/04/2018 

(30)  KR20120129722  15/11/2012  KR 

(96)  15/11/2013 EP13854991.0 

(97)  14/06/2017 EP2921166 

(73)  Utah-Inha DDS & Advanced Therapeutics 

Research Center 

4 Fl, BRC Research Institute 9, Songdomirae-ro 

Yeonsu-gu, Incheon 406-840, US 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(72)  KIM, Se Yoon; LEE, Don Haeng and LI, 

Yixian 

(54)  БИОРАЗГРАДЛИВИ МИКРОГРАНУЛИ СО 

ПОДОБРЕНА АДСОРПТИВНОСТ КАЈ 

АНТИКАНЦЕР ЛЕК, ШТО СОДРЖАТ 

АЛБУМИН И ДЕКСТРАН СУЛФАТ И МЕТОД 

ЗА НИВНА ПОДГОТОВКА 

(57)  1  Биоразградливи микрогранули, 

микрогранули што содржат: 

 

(i) албумин што е вкрстено поврзан со термална 

вкрстена поврзаност за да формира облик на 

гранула; и 

(ii) декстран сулфат, како анјонски полимер, 

вклучен во производот кој е вкрстено поврзан 

со албумин. 

  

, има уште 9 патентни барања 
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(51)  A 01N 25/30, A 01N 43/40, A 01P 3/00  

(11)  7975   (13) Т1 

(21)  2017/690   (22) 12/09/2017 

(45) 30/04/2018 

(30)  JP20060185755  05/07/2006  JP 

(96)  04/07/2007 EP07768149.2 

(97)  30/08/2017 EP2036436 

(73)  ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD. 

3-15, Edobori 1-chome Nishi-ku Osaka-shi 

Osaka 550-0002, JP 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  OGAWA, Munekazu and ISHIHARA, Yoshiaki 

(54)  ФУНГИЦИДЕН СОСТАВ И ПОСТАПКА ЗА 

КОНТРОЛА НА РАСТИТЕЛНИ БОЛЕСТИ 

(57)  1  Постапка за подобрување на 

фунгициден ефект за контрола на растителни 

болести на 3-(2,3,4-триметокси-6-

метилбензоил)-5-хлоро-2-метокси-4-

метилпиридин со додавање на барем една 

состојка за подобрување на активност избрана 

од групата составена од етоксилиран 

алифатичен амин, силикон површински активен 

агенс, површински активен агенс на цитратен 

естер, површински активен агенс на сулфатен 

естер, површински активен агенс на фосфатен 

естер, полиоксиетилен алкил етер, алкил 

сулфосукцинат и алкил полигликозид.  

, има уште 5 патентни барања 
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(51)  A 44C 17/00  

(11)  7929   (13) Т1 

(21)  2017/691   (22) 12/09/2017 

(45) 30/04/2018 

(30)  CN2013160336  26/02/2013  CN 

(96)  14/11/2013 EP13876462.6 

(97)  06/09/2017 EP2962590 

(73)  SHENZHEN PERFECT LOVE DIAMOND 

CO., LTD 

East 3F, No. 1 Building Tellus Industry Area 

Shuibei 2nd Road, Luohu Shenzhen, CN 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  ZHANG, Kunzhi and ZHANG, Feng 

(54)  ВНАТРЕШНА СТРУКТУРА НА ДИЈАМАНТ 

СО 81 БРУСНА СТРАНА И 10 СРЦА И 10 

СТРЕЛКИ 

(57)  1  Дијамант со осумдесет и една избрусена 

страна кој што има внатрешна структура од 

десет срца и десет стрелки кој што содржи 

круна и павиљон, кадешто појасите на 

избрусените страни (9) се поставени помеѓу 

круната и павиљонот, кадешто: дијамантот 

вклучува десет главни избрусени страни на 

круната (3) и десет главни избрусени страни на 

павиљонот (1); наведениот дијамант исто така 

има една рамна брусна страна (4); звездести 

брусни страни на круната (7) се поставени на 

спојот на главната избрусена круна (3) со 

рамната брусна страна (4), бројот на звездасти 

брусни страни на круната изнесува десет; 

малите брусни страни на круната (10) се 

поставени на спојот помеѓу ивиците на 

главните избрусени страни на круната (6) со 

избрусените страни на круната (7), бројот на 

наведените мали брусни страни на круната 

изнесува десет; малите сектори (13) се 

поставени на спојот од главните избрусени 

страни на круната (3) со малите избрусени 

страни на круната (10), бројот на наведените 

мали сектори е дваесет; помошните површини 

на главната брусна страна на павиљонот (2) се 

поставени на спојот на главните брусни страни 

на павиљонот (1), бројот на наведените 

помошните површини на главната брусна 

страна на павиљонот изнесува дваесет, 



 

 

90 | С т р а н а   П а т е н т и  

 

30 Април 2018 Гласник Бр. 4/2018 

 

кадешто аголот помеѓу наедената главна 

брусна страна на круната (3) и појасот на 

брусната страна (9) е 34-35°, должината на 

наведената мала брусна страна на секторот 

(11) е 50% од ивицата (12), малите сектори на 

постојната форма на секторот, и аголот помеѓу 

малите сектори и појасот на брусните страни е 

35.5-36.5°, заобленоста на наведениот дијамант 

е 99-100%, висината на дијамантот (h) е 60.5% 

од дијаметарот на дијамантот (d), дијаметарот 

на рамната брусна страна (d1) е 56-57% од 

дијаметарор на дијамантот (d), висината на 

круната (h2) е 14.5-15.5% од дијаметарот на 

дијамантот (d), густината на појасот (h3) е 2.5% 

од дијаметарот на дијамантот (d), висината на 

павиљонот (h1) е 43.5-45% oд од дијаметарот 

на дијамантот (d) и аголот на главната брусена 

страна на павиљонот (α) е 40.5-40.8°. 

  

, има уште 4 патентни барања 

 

 

(51)  A 61K 31/485, A 61K 9/00, A 61K 9/20, A 

61K 9/24, A 61K 9/28, A 61P 25/04  

(11)  7930   (13) Т1 

(21)  2017/692   (22) 12/09/2017 

(45) 30/04/2018 

(30)  US201061426306P  22/12/2010  US 

(96)  21/12/2011 EP14186658.2 

(97)  02/08/2017 EP2826467 

(73)  Purdue Pharma L.P. 

One Stamford Forum 201 Tresser Boulevard 

Stamford, CT 06901, US 

(74)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(72)  Huang, Haiyong Hugh 

(54)  ДОЗНИ ФОРМИ СО КОНТРОЛИРАНО 

ОСЛОБОДУВАЊЕ ВО ПАКУВАЊЕ 

ЗАШТИТЕНО ОД ПРЕТХОДНО ОТВОРАЊЕ 

(57)  Цврста дозна форма со контролирано 

ослободување која што се состои од 

Јадро кое што има прв дел со опиоиден 

аналгетик дисперзиран во прв матичен 

материјал кој што се состои од полиетилен 
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оксид со просечна молекуларна тежина од 

околу 300.000 до околу 3.000.000 и  

Обвивка во која што е сместено јадрото и која 

што има втор дел со опиоиден аналгетик 

дисперзиран во втор матичен материјал кој што 

се состои од полиетилен оксид со просечна 

молекуларна тежина од околу 4.000 000 до 

околу 10.000.000 

Каде што тежинскиот сооднос помеѓу јадрото и 

обвивката изнесува од околу 1:1.2 до околу 

1:1.5 

И каде што опиоидниот аналгетик во првиот и 

вториот дел е хидрокодон битартрат., има уште  

патентни барања 

 

 

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

(11)  7931   (13) Т1 

(21)  2017/693   (22) 13/09/2017 

(45) 30/04/2018 

(30)  US20090168411P  10/04/2009  US 

(96)  06/04/2010 EP10712681.5 

(97)  02/08/2017 EP2417158 

(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)  CHEDID, Marcio; DARLING, Ryan, James; 

GALVIN, Rachelle, Jeanette and SWANSON, 

Barbara, Anne 

(54)  DKK-1 АНТИТЕЛА 

(57)  1  Човечки изградено DKK-1 антитело или 

негов антиген врзувачки фрагмент, коeшто 

содржи лесна низа на варијабилен регион 

(LCVR) и тешка низа на варијабилен регион 

(HCVR), кадешто LCVR содржи CDRs LCDR1, 

LCDR2, и LCDR3 и HCVR содржи CDRs HCDR1, 

HCDR2, и HCDR3, кадешто LCDR1 е SEQ ID 

NO: 5, LCDR2 е SEQ ID NO: 8, LCDR3 е SEQ ID 

NO: 7, HCDR1 е SEQ ID NO: 1, HCDR2 е SEQ ID 

NO: 2, и HCDR3 е SEQ ID NO:4 за употреба во 

лекувањето на рак.  

, има уште 7 патентни барања 

 

 

(51)  C 07K 7/64, A 61K 38/12  

(11)  7932   (13) Т1 

(21)  2017/694   (22) 14/09/2017 

(45) 30/04/2018 

(30)  EP20120005743  08/08/2012  -- 

(96)  07/08/2013 EP13745848.5 

(97)  14/06/2017 EP2882771 

(73)  Polyphor AG 

Hegenheimermattweg 125 4123 Allschwil, CH 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(72)  DALE, Glenn E.; OBRECHT, Daniel and 

BERNARDINI, Francesca 

(54)  КОМБИНАЦИ СО 'РБЕТНО-ЦИКЛИЗИРАН 

ПЕПТИД 

(57)  1  Комбинација којашто содржи β-свиок на 

пептидомиметик со формулата 

 

цикло(-Thr-Trp-Ile-Dab-Orn-DDab-Dab-Trp-Dab-

Dab-Ala-Ser-DPro-Pro) 

(I), 

 

кадешто 
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Dab е (S)-2,4-диаминобутанска киселина; 

DDab е (R)-2,4-диаминобутанска киселина; 

Orn е (S)-2,5-диаминопентанска киселина; 

и понатаму соединение со антибиотска 

активност избрано од ертапенем, азитромицин, 

ципрофлоксацин или амикацин, 

или негова фармацевтска прифатлива сол. 

  

, има уште 17 патентни барања 

 

 

(51)  C 07K 16/28  

(11)  7933   (13) Т1 

(21)  2017/695   (22) 14/09/2017 

(45) 30/04/2018 

(30)  US201361783184P  14/03/2013  US 

(96)  12/03/2014 EP14717294.4 

(97)  16/08/2017 EP2970473 

(73)  Bristol-Myers Squibb Company 

Route 206 and Province Line Road Princeton, 

NJ 08543, US 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  BARNHART, Bryan and JURE-KUNKEL, 

Maria, N. 

(54)  КОМБИНАЦИЈА НА DR5 АГОНИСТ И 

АНТИ-PD-1 АНТАГОНИСТ И МЕТОДИ НА 

УПОТРЕБА 

(57)  , има уште  патентни барања 

 

 

(51)  C 07D 471/04, A 61K 31/4985, A 61K 

31/519, A 61K 31/437, A 61K 31/5025, A 61P 9/00

  

(11)  7936   (13) Т1 

(21)  2017/696   (22) 14/09/2017 

(45) 30/04/2018 

(30)  US228864P  27/07/2009  US and 

US360037P  30/06/2010  US 

(96)  26/07/2010 EP10737724.4 

(97)  05/07/2017 EP2464645 

(73)  Gilead Sciences, Inc. 

333 Lakeside Drive Foster City, CA 94404, US 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  ELZEIN, Elfatih; ZABLOCKI, Jeff; KALLA, 

Rao; PERRY, Thao; LI, Xiaofen; CORKEY, Britton; 

NOTTE, Gregory; KOLTUN, Dmitry; KOBAYASHI, 

Tetsuya; JIANG, Robert and PARKHILL, Eric 

(54)  ФУЗИРАНИ ХЕТЕРОЦИКЛИЧНИ 

СОЕДИНЕНИЈА КАКО МОДУЛАТОРИ НА 

ЈОНСКИ КАНАЛИ 

(57)  Соединение со формула III: 

  

 

 

каде што: R1 е арил или хетероарил избран од група која 

се состои од: 
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каде што споменатите арил или хетероарил се 

супституирани со еден, два, или три 

супституенти независно избрани од група која 

се состои од хидроксил, хало, -NO2, CN, -SF5, -

Si(CH3)3 -O-CF3, -O-R20, -S-R20, -C(O)-R20, 

C(O)OH,-N(R20)(R22), -C(O)-N(R20)(R22), -

N(R20)-C(O)-R22, -N(R20)-S(=O)2-R26, -S(=O)2- 

R20, -S(=O)2-N(R20)(R22), C1-C3 алкокси, C1-4 

алкил, C2-4 алкенил, C2-4 алкинил, циклоалкил, 

хетероарил, и хетероциклил; 

каде што споменатите алкокси, алкил, алкенил, 

алкинил, хетероарил, циклоалкил, или 

хетероциклил се со опција за супституција со 

еден, два, или три супституенти независно 

избрани од хидроксил, хало, -NO2, -O-CF3, -O-

CHF2, фенил, хетероциклил, хетероарил, 

циклоалкил, -N(R20)(R22), -C(O)-R20, -C(O)-O-

R20, -C(O)-N(R20)(R22), -CN, и -O-R20,  

или каде што R1 е супституиран со еден, два, 

или три супституенти независно избрани од 
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R2 е независно избран од група која се состои 
од водород, алкил со опција за супституција, 
амино, алкокси со опција за супституција, -CF3, 
-O-CF3, -CN, и -N(R20)C(O)-R22; 
R3 е независно избран од група која се состои 
од водород, алкил, - CF3, -хало, и -O-R24; 
R4 е независно избран од група која се состои 
од водород, хидроксил, хало, C1-4 алкил, C1-C3 
алкокси, 
-R25-N(R20)(R22), -R25-O-R20, -R25-C(O)-O-R20, -R25-
C(O)-N(R20)(R22), -R25-C(O)-O-N(R20)(R22), 
-R25-N(R20)-C(O)-R22, и -R25-O-C(O)-N(R20)(R22), 

каде што споменатите алкил се со опција за 
супституција со еден, два, или три 
супституенти независно избрани од хидроксил 
и хало, 

Q е избран од ковалентна врска или C2-4 
алкинилен; 

Ra е водород, C1-15 алкил, C1-4 алкокси, -C(O)-
O-R26, -C(O)-N(R26)(R28), -N(R20)-S(=O)2-R20, 
циклоалкил, арил, хетероарил, и 
хетероциклил, 
каде што споменатиот алкил е со опција за 
супституција со еден, два, или три 
супституенти независно избрани од 
хидроксил, хало, -NO2, -O-CF3, -O-CHF2, 
циклоалкил, -CN, и C1-4 алкокси; и 

споменатите алкокси, циклоалкил, арил, 
хетероциклил, или хетероарил се со опција за 
супституција со еден, два, или три 
супституенти независно избрани од 
хидроксил, хало, -NO2, -O-CF3, -O-CHF2, 
фенил, хетероциклил, хетероарил, 
циклоалкил, -N(R20)(R22), -C(O)-R20, -C(O)-O-
R20, -C(O)-N(R20)(R22), -CN, и -O-R20; или 

Ra е -Y-Z-R25-R23-R20, каде што, 
Y е ковалентна врска или избрана од C1-C3 
алкилен со опција за супституција со една или 
две C1-C3 алкил или флуоро групи; 
Z е C2-4 алкинилен, -O-, -S-, -NR", -NR5’-C(O)-, -
NR"-C(O)-NR5’- или -C(O)-NR3-, каде што секој 
R" и R5’ 
е независно водород или C1-6 ниж алкил; и 
понатаму каде што споменатите алкил се со 
опција за супституција со еден, два, или три 
супституенти независно избрани од 
хидроксил, хало, -NO2, -O-CF3, -O-CHF2, 
фенил, хетероциклил, хетероарил, 
циклоалкил, 
-N(R20)(R22), -C(O)-R20, -C(O)-O-R20, -C(O)-
N(R20)(R22), -CN, и -O-R20, или 

каде што Ra е избран од група која се состои од 
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R20 и R22 во секој од случаите се независно 
избрани од група која се состои од водород, C1-
C15 алкил, 
C2-C15 алкенил, C2-C15 алкинил, циклоалкил, 
хетероциклил, арил, и хетероарил, 

каде што алкил, алкенил, алкинил, 
хетероциклил, арил, и хетероарил се со 
опција за супституција со еден, два, или три 
супституенти независно избрани од 
хидроксил, хало, алкил, моно- или 
диалкиламино, алкил или арил или 
хетероарил амид, -NO2, -SO2R26, -CN, C1-3 
алкокси, -CF3, -OCF3, арил, циклоалкил, и 
хетероарил; или; 

кога R20 и R22 се сврзани со заеднички азотен 
атом R20 и R22 можат да се придружат и да 
формираат хетероцикличен прстен кој потоа 
има опција за супституција со еден, два, или 
три супституенти независно избрани од 
хидроксил, хало, алкил, моно- или 
диалкиламино, алкил или арил или хетероарил 
амид, -NO2, -SO2R26, -CN, C1-3 алкокси, -CF3, и -
OCF3, арил, и циклоалкил; 
R23 е ковалентна врска или е избран од група 
која се состои од циклоалкилен, 
хетероциклилен, арилен, и хетероарилен,  

каде што циклоалкилен, хетероциклилен, 
арилен, и хетероарилен се со опција за 
супституција со еден до три супституенти 
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независно избрани од хидроксил, хало, 
алкил, моно- или диалкиламино, алкил или 
арил 
или хетероарил амид, -NO2, -SO2R26, -CN, C1-

3 алкокси, - CF3, -OCF3, арил, циклоалкил, и 
хетероарил; 

R24 во секој од случаите е независно избран 
од алкил или арил од кои било кој може да 
биде супституиран со 1, 2, или 3 групи 
независно избрани од хидроксил, -OCF3, хало, 
C1-C3 алкокси, -O-R20, или алкил со опција за 
супституција со хало, -NO2, -CF3, -O-CF3, -
N(R20)(R22), -C(O)-R20, -C(O)-O-R20, -C(O)-
N(R20)(R22), -CN, или 
-O-R20; 
R25 во секој од случаите е независно 
ковалентна врска или е избран од C1-C3 
алкилен со опција за супституција со една или 
две C1-C3 алкил групи; и 
R26 и R28 се во секој од случаите независно 

избрани од водород, алкил, или   
циклоалкил, каде што алкил 
и циклоалкил можат понатаму да бидат 
супституирани со од 1 до 3 супституенти 

независно избрани од  хидроксил, хало, C1-4 
алкокси, -CF3, и -OCF3; 

или негова фармацевтски прифатлива сол, 
естер, или солват, 
под услов 

a. кога Ra е -Y-Z-R25-R23-R20, Y не е 
ковалентна врска и Z е -O-, -S-, -C(O)-NR3-, -  

NR5 -C(O)-, или NR"-, 
тогаш R25 не може да биде врска; 
b. кога Ra е -Y-Z-R25-R23-R20,Y е ковалентна 

врска и Z е -O-, -S-, или NR"-, тогаш   
R25 е ковалентна врска и 
R23 не е циклоалкилен; 
c. кога Z е -NR5’-C(O)-, тогаш Y не е 

ковалентна врска; 
d. R23 и R25 не можат и двете да бидат 

ковалентни врски; и 
e. кога Q е врска, и R1 е хетероарил, тогаш 
R1 хетероарил може понатаму да не биде 
супституиран со фенил; и 
f. кога R2 е супституиран алкил, тогаш Ra не 

е алкил, циклоалкил, или   
хетероциклил. 

 

 

(51)  C 07D 471/04, C 07D 487/04, C 07D 513/04, 

A 61K 31/445, A 61K 31/495, A 61K 31/50, A 61K 

31/535, A 61K 31/54, A 61K 31/55, A 61K 31/44, 

A 61K 31/425, A 61K 31/42, A 61K 31/505, A 61P 

3/00  

(11)  7939   (13) Т1 

(21)  2017/697   (22) 14/09/2017 

(45) 30/04/2018 

(30)  US408099p  04/09/2002  US and 

US491645P  31/07/2003  US 

(96)  02/09/2003 EP12191757.9 

(97)  30/08/2017 EP2570414 

(73)  Bristol-Myers Squibb Company 

Route 206 and Province Line Road Princeton, 

NJ 08543, US 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  Li, Jun; Yu, Guixue; Ewing, William R.; 

Sulsky, Richard B.; Li, James J. and Tino, Joseph 

A. 

(54)  ХЕТЕРОЦИКЛИЧНИ АРОМАТИЧНИ 

СОЕДИНЕНИЈА КОРИСНИ КАКО 

СЕКРЕТАГОГИ НА ХОРМОНОТ НА РАСТ 

(57) Соединение со формула I 

  

каде што Xa ја има структурата 
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R1 е супституирана или несупституирана 

функционална група избрана од група која се 

состои од  алкил, арил, алкенил, алкинил, 

арилалкил, циклоалкил, хетероцикличен 

прстен, алкоксиалкил, арилалкилоксиалкил, 

арилоксиалкил, хетероарил, 

циклоалкилалкоксиалкил, хетероарилалкокси, 

хетероарилалкил и хетероциклоалкил; 

R2, R3 и R4 се секој независно супституирана 

или несупституирана функционална група 

избрана од група која се состои од водород, 

алкил, арил, алкенил, алкинил, арилалкил, 

циклоалкил, хетероцикличен прстен, 

алкоксиалкил, арилалкилоксиалкил, 

арилоксиалкил, хетероарил, 

циклоалкилалкоксиалкил, хетероарилалкил и 

хетероциклоалкил, или R3 и R4 заедно можат 

да формираат 3 до 8 член циклоалкил или 

хетероцикличен прстен, или еден или повеќе од 

R3 и R4 може заедно со еден или повеќе од Y и 

Z да формираат моно- или бицикличен 

циклоалкил или хетероцикличен прстен; 

R1’ е супституирана или несупституирана 

функционална група избрана од група која се 

состои од водород, алкил, циклоалкил, 

хетероцикличен прстен, арил и хетероарил; 

Y е сврзувачка група избрана од група која се 

состои од алкилен, алкенилен, алкинилен, 

арилен и хетероарилен, споменатата 

сврзувачка група има опција да биде 

супституирана со една или повеќе 

функционални групи избрани од група која се 

состои од алкил, арил, циклоалкил, 

хетероцикличен прстен, алкоксиалкил, 

хетероарил, арилалкил, арилалкилоксиалкил, 

арилоксиалкил, циклоалкилалкоксиалкил, 

хетероарилалкил, -OR5, -OC(O)R5, -CF3, -

OCF3, -N(R5)C(O)Rs’ и -NR5R5’; 

R5 и R5’ при секое појавување се независно 

избрани од група која се состои од водород, 

алкил, циклоалкил, хетероцикличен прстен и 

арил, каде што R5 и R5’ при секое појавување 

имаат можност за супституција со еден или 

повеќе Rb; 

Ra и Rb за секое појавување може да бидат 

отсутни или секој да е независно избран од 

група која се состои од алкил, алкенил, 

алкинил, халоген, цијано, карбонил, -CN, арил, 

арилалкил, арилалкенил, арилалкинил, 

циклоалкил, алкокси, алкоксиалкил, арилокси, 

арилоксиалкил, хетероцикличен прстен, 

хетероарил, хетероарилалкил, -OR2, -NR5R5’, -

CF3, -SO2R6, -OC(O)R5,-SO2NR6R6’, -

(CH2)mR8 и R9; 



 

 

П а т е н т и    111 | С т р а н а  

 

30 Април 2018 Гласник Бр. 4/2018  

R6 и R6’ при секое појавување се независно 

избрани од група која се состои од водород, 

алкил, 

алкенил, алкинил, алкилтиоалкил, 

алкоксиалкил, арил, арилалкил, 

хетероцикличен прстен, хетероарил, 

хетероарилалкил, хетероциклоалкил и 

циклоалкил, каде што R6 и R6’ при секое 

појавување се со можност за супституција со 1 

до 3 супституенти избрани од група која се 

состои од халоген, OR2, алкокси, 

хетероциклоалкил, -NR5C(O)NR5R5’, -

C(O)NR5R5’, -NR5C(O)R5’, -CN, -NR5SO2R5’,-

OC(O)R5, -SO2NR5R5’, -SOR7, -COOH и -

C(O)OR7, или R6 и R6’ заедно може да се 

циклизираат и да формираат -(CH2)qX(CH2)s-; 

R7 при секое појавување е независно избран од 

група која се состои од C1 до C6 алкил, арил и 

хетероарил, каде што R7 може да биде 

супституиран со - (CH2)wOH; 

R8 е избран од група која се состои од алкокси, 

алкоксикарбонил, - C(O)NR6R6’, -NR5R5’, -

C(O)R6, 

-NR5C(O)NR5R5’ и -N-хетероарил; 

R9 е избран од група која се состои од 

хетероциклоалкил, хетероарил, -CN, -

(CH2)pN(R6)C(O)R6’, -(CH2)pCN, -

(CH2)pN(R6)C(O)OR6’, -

(CH2)pN(R6)C(O)NR6R6’, -(CH2)pN(R6)SO2R6, -

(CH2)pC(O)NR6R6’, -(CH2)pC(O)OR6, -

(CH2)pOC(O)OR6, -(CH2)pOC(O)R6, -

(CH2)pOC(O)NR6R6’, -(CH2)pN(R6)SO2NR6R6’, 

-(CH2)pOR6, -(CH2)pOC(O)N(R6)(CH2)mOH, -

(CH2)pSOR6 и -

(CH2)pOCH2C(O)N(R6)(CH2)mOH; 

X е избран од група која се состои од -CR5R5’-, 

-O-, -S-, -SO-, -SO2-,-NC(O)OR7-, -NC(O)NR5- и -

NR5-; 

Z е азот;  

m е број помеѓу 1 и 6; 

n е број од 1 до 6;  

p е број од 0 до 5;  

w е број помеѓу 0 и 5; и  

q и s се секој независно броеви помеѓу 1 и 3, 

под услов R5, R5’, R6 или R6’ да не може да 

бидат водород кога се поврзани или со 

карбонилна група или со сулфонска група.

 

 

(51)  H 04N 19/182, H 04N 19/117, H 04N 19/82, H 

04N 19/186, G 06F 17/17  

(11)  7940   (13) Т1 

(21)  2017/698   (22) 14/09/2017 

(45) 30/04/2018 

(30)  US201061388264P  30/09/2010  US; 

US201061426479P  22/12/2010  US; 

US201161431909P  12/01/2011  US and 

US201161450775P  09/03/2011  US 

(96)  30/09/2011 EP15173607.1 

(97)  13/09/2017 EP2996336 

(73)  Samsung Electronics Co., Ltd. 

129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si 

Gyeonggi-do 443-742, KR 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  ALSHINA, Elena; HAN, Woo-Jin; CHEN, 

Jianle; ALSHIN, Alexander; SHLYAKHOV, Nikolay 

and HONG, Yoon-Mi 

(54)  УРЕД ЗА ИНТЕРПОЛАЦИЈА НА СЛИКИ 

СО УПОТРЕБА НА ИНТЕРПОЛАЦИСКИ 

ФИЛТЕР ЗА ПОРАМНУВАЊЕ 

(57)  1  Апаратура за компензација на движење, 

апаратурата содржи:  

    филтерна единица за интерполација на лума 

конфигурирана за одредување на, во лума 

референтна слика, лума референтен блок за 

предвидување на постојниот блок, со употреба 

на лума подвижен вектор на постојниот блок, и 
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создавање на лума примерок од 1/2- пиксел 

локација вклучена во лума рефернтниот блок 

со примена на 8-тап филтер за интерполација 

кон лума примероците на интеџер пикселна 

локација на лума референтната слика, и 

    филтерна единица за интерполација на 

хрома конфигурирана за одредување на, во 

хрома референтна слика, хрома референтан 

блок, со употреба на хрома подвижен вектор на 

постојниот блок, и создавање на хрома 

примерок од 1/2- пиксел локација вклучена во 

хрома рефернтниот блок со употреба на 

филтер кон хрома примероците на интеџер 

пикселна локација на хрома референтната 

слика,  

    кадешто 8-тап филтерот за интерполација 

содржи осум коефициенти на филтер за 

создавање на лума примерокот на 2/4-пикселна 

локација, коишто се {-1, 4, -11, 40, 40, -11, 4, -1}, 

    кадешто лума подвижниот вектор индицира 

на суб-пикселна ликација од 1/4-пикселна 

единица во лума референтната слика, 

    кадешто коефициентите на филтерот од 8-

тап филтерот за интерполација за созадавње 

на лума примерок во 1/4-пикселна локација се 

истите, но поставени во обратен редослед, 

додека коефициентите на филтерот од 8-тап 

филтерот за интерполација за созадавње на 

лума примерок во 3/4-пикселна локација. 

  

, има уште 0 патентни барања 

 

 

(51)  H 04N 19/105, H 04N 19/11, H 04N 19/96, H 

04N 19/186, H 04N 19/593, H 04N 19/122  

(11)  7941   (13) Т1 

(21)  2017/699   (22) 14/09/2017 

(45) 30/04/2018 

(30)  KR20100031145  05/04/2010  KR 

(96)  05/04/2011 EP15160769.4 

(97)  13/09/2017 EP2903274 

(73)  Samsung Electronics Co., Ltd. 

129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si 

Gyeonggi-do 443-742, KR 
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(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Alshina, Elena; Min, Jung-Hye and Han, 

Woo-Jin 

(54)  ОДРЕДУВАЊЕ НА НАЧИН НА 

ВНАТРЕШНО ПРЕДВИДУВАЊЕ НА ЕДИНИЦА 

ЗА КОДИРАЊЕ СЛИКА И ЕДИНИЦА ЗА 

ДЕКОДИРАЊЕ СЛИКА 

(57)  1  Постапка за декодирање на слика, 

постапката содржи: 

 добивање на прва информација која 

индицира на начин на внатрешно 

предвидување на луминентен блок од 

податочен тек; 

 добивање на втора информација која 

индицира на начин на внатрешно 

предвидување на хроминантен блок кој 

кореспондира на луминантниот блок од 

податочниот тек; 

 кога втората информација индицира 

дека начинот на внатрешно предвидување на 

хроминантниот блок е еднакво на начинот на 

внатрешно предвидување на луминантниот 

блок, одредување на начин на внатрешно 

предвидување на хроминантниот блок да биде 

еднаков на начаинот на внатрешно 

предвидување на луминантниот блок; 

 изведба на внатрешно предвидување на 

луминантниот блок врз основа на начинот на 

внатрешно предвидување на луминантниот 

блок; и 

 изведба на внатрешно предвидување на 

хроминантниот блок врз основа на начинот на 

внатрешно предвидување на хроминантниот 

блок; 

 кадешто начинот на внатрешно 

предвидување на луминантниот блок вклучува 

посебна насока помеѓу множеството на насоки 

и посебната насока е индицирана со помош на 

еден dx број во хоризонтална насока и 

фиксирана вредност во вертикална насока и dy 

број во вертикална насока и фиксирана 

вредност во хоризонтална насока, кадешто dx 

бројот и dy бројот се цели броеви во согласност 

со начинот на меѓу предвидување на 

луминантниот блок, 

 кадешто изведбата на 

меѓупредвидување на луминантниот блок 

содржи: 

 одредување на број на соседни пиксели 

кој треба да се добие во согласност со позиција 

на постојниот пиксел и посебната насока 

индицирана од начинот на внатрешно 

предвидување на луминантниот блок, 

соседните пиксели се лоцирани на лева страна 

од луминантниот блок или на горна страна од 

луминантниот блок; 

 кога бројот на соседниот пиксел е 1, 

изведувачот на внатрешно предвидување 

обезбедува предвидена вредност на постојниот 

пиксел врз основа на соседниот пиксел со 

определување на предвидената вреднсот на 

постојниот пиксел да биде вредност на пиксел 

од соседниот пиксел; и 

 кога бројот на соседниот пиксел е 2, 

добивање на предвидена вредност на постоен 

пиксел врз основа на измерената средина на 

соседните пиксели, измерената средина е 

добиена со помош на повеќекратно мерење на 

секој од двата соседни пиксели и средната 

мултиплицирана вредност, измерените 

вредности се определуваат врз основа на 

посебната насока, и локацијата на двата 

соседни пиксела, 

 кадешто кога, кога втората информација 

индицира дека начинот за внатрешно 

предвидување на хроминантниот блок е 

еднаков со начинот на внатрешно 

предвидување на луминантниот блок, начинот 

на внатршно предвидување на хроминантниот 

блок е определен да биде еднаков на начинот 

на внатрешно предвидување на луминантниот 

блок, 

 кадешто сликата е поделана во 

множество на максимални кодирани единици во 

согласност со информација за максималната 
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големина на кодираната единица, 

максималната кодирана единица е поделена во 

множество на кодирани единици со употреба на 

поделена информација и информација за 

длабочина којашто означува дека повеќе пати 

кога кодираната единица е спацијално 

поделена од максималната кодирана единица, 

 луминантна компонента на 

максималната кодирана единица и 

хроминантна компонента на максималната 

кодирана единица помеѓу множеството на 

максимални кодирани единици, се хиерархиски 

поделени во една или повеќе луминантни 

компоненти на кодирани единици со длабочина 

и една или повеќе хроминантни компоненти на 

кодирани единици со длабочина вклучувајќи 

најмалку една постојна длабочина и долна 

длабочина, соодветно во согласност со 

поделената информација, 

             кога поделената информација индицира 

делење на постојната длабочина, кодираната 

единица на постојната длабочина се дели на 

четири кодирани единици од пониска 

длабичина, независно од соседните кодирани 

единици, 

 кога поделената информација индицира 

на не-делење на постојната длабочина, една 

или повеќе единици за предвидување се 

добиени од кодираната единица со постојна 

длабочина, и 

 кадешто луминантниот блок е единица 

за предвидување добиена од кодираната 

единица со постојна длабочина, 

  кадешто dx бројот и dy бројот се една 

од вредностите избрани од {32, 26, 21, 17, 13, 9, 

5, 2, 0, -2, -5, -9, -13, -17, -21, -26} во согласност 

со начинот на внатрешно предвидување на 

луминантниот блок, и 

фиксираната вредност е со моќ 2. 

  

, има уште 0 патентни барања 
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(51)  G 01N 33/50, C 07K 14/35, C 12N 15/31, C 

12N 15/52, A 61K 31/00  

(11)  8018   (13) Т1 

(21)  2017/700   (22) 15/09/2017 

(45) 30/04/2018 

(30)  EP04104720  28/09/2004  -- and US620500P  

20/10/2004  US 

(96)  28/09/2005 EP05794520.6 

(97)  21/06/2017 EP1797115 

(73)  Janssen Pharmaceutica N.V. 

Turnhoutseweg 30 2340 Beerse, BE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  ANDRIES, K.J.L.M., JanssenPharmaceutica 

N.V.; GÖHLMANN, Hinrich W.H., Janssen 

Pharmaceutica N.V.; NEEFS, J.-M.E.F.M., 

Janssen Pharmaceutica N.V.; VERHASSELT, 

Peter K.M., Janssen Pharmaceutica N.V.; 

WINKLER, Johann, Janssen Pharmaceutica N.V.; 

DE JONGE, Marc, René and KOYMANS, Lucien 

Maria Henricus, MolMo Services BVBA 

(54)  БАКТЕРИСКА АТФ СИНТАЗА 

ВРЗУВАЧКИ ДОМЕН 

(57)  1  Изолиран мутант атфЕ протеин што 

содржи полипептидна секвенца одбрана од 

СЕК ИД БР 01 што содржи најмалку една точка 

на мутација лоциран во било кое од АТФаза 

врзувачките места лоцирани помеѓу амино 

киселини 14 до 34 или помеѓу амино киселини 

54 до 69, и СЕК ИД БР 03 што содржи најмалку 

една точка на мутација лоцирана во било која 

од амино киселините 20 до 40, или од амино 

киселини 60 до 75, назначено со тоа, што 

наведениот протеин индуцира отпорност на 

антимикробното соединение DARQ J од Нацрт 

1.  

, има уште 13 патентни барања 

 

 

(51)  C 07D 401/10, C 07D 403/12, C 07D 239/47, 

C 07D 405/12, C 07D 401/12, C 07D 401/14, A 

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

(11)  8021   (13) Т1 

(21)  2018/1   (22) 02/01/2018 

(45) 30/04/2018 

(30)  EP13195081  29/11/2013  -- 

(96)  28/11/2014 EP14821285.5 

(97)  11/10/2017 EP3074386 

(73)  Novartis AG 

Lichtstrasse 35 4056 Basel, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  ANGST, Daniela; GESSIER, François and 

VULPETTI, Anna 

(54)  НОВИ АМИНО ПИРИМИДИН ДЕРИВАТИ 
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(57)  1  Соединение со формулата (I) или 

негова фармацевтски прифатлива сол; 

O

NH
2

N

N

O

N

R1

R2

R4

R3

R5

R8 R9

(CRR')n
R10

R11
N

R12

O

R13

R6

R7

 

 (I) 

 

 

 назначено со тоа, што, 

R1 е водород, C1-C6 алкил опционално 

супституиран од хидрокси; 

R2 е водород или халоген;  

R3 е водород или халоген;  

R4 е водород; 

R5 е водород или халоген;  

или R4 и R5 се прикачени едно на друго и 

претставуваат врска,  -CH2-, -CH2-CH2- , -

CH=CH-, -CH=CH-CH2-; -CH2-CH=CH-; или -

CH2-CH2-CH2-; 

R6 и R7 претставуваат независно едно од друго 

H, C1-C6 алкил опционално супституиран од 

хидроксил, C3-C6 циклоалкил опционално 

супституиран од халоген или хидрокси, или 

халоген; 

R8, R9, R, R’, R10 и R11 независно едно од 

друго претставуваат H, или C1-C6 алкил 

опционално супституиран од C1-C6 алкокси; 

или било кои две од R8, R9, R, R’, R10 и R11 

заедно со атомот на јаглерод на кој тие се 

врзани може да формираат 3 - 6 член заситен 

карбоцикличен прстен; 

R12 е водород или C1-C6 алкил опционално 

супституиран од халоген или C1-C6 алкокси; 

или R12 и било кое од R8, R9, R, R’, R10 или 

R11 заедно со атомите на кој тие се врзани 

може да формираат 4, 5, 6 или 7 член 

азацикличен прстен, кој прстен може 

опционално да е супституиран од халоген, 

циано, хидроксил, C1-C6 алкил или C1-C6 

алкокси; 

n е 0 или 1; и 

R13 е C2-C6 алкенил опционално супституиран 

од C1-C6 алкил, C1-C6 алкокси или N,N-ди-C1-

C6 алкил амино; C2-C6 алкинил опционално 

супституиран од C1-C6 алкил или C1-C6 

алкокси; или C2-C6 алкиленил оксид 

опционално супституиран од C1-C6 алкил. 

  

, има уште 13 патентни барања 

 

 

(51)  C 07D 413/14, C 07D 417/14, C 07D 401/06, 

C 07D 401/14, C 07D 403/06, A 61K 31/4545, A 

61K 31/5377, A 61K 31/454, A 61P 27/00, A 61P 

37/00  

(11)  8025   (13) Т1 

(21)  2018/2   (22) 02/01/2018 

(45) 30/04/2018 

(30)  US201361846355P  15/07/2013  US and 

US201461977028P  08/04/2014  US 

(96)  14/07/2014 EP14744744.5 

(97)  11/10/2017 EP3022192 

(73)  Novartis AG 

Lichtstrasse 35 

4056 Basel, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  KARKI, Rajeshri Ganesh; ADAMS, 

Christopher; CAPPARELLI, Michael Paul; EHARA, 

Takeru; MAINOLFI, Nello and ZHANG, Chun 

(54)  ПИПЕРИДИНИЛ ИНДОЛ ДЕРИВАТИ И 

НИВНА УПОТРЕБА КАКО ИНХИБИТОРИ НА 

КОМПЛЕМЕНТЕН ФАКТОР Б 

(57)  1  Соединение, или негова сол или 

таутомер, според формулата (I): 

 



 

 

П а т е н т и    117 | С т р а н а  

 

30 Април 2018 Гласник Бр. 4/2018  

 

 (I) 

 

назначено со тоа, што  

n е 0, 1 или 2; 

R е водород, C1-C4алкил, или хидроксиC1-

C4алкил; 

R1 е халоген, хидрокси, C1-C6алкил, C2-

C6алкенил, C3-C6циклоалкил, C1-C6алкокси, 

халоC1-C6алкил, хидроксиC1-C6алкил, 

аминоC1-C6алкил, C1-C6алкоксиC1-C6алкил, 

C1-C6алкоксиC1-C6алкокси, C3-

C6циклоалкилC1-C6алкокси, халоC1-

C6алкокси, -S(O)pC1-C6алкил, -CH2NHC(O)C1-

C4алкил или -OCH2C(O)R7,   

p е 0, 1, или 2; 

R2 е C1-C6алкил, C1-C6алкокси, хидроксиC1-

C6алкил или халоген; 

R3 е водород, халоген, циано, C1-C4алкил, 

халоC1-C4алкил, -CH2C(O)R7, фенил или 5 или 

6 член хетероарил што има 1, 2 или 3 прстен 

хетероатоми независно одбрани од N, O или S, 

каде што фенилот или хетероарилот е 

опционално супституиран со 0, 1, или 2 C1-

C4алкил групи, и каде што алкил и халоалкил 

опционално супституиран со 0 или 1 хидрокси; 

R4 е фенил, нафтил или хетероарил, каде што 

хетероарилот е пет или шест член хетероарил 

што има 1, 2 или 3 прстен хетероатоми 

независно одбрани од N, O или S, и каде што 

фенилот или хетероарилот е опционално 

супституиран од R5 и додатно супституиран од 

0 или 1 супституенти одбрани од халоген, C1-

C4алкил, C1-C4алкокси, хидрокси C1-C4алкил, 

хидрокси, и цианометил; 

R5 е -C(O)R8, -CH2C(O)R8, R9, -C(O)NHSO2C1-

C4алкил, -SO2NHC(O)C1-C4алкил, -

SO2N(H)m(C1-C4алкил)2-m, -SO2C1-C4алкил, 

циано, халоген, хидроксиC1-C4алкил и 5 член 

хетероарил што има 1-4 прстен азот атоми и 0 

или 1 прстен сулфур или кислород атоми; 

m е 0, 1, или 2; 

W е O или C(R6)2; 

R6 е независно одбрано во секое појавување 

од групата составена од водород, хидрокси, 

амино, моно- и ди-C1-C4алкиламино, C1-

C4алкил, хидроксиC1-C4алкил, цианоC1-

C4алкил или C1-C4алкокси; или 

C(R6)2, земено во комбинација, формира 

спироцикличен карбоцикл што има 3 до 6 

прстен атоми;  

R7 е хидрокси, C1-C4алкокси, амино или моно- 

и ди-C1-C4алкиламино; 

R8 е хидрокси, C1-C4алкокси, амино или 5 до 7 

член заситен хетероцикл што има 1, 2, или 3 

прстен хетероатоми независно одбрани од N, O 

или S; или 

R8 е моно- и ди-C1-C4алкиламино кој е 

несупституиран или супституиран со халоген, 

хидрокси или C1-C4алкил; и 

R9 е 5 член хетероарил што има 1 до 4 прстен 

азот атоми и 0 или 1 прстен кислород или 

сулфур атоми, кој хетероцикл е опционално 

супституиран од 0 до 2 C1-C4алкил групи.  

  

, има уште 19 патентни барања 

 

 

(51)  A 61B 10/00, A 61F 5/455  

(11)  8024   (13) Т1 

(21)  2018/3   (22) 02/01/2018 

(45) 30/04/2018 
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(30)   

(96)  28/02/2012 EP12870138.0 

(97)  11/10/2017 EP2819623 

(73)  Desai, Akhil Rajendra 

457 Main Road Kwa Zulu Natal 4399 Tongaat, -- 

(74)  Адвокатско друштво Величковски Скопје  

ул. Аминта Трети бр. 37/1-13, 1000, Скопје 

(72)  Desai, Akhil Rajendra 

(54)  ПРИЕМНИК ЗА УРИНИРАЊЕ ЗА ЖЕНИ 

(57)  2. Приемник  за урина (10) кој содржи 

отворен врв во облик на седло (12) којшто ја 

приближува конфигурацијата на внатрешноста 

на бутовите, усните или другите прикладни 

зони, и излезен дел (19) кој се наоѓа во 

основата (долниот дел) од приемникот (уредот ) 

(19) кој може да се поврзе со садот за 

испуштање на содржината (40) на примерокот 

за собирање на примероци на урина, при што 

излезниот дел (19) може да се затвора со 

помош на затворач кој се увлекува (24); се 

карактеризира со тоа што поврзаноста на садот 

(40) со излезниот дел (19) предизвикува 

повлекување на затворачаот (24) во отворена 

положба овозможувајќи содржината да се 

исцеди во садот (40)., има уште  патентни 

барања 

 

 

(51)  C 07C 235/60, C 07C 69/94, C 07C 69/90, C 

07C 69/587, C 07C 275/42, C 07C 233/18, C 07C 

233/49, C 07C 233/55, C 07C 237/22, C 07C 

271/28, C 07D 295/192, A 61K 31/235, A 61K 

31/232, A 61K 31/17, A 61K 31/165 

//  (C 07C 237:22, 69:90 )  

(11)  8022   (13) Т1 

(21)  2018/6   (22) 03/01/2018 

(45) 30/04/2018 

(30)   

(96)  08/07/2009 EP09790168.0 

(97)  25/10/2017 EP2315740 

(73)  Catabasis Pharmaceuticals, Inc. 

19 Blackstone Street Cambridge, MA 02139, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  MILNE, Jill, C.; JIROUSEK, Michael, R.; 

BEMIS, Jean, E. and SMITH, Jesse, J. 

(54)  АЦЕТИЛИРАНИ САЛИЦИЛАТИ НА 

МАСНА КИСЕЛИНА И НИВНИ УПОТРЕБИ 

(57)  1  Соединение со Формула I,  

  

 

 

Формула I 

 

или негова фармацевтска прифатлива сол, 

хидрат, солват, енантиомер или негов 

стереоизомер,  

кадешто:  

 

R1, R2, R3, и R4 се секој независно избрани од 

групата составена од H, Cl, F, CN, -NH(C1-C3 

алкил), -N(C1-C3 алкил)2, -NH(C(O)C1-C3 

алкил), -N(C(O)C1-C3 алкил)2,-C(O)H, -C(O)C1-

C3 алкил, -C(O)OC1-C3 алкил, -C(O)NH2, -

C(O)NH(C1-C3 алкил),-C(O)N(C1-C3 алкил)2, -

O-C1-C3 алкил, -S(O)C1-C3 алкил, и -S(O)2C1-

C3 алкил;  

W1 и W2 се секој независно нула, O, или NH, 

или кога W1 и W2 се заедно NH, 

тогаш заедно W1 и W2 може да бидат земени 

заедно за да формираат пиперазин половина;  
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----- претставува опционална врска којашто кога 

е присутна побарува да Q е нула;  

a и c се секој независно H, CH3, -OCH3, -

OCH2CH3, или C(O)OH;  

b е H, CH3, C(O)OH, или O-Z;  

d е H или C(O)OH;  

секој n, o, p, и q е независно 0 или 1;  

секој Z е H или  

  

со клаузула дека кога има барем еден 

  

во соединението;  

секој r е независно 2 или 3, и секој s е 

независно 5 или 6; или секој r е независно 7 и 

секој s е независно 3;  

секој t е независно 0 или 1;  

Q е нула, C(O)CH3, Z,  

  

или  

  

e е H или било кое од страничните низи на 

природно појавените аминокиселини;  

W3 е нула, -O-, или -N(R)-;  

R е H или C1-C3 алкил; и  

T е H, C(O)CH3, или Z.  

  

, има уште 20 патентни барања 
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ПРЕГЛЕДИ 

ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА 

ПАТЕНТИТЕ 

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

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

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

 

 

(51) (51) основен (11) (13) 

8C07K14/35 8C07K14/35 8018 T1 

8H04N19/593 8H04N19/593 7951 T1 

8B01J29/44 8B01J29/74 7982 T1 

8A61K31/135 8A61K9/22 8020 T1 

8A61K9/22 8A61K9/22 8020 T1 

8C07D489/08 8C07D489/08 8006 T1 

8G01P5/24 8G01F1/00 7952 T1 

8H04N19/105 8H04N19/105 7941 T1 

8H04N19/593 8H04N19/105 7941 T1 

8A61P27/00 8C07D401/14 8025 T1 

8C07D417/14 8C07D401/14 8025 T1 

8C07D401/14 8C07D233/90 7971 T1 

8A61K31/495 8C07D317/58 7947 T1 

8C07D401/12 8C07D317/58 7947 T1 

8A61Q5/00 8A61K8/362 7948 T1 

8A61P15/06 8C07K14/47 7977 T1 

8A61P35/00 8C07K14/47 7977 T1 

8C01G19/00 8B01J19/18 7990 T1 

8C07K16/10 8C07K16/10 7991 T1 

8C07D487/06 8C07D471/06 7950 T1 

8C12H1/22 8B65D13/02 7993 T1 

8A61K9/127 8C07D211/34 7994 T1 

8C07D213/61 8C07D211/34 7994 T1 

8C07D213/82 8C07D211/34 7994 T1 

8C07F7/22 8C07D211/34 7994 T1 

8A61K49/18 8A61K39/39 7998 T1 

8A61K31/496 8C07D401/14 8012 T1 

8A61P35/00 8A61K39/395 8017 T1 

8C08J9/16 8C04B20/06 7988 T1 

8C07K16/30 8C07K16/00 7992 T1 

8G06M1/24 8A61M15/00 7996 T1 

8A61K9/16 8A61K9/16 7972 T1 

8C07C235/78 8C07D213/75 7973 T1 

8C07C243/38 8C07D213/75 7973 T1 

8C07D239/36 8C07D213/75 7973 T1 

8A61K31/704 8A61K31/136 7974 T1 

8A61K9/16 8A61K31/136 7974 T1 

8A61K31/4184 8C07D403/12 7978 T1 

8A23J3/18 8A23J3/18 8023 T1 

8C12C1/02 8A23J3/18 8023 T1 

8A01N43/56 8A01P3/00 8003 T1 

8C07D277/00 8A01P3/00 8003 T1 

8A61K31/5025 8C07D519/00 8005 T1 

8C07K16/22 8C07K16/22 8009 T1 

8A61K31/715 8A61K31/16 7938 T1 

8A61K31/425 8C07D471/04 7939 T1 

8A61P3/00 8C07D471/04 7939 T1 

8A61K39/395 8C12N15/62 7969 T1 

8C07K19/00 8C12N15/62 7969 T1 

8C07D419/14 8C07D263/52 7983 T1 

8G01N33/49 8G01N33/49 7956 T1 

8A61K39/145 8A61K39/145 7958 T1 

8E21B17/042 8E21B17/042 7962 T1 

8A61B5/103 8A61B5/05 7963 T1 

8A61K31/00 8C07K14/35 8018 T1 

8A61K31/4545 8C07D471/04 8019 T1 

8A61P19/00 8C07D471/04 8019 T1 

8A61K31/232 8C07C233/18 8022 T1 

8C07C233/55 8C07C233/18 8022 T1 

8C07C235/60 8C07C233/18 8022 T1 

8C07C69/587 8C07C233/18 8022 T1 

8C07C69/94 8C07C233/18 8022 T1 

8C07D295/192 8C07C233/18 8022 T1 

8A61F5/455 8A61F5/455 8024 T1 

8A61K31/4545 8C07D401/14 8025 T1 

8C07D401/06 8C07D401/14 8025 T1 

8C07D401/14 8C07D401/14 8025 T1 

8C07D401/12 8C07D233/90 7971 T1 

8A61K38/08 8A61K9/08 7987 T1 
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8C07D405/12 8C07D317/58 7947 T1 

8C01B17/20 8B01J19/18 7990 T1 

8A61K51/00 8C07D211/34 7994 T1 

8A61P9/10 8C07D211/34 7994 T1 

8A61K9/51 8A61K39/39 7998 T1 

8C07K14/78 8C12N15/62 8011 T1 

8A61K31/277 8A61K9/20 8014 T1 

8A61P35/00 8C07D417/14 8015 T1 

8A61K31/7068 8A61K39/395 8017 T1 

8A61K39/395 8A61K39/395 8017 T1 

8C04B16/08 8C04B20/06 7988 T1 

8C04B20/06 8C04B20/06 7988 T1 

8A61M15/00 8A61M15/00 7996 T1 

8A61K31/197 8C07D213/75 7973 T1 

8A61K31/5375 8C07D213/75 7973 T1 

8C07D207/16 8C07D213/75 7973 T1 

8C07D265/30 8C07D213/75 7973 T1 

8C22B1/04 8C22B1/04 7976 T1 

8C22B11/06 8C22B1/04 7976 T1 

8C07D403/12 8C07D403/12 7978 T1 

8F16D65/12 8F16D65/12 7979 T1 

8A61K9/00 8A61K31/716 7980 T1 

8C07D401/12 8C07D403/12 8021 T1 

8C07D401/14 8C07D403/12 8021 T1 

8C07K14/705 8A61K48/00 8004 T1 

8C07D495/04 8A61K31/454 7984 T1 

8G01N21/29 8G01N33/543 8001 T1 

8G01N21/55 8G01N33/543 8001 T1 

8A01N43/40 8A01P3/00 8003 T1 

8A01N43/90 8A01P3/00 8003 T1 

8A61K31/4355 8C07D519/00 8005 T1 

8A61K31/517 8C07D401/04 7935 T1 

8A61K31/437 8C07D471/04 7936 T1 

8C07D471/04 8C07D471/04 7936 T1 

8C12N5/16 8C12N15/67 7966 T1 

8A61K31/55 8C07D471/04 7939 T1 

8C07K16/32 8C12N15/62 7969 T1 

8A61P35/00 8C07K16/30 8016 T1 

8G01N33/53 8C07K16/30 8016 T1 

8A21B3/13 8A21B3/13 7960 T1 

8A61B5/05 8A61B5/05 7963 T1 

8C12N15/31 8C07K14/35 8018 T1 

8H04N19/46 8H04N19/593 7951 T1 

8F28B11/00 8G01F1/00 7952 T1 

8F28F17/00 8G01F1/00 7952 T1 

8C07D403/12 8C07D403/12 7954 T1 

8A61K31/17 8C07C233/18 8022 T1 

8C07C237/22 8C07C233/18 8022 T1 

8C07C275/42 8C07C233/18 8022 T1 

8H04N19/186 8H04N19/105 7941 T1 

8H04N19/96 8H04N19/105 7941 T1 

8C07J63/00 8C07J63/00 8010 T1 

8A61K31/454 8C07D401/14 8025 T1 

8C07D405/14 8C07D233/90 7971 T1 

8A61P25/28 8C07K14/47 7977 T1 

8C07D471/06 8C07D471/06 7950 T1 

8A61K31/18 8C07C307/08 7981 T1 

8A61K31/277 8C07C307/08 7981 T1 

8A61K31/33 8C07D211/34 7994 T1 

8C07D417/14 8C07D417/14 8015 T1 

8H04N19/186 8H04N19/117 7940 T1 

8H04N19/82 8H04N19/117 7940 T1 

8A61K31/517 8A61K9/16 7972 T1 

8A61K47/12 8A61K9/16 7972 T1 

8A61K31/42 8C07D213/75 7973 T1 

8C07D211/62 8C07D213/75 7973 T1 

8C07D213/75 8C07D213/75 7973 T1 

8C07D233/06 8C07D213/75 7973 T1 

8C07D295/32 8C07D213/75 7973 T1 

8A01N25/30 8A01N25/30 7975 T1 

8A61K31/716 8A61K31/716 7980 T1 

8A61K31/721 8A61K31/716 7980 T1 

8A61K31/505 8C07D403/12 8021 T1 

8C07D239/47 8C07D403/12 8021 T1 

8C07D405/12 8C07D403/12 8021 T1 

8A61K38/19 8A61K48/00 8004 T1 

8C07K14/48 8A61K48/00 8004 T1 

8C07K14/76 8A61K48/00 8004 T1 

8C12N15/00 8A61K48/00 8004 T1 

8A61K31/4439 8A61K31/454 7984 T1 

8A01N43/78 8A01P3/00 8003 T1 

8G01N33/50 8C07K16/22 8009 T1 

8C07D401/04 8C07D401/04 7935 T1 

8A61K31/519 8C07D471/04 7936 T1 

8A61K31/16 8A61K31/16 7938 T1 

8A61K31/568 8A61K31/16 7938 T1 

8A61K31/728 8A61K31/16 7938 T1 

8A61K38/18 8A61K31/16 7938 T1 

8A61K9/00 8C07C67/52 7965 T1 

8A61P9/00 8C07D471/04 7970 T1 



 

 

122 | С т р а н а   П а т е н т и  
 

30 Април 2018 Гласник Бр. 4/2018 

8A61P37/00 8A61K39/145 7958 T1 

8A61K9/24 8A61K9/20 7930 T1 

8A61N1/32 8A61N1/32 7961 T1 

8G01N33/50 8C07K14/35 8018 T1 

8A61P31/12 8C07D471/04 8019 T1 

8B01J23/44 8B01J29/74 7982 T1 

8A61K31/485 8C07D489/08 8006 T1 

8F28B9/08 8G01F1/00 7952 T1 

8H04N19/122 8H04N19/105 7941 T1 

8A61K31/5377 8C07D401/14 8025 T1 

8C07D413/14 8C07D401/14 8025 T1 

8C07D403/04 8C07D233/90 7971 T1 

8A61P3/14 8A61K9/08 7987 T1 

8C07D215/12 8C07D317/58 7947 T1 

8A61K8/362 8A61K8/362 7948 T1 

8A61K8/41 8A61K8/362 7948 T1 

8A61Q5/04 8A61K8/362 7948 T1 

8A61P15/08 8C07K14/47 7977 T1 

8A61K51/04 8C07D211/34 7994 T1 

8C07C275/00 8C07D211/34 7994 T1 

8C07D213/74 8C07D211/34 7994 T1 

8A61K39/39 8A61K39/39 7998 T1 

8A61K9/107 8A61K39/39 7998 T1 

8A61P35/00 8C07D401/14 8012 T1 

8A61K38/28 8A61K9/48 8013 T1 

8A61K9/20 8A61K9/20 8014 T1 

8A61K31/4025 8C07D417/14 8015 T1 

8G06F17/17 8H04N19/117 7940 T1 

8H04N19/182 8H04N19/117 7940 T1 

8A61K31/4015 8C07D213/75 7973 T1 

8A61K31/495 8C07D213/75 7973 T1 

8C07D309/08 8C07D213/75 7973 T1 

8C07D401/04 8C07D213/75 7973 T1 

8A61K9/08 8A61K31/716 7980 T1 

8A61P35/04 8A61K31/716 7980 T1 

8A61K31/506 8C07D403/12 8021 T1 

8C07D403/12 8C07D403/12 8021 T1 

8A23L5/20 8A23J3/18 8023 T1 

8A61K48/00 8A61K48/00 8004 T1 

8A61P29/02 8A61K48/00 8004 T1 

8C07K14/79 8A61K48/00 8004 T1 

8C07D491/048 8A61K31/454 7984 T1 

8A01N43/80 8A01P3/00 8003 T1 

8A61P35/00 8C07K16/22 8009 T1 

8C07K16/28 8C07K16/22 8009 T1 

8C07D471/04 8C07D471/04 7939 T1 

8A61K31/216 8G01N33/49 7956 T1 

8A44C17/00 8A44C17/00 7929 T1 

8A61K38/12 8C07K7/64 7932 T1 

8B01D53/94 8B01J29/74 7982 T1 

8A61K9/28 8A61K9/22 8020 T1 

8A61P25/30 8C07D489/08 8006 T1 

8A61K31/235 8C07C233/18 8022 T1 

8C07C233/18 8C07C233/18 8022 T1 

8C07C69/90 8C07C233/18 8022 T1 

8A61K31/565 8C07J63/00 8010 T1 

8A61B10/00 8A61F5/455 8024 T1 

8C07D403/06 8C07D401/14 8025 T1 

8A61P25/08 8C07D233/90 7971 T1 

8A61K9/08 8A61K9/08 7987 T1 

8A61P25/04 8C07D317/58 7947 T1 

8A61P25/28 8C07D317/58 7947 T1 

8C07C275/28 8C07D317/58 7947 T1 

8C07D319/18 8C07D317/58 7947 T1 

8A61P3/10 8C07K14/47 7977 T1 

8C07D487/08 8C07D471/06 7950 T1 

8A61P35/00 8C07D211/34 7994 T1 

8C07C275/18 8C07D211/34 7994 T1 

8C12N15/62 8C12N15/62 8011 T1 

8A61K38/21 8A61K9/48 8013 T1 

8A61K9/00 8A61K9/48 8013 T1 

8B23K11/18 8B23K11/14 7989 T1 

8C40B30/04 8C07K16/00 7992 T1 

8H04N19/117 8H04N19/117 7940 T1 

8A61K9/51 8A61K9/16 7972 T1 

8A61F13/02 8A61F13/02 7999 T1 

8F16B7/04 8F16B7/04 8000 T1 

8A01P3/00 8A01N25/30 7975 T1 

8A61K31/718 8A61K31/716 7980 T1 

8C07D401/10 8C07D403/12 8021 T1 

8C22B1/04 8C22B1/04 7953 T1 

8C07K14/525 8A61K48/00 8004 T1 

8C07K14/71 8A61K48/00 8004 T1 

8C07K16/22 8A61K48/00 8004 T1 

8C07K7/08 8A61K48/00 8004 T1 

8A01D45/16 8A01D45/16 7985 T1 

8A23G1/00 8A23G1/00 7986 T1 

8C07H21/00 8C07H19/10 8002 T1 

8A61K31/433 8C07D519/00 8005 T1 

8A61P7/02 8C07D519/00 8005 T1 
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8A61K39/395 8C07K16/22 8009 T1 

8B01D11/00 8B01D11/00 7934 T1 

8C22B3/38 8B01D11/00 7934 T1 

8C07D401/14 8C07D401/04 7935 T1 

8A61K31/4985 8C07D471/04 7936 T1 

8A61P9/00 8C07D471/04 7936 T1 

8A61K31/685 8A61K31/16 7938 T1 

8A61P27/02 8A61K31/16 7938 T1 

8A61K39/00 8A61K39/00 7964 T1 

8A61K9/06 8C07C67/52 7965 T1 

8E04F11/18 8E04F11/18 7967 T1 

8C07D487/04 8C07D471/04 7939 T1 

8A61K51/10 8C12N15/62 7969 T1 

8C07K16/00 8C12N15/62 7969 T1 

8C12N15/13 8C12N15/62 7969 T1 

8C12Q1/68 8C12Q1/68 7955 T1 

8A61K9/28 8A61K9/20 7930 T1 

8C07K7/64 8C07K7/64 7932 T1 

8F16L15/06 8E21B17/042 7962 T1 

8A61K31/5377 8C07D471/04 8019 T1 

8A61P31/10 8C07D471/04 8019 T1 

8A61P35/00 8C07D471/04 8019 T1 

8C07D471/04 8C07D471/04 8019 T1 

8A61K31/505 8C07D403/12 7954 T1 

8A61K31/165 8C07C233/18 8022 T1 

8C07C233/49 8C07C233/18 8022 T1 

8H04N19/11 8H04N19/105 7941 T1 

8A61P29/00 8C07J63/00 8010 T1 

8B21B37/26 8B21B37/26 7937 T1 

8C07D403/12 8C07D233/90 7971 T1 

8A61K31/496 8C07D317/58 7947 T1 

8C07D241/42 8C07D317/58 7947 T1 

8C07D295/20 8C07D317/58 7947 T1 

8A61Q5/10 8A61K8/362 7948 T1 

8A61K47/48 8C07K14/47 7977 T1 

8C01B19/00 8B01J19/18 7990 T1 

8C07C307/08 8C07C307/08 7981 T1 

8A61P9/00 8C07D211/34 7994 T1 

8C07D211/34 8C07D211/34 7994 T1 

8A61K51/12 8A61K39/39 7998 T1 

8A61K9/14 8A61K39/39 7998 T1 

8A61K9/48 8A61K9/48 8013 T1 

8B23K11/14 8B23K11/14 7989 T1 

8C07K16/46 8C07K16/00 7992 T1 

8C07C259/04 8C07D213/75 7973 T1 

8C07D205/04 8C07D213/75 7973 T1 

8A61K31/4745 8A61K31/136 7974 T1 

8H05K7/20 8H01L35/32 7945 T1 

8A61K31/415 8C07D403/12 7978 T1 

8A61K47/02 8A61K31/716 7980 T1 

8A61K38/17 8A61K48/00 8004 T1 

8A61K45/06 8A61K48/00 8004 T1 

8A61K31/454 8A61K31/454 7984 T1 

8A61K31/506 8A61K31/454 7984 T1 

8A23G1/06 8A23G1/00 7986 T1 

8G01N21/78 8G01N33/543 8001 T1 

8C07H1/04 8C07H19/10 8002 T1 

8C07D261/00 8A01P3/00 8003 T1 

8A61K31/5025 8C07D471/04 7936 T1 

8A61K31/688 8A61K31/16 7938 T1 

8A61K38/13 8A61K31/16 7938 T1 

8A61K9/00 8A61K31/16 7938 T1 

8C07C69/533 8C07C67/52 7965 T1 

8A01K67/027 8C12N15/85 7968 T1 

8C07K16/46 8C12N15/85 7968 T1 

8A61K31/44 8C07D471/04 7939 T1 

8A61K31/50 8C07D471/04 7939 T1 

8A61K31/54 8C07D471/04 7939 T1 

8A61K39/00 8A61K39/145 7958 T1 

8A61K39/395 8C07K16/30 8016 T1 

8A61K31/485 8A61K9/20 7930 T1 

8A61K9/00 8A61K9/20 7930 T1 

8A61K9/20 8A61K9/20 7930 T1 

8C12N15/52 8C07K14/35 8018 T1 

8A61K31/444 8C07D471/04 8019 T1 

8A61P25/28 8C07D471/04 8019 T1 

8H04N19/44 8H04N19/593 7951 T1 

8F16T1/48 8G01F1/00 7952 T1 

8G01N29/032 8G01F1/00 7952 T1 

8C07C271/28 8C07C233/18 8022 T1 

8A61P37/00 8C07D401/14 8025 T1 

8C07D233/90 8C07D233/90 7971 T1 

8C07D405/12 8C07D233/90 7971 T1 

8A61P5/00 8A61K9/08 7987 T1 

8C07D317/58 8C07D317/58 7947 T1 

8C07D417/12 8C07D317/58 7947 T1 

8A61Q5/08 8A61K8/362 7948 T1 

8A61P3/06 8C07K14/47 7977 T1 

8A61P35/04 8C07K14/47 7977 T1 

8B01J19/18 8B01J19/18 7990 T1 
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8C07D498/06 8C07D471/06 7950 T1 

8A61K31/44 8C07D211/34 7994 T1 

8C07C275/16 8C07D211/34 7994 T1 

8C07K14/435 8C12N15/62 8011 T1 

8C07D409/14 8C07D401/14 8012 T1 

8A61K38/12 8A61K9/48 8013 T1 

8B01J8/08 8C04B20/06 7988 T1 

8C07K16/00 8C07K16/00 7992 T1 

8C07K16/32 8C07K16/00 7992 T1 

8F16F7/12 8E01F15/14 7997 T1 

8C07D307/68 8C07D213/75 7973 T1 

8A61K31/7068 8A61K31/136 7974 T1 

8A61K47/40 8A61K31/136 7974 T1 

8A01N43/40 8A01N25/30 7975 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 7944 T1 

8A61K47/36 8A61K31/716 7980 T1 

8C22B7/00 8C22B1/04 7953 T1 

8A61K38/10 8A61K48/00 8004 T1 

8A61K31/5377 8A61K31/454 7984 T1 

8C07D417/14 8A61K31/454 7984 T1 

8G01N33/543 8G01N33/543 8001 T1 

8C07H19/10 8C07H19/10 8002 T1 

8C07D487/04 8C07D519/00 8005 T1 

8C07D519/00 8C07D519/00 8005 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 7933 T1 

8A61P35/00 8C07D401/04 7935 T1 

8A61K31/22 8C07C67/52 7965 T1 

8A61K31/42 8C07D471/04 7939 T1 

8A61K31/505 8C07D471/04 7939 T1 

8C07K16/30 8C12N15/62 7969 T1 

8C12N15/62 8C12N15/62 7969 T1 

8C12N5/10 8C12N15/62 7969 T1 

8A61K31/437 8C07D471/04 7970 T1 

8C07D263/52 8C07D263/52 7983 T1 

8C07K16/18 8C07K16/18 7931 T1 

8A61B17/115 8A61B17/326 7959 T1 

8A61B17/326 8A61B17/326 7959 T1 

8A61K31/437 8C07D471/04 8019 T1 

8A61K31/496 8C07D471/04 8019 T1 

8B01J29/12 8B01J29/74 7982 T1 

8B01J29/74 8B01J29/74 7982 T1 

8G01F1/00 8G01F1/00 7952 T1 

8G01F1/28 8G01F1/00 7952 T1 

8G01N29/36 8G01F1/00 7952 T1 

8A61K31/495 8C07D403/12 7954 T1 

8A61K31/4418 8C07D233/90 7971 T1 

8A61P25/22 8C07D317/58 7947 T1 

8C07D239/42 8C07D317/58 7947 T1 

8A61P15/00 8C07K14/47 7977 T1 

8A61P5/24 8C07K14/47 7977 T1 

8C07K14/47 8C07K14/47 7977 T1 

8C01G1/12 8B01J19/18 7990 T1 

8A61K39/42 8C07K16/10 7991 T1 

8A61P25/08 8C07C307/08 7981 T1 

8B65D13/02 8B65D13/02 7993 T1 

8C07K14/705 8C12N15/62 8011 T1 

8A61K31/4545 8C07D401/14 8012 T1 

8C07D401/14 8C07D401/14 8012 T1 

8A61K47/12 8A61K9/48 8013 T1 

8A61K31/403 8C07D417/14 8015 T1 

8A61K31/5377 8C07D417/14 8015 T1 

8C07K16/10 8C07K16/00 7992 T1 

8C07K16/28 8C07K16/00 7992 T1 

8C12Q1/68 8C07K16/00 7992 T1 

8E01F15/14 8E01F15/14 7997 T1 

8C07D261/04 8C07D213/75 7973 T1 

8C07D491/107 8C07D213/75 7973 T1 

8A63B21/16 8F16B7/04 8000 T1 

8A61K31/136 8A61K31/136 7974 T1 

8A61K38/38 8A61K31/136 7974 T1 

8A61K9/14 8A61K31/136 7974 T1 

8H01L35/32 8H01L35/32 7945 T1 

8A61P33/06 8C07D403/12 7978 T1 

8C07D231/40 8C07D403/12 7978 T1 

8H04N7/24 8H04N7/24 7946 T1 

8C22B11/08 8C22B1/04 7953 T1 

8A61K31/426 8A61K31/454 7984 T1 

8A61P25/24 8A61K31/454 7984 T1 

8C07D491/052 8A61K31/454 7984 T1 

8A23G1/10 8A23G1/00 7986 T1 

8A01N43/653 8A01P3/00 8003 T1 

8A01P3/00 8A01P3/00 8003 T1 

8C07D513/04 8C07D519/00 8005 T1 

8G01N33/573 8C07K16/22 8009 T1 

8G01N33/68 8C07K16/22 8009 T1 

8A61P27/04 8A61K31/16 7938 T1 

8C07C67/52 8C07C67/52 7965 T1 

8C12N15/67 8C12N15/67 7966 T1 

8C12N15/85 8C12N15/85 7968 T1 

8A61K31/445 8C07D471/04 7939 T1 
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8A61K31/495 8C07D471/04 7939 T1 

8A61K31/535 8C07D471/04 7939 T1 

8C07D513/04 8C07D471/04 7939 T1 

8C07K16/28 8C12N15/62 7969 T1 

8C07D471/04 8C07D471/04 7970 T1 

8C07D519/00 8C07D471/04 7970 T1 

8C07D498/00 8C07D263/52 7983 T1 

8A61K31/235 8G01N33/49 7956 T1 

8C07K16/30 8C07K16/30 8016 T1 

8A61P25/04 8A61K9/20 7930 T1 

8A61K39/00 8C07K16/18 7931 T1 

8A61B6/00 8A61B5/05 7963 T1 

 

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ 

(73) носител на правото на патент  

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

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

 

 

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

Adamed Sp. z o.o. 8011 
C 07K 14/435, C 07K 14/705, C 07K 14/78, C 
12N 15/62 

T1 

Akzo Nobel Chemicals International B.V. 7988 
B 01J 8/08, C 04B 16/08, C 04B 20/06, C 08J 
9/16 

T1 

Amgen Inc. 7955 C 12Q 1/68 T1 

Amgen Inc. 7987 
A 61K 38/08, A 61K 9/08, A 61P 3/14, A 61P 
5/00 

T1 

Astrazeneca AB 7954 C 07D 403/12, A 61K 31/495, A 61K 31/505 T1 

AstraZeneca AB 7972 
A 61K 31/517, A 61K 9/51, A 61K 9/16, A 61K 
47/12 

T1 

BASF Corporation 7982 
B 01D 53/94, B 01J 29/74, B 01J 29/44, B 01J 
23/44, B 01J 29/12 

T1 

Bauer, Alois 7993 C 12H 1/22, B 65D 13/02 T1 

Bayer Pharma Aktiengesellschaft 8016 
G 01N 33/53, C 07K 16/30, A 61K 39/395, A 
61P 35/00 

T1 

Bayer Pharma Aktiengesellschaft 7970 
C 07D 519/00, C 07D 471/04, A 61K 31/437, 
A 61P 9/00 

T1 

BioNTech RNA Pharmaceuticals GmbH 
and Translationale Onkologie an der 
Universitätsmedizin der JGU Mainz 
gGmbH (TRON) 

7966 C 12N 5/16, C 12N 15/67 T1 

Blücher GmbH 7976 C 22B 11/06, C 22B 1/04 T1 

Blücher GmbH 7953 C 22B 1/04, C 22B 7/00, C 22B 11/08 T1 

Bristol-Myers Squibb Company 7944 C 07K 16/28 T1 

Bristol-Myers Squibb Company 7950 
C 07D 471/06, C 07D 498/06, C 07D 487/08, 
C 07D 487/06 

T1 

Bristol-Myers Squibb Company 7933 C 07K 16/28 T1 

Bristol-Myers Squibb Company 7939 

C 07D 471/04, C 07D 487/04, C 07D 513/04, 
A 61K 31/445, A 61K 31/495, A 61K 31/50, A 
61K 31/535, A 61K 31/54, A 61K 31/55, A 61K 
31/44, A 61K 31/425, A 61K 31/42, A 61K 
31/505, A 61P 3/00 

T1 

Bristol-Myers Squibb Company and 
Université de Montréal 

8005 
C 07D 519/00, C 07D 487/04, C 07D 513/04, 
A 61K 31/433, A 61K 31/4355, A 61K 31/5025, 
A 61P 7/02 

T1 

Catabasis Pharmaceuticals, Inc. 8022 

C 07C 235/60, C 07C 69/94, C 07C 69/90, C 
07C 69/587, C 07C 275/42, C 07C 233/18, C 
07C 233/49, C 07C 233/55, C 07C 237/22, C 
07C 271/28, C 07D 295/192, A 61K 31/235, A 
61K 31/232, A 61K 31/17, A 61K 31/165 

T1 
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//  (C 07C 237:22, 69:90 ) 

Celgene Corporation 7935 
C 07D 401/14, C 07D 401/04, A 61K 31/517, 
A 61P 35/00 

T1 

Chiasma Inc. 8013 
A 61K 38/12, A 61K 38/21, A 61K 9/48, A 61K 
47/12, A 61K 9/00, A 61K 38/28 

T1 

Consejo Superior De Investigaciones 
Científicas (CSIC); Universidad De 
Zaragoza and Fundación Agencia 
Aragonesa Para La Investigación Y El 
Desarrollo (ARAID) 

8001 
G 01N 21/29, G 01N 33/543, G 01N 21/78, G 
01N 21/55 

T1 

Desai, Akhil Rajendra 8024 A 61B 10/00, A 61F 5/455 T1 

Deutsche Telekom AG 7995 
 

T1 

E. I. du Pont de Nemours and Company 8003 
A 01N 43/40, A 01N 43/56, A 01N 43/653, A 
01N 43/78, A 01N 43/80, A 01N 43/90, A 01P 
3/00, C 07D 261/00, C 07D 277/00 

T1 

Eisai R&D Management Co., Ltd. 7981 
C 07C 307/08, A 61K 31/18, A 61K 31/277, A 
61P 25/08 

T1 

Eisai R&D Management Co., Ltd. 8012 
C 07D 409/14, C 07D 401/14, A 61K 31/4545, 
A 61K 31/496, A 61P 35/00 

T1 

Eli Lilly and Company 7931 C 07K 16/18, A 61K 39/00 T1 

EURO-CELTIQUE S.A. 7996 G 06M 1/24, A 61M 15/00 T1 

Fondazione di' Persona 7967 E 04F 11/18 T1 

FONDITAL S.p.A. 7989 B 23K 11/18, B 23K 11/14 T1 

Fresenius Kabi Deutschland GmbH 7980 
A 61K 31/716, A 61K 31/718, A 61K 31/721, A 
61K 47/02, A 61K 47/36, A 61K 9/00, A 61K 
9/08, A 61P 35/04 

T1 

Genentech, Inc. 8009 
G 01N 33/68, G 01N 33/50, G 01N 33/573, C 
07K 16/22, C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61P 
35/00 

T1 

Genentech, Inc. 7969 

C 07K 16/30, C 07K 19/00, C 07K 16/32, C 
07K 16/28, C 07K 16/00, C 12N 5/10, C 12N 
15/62, C 12N 15/13, A 61K 51/10, A 61K 
39/395 

T1 

Geneuro SA 7991 C 07K 16/10, A 61K 39/42 T1 

Gestra AG 7952 
G 01F 1/00, G 01F 1/28, G 01N 29/36, G 01N 
29/032, G 01P 5/24, F 16T 1/48, F 28B 9/08, F 
28B 11/00, F 28F 17/00 

T1 

Giebel Kaltwalzwerk GmbH 7937 B 21B 37/26 T1 

Gilead Sciences, Inc. 7936 
C 07D 471/04, A 61K 31/4985, A 61K 31/519, 
A 61K 31/437, A 61K 31/5025, A 61P 9/00 

T1 

GlaxoSmithKline Intellectual Property 
(No. 2) Limited 

7983 C 07D 263/52, C 07D 498/00, C 07D 419/14 T1 

H. Lundbeck A/S 8006 C 07D 489/08, A 61K 31/485, A 61P 25/30 T1 

Halozyme, Inc. 7957 C 12N 9/26 T1 

Horizon Therapeutics, LLC 7956 G 01N 33/49, A 61K 31/216, A 61K 31/235 T1 

ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD. 7975 A 01N 25/30, A 01N 43/40, A 01P 3/00 T1 

Janssen Pharmaceutica N.V. 7947 

C 07C 275/28, C 07D 239/42, C 07D 405/12, 
C 07D 401/12, C 07D 319/18, C 07D 317/58, 
C 07D 215/12, C 07D 417/12, C 07D 241/42, 
C 07D 295/20, A 61K 31/495, A 61K 31/496, A 
61P 25/28, A 61P 25/22, A 61P 25/04 

T1 

Janssen Pharmaceutica N.V. 8018 
G 01N 33/50, C 07K 14/35, C 12N 15/31, C 
12N 15/52, A 61K 31/00 

T1 

KNORR-BREMSE Systeme für 
Nutzfahrzeuge GmbH 

7979 F 16D 65/12 T1 

Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd. 7984 
C 07D 491/048, C 07D 417/14, C 07D 
491/052, C 07D 495/04, A 61K 31/506, A 61K 
31/454, A 61K 31/4439, A 61K 31/426, A 61K 

T1 
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31/5377, A 61P 25/24 

Leo Pharma A/S 7965 
C 07C 67/52, C 07C 69/533, A 61K 9/00, A 
61K 31/22, A 61K 9/06 

T1 

Les Laboratoires Servier 8015 
C 07D 417/14, A 61K 31/403, A 61K 31/4025, 
A 61K 31/5377, A 61P 35/00 

T1 

Levicept Ltd. 8004 

C 07K 14/525, C 07K 7/08, C 07K 16/22, C 
07K 14/79, C 07K 14/76, C 07K 14/71, C 07K 
14/705, C 07K 14/48, C 12N 15/00, A 61K 
48/00, A 61K 45/06, A 61K 38/19, A 61K 
38/17, A 61K 38/10, A 61P 29/02 

T1 

LIQWD, INC. 7948 
A 61K 8/362, A 61K 8/41, A 61Q 5/08, A 61Q 
5/04, A 61Q 5/10, A 61Q 5/00 

T1 

Medielma S.r.l. 7963 A 61B 5/05, A 61B 6/00, A 61B 5/103 T1 

Merial, Inc. 7958 A 61K 39/00, A 61K 39/145, A 61P 37/00 T1 

Merus N.V. 7992 
C 07K 16/00, C 07K 16/10, C 07K 16/28, C 
07K 16/30, C 07K 16/46, C 07K 16/32, C 12Q 
1/68, C 40B 30/04 

T1 

Novartis AG 8021 
C 07D 401/10, C 07D 403/12, C 07D 239/47, 
C 07D 405/12, C 07D 401/12, C 07D 401/14, 
A 61K 31/506, A 61K 31/505 

T1 

Novartis AG 8025 

C 07D 413/14, C 07D 417/14, C 07D 401/06, 
C 07D 401/14, C 07D 403/06, A 61K 31/4545, 
A 61K 31/5377, A 61K 31/454, A 61P 27/00, A 
61P 37/00 

T1 

ODC Lizenz AG 7986 A 23G 1/00, A 23G 1/10, A 23G 1/06 T1 

OUTOTEC (FINLAND) OY 7934 B 01D 11/00, C 22B 3/38 T1 

Phononic Devices, Inc. 7945 H 01L 35/32, H 05K 7/20 T1 

Polyphor AG 7932 C 07K 7/64, A 61K 38/12 T1 

Purdue Pharma L.P. 7930 
A 61K 31/485, A 61K 9/00, A 61K 9/20, A 61K 
9/24, A 61K 9/28, A 61P 25/04 

T1 

Purdue Pharma LP 7971 
C 07D 401/14, C 07D 405/12, C 07D 233/90, 
C 07D 401/12, C 07D 405/14, C 07D 403/04, 
C 07D 403/12, A 61K 31/4418, A 61P 25/08 

T1 

Reata Pharmaceuticals, Inc. 8010 C 07J 63/00, A 61K 31/565, A 61P 29/00 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 7968 A 01K 67/027, C 07K 16/46, C 12N 15/85 T1 

Rimmer, Karl 7990 
B 01J 19/18, C 01B 17/20, C 01B 19/00, C 
01G 1/12, C 01G 19/00 

T1 

Samsung Electronics Co., Ltd. 7946 H 04N 7/24 T1 

Samsung Electronics Co., Ltd. 7951 H 04N 19/44, H 04N 19/593, H 04N 19/46 T1 

Samsung Electronics Co., Ltd. 7940 
H 04N 19/182, H 04N 19/117, H 04N 19/82, H 
04N 19/186, G 06F 17/17 

T1 

Samsung Electronics Co., Ltd. 7941 
H 04N 19/105, H 04N 19/11, H 04N 19/96, H 
04N 19/186, H 04N 19/593, H 04N 19/122 

T1 

Samumed, LLC 8019 

C 07D 471/04, A 61K 31/496, A 61K 31/4545, 
A 61K 31/444, A 61K 31/437, A 61K 31/5377, 
A 61P 35/00, A 61P 31/12, A 61P 31/10, A 
61P 25/28, A 61P 19/00 

T1 

SANOFI 8014 A 61K 9/20, A 61K 31/277 T1 

SANOFI 8017 A 61K 31/7068, A 61K 39/395, A 61P 35/00 T1 

Seletec Plastic Products GmbH & Co. Kg 7960 A 21B 3/13 T1 

Shang, Jianzhong 7959 A 61B 17/326, A 61B 17/115 T1 

SHENZHEN PERFECT LOVE DIAMOND 
CO., LTD 

7929 A 44C 17/00 T1 

Swiss SPA System Ltd. 7961 A 61N 1/32 T1 

Syntrix Biosystems Inc. 8020 A 61K 31/135, A 61K 9/28, A 61K 9/22 T1 

Takeda AS 7999 A 61F 13/02 T1 

Takeda Pharmaceutical Company Limited 7977 C 07K 14/47, A 61K 47/48, A 61P 15/08, A T1 
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61P 25/28, A 61P 3/10, A 61P 35/00, A 61P 
35/04, A 61P 5/24, A 61P 15/06, A 61P 15/00, 
A 61P 3/06 

The Johns Hopkins University 7994 

C 07C 275/18, C 07C 275/16, C 07C 275/00, 
C 07D 211/34, C 07D 213/82, C 07D 213/74, 
C 07D 213/61, C 07F 7/22, A 61K 9/127, A 
61K 51/04, A 61K 51/00, A 61K 31/33, A 61K 
31/44, A 61P 9/00, A 61P 35/00, A 61P 9/10 

T1 

The Regents of the University of 
California and Schepens Eye Research 
Institute 

7938 

A 61K 31/16, A 61K 31/568, A 61K 31/685, A 
61K 31/688, A 61K 31/715, A 61K 31/728, A 
61K 9/00, A 61K 38/13, A 61K 38/18, A 61P 
27/02, A 61P 27/04 

T1 

The Trustees of The University of 
Pennsylvania 

7964 A 61K 39/00 T1 

Theravance Biopharma R&D IP, LLC 7973 

C 07C 259/04, C 07C 243/38, C 07C 235/78, 
C 07D 211/62, C 07D 401/04, C 07D 309/08, 
C 07D 307/68, C 07D 295/32, C 07D 205/04, 
C 07D 207/16, C 07D 491/107, C 07D 213/75, 
C 07D 233/06, C 07D 239/36, C 07D 261/04, 
C 07D 265/30, A 61K 31/197, A 61K 31/4015, 
A 61K 31/42, A 61K 31/5375, A 61K 31/495 

T1 

Topas Therapeutics GmbH 7998 
A 61K 39/39, A 61K 49/18, A 61K 9/51, A 61K 
9/107, A 61K 9/14, A 61K 51/12 

T1 

Università degli Studi di Foggia 8023 C 12C 1/02, A 23J 3/18, A 23L 5/20 T1 

University of Washington; MMV 
Medicines for Malaria Venture and Drexel 
University 

7978 
C 07D 403/12, C 07D 231/40, A 61K 31/415, 
A 61K 31/4184, A 61P 33/06 

T1 

Utah-Inha DDS & Advanced Therapeutics 
Research Center 

7974 
A 61K 31/136, A 61K 31/4745, A 61K 31/704, 
A 61K 9/16, A 61K 38/38, A 61K 47/40, A 61K 
9/14, A 61K 31/7068 

T1 

V.I.T. S.A. Processing Equipment 7985 A 01D 45/16 T1 

Vertical Leisure Ltd 8000 F 16B 7/04, A 63B 21/16 T1 

Vik Ørsta AS 7997 E 01F 15/14, F 16F 7/12 T1 

Voestalpine Tubulars Gmbh & Co Kg 7962 F 16L 15/06, E 21B 17/042 T1 

YAMASA CORPORATION 8002 C 07H 1/04, C 07H 21/00, C 07H 19/10 T1 
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ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ 

МАРКИ 

 
Во согласност со членот 195 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на 

Република Македонија”, бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува 

податоците од пријавите на трговските марки.  

 

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60): 

 

(210) Број на пријавата 

(220) Датум на поднесување 

(230) Датум на изложбено или саемско првенство 

(442) Датум на на објавување на пријавата 

(300) Право на првенство: датум, држава, број 

(731) Подносител: име и адреса 

(740) Застапник 

(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод 

(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои 

(551) Индивидуалена/колективена трговска марка 

(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) 

и список на производите и услугите 

(531) Меѓународната класификација на фигуративн елементи на марката (Виенска класификација 

ВКЛ (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data 
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(210) TM  2007/790 (220) 16/08/2007 

(442) 30/04/2018 

(731) Друштво за комуникациски услуги НОВ 

ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје 

ул. Димитрие Чуповски бр.2, MK 

(740) КНЕЗОВИЌ ДЕЈАН, адвокат  

ул. ‘'Даме Груев’'  16, 1000, Скопје 

(540)  

 

ALO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од нив кои 

не се опфатени со другите класи, печатени 

работи, книговезнички материјал, фотографии, 

канцелариски материјал, лепила за 

канцелариска и куќна употреба;материјали кои 

ги користат уметниците, сликарски четки, 

машини за пишување и канцелариски прибор 

(освен мебел);материјали за обука и настава 

(освен апарати);пластични материјали за 

пакување кои не се опфатени во другите 

класи;печатарски букви, клишиња  

кл. 18  кожа и имитација на кожа и производите 

од нив кои не се опфатени со другите класи, 

кожа од животни, куфери и патни торби, чадори 

за дожд и за сонце и стапови за одење, 

камшици и сарачки производи  

кл. 22  јажиња, канапи, мрежи шатори, 

настрешници од платно, надворешни навлаки 

за автомобили, едра, вреќи и торби кои не се 

опфатени со другите класи, материјали за 

полнење душеци (освен од гума или од 

пластични материи), сурови текстилни 

влакнести материи  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 27  килими, рогузини, простирки и бришачи, 

линолеум и други подни прекривачи, ѕидни 

тапети, кои што не се од текстил  

кл. 28  игри и играчки, производи за гимнастика 

и спорт кои не се опфатени со другите класи, 

украси за елка  

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

саго, замена за кафе;брашно и производи од 

жита, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед;мед, меласа;квасец, прашок за 

печење, сол, сенф;оцет, сосови (како 

мирудии);мирудии;мраз  

 

(210) TM  2007/804 (220) 16/08/2007 

(442) 30/04/2018 

(731) Друштво за комуникациски услуги НОВ 

ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје 

ул. Димитрие Чуповски бр.2, MK 

(740) КНЕЗОВИЌ ДЕЈАН, адвокат  

ул. ‘'Даме Груев’'  16, 1000, Скопје 

(540)  

 

TELE 1 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од нив кои 

не се опфатени со другите класи, печатени 

работи, книговезнички материјал, фотографии, 

канцелариски материјал, лепила за 

канцелариска и куќна употреба;материјали кои 

ги користат уметниците, сликарски четки, 

машини за пишување и канцелариски прибор 

(освен мебел);материјали за обука и настава 

(освен апарати);пластични материјали за 

пакување кои не се опфатени во другите 

класи;печатарски букви, клишиња  

кл. 18  кожа и имитација на кожа и производите 

од нив кои не се опфатени со другите класи, 

кожа од животни, куфери и патни торби, чадори 

за дожд и за сонце и стапови за одење, 

камшици и сарачки производи  

кл. 22  јажиња, канапи, мрежи шатори, 

настрешници од платно, надворешни навлаки 

за автомобили, едра, вреќи и торби кои не се 

опфатени со другите класи, материјали за 

полнење душеци (освен од гума или од 

пластични материи), сурови текстилни 

влакнести материи  
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кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 27  килими, рогузини, простирки и бришачи, 

линолеум и други подни прекривачи, ѕидни 

тапети, кои што не се од текстил  

кл. 28  игри и играчки, производи за гимнастика 

и спорт кои не се опфатени со другите класи, 

украси за елка  

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

саго, замена за кафе;брашно и производи од 

жита, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед;мед, меласа;квасец, прашок за 

печење, сол, сенф;оцет, сосови (како 

мирудии);мирудии;мраз  

 

(210) TM  2007/806 (220) 16/08/2007 

(442) 30/04/2018 

(731) Друштво за комуникациски услуги НОВ 

ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје 

ул. Димитрие Чуповски бр.2, MK 

(740) КНЕЗОВИЌ ДЕЈАН, адвокат  

ул. ‘'Даме Груев’'  16, 1000, Скопје 

(540)  

 

TELE-ONE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од нив кои 

не се опфатени со другите класи, печатени 

работи, книговезнички материјал, фотографии, 

канцелариски матeријал, лепила за 

канцелариска и куќна употреба;материјали кои 

ги користат уметниците, сликарски четки, 

машини за пишување и канцелариски прибор 

(освен мебел);материјали за обука и настава 

(освен апарати);пластични материјали за 

пакување кои не се опфатени во другите 

класи;печатарски букви, клишиња  

кл. 18  кожа и имитација на кожа и производите 

од нив кои не се опфатени со другите класи, 

кожа од животни, куфери и патни торби, чадори 

за дожд и за сонце и стапови за одење, 

камшици и сарачки производи  

кл. 22  јажиња, канапи, мрежи шатори, 

настрешници од платно, надворешни навлаки 

за автомобили, едра, вреќи и торби кои не се 

опфатени со другите класи, материјали за 

полнење душеци (освен од гума или од 

пластични материи), сурови текстилни 

влакнести материи  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 27  килими, рогузини, простирки и бришачи, 

линолеум и други подни прекривачи, ѕидни 

тапети, кои што не се од текстил  

кл. 28  игри и играчки, производи за гимнастика 

и спорт кои не се опфатени со другите класи, 

украси за елка  

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

саго, замена за кафе;брашно и производи од 

жита, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед;мед, меласа;квасец, прашок за 

печење, сол, сенф;оцет, сосови (како 

мирудии);мирудии;мраз  

 

(210) TM  2014/146 (220) 13/02/2014 

(442) 30/04/2018 

(731) PPG INDUSTRIES OHIO, INC. a 

corporation organized and existing under the 

laws of the State of Delaware 

3800 West 143rd Street, Cleveland, State of 

Ohio 44111, US 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

АUTOLUX 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 2  мешавини за премачкување во облик на 

боја  

 

(210) TM  2014/1117 (220) 21/10/2014 

(442) 30/04/2018 
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(731) Друштво за физикална медицина и 

специјализирана медицинска 

рехабилитација „Катлановска Бања “ ДОО 

Катланово  

ул.Катлановска Бања бр.1, MK 

(740) Недковски Игор  

ул.бул. Св.Климент Охридски бр.54/3-4, Скопје 

(540)  

 
(591) жолта, темно сина, светло сина 

(531) 27.05.01;27.05.17 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  привремено сместување; хотел  

кл. 44  услуги со лековити бањи; бањи за 

закепнување; терапија (физикална терапија); 

услуги со сауна; масажа  

 

(210) TM  2015/81 (220) 27/01/2015 

(442) 30/04/2018 

(731) ЕЛЕКТРО СОФТ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО 

експорт импорт Скопје 

ул. Огњен Прица бр.41а, Скопје, MK 

(740) БЕРИН ДОО Скопје  

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

(540)  

 
(531) 27.05.17 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  фискални апарати (фискални каси)  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи, 

производи, продажба на големо и мало, услуги 

при увоз и извоз со фискални апарати, 

фискални каси  

кл. 37  монтажа, одржување и поправка на 

фискални апарати (фискални каси)  

 

(210) TM  2015/357 (220) 27/03/2015 

(442) 30/04/2018 

(731) Џорџ Цветковски 

ул. Московска бр. 9-1/10, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црна и розева 

(531) 25.01.19;27.05.10;29.01.12 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарски 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  2015/781 (220) 30/07/2015 

(442) 30/04/2018 

(731) ДПТУ Дироко Илија ДООЕЛ увоз-извоз 

ул. Витачево бр. 16, Кавадарци, MK 
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(740) Илија Коцев  

ул. Витачево бр. 16, Кавадарци 

(540)  

 
(591) црвена, црна 

(531) 03.04.07;03.04.11;27.05.04 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо и месни преработки колбаси, месо  

кл. 43  услуги на обезбедување на храна и 

пијалоци детски јасли, кафетерии, 

летувалишта, ресторани, ресторани со 

самопослужување, хотели, служење храна и 

пијалоци, маркети  

 

(210) TM  2015/1199 (220) 23/11/2015 

(442) 30/04/2018 

(731) Друштво за интерактивни веб медиуми 

ИВМ НЕТВОРК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

Ул. Никола Вапцаров 15/2-5, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(591) бела и црвена 

(531) 25.01.19;26.01.03;27.05.17 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  oгласување, водење на работење, 

управување со работи, односи со јавноста; 

медиумска презентација; бизнис информации, 

демонстрација на производи,  медиуми за 

комуникација (презентација на производи и 

услуги од областа на интеренет технологијата) 

за малопродажни цели; спојување за доброто 

на другите, на различни стоки (од 

информатичка технологија), овозможувајќи им 

на корисниците полесно да ги видат и купат тие 

стоки; маркетинг услуги, изложби 

(организирање на изложби) во комерцијални и 

рекламни цели, изнајмување време за 

рекламирање преку медиумите, изнајмување 

рекламен простор, информации, јавно мислење 

(испитување на јавното мислење), оn-line 

заедница на ИТ ентузијасти и експерти, оn-line 

рекламирање по пат на компјутерска мрежа, 

односи со јавност, промоција, промовирање на 

продажбата за трети лица, објавување 

рекламни текстови, организирање трговски 

саеми за комерцијални или рекламни цели, 

ширење на рекламни огласи, обработка на 

текстови, oрганизирање дејности и советување 

за организирање дејнoсти; компјутеризирани 

услуги за on-line нарачки на производи, on-line 

продажба на мало; обезбедување на продажби 

и нивно уредување преку онлајн шопинг во 

компјутерски мрежи; компјутеризирани услуги 

за on-line нарачки кои имаат широк спектар на 

производи за широка потрошувачка; 

обезбедување на веб-страни за рејтинг, 

прегледи и препораки за производи и услуги за 

комерцијални цели постирани од корисниците; 

обезбедување на информации преку интернет 

во врска со стоки и услуги на други во вид на 

водич на купувачи, обезбедување на веб-

страни за рејтинг, прегледи и препораки за 

производи и услуги за комерцијални цели 

постирани од корисниците; обезбедување на 

информации преку интернет во врска со стоки и 

услуги на други во вид на водич на купувачи, 

онлајн медиум за информатичка технологија, 

објавување новости и статии од полето на 

информатичка технологија, информации 

(бизнис информации); компјутерски бази на 

податоци (систематизација на информации во 
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компјутерски бази на податоци); компјутерски 

бази на податоци (собирање информации во 

компјутерски бази на податоци); компјутерско 

рекламирање преку интернет; пребарување 

(бизнис пребарување); рекламен простор 

(изнајмување рекламен простор); рекламирање; 

рекламирање [огласување]; систематизација на 

информации во компјутерски бази на податоци; 

собирање информации во компјутерските бази 

на податоци; собирање статистички податоци, 

објавување на огласи за вработување, сите 

горенаведени услуги од полето на 

информатичка технологија  

кл. 41  oбразовни услуги; обука; забава, 

електронско издаваштво, информации за 

образовни и забавни настани, услуги врзани за 

исполнување на слободното време,  оn-line 

електронско издавање на книги и периодични 

списанија, компјутерско персонално 

издавателство, електронски публикации (не 

можат да се даунлодираат); пружање оn-linе 

публикации; издавање електронски книги и 

часописи оn-linе; пружање публикации со 

глобална компјутерска мрежа или интернет што 

можат да се пребаруваат; објавување текстови, 

со исклучок на рекламни текстови, 

организирање и водење работилници, 

организирање и водење семинари, симпозиуми, 

организирање изложби за културни или 

образовни цели, пишување текстови што не се 

рекламни, преведување и публикации на 

печатени медиуми и снимки, разонода  

кл. 42  алатки за пребарување (обезбедување 

алатки за пребарување), за интернет; давање 

простор за веб [интернет] страници; 

изнајмување веб [интернет] сервери; 

инсталирање компјутерски програми; 

компјутерско програмирање; изработка на 

компјутерски програми; комјутерски бази на 

податоци (обновување комјутерски бази на 

податоци); компјутерски програми (изнајмување 

и изработка компјутерски програми); 

компјутерски програми (советување за 

компјутерски програми); креирање и одржување 

веб [интернет] страници за други; 

обезбедување алатки за пребарување по 

интернет; одржување компјутерски програми; 

програмирање компјутерски системи; 

конверзија на податоци од физички на 

електронски носачи; програми 

(осовременување на компјутерските програми); 

компјутерски системи (програмирање 

компјутерски системи); размена на компјутерски 

програми и податоци [конверзија која не е 

физичка]; сервери (изнајмување веб [интернет] 

сервери); услуги на ИТ Маркет: Услуги во врска 

со компјутеризирани on-line пребарувања за 

нарачување, и испорака на потрошувачки 

добра; обезбедување на интерактивен веб-сајт 

за технологија која им овозможува на 

корисниците да влезат, пристапат, следат, 

управуваат, контролираат и да генерираат 

информации и извештаи во врска со продажба 

на производи и услуги; ИТ форуми (сервис за 

водење разговори на интернет или софтвер за 

веб-апликации што овозможува вакви услуги)  

 

(210) TM  2015/1317 (220) 22/12/2015 

(442) 30/04/2018 

(731) OshKosh B'Gosh, Inc. A Delaware 

Corporation 

3438 Peachtree Road NE, Suite 1800 Atlanta, 

Georgia 30326, US 

(740) Адвокатско друштво Јоанидис  

ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 

OSHKOSH B'GOSH 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги на мало и онлајн услуги на 

продавница на мало  вклучувајќи облека 

обувки, капи/облека за глава, постелнина, 

чанти, мебел, играчки и сродни помошни 

производи за доенчиња и деца  
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(210) TM  2016/131 (220) 05/02/2016 

(442) 30/04/2018 

(731) „МАШИНТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД 

гр. Пловдив, ул. „Братя Бъкстон“ No 134, ет. 

3, BG 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

MEBLO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 20  мебел, огледала, рамки за слики; 

производи што не се опфатени со другите 

класи од дрво, плута, трска, врбови прачки, 

рогозина, рогови, коски, слонова коска, школки, 

килибар, седеф, морска пена и замена за сите 

овие материјали или производи од пластика  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата, канцелариски работи, 

услуги при производство и продажба на големи 

и мало и увоз/извоз со: мебел, огледала, рамки 

за слики; производи што не се опфатени со 

другите класи од дрво, плута, трска, врбови 

прачки, рогозина, рогови, коски, слонова коска, 

школки, килибар, седеф, морска пена и 

замените за сите овие материјали или 

производи од пластика  

кл. 40  обработка на материјали, услуги за 

изнајмување на машини за производство на 

мебел и машини за производство  

 

(210) TM  2016/173 (220) 19/02/2016 

(442) 30/04/2018 

(731) ВИТАЛИА, Никола и др. ДОО експорт-

импорт 

ул.516 бр. бб, 1000, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) светло и темно црвена, зелена, бела, 

црна 

(531) 02.09.01;26.07.03;27.05.01 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  витамински препарати, диететски 

супстанции што се користат во медицината, 

диететски напивки за медицинска употреба; 

храна за бебиња  

кл. 29  конзервирано, смрзнато, сушено и 

варено овошје и зеленчук, желе, џемови, 

компоти, млеко и млечни производи, масла и 

масти за јадење  

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

саго, замена за кафе, брашно и производи од 

жита, леб, сладолед, производи од тесто и 

слатки, мед, меласа, квасец, сол, оцет, сосови 

(како мирудии), мирудии  

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнести производи кои не се 

опфатени со другите класи, семиња, пивски 

слад  

кл. 32  минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и 

овошни сокови, сирупи  

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, 
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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  2016/651 (220) 29/06/2016 

(442) 30/04/2018 

(731) Société des Produits Nestlé S.A. 

1800 Vevey, CH 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

AZERA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко, павлака, путер, сирење и други 

подготовки од храна врз база на млеко; замена 

за млеко; пијалаци врз база на млеко; десерти 

врз база на млеко и павлака; јогурти; млеко од 

соја (замена за млеко), конзервирано соино 

зрно за прехрана; масти и масла за јадење; 

немлечна павлака (замена за млеко)  

кл. 30  кафе, екстракти од кафе, подготовки и 

пијалаци врз база на кафе; ладно кафе; замени 

за кафе, екстракти од замени за кафе, 

подготовки и пијалаци врз база на замени за 

кафе; цикорија (замена за кафе); чај, екстракти 

од чај, подготовки и пијалоци врз база на чај; 

ладен чај; подготовки врз база на слад за 

човечка употреба; какао и подготовки и 

пијалаци врз база на какао; чоколада, 

чоколадни производи, подготовки и пијалаци 

врз база на чоколада; слаткарски производи, 

колачиња, бонбони; шеќерни производи; шеќер; 

мастики за џвакање; природни засладувачи; 

пекарски производи, леб, квасец, пецива; 

бисквити, колачи, торти, вафли, карамели, 

пудинзи; сладолед, водени сладоледи, 

шербети, смрзнати слаткарски производи, 

смрзнати торти, безалкохолни ледени пијалаци, 

смрзнати јогурти; сврзувачки агенси за правење 

на сладолед и/или водени сладоледи и/или 

шербети и/или смрзнати слаткарски производи 

и/или смрзнати торти и/или безалкохолни 

ледени пијалаци и/или смрзнати јогурти; 

житарки за појадок, мусли, пченкарни снегулки, 

табли од житарки, готови житарки за јадење; 

подготовки од житарки  

кл. 32  негазирана вода, газирана или вода со 

додаток на јаглерод, преработена вода, 

изворска вода, минерална вода, ароматизирана 

вода; пијалаци со вкус и врз база на овошје, 

овошни и зеленчукови сокови, нектари, 

лимонади, сода и други безалкохолни пијалаци; 

сирупи, екстракти и есенции и други подготовки 

за правење на безалкохолни пијалаци (освен 

есенцијални масла); пијалаци од сурутка; 

пијалаци врз база на соја; безалкохолни 

пијалаци врз база на слад; изотонични пијалаци  

 

(210) TM  2016/860 (220) 06/09/2016 

(442) 30/04/2018 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги ЛУАНА-МАР ДООЕЛ увоз-извоз 

Кавадарци 

ул. Илинденска бр. 60, Кавадарци, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

DUDIN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалаци (освен пиво); вино; 

ракија  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски работи; 

огласување  
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кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалоци; ресторани; служење храна и пијалаци  

 

(210) TM  2016/1172 (220) 09/12/2016 

(442) 30/04/2018 

(731) Western Digital Technologies, Inc. 

3355 Michelson Drive, Suite 100, Irvine 

California 92612, US 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

PRECISIVE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  уреди за складирање на податоци, имено, 

хард диск драјвери, дигитални диск драјвери, 

мултимедијални читачи (плеери), празни 

дигитални медии за складирање на податоци, 

преносливи хард диск драјвери, 

полупроводнички дискови (SSD), драјвери за 

флеш меморија, хибридни диск драјвери и 

компјутерски периферни единици; компјутерски 

уреди за складирање на податоци, имено, 

хардвер за компјутерска меморија, хард 

драјвери за компјутери и полупроводнички 

дискови (SSD) за компјутери; пренослив 

компјутерски бекап систем (систем за правење 

на резервни копии)  базиран на  хард драјвери; 

уреди за складирање на податоци на 

компјутерски мрежи, имено, хард диск драјвери, 

дигитални диск драјвери, мултимедијални 

читачи (плеери), празни дигитални медии за 

складирање на податоци, преносливи хард диск 

драјвери, полупроводнички дискови, драјвери 

за флеш меморија, хибридни диск драјвери и 

компјутерски периферни единици за 

складирање и бекапување на електронски 

податоци локално или преку 

телекомуникациона мрежа или преку облак 

(cloud); компјутерски производи кои што се 

користат за пренос, проток (streaming), преглед 

и репродукција на текстуални, аудио, видео и 

други податоци и датотеки, дигитални слики и 

мултимедијални содржини од уреди за 

складирање на податоци, хард драјвери, диск 

драјвери, и компјутерски периферни единици 

до телевизори, видео монитори, проектори, 

компјутерски и мобилни уреди, имено, 

компјутерски таблети, паметни телефони, 

лаптоп компјутери; чипови со интегрирани кола; 

чипови за флеш меморија; дијагностичка 

апаратура, не за медицинска намена, имено, 

апаратура која што се користи за анализа и 

оптимизација на компјутерски системи; 

апаратура за анализа, имено, интегрирани 

хардверски и софтверски системи и системи со 

вградени програми (фирмвер) за управување со 

центри на податоци од голем обем, и кој што се 

користи за анализа на податоци, уреди за 

складирање на податоци и за работа на 

системот за складирање на податоци, кои не се 

за медицинска намена; празни картички со 

интегрирани кола; компјутерски интерфејси; 

преносливи уреди за комуникација, 

мултимедијални читачи, и компјутерски уреди, 

имено, единици со магнетски ленти за 

компјутери, компјутерски мемориски уреди, 

компјутерски оперативни системи и 

компјутерски влезни уреди; компјутерски 

софтвер, хардвер и компјутерски вградени 

програми (фирмвер) за складирање, 

синхронизирање, испраќање, пронаоѓање, 

превземање, управување, организирање, 

обезбедување, споделување и бекапување на 

електронски податоци; компјутерски софтвер 

кој што се користи за анализа и оптимизација 

на компјутерски системи; компјутерски 

оперативни системи; компјутерски вградени 

програми (фирмвер) кој што се користи за 

контролирање на оптималната ефикасност на 

компјутерските системи и компоненти; софтвер 

кој што може да се прeвзема за употреба во 

анализа и оптимизација на компјутерски 
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системи; софтвер за мобилни уреди  кој што 

може да се превзема за употреба во анализа и 

оптимизација на компјутерски системи; 

електронски упатства за употреба кои што може 

да се превземаат и кои се користат во областа 

на уредите за складирање на податоци, имено, 

хард диск драјвери, дигитални диск драјвери, 

мултимедијални читачи (плеери), празни 

дигитални медии за складирање на податоци, 

преносливи хард диск драјвери, 

полупроводнички дискови (SSD), драјвери за 

флеш меморија, хибридни диск драјвери и 

компјутерски периферни единици  

кл. 42  Научни и технолошки услуги во вид на 

анализи на системи и оптимизација на уреди со 

постојана флеш меморија, центри за чување и 

обработка на податоци, анализи на 

хиперскалабилни компјутерски системи 

(компјутерски системи кои имаат можност за 

додавање на нови процесори, хард дискови 

и/или меморија на постоечката компјутерска 

и/или дистрибутивна околина, карактеристични 

за сервери со голем број на компјутери) и 

анализа на компјутерски систем во облак 

(cloud) и оптимизација, истражување и дизајн  

во врска со горенаведеното; индустриски 

истражувања во областа на системската 

анализа и оптимизација на уреди со постојана 

флеш меморија, центри за чување и обработка 

на податоци, хиперскалабилни компјутерски 

системи и компјутерски системи во облак 

(cloud); дизајн и развој на компјутерски хардвер 

и софтвер; калибрација; компјутерско 

програмирање; дизајнирање на компјутерски 

системи; анализа на компјутерски системи; 

претворање на компјутерски податоци и 

програми (не физичко претворање); 

преснимување на компјутерски програми; 

електронско складирање на податоци; 

инсталација на компјутерски софтвер; 

обезбедување информации за компјутерски 

технологии и програмирање; одржување на 

вграден софтвер (фирмвер) и софтвер; 

мониторинг на компјутерски системи со 

далечински пристап за да се осигура правилно 

работење и оптимизација на наведените 

системи; чување на резервни копии 

(бекапување) на податоци надвор од мрежа; 

повторно враќање на компјутерски податоци; 

хостирање на сервер; испитување на 

материјал; ажурирање на вграден софтвер 

(фирмвер) и софтвер; услуги на складирање на 

компјутерски и електронски податоци; услуги на 

дизајн, развој, ажурирање и одржување 

податоци на хард дискови (HDD), 

полупроводнички дискови (SSD) и  компјутерски 

уреди за складирање на податоци; 

обезбедување на услуги на дизајн, развој, 

ажурирање и одржување на компјутерски 

хардвер, софтвер и системи за складирање на 

податоци, управување со податоци и 

бекапување (чување на резервни копии) на 

електронски податоци, во службени простории 

и во облак (cloud); услуги на техничка поддршка 

во областа на складирање на податоци, 

управување со податоци и бекапување (чување 

на резервни копии) на електронски податоци, 

во службени простории и во облак (cloud); 

компјутерски услуги за пристапување и 

собирање на содржини и медиски содржини кои 

се чуваат во облак (cloud) или на уреди, имено, 

обезбедување на употреба на технологија по 

пат на интернет страници за пристап до 

податоци складирани на дистрибуирани 

компјутерски сервери и мобилни дигитални 

електронски уреди; компјутерски услуги, имено, 

обезбедување на софтвер за онлајн 

апликациски програмски интерфејси (APIs) за 

пристапување, собирање, креирање, 

организација и управување со содржини и 

медиски содржини за употреба во развој на 

софтвер; компјутерство во облак (cloud) со 

помош на софтвер за пристап на компјутерски 

мрежи во облак ( cloud), услуги на софтвер за 

управување со ресурси во облак (cloud); 

услужни платформи кои што опфаќаат 
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компјутерски софтверски платформи за 

пристапување и собирање на содржини и 

медиски содржини сочувани (складирани) во 

облак (cloud) на електронски уреди во вид на 

мобилни телефони, таблет компјутери, и 

компјутери; компјутерски услуги кои што се 

наменети за обезбедување електронско 

складирање на глас, податоци или слики; 

услуги на безжично електронско складирање на 

податоци; услуги на безжично складирање на 

податоци за архивирање на бази на податоци, 

слики и други електронски податоци  

 

(210) TM  2017/54 (220) 25/01/2017 

(442) 30/04/2018 

(731) Хербе Алма доо Скопје 

ул. Никола Тесла бр. 11, Скопје, MK 

(540)  

 
(531) 27.05.24;27.07.24 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  подготвување на храна и пијалоци, 

ресторански услуги, хотелско сместување  

 

(210) TM  2017/114 (220) 08/02/2017 

(442) 30/04/2018 

(731) ХОУМ КОНЦЕПТ ДООЕЛ 

Бул Браќа Ѓиноски 1, 1230, Гостивар, MK 

(540)  

 
(531) 26.04.18 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

создавање пареа, готвење, ладење, сушење, 

вентилација, снабдување со вода и санитарни 

намени  

кл. 19  неметални градежни материјали; цврсти 

неметални цевки за градба,асфалт, катран и 

битумен, неметални преносни 

конструкции,споменици што не се од метал  

кл. 24  текстил и текстилни производи што не се 

опфатени со другите класи; покривки за кревети 

и маси  

кл. 27  килими, килимчиња, простирки и 

бришачи, линолеум и други материјали за 

подни прекривки; ѕидни тапети (што не се од 

текстил)  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижен имот  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

 

(210) TM  2017/129 (220) 16/02/2017 

(442) 30/04/2018 

(731) Тасе Тасев 

ул. Никола Тесла бр. 18/1-46, 1000, Скопје, 

MK 

(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА 

ДОО  

бул.”Кочо Рацин” 14, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) зелена 

(531) 26.01.01;26.01.16;26.01.18 

(554)  

(551) индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 33  вино  

 

(210) TM  2017/130 (220) 16/02/2017 

(442) 30/04/2018 

(731) Тасе Тасев 

ул. Никола Тесла бр. 18/1-46, 1000, Скопје, 

MK 

(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА 

ДОО  

бул.”Кочо Рацин” 14, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сина 

(531) 26.01.01;26.01.16;26.01.18 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  вино  

 

(210) TM  2017/252 (220) 03/03/2017 

(442) 30/04/2018 

(731) Kandit d.o.o. Osijek 

Vukovarska cesta 239, Osijek, HR 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

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

(531) 01.03.15;05.03.15;25.01.19 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  слатки  

 

(210) TM  2017/393 (220) 04/04/2017 

(442) 30/04/2018 

(731) Државен завод за статистика 

ул. Даме Груев 4, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) жолта, сина, сива, бела и црна 

(531) 26.05.16;26.11.02;26.11.11 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 42  научно истражување, статистика  

 

(210) TM  2017/504 (220) 12/05/2017 

(442) 30/04/2018 

(731) Philip Morris Brands Sarl 

Quai Jeanrenaud 3 Neuchatel, 2000, CH 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

SILVER SELECTION 

(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 
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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  2017/602 (220) 09/06/2017 

(442) 30/04/2018 

(731) Colgate - Palmolive Company, a Delaware 

corporation 

300 Park Avenue, New York, N. Y. 10022, US 

(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ   

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

Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје 

(540)  

 

WHITESEAL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за чистење на заби, паста за 

заби и течност за заби и течност за плакнење 

усна шуплина  

кл. 10  дентална направа, имено, апликатор во 

форма на пенкало кое веќе е наполнето со 

препарати за белење на заби  

кл. 21  четки за заби  

 

(210) TM  2017/603 (220) 10/06/2017 

(442) 30/04/2018 

(731) Палензовска Електролукс Силвана 

ул. "Александар Турунџев" бр. 1-13, П.ФАХ 

52, 7000, Битола, MK 

(540)  

 

(531) 02.01.08;27.05.01 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 24  текстил и текстилни производи кои не се 

опфатени со другите класи; покривки за кревети 

и маси  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски работи  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; оргаизирање патувања  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци; привремено сместување  

 

(210) TM  2017/620 (220) 15/06/2017 

(442) 30/04/2018 

(731) Гоце Ингилизов 

ул.Круме Јаскоски бр. 27, Прилеп, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(591) бела, црвена 

(531) 21.03.01;24.01.05;24.01.15 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки, капи  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; надворешно 

рекламирање, односи со јавноста, собирање 

статистички податоци  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности; натпревари 
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(организирање спортски натпревари), 

обезбедување спортска опрема, обука, 

(практична обука), професионално насочување, 

услови за рекреирање, услуги на клубови 

(спортски клубови)  

 

(210) TM  2017/780 (220) 04/08/2017 

(442) 30/04/2018 

(731) Друштво за угостителство, промет и 

услуги ПАНИДОГ КОМПАНИ ДОО увоз-извоз 

Скопје 

ул. Црвена Вода бр. 11А-2, 1000, Скопје, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) портокалова, жолта, црна и бела 

(531) 08.05.02;25.01.19;26.01.18 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

 

 

(210) TM  2017/819 (220) 18/08/2017 

(442) 30/04/2018 

(731) Друштво за услуги ВФВ МЕДИА ДООЕЛ 

Скопје 

бул.Гоце Делчев бр.11 ДТЦ Мавровка-

ламела А, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црна и златна 

(531) 26.04.18;27.05.25 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  печатени работи и електронски медиуми  

 

(210) TM  2017/820 (220) 18/08/2017 

(442) 30/04/2018 

(731) Друштво за услуги ВФВ МЕДИА ДООЕЛ 

Скопје 

бул.Гоце Делчев бр. 11 ДТЦ Мавровка-

ламела А, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црна и златна 

(531) 26.04.18;27.05.24 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  печатени работи и електронски медиуми  

 

(210) TM  2017/822 (220) 18/08/2017 

(442) 30/04/2018 

(731) ПЗУ РЕ -ВИТА - Ординација по општа 

медицина Скопје 

ул. Архиепископ Доситеј бр. 15-а, Скопје, MK 

(740) Рамадани Седат  

ул. Струмичка бр. 9/2-1, Скопје 
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(540)  

 
(591) зелена, сина, сива 

(531) 26.01.14;27.05.10 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 44  медицински услуги  

 

(210) TM  2017/823 (220) 18/08/2017 

(442) 30/04/2018 

(731) АКСА ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ 

ул. Струмичка бр. 9/2 - 1, Скопје, MK 

(740) Рамадани Седат  

ул. Струмичка бр. 9/2-1, Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, сива 

(531) 26.01.12;26.04.10;27.05.17 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 37  градежни 

конструкции;поправки;инсталациски услуги  

 

(210) TM  2017/831 (220) 22/08/2017 

(442) 30/04/2018 

(731) „Зетрако Трејдинг“ ДООЕЛ Скопје 

Втора Мак. Бригада бр. 80 лок.10, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црна, бела 

(531) 02.03.10;11.03.04;25.01.19 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе  

 

(210) TM  2017/942 (220) 03/10/2017 

(442) 30/04/2018 

(731) BELUPO lijakovi i kozmetika d.d 

Danica 5, 48 000, Koprivnica, HR 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

BELOMAO-B 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2017/943 (220) 03/10/2017 

(442) 30/04/2018 

(731) BELUPO lijekovi i kozmetika d.d 

Danica 5, 48 000, Koprivnica, HR 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

ARENTO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  
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(210) TM  2017/944 (220) 04/10/2017 

(442) 30/04/2018 

(731) ТДПТ-Елен Спирова Благица и др. ЈТД 

ул.Н.Н. Борче бр.41, Виница, MK 

(540)  

 

ЕЛТЕ Светот на алатите (во 

изглед) 

(591) зелена и портокалова 

(531) 27.05.17 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на мало и големо 

со рачен и електричен алат  

 

(210) TM  2017/945 (220) 04/10/2017 

(442) 30/04/2018 

(731) Оливер Јосифовски 

ул.Кавалска бр. 4а, 1000, Скопје, MK 

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 

1000, Скопје 

(540)  

 

LUBOYNA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  снимање на аудио и видео ленти, компакт 

дискови, DVD и други дигитални снимки, 

трансмисија или репродукција на звук или слика  

кл. 16  списанија, весници, печатени 

материјали, печатени публикации, каталози, 

брошури  

кл. 41  образовни услуги, забава, спортски и 

културни активности  

 

(210) TM  2017/958 (220) 06/10/2017 

(442) 30/04/2018 

(731) Трговско друштво за внатрешен и 

надворешен промет ЗЕГИН ДОО Скопје 

ул.Народен Фронт бр. 5-3/1, Скопје, MK 

(540)  

 

RESPIBIEN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  медицински препарати  

 

(210) TM  2017/1109 (220) 15/11/2017 

(442) 30/04/2018 

(731) А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли 

и бонбони 

ул.808 бр.8, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) виолетова, жолта, сина, црна, зелена, 

црвена, златна 

(531) 04.01.04;04.01.05;06.19.11 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  млечна чоколада  

 

(210) TM  2017/1110 (220) 15/11/2017 

(442) 30/04/2018 

(731) А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли 

и бонбони 

ул.808 бр.8, 1000, Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  
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EVROPA Choco mint (во изглед) 

(591) зелена, кафена, бела, црвена, златна 

(531) 05.03.11;05.07.06;08.01.22;25.01.19 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чоколадни бонбони  

 

(210) TM  2017/1111 (220) 15/11/2017 

(442) 30/04/2018 

(731) А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли 

и бонбони 

ул.808 бр.8, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) зелена, бела, црвена, златна, сина, 

жолта, црна 

(531) 01.15.17;04.05.05;25.01.19 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  млечна чоколада  

 

(210) TM  2017/1112 (220) 15/11/2017 

(442) 30/04/2018 

(731) А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли 

и бонбони 

ул.808 бр.8, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) зелена, кафена, бела, црвена, златна 

(531) 05.03.11;05.03.16;08.01.22;25.01.19 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чоколаден десерт  

 

(210) TM  2017/1113 (220) 15/11/2017 

(442) 30/04/2018 

(731) А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли 

и бонбони 

ул.808 бр.8, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 

EVROPA Mini MILK CHOCOLATE 

(во изглед) 

(591) црвена, златна, сина, жолта, црна, кафена 

(531) 04.05.05;06.06.01;25.01.19 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 30  млечна чоколада  

 

(210) TM  2017/1114 (220) 15/11/2017 

(442) 30/04/2018 

(731) А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли 

и бонбони 

ул.808 бр.8, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) розева, виолетова, жолта, црна, зелена, 

сина, златна 

(531) 04.05.05;06.03.02;06.03.03;25.01.11 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  млечна чоколада  

 

(210) TM  2017/1115 (220) 15/11/2017 

(442) 30/04/2018 

(731) А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли 

и бонбони 

ул.808 бр.8, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) сина, жолта, кафена, црвена, златна, црна 

(531) 04.05.01;04.05.05;25.01.11 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  млечна чоколада  

 

(210) TM  2017/1123 (220) 20/11/2017 

(442) 30/04/2018 

(731) ДППУ Вамаско ДООЕЛ 

ул. Булевар 8ми Септември бр. 56, Скопје, 

MK 

(540)  

 
(591) црвена, зелена, сина 

(531) 25.07.02;26.04.03;27.05.01 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 19  стакло и ПВЦ прозорци и врати  

 

(210) TM  2017/1139 (220) 27/11/2017 

(442) 30/04/2018 

(731) Друштво за трговија и услуги АЛКОМ 

Александар ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 

ул. Елисие Поповски - Марко бр. 10/лок. 7, 

Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 
(591) сива, тиркизна, сина, црна 

(531) 03.13.01;27.05.04 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски работи; 

административна обработка на нарачките за 

купување; бизнис (помош во водењето бизнис); 

бизнис информации; бизнис пребарување; 

бизнис проценки; информации (бизнис 

информации); изпитување (бизнис испитување); 

јавно мислење (испитување на јавното 

мислење); компјутерски бази на податоци 

(систематизација на 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; 

објавување рекламни текстови; обработка на 

текстови; пребарување (бизнис пребарување); 

раководење со датотеки (компјутеризирано 

раководење со датотеки); раководење со 

персонал (консултации за раководење со 

персонал); рекламирање; рекламни огласи 

(ширење на рекламните огласи); рекламни 

текстови (објавување рекламни текстови); 

рекламни текстови (пишување рекламни 

текстови); собирање информации во 

компјутерските бази на податоци; собирање 

статистички податоци; советување за бизнис 

работење и организација, советување за 

организирање на работењето; текстови 

(обработка на текстови); текстови (пишување 

рекламни текстови)  

кл. 38  телекомуникации; емитување радио 

програми; емитување телевизиски програми; 

телевизиски програми (емитување телевизиски 

програми); телекомуникации (информации од 

областа на телекомуникациите)  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности; електронско 

издаваштво; звучни записи (изнајмување 

звучни записи); он-лајн публикување 

електронски книги и списанија  

 

(210) TM  2017/1148 (220) 30/11/2017 

(442) 30/04/2018 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје 

ул. Скупи бр. 3А, 1000, Скопје, MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, сива 

(531) 20.01.19;21.03.01;27.05.09 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од нив кои 

не се опфатени со другите класи, печатени 

работи, книговезнички материјал, фотографии, 

канцелариски материјал, лепила за 

канцелариска и куќна употреба; материјали кои 

ги користат уметниците, сликарски четки, 

машини за пишување и канцелариски прибор 

(освен мебелот); материјали за обука и настава 

(освен апарати); пластични материјали за 

пакување кои не се опфатени во другите класи; 

печатарски букви, клишиња  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани за 

недвижен имот  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности  

 

(210) TM  2017/1152 (220) 30/11/2017 

(442) 30/04/2018 

(731) PHARMANOVA DOO DRUŠTVO ZA 

PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA 

OBRENOVAC 
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Industrijska 8, 11500, Obrenovac, RS 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 
(591) бела, виолетова, розова, црна, сина, 

портокалова, зелена и сива 

(531) 02.09.04;25.01.19;27.05.01;27.05.13 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати, средства за 

варење за медицинска употреба, препарати од 

микроорганизми за медицинска и ветеринарна 

употреба, ензими за медицинска употреба, 

препарати од ензими за медицинска употреба, 

ензими како додаток на исхрана, диететски  

 

(210) TM  2017/1165 (220) 04/12/2017 

(442) 30/04/2018 

(731) ViiV Healthcare Company 

Corporation Service Company, 251 Little Falls 

Drive, Wilmington, Delaware 19808, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

JASUPA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и медицински препарати и 

супстанции; вакцини  

 

(210) TM  2017/1166 (220) 04/12/2017 

(442) 30/04/2018 

(731) ViiV Healthcare Company 

Corporation Service Company, 251 Little Falls 

Drive, Wilmington, Delaware 19808, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

JULUCA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и медицински препарати и 

супстанции; вакцини  

 

(210) TM  2017/1171 (220) 06/12/2017 

(442) 30/04/2018 

(731) Nutrien Ltd. 

122 - 1st Avenue South, Suite 500 Saskatoon, 

Saskatchewan, S7K 7G3, CA 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 
(531) 05.03.13;26.13.25;27.05.21 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  поташа; ѓубрива; хемикалии за употреба 

во производството на ѓубрива вклучувајќи, азот, 

амонијак, амониум, калиум, поташа, фосфат, 

сулфур, калиум нитрат, амониум нитрат, 

амониум фосфат, уреа, сулфурна киселина и 

фосфорна киселина; хемикалии за употреба во 

производството на пестициди; земјоделски 

хемикалии, односно сурфактанти, помошни 

средства (адјуванси) и средства за мокрење за 

употреба при нанесувањето на хербициди, 
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инсектициди, пестициди и хранливи материи во 

почвата; помошни средства (адјуванси) за 

употреба со земјоделски хемикалии; помошни 

средства (адјуванси) за распрскување масло за 

употреба со земјоделски инсектициди и 

фунгициди; хемиски активни состојки за 

употреба во производството на ѓубривa, 

пестициди, хербициди, фунгициди, инсектициди 

и родентициди; кондиционери за почва за 

земјоделска употреба; хранлив додаток за 

подобрување на биолошката активност на 

водата и почвата за целите на оплодување, 

подобрување на рН на почвата и рН на водата 

за наводнување, подобрување на порозноста 

на почвата и подобрување на перформансите 

на пестицидите и ѓубривата; хемиски препарати 

за употреба во земјоделството, имено, хемиски 

препарати за третирање на семиња; 

сурфактант на почвата се користи да поттикне 

рамномерно движење на вода во почвата; 

инкокуланти на почва за примена на семиња 

што се користат во земјоделството; хемиски 

адитиви за ѓубрива; агенс за мокрење, агенс за 

ширење, пенетрант и сурфактант за употреба 

во врска со пестициди, хербициди, десиканти, 

дефолијанти, инсектициди, фунгициди, 

акарациди, регулатори за растење на 

растенијата и фолијарни хранливи материи; 

кондиционери за вода, имено, фосфати за 

прочистување на вода за пиење; препарати 

против пенливост, отпенувач за земјоделска 

употреба; амино киселини за употреба со 

растворливи во вода растителни хранливи 

материи; амино киселини како извор на азот за 

употреба со растворливи во вода растителни 

хранливи материи и амино киселини како 

извори на азот за употреба во комбинација со 

растворливи во вода растителни хранливи 

материи формулирани за фолијарна апликација 

или наводнување капка по капка; хранливи 

материи за раст на растенијата; хранливи 

материи за билки; додаток за третман на вода 

за употреба во управување со тревник на голф 

терен; раствор на уреа со висока чистота за 

третман и контрола на издувни гасови, емисија 

на азотен оксиди и азот диоксид, имено, 

хемиски адитиви за издувни гасови  

кл. 5  пестициди; хербициди; фунгициди; 

инсектициди; родентициди; паразитициди  

кл. 44  прилагодена апликација, имено примена 

на ѓубрива и други земјоделски хемикалии; 

агрономски консултантски услуги; агрономски 

услуги, имено, консултантски услуги во вид на 

обезбедување на информации за управување 

со производството на култури и приноси во вид 

на управување со информациите во вид на 

земјоделски совети и препораки за културите, 

препораки за управување со штетници и 

препораки за семе; агрономски менаџмент, 

имено, обезбедување на информации во врска 

со прецизното земјоделство и технологијата со 

варијабилна стапка користејќи глобални 

системи за позиционирање, географски 

информациски системи и сателитски снимки; 

услуги за контрола на штетници за 

земјоделство; земјоделски совети и 

информации во областа на производство на 

културите, планирање на посевите, 

остварливост на културите, стапки на семенски 

посеви, одгледување култури, следење на 

културите, плодноста на културите, селекција 

на семиња и подобрување на производство на 

културите  

 

(210) TM  2017/1172 (220) 06/12/2017 

(442) 30/04/2018 

(731) Nutrien Ltd. 

122 - 1st Avenue South, Suite 500 Saskatoon, 

Saskatchewan, S7K 7G3, CA 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

NUTRIEN 

(551) индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 1  поташа; ѓубрива; хемикалии за употреба 

во производството на ѓубрива вклучувајќи, азот, 

амонијак, амониум, калиум, поташа, фосфат, 

сулфур, калиум нитрат, амониум нитрат, 

амониум фосфат, уреа, сулфурна киселина и 

фосфорна киселина; хемикалии за употреба во 

производството на пестициди; земјоделски 

хемикалии, односно сурфактанти, помошни 

средства (адјуванси) и средства за мокрење за 

употреба при нанесувањето на хербициди, 

инсектициди, пестициди и хранливи материи во 

почвата; помошни средства (адјуванси) за 

употреба со земјоделски хемикалии; помошни 

средства (адјуванси) за распрскување масло за 

употреба со земјоделски инсектициди и 

фунгициди; хемиски активни состојки за 

употреба во производството на ѓубривa, 

пестициди, хербициди, фунгициди, инсектициди 

и родентициди; кондиционери за почва за 

земјоделска употреба; хранлив додаток за 

подобрување на биолошката активност на 

водата и почвата за целите на оплодување, 

подобрување на рН на почвата и рН на водата 

за наводнување, подобрување на порозноста 

на почвата и подобрување на перформансите 

на пестицидите и ѓубривата; хемиски препарати 

за употреба во земјоделството, имено, хемиски 

препарати за третирање на семиња; 

сурфактант на почвата се користи да поттикне 

рамномерно движење на вода во почвата; 

инкокуланти на почва за примена на семиња 

што се користат во земјоделството; хемиски 

адитиви за ѓубрива; агенс за мокрење, агенс за 

ширење, пенетрант и сурфактант за употреба 

во врска со пестициди, хербициди, десиканти, 

дефолијанти, инсектициди, фунгициди, 

акарациди, регулатори за растење на 

растенијата и фолијарни хранливи материи; 

кондиционери за вода, имено, фосфати за 

прочистување на вода за пиење; препарати 

против пенливост, отпенувач за земјоделска 

употреба; амино киселини за употреба со 

растворливи во вода растителни хранливи 

материи; амино киселини како извор на азот за 

употреба со растворливи во вода растителни 

хранливи материи и амино киселини како 

извори на азот за употреба во комбинација со 

растворливи во вода растителни хранливи 

материи формулирани за фолијарна апликација 

или наводнување капка по капка; хранливи 

материи за раст на растенијата; хранливи 

материи за билки; додаток за третман на вода 

за употреба во управување со тревник на голф 

терен; раствор на уреа со висока чистота за 

третман и контрола на издувни гасови, емисија 

на азотен оксиди и азот диоксид, имено, 

хемиски адитиви за издувни гасови  

кл. 5  пестициди; хербициди; фунгициди; 

инсектициди; родентициди; паразитициди  

кл. 44  прилагодена апликација, имено примена 

на ѓубрива и други земјоделски хемикалии; 

агрономски консултантски услуги; агрономски 

услуги, имено, консултантски услуги во вид на 

обезбедување на информации за управување 

со производството на култури и приноси во вид 

на управување со информациите во вид на 

земјоделски совети и препораки за културите, 

препораки за управување со штетници и 

препораки за семе; агрономски менаџмент, 

имено, обезбедување на информации во врска 

со прецизното земјоделство и технологијата со 

варијабилна стапка користејќи глобални 

системи за позиционирање, географски 

информациски системи и сателитски снимки; 

услуги за контрола на штетници за 

земјоделство; земјоделски совети и 

информации во областа на производство на 

културите, планирање на посевите, 

остварливост на културите, стапки на семенски 

посеви, одгледување култури, следење на 

културите, плодноста на културите, селекција 

на семиња и подобрување на производство на 

културите  

 

(210) TM  2017/1175 (220) 06/12/2017 
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(442) 30/04/2018 

(731) Друштво за странски јазици и 

преведувачки услуги ЈАЗИЧЕН ЦЕНТАР 

ВОРТЕКС ДООЕЛ Скопје 

бул.„ Јане Сандански “ бр. 74-1/39, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 

VORTEX 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; спортски и културни активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се однесуваат 

на истите; услуги за индустриска анализа и 

истражувања; проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

 

(210) TM  2017/1183 (220) 07/12/2017 

(442) 30/04/2018 

(731) B. Braun Melsungen AG 

Carl-Braun-Strase 1, 34212 Melsungen, DE 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

Fluconazole B.Braun 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи; раствори за 

вбризгување и инфузии  

 

(210) TM  2017/1184 (220) 07/12/2017 

(442) 30/04/2018 

(731) B. Braun Melsungen AG 

Carl-Braun-Strase 1, 34212 Melsungen, DE 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

KALIUM HLORID 7,45% B.BRAUN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи; раствори за 

вбризгување и инфузии  

 

(210) TM  2017/1269 (220) 29/12/2017 

(442) 30/04/2018 

(731) Друштво за трговија, производство, 

услуги, шпедиција, увоз-извоз ПЕКАБЕСКО 

АД  

ул. 10 бр. 44, с. Кадино, 1041 Илинден, 

Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(531) 08.01.06;09.07.19;26.01.22;27.05.03 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  паштети; паштети од црн дроб; пилешки 

паштети  

кл. 35  услуги на увоз-извоз и трговија на 

големо и мало со: паштети; паштети од црн 

дроб; пилешки паштети  

 

(210) TM  2018/21 (220) 10/01/2018 

(442) 30/04/2018 

(731) Друштво за консалтинг, производство, 

трговија и услуги ЊУ ТЕХНОЛОЏИ 

КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје 

ул. Бул. 8 ми Септември бр. 2/2-27, Скопје, 

MK 
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(540)  

 

ZLATOGORA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и 

варено овошје и зеленчук, желеа, џемови, 

компоти, јајца, млеко и млечни производи, 

масла и масти за јадење  

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

), мирудии, мраз  

кл. 32  пиво, минерална и сода-вода и други 

безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и 

овошни сокови, сирупи и други препарати за 

производство на пијалоци  

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)  

 

(210) TM  2018/30 (220) 17/01/2018 

(442) 30/04/2018 

(731) AL-MAK FLOWER Inc. 

P.O. Box 3901 Syrakuse, New York 13220, US 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

SYNERGY 

(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  

кл. 10  медицински, хируршки, забарски и 

ветеринарни апарати и инструменти, вештачки 

екстремитети, очи и заби, ортопедски 

производи, хируршки материјали за шиење  

 

(210) TM  2018/56 (220) 29/01/2018 

(442) 30/04/2018 

(731) Емилија Стоименова Цаневска 

бул. Партизански Одреди 83 - 1/19, Скопје, 

MK 

(540)  

 
(591) темно виолетова 

(531) 26.11.11;27.05.02 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  консултантски услуги  

кл. 41  обука; стручно оспособување  

кл. 42  услуги на истражување  

кл. 44  медицински услуги  

кл. 45  лични и општествени услуги што ги 

даваат трети лица, за задоволување на 

потребите на поединците  

 

(210) TM  2018/58 (220) 31/01/2018 

(442) 30/04/2018 

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 

Alkadez 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 5  средства за дезинфекција  

 

(210) TM  2018/59 (220) 01/02/2018 

(442) 30/04/2018 

(731) Facebook, Inc 

1601 Willow Road, Menlo Park, California 

94025, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 
(531) 27.05.02 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  Компјутерски хардвер; Софтвер за 

социјално вмрежување и интеракција со онлајн 

заедниците; Алатки за развој на компјутерски 

софтвер; Софтвер кој се користи за 

апликационо програмски интерфејс (API); 

Апликационо програмски интерфејс (API) кој се 

користи за градење софтверски апликации; 

Апликационо програмски интерфејс (API) за 

софтвер кој потпомага онлајн услуги за 

социјално вмрежување и за поврат на 

податоци, прикачување, симнување, пристап и 

управување; Софтвер за креирање, 

управување и интеракција со онлајн 

заедницата; Софтвер за организирање настани, 

пребарување настани, закажување и 

управување со настани; Софтвер за креирање, 

уредување, прикачување, симнување, 

пристапување, гледање, објавување, 

прикажување, означување, блогирање, 

стриминг, поврзување, анотирање, искажување 

на чувства, коментирање, приспојување, пренос 

и споделување или поинакво обезбедување 

електронски медиуми или информации преку 

компјутер, Интернет и комуникациски мрежи; 

Софтвер за модифицирање и овозможување 

пренос на слики, звук, аудиовизуелни и видео 

содржини и податоци; Софтвер за 

модифицирање фотографии, слики и звук, 

видео и аудиовизуелни содржини со 

фотографски филтри и ефекти на зголемена 

реалност (AR), имено, графика, анимации, 

текст, цртежи, гео-ознаки, метадата ознаки, 

хиперлинкови; Софтвер за прибирање, 

управување, уредување, организирање, 

модифицирање, пренос, споделување и 

складирање на податоци и информации; 

Компјутерски софтвер за електронска трговија 

кој се симнува што им овозможува на 

корисниците да остваруваат електронски 

бизнис трансакции преку глобални компјутерски 

и комуникациски мрежи; Софтвер за испраќање 

и примање електронски пораки, 

предупредувања, известувања и потсетници; 

Софтвер за машини за пребарување; Магнетно 

кодирани поклон картички; Софтвер за 

користење при креирање, управување, мерење 

и ширење реклами од други; Рекламен сервер, 

имено, компјутерски сервер за складирање 

реклами и испорачување на реклами до веб 

страници; Софтвер со игри со виртуелна 

реалност; Софтвер со игри со зголемена 

реалност; Софтвер со игри со измешана 

реалност; Компјутерски хардвер за игри со 

виртуелна реалност; Компјутерски хардвер за 

игри со зголемена реалност; Компјутерски 

хардвер за игри со измешана реалност; 

Компјутерски периферни уреди; Софтвер за 

виртуелна реалност и користење при 

овозможување на компјутерите, конзолите со 

видео игри, рачните конзоли со видео игри, 

таблет компјутерите, мобилните уреди,и 

мобилните телефони да обезбедуваат искуства 

од виртуелна реалност; Софтвер за 

електронски игри за безжични уреди; Софтвер 

за електронски игри за рачни електронски 

уреди; Софтвер за електронски игри; 

Периферни уреди за компјутери, таблет 

компјутери, мобилни уреди и мобилни 

телефони кои може да се носат на телото; 
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Софтвер за виртуелна реалност; Софтвер за 

зголемена реалност; Софтвер за измешана 

реалност; Софтвер за видео игри; 

Интерактивни мултимедијални програми за 

компјутерски игри; Програми за електронски 

игри кои може да се симнуваат; Софтвер за 

компјутерски игри; Уреди за на глава за 

користење со компјутери; Ласерска опрема за 

немедицински цели; Периферни уреди; 

Софтвер за интегрирање на електронски 

податоци со опкружувањето од реалниот свет 

за цели на забава, образование, играње, 

комуницирање и социјално вмрежување; 

Софтвер за пристапување и гледање текст, 

слики и електронски податоци поврзани со 

конференции во областа на развојот на 

софтвер; Софтвер кој овозможува развој, 

испитување, тестирање и одржување на 

мобилни софтверски апликации за преносни 

електронски комуникациски уреди, имено, 

мобилни телефони, паметни телефони, рачни 

компјутери и таблети; Софтвер за претворање 

на природен јазик во машински извршливи 

задачи; Софтвер, имено, интерпретативен 

интерфејс за oлеснување интеракција помеѓу 

луѓе и машини; Софтвер за вештачка 

интелегенција; Софтвер за лични асистенти; 

Софтвер за социјални асистенти; Софтверски 

развојни алатки кои овозможуваат мобилни 

софтверски апликации да пристапуваат до 

крајни услуги, имено, складирање на податоци, 

пуш известувања и корисничко управување; 

Софтвер за услуги за мапирање; Софтвер за 

планирање активности со другите корисници и 

правење препораки; Софтвер за социјално 

мапирање и мапирање на дестинации; Софтвер 

за закажување и правење резервации; Софтвер 

за нарачување и/или купување производи и 

услуги; Локациски свесен софтвер за 

пребарување, утврдување и споделување 

локации; Софтвер за безжични содржини, 

достава на податоци и информации; Софтвер 

кој овозможува пристапување, прикажување, 

уредување, поврзување, споделување и 

поинакво обезбедување електронски медиуми и 

информации преку Интернет и комуникациски 

мрежи; Софтвер, имено, апликација за 

обезбедување функционалности за социјално 

вмрежување; Софтвер за креирање, 

управување и пристап до групи во виртуелни 

заедници; Софтвер за локациски базиранo 

пребарување и предупредувања; Софтвер за 

пребарување и идентификување можности за 

вработување; Софтвер за идентификување кој 

овозможува корисниците да контактираат 

владини претставници; Софтвер за 

обезбедување нa виртуелни пазари; Софтвер 

за обезбедување локациски базирани 

информации за времето; Софтвер за 

обезбедување, поврзување со, или стриминг на 

вести или информации за актуелни настани; 

Софтвер за родителска контрола; Софтвер за 

oлеснување интеракција и комуникација помеѓу 

луѓето и платформи за AI (вештачка 

интелегенција); Софтвер во вид на мобилни 

апликации за креирање, Споделување, ширење 

и објавување реклами; Софтвер за 

рекламирање базирано на гео локации и услуги 

за промоција на производи; Апликационо 

програмски интерфејс (API) софтвер кој 

овозможува поврат на податоци, прикачување, 

пристап и управување; софтвер за гледање и 

интеракција со поле од слики, аудиовизуелни и 

видео содржини и поврзани текстови и 

податоци; Компјутерски софтвер кој може да се 

симнува за изнаоѓање содржини и издавачки 

содржини и за претплата на содржини; 

Софтвер за организирање слики, видео, и 

аудиовизуелни содржини со користење на 

метадата ознаки; Софтвер за креирање и 

управување со профили на социјални медиуми 

и кориснички пристапи; Софтвер за 

прикачување, симнување, стриминг, 

архивирање, пренос, и споделување слики, 

аудиовизуелни и видео содржини и поврзани 

текстови и податоци; Интерактивна фото и 
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видео опрема, имено, киосци за 

фотографирање, прикачување, уредување, 

штампање и споделување дигитални слики и 

видеа; Софтвер кој овозможува индивидуалци, 

групи, компании и брендови да креираат и 

одржуваат онлајн присуство за маркетинг цели; 

Софтвер за огласувачи кој им овозможува да 

комуницираат и соработуваат со онлајн 

заедниците; Софтвер за стриминг на 

мултимедијални забавни содржини; 

Апликационо програмски интерфејс (API) за 

користење при развојот на платформи за AI 

(вештачка интелегенција), имено, ботови 

(софтверски роботи), виртуелни агенти и 

виртуелни асистенти; софтвер за организирање 

настани; компјутерски софтвер, Компјутерски 

софтвер кој може да се симнува и мобилни 

софтверски апликации за користење при 

снимање и уредување фотографии и снимање 

и уредување видеа; Компјутерски хардвер за 

виртуелна реалност; Компјутерски хардвер за 

игри со виртуелна реалност; Софтвер за 

виртуелна реалност за  користење при 

овозможување компјутерите, конзолите за 

видео игри, рачните конзоли за видео игри, 

таблет компјутерите, мобилните уреди, и 

мобилните телефони да обезбедуваат искуства 

од виртуелна реалност; Софтвер за 

компјутерски игри за домашни конзоли за видео 

игри; Периферни уреди за компјутери, таблет 

компјутери, мобилни уреди и мобилни 

телефони кои може да се носат на тело, имено, 

конфигурациски дисплеи за на глава; уреди за 

на глава за користење со конзоли за видео 

игри; Компјутерски софтвер; Компјутерски 

хардвер за зголемена реалност; Уреди за на 

глава за виртуелна реалност; Уреди за на глава 

за зголемена реалност; Очила за виртуелна 

реалност; Очила за зголемена реалност; 

Софтвер за навигација во опкружување со 

виртуелна реалност; Софтвер за навигација во 

опкружување со зголемена реалност; Софтвер 

за зголемена реалност за користење при 

овозможување на компјутерите, конзолите за 

видео игри, рачните конзоли за видео игри, 

таблет компјутерите, мобилните уреди и 

мобилните телефони да обезбедуваат искуства 

од зголемена реалност; Уреди за на глава за 

игри со виртуелна реалност; Уреди за на глава 

за игри со зголемена реалност; Рачни 

управувачи за виртуелна реалност; Рачни 

управувачи за зголемена реалност; Програми 

за видео и компјутерски игри; Софтвер за 

интерактивна забава; Софтвер за 

препознавање на гестови; Сензори за следење 

на движења за технологија за виртуелна 

реалност; Сензори за следење на движење за 

технологија за зголемена реалност; 

Компјутерски софтвер за контрола на работата 

на звучни и видео уреди; Стриминг уреди за 

дигитални медиуми; Слушалки за во уши; 

Слушалки за на глава; Софтвер за видео 

прикажување; Хардвер за видео прикажување, 

имено, видео драјвери за видео очила; 

Софтвер за навигација низ опкружување со 

виртуелна реалност; Софтвер за користење 

при овозможување компјутерите, конзолите за 

видео игри, рачните конзоли за видео игри, 

таблет компјутерите, мобилните уреди и 

мобилните телефони да обезбедуваат искуства 

на виртуелна и зголемена реалност; Софтвер 

за виртуелна реалност за следење на објекти, 

контрола на движење и визуелизација на 

содржини; Софтвер за зголемена реалност за 

следење на објекти, контрола на движење и 

визуелизација на содржини; Софтвер за 

виртуелна реалност за корисниците да 

почуствуваат визуелизација на виртуелна 

реалност, постапки и задлабоченост; Софтвер 

за зголемена реалност за корисниците да 

почуствуваат визуелизација на зголемена 

реалност, постапки и задлабоченост; софтвер 

за виртуелна реалност за управување со уреди 

за на глава за виртуелна реалност; Софтвер за 

зголемена реалност за управување со уреди за 

на глава за зголемена реалност; Софтвер за 
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виртуелна реалност за интерактивна забава; 

Софтвер за зголемена реалност за 

интерактивна забава; Уреди за на глава; 

Софтвер за снимање, складирање, пренос, 

примање, прикажување и анализирање 

податоци од компјутерски хардвер кој може да 

се носи на телото; Компјутерски уреди кои може 

да се носат на телото сочинети примарно од 

софтвер и екрани за поврзување со компјутери, 

таблет компјутери, мобилни уреди и мобилни 

телефони со цел да овозможуваат искуства од 

светот на виртуелната реалност и зголемената 

реалност; Очила за овозможување искуства од 

светот на виртуелната реалност, зголемената 

реалност; Софтвер за користење при креирање 

и дизајнирање виртуелна реалност и софтвер 

за зголемена реалност; Апликационо 

програмски интерфејс (API) за компјутерски 

софтвер за развивање виртуелна реалност и 

искуства на зголемена реалност; Софтвер и 

фирмвер за програми за оперативни системи; 

компјутерски оперативни системи; Софтвер за 

следење движење при визуелизирање, 

манипулирање, гледање, и прикажување 

искуства на зголемена и виртуелна реалност; 

Софтвер, фирмвер и хардвер за користење при 

следење и препознавање на слики, глас, звук, 

движења, очи и гестови; ККомпјутерски хардвер 

и софтвер за оперативни сензорски уреди; 

електронски сензорски уреди, камери, 

проектори, и микрофони за пронаоѓање, 

снимање и препознавање гестови, фаци и глас; 

Компјутерски хардвер и софтвер за пронаоѓање 

објекти, кориснички гестови и команди; 

Софтвер и фирмвер за контролни, 

конфигурирачки и управувачки контролори; 

Софтвер и фирмвер за овозможување 

електронски уреди да споделуваат податоци и 

комуницираат со еден со друг; Софтвер за 

компјутерски оперативни системи; Софтверски 

драјверски програми за електронски уреди за 

овозможување компјутерски хардвер и 

електронски уреди да комуницираат со еден со 

друг; Камери; Батерии; Батериски полначи; 

Батериски футроли; Батериски пакувања; 

Струја за полнење и уреди со управување на 

струја за мобилни електронски уреди; Станици 

за полнење; Штандови за полнење на мобилни 

електронски уреди; Полначи за мобилни 

електронски уреди со база; Банки за струја; 

Надворешни полначи; Безжични футроли за 

полнење; Електрични батериски уреди кои 

може да се полнат, имено, батерии за полнење 

и преносни добавувачи на струја; Надворешни 

батериски пакувања кои може да се полнат за 

користење со мобилни електронски уреди; 

Полначи за батерии; Адаптери за струја; 

Електрични адаптери; Електрични и 

електронски поврзувачи; Адаптери за струја; 

Ташни и футроли посебно адаптирани за 

мобилни електронски уреди; Акт ташни, Ранци 

и футроли за носење мобилни електронски 

уреди; Футроли за мобилни електронски уреди; 

Маски; Заштитни покривачи и футроли за 

мобилни електронски уреди; Заштитни обвивки 

за мобилни електронски уреди; Држачи, стегачи 

за рака, штипки и футроли за носење посебно 

адаптирани за мобилни електронски уреди; 

Sидни држачи за држење на мобилни 

електронски уреди; Сталаци за мобилни 

електронски уреди; Држачи за мобилни 

електронски уреди; Далечински управувачи за 

мобилни електронски уреди; Електрични кабли 

и поврзувачи за звук и звучници; Звучници; 

Станици за држење за мобилни електронски 

уреди; Звучници со голема јачина; Електронски 

делови и опрема за кабли; Електрични кабли; 

Поврзувачки кабли; Кабли за пренос на оптички 

сигнал; Струјни кабли и поврзувачи за кабли; 

Микрофони; Рисивери за звук; Пренесувачи на 

звук; Безжични компјутерски периферни уреди; 

Видео дисплеи кои се ставаат на глава; 

Рисивери на електронски сигнали; Видео 

рисивери; Безжични пренесувачи и рисивери за 

репродукција на звуци и сигнали; Електрични 

сензори; Сензори за набљудување физички 
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движења; Софтвер за испраќање и примање 

електронски пораки, графика, слики, звук и 

аудиовизуелни содржини преку Интернет и 

комуникациски мрежи; Софтвер во вид на 

мобилни апликации; СИМ картички; Софтвер за 

обработка на слики, графика, звук, видео и 

текст; Софтвер, имено, софтвер за инстант 

пораки, софтвер за споделување датотеки, 

комуникациски софтвер за електронска 

размена на податоци, звук, видео слики и 

графика преку компјутер, мобилни, безжични, и 

комуникациски мрежи; Софтвер за управување 

со лични информации и софтвер за 

синхронизација на податоци; Софтвер за 

управување со содржини за социјално 

вмрежување, интеракција со виртуелни 

заедници, и пренос на слики, звук, 

аудиовизуелни и видео содржини, фотографии, 

видеа, податоци, текст, пораки, коментари, 

реклами, медиумско рекламирање, 

комуникации и информации; Софтвер за 

прикажување и споделување нa локацијата на 

корисниците и нивно барање, лоцирање, и 

интеракција со други корисници и места; 

Софтвер за користење при управување на 

односот со потрошувачи (CRM); Софтвер за 

обезбедување потрошувачки информации; 

софтвер за пораки; Софтвер за oлеснување и 

уредување финансирање и дистрибуција на 

собрани средства и дoнации; Софтвер за 

онлајн услуги за собирање средства за 

хуманитарни цели и услуги за финансиски 

донации; Софтвер за користење при 

oлеснување на глас преку Интернет протокол 

(VOIP) повици, телефонски повици, видео 

повици, текст пораки, инстант пораки и онлајн 

услуги за социјално вмрежување; 

Телекомуникациска опрема за обезбедување 

пристап на трети лица и овозможување пренос 

на слики, податоци и глас преку, глобални 

комуникациски мрежи, имено, мобилни и 

пристапни компјутери и мобилни телефонски 

терминали, базни станици кои може да примаат 

и емитуваат, како и безжични радио делови, 

примачи и емитирачи на податоци, повторувачи 

на податоци, рутери и прекинувачи, преносни 

кола, интегрални кола, компјутерски хардвер, 

мобилни клиенти во облак и сервери, 

мултиплексери (комбинациони кола), дигитални 

обработувачи на сигнали, обработувачи на 

радио фрекфенциски сигнали, мобилни 

прекинувачки кола, електрични контролори на 

воздушниот сообраќај, електрични контролори 

на подвижноста, електрични контролори на 

пристап, далечински електрични контролори на 

влезови, радио влезови, антени, електронски 

радио компоненти, софтвер за 

телекомуникациски апликации, и мобилни 

јадрени мрежи кои содржат примачи и 

емитирачи на податоци, безжични мрежи и 

порти за прибирање, пренос и управување со 

податоци, глас и видео; Комуникациски 

софтвер и комуникациски компјутерски хардвер 

за обезбедување пристап до Интернет  

кл. 35  Услуги на маркетинг, рекламирање и 

промоции; Обезбедување на истражувања на 

пазарот и информациони услуги; Промовирање 

на производи и услуги од други преку компјутер 

и комуникациски мрежи; Бизнис и рекламни 

услуги, имено, медиумско планирање и 

медиумско купување за други; Бизнис и 

рекламни услуги, имено, рекламни услуги за 

следење на перформансите на рекламите, 

управување, дистрибуција и сервирање на 

реклами, анализирање на рекламни податоци, 

известување на рекламни податоци и за 

оптимизирање на рекламните перформанси; 

Советодавни услуги во областа на 

рекламирање и маркетинг; олеснување на 

размена и продажба на услуги и производи од 

трети лица преку компјутер и комуникациски 

мрежи; Онлајн малопродажни услуги со широк 

дијапазон на производи за широка 

потрошувачка од други, поклон картички и 

достава на дигитални медиуми, уреди за на 

глава за виртуелна реалност, и содржини и 
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податоци од виртуелна реалност; 

Обезбедување онлајн пазари за продавачи на 

производи и/или услуги; Обезбедување онлајн 

олеснувања за поврзување на продавачи со 

купувачи; Бизнис вмрежување; Услуги за 

вработување и регрутирање; Услуги за 

дистрибуција на реклами и информации, имено, 

обезбедување класифициран рекламен простор 

преку глобална компјутерска мрежа; 

Обезбедување онлајн компјутерски бази со 

податоци и онлајн бази со податоци кои може 

да се пребаруваат во областа на 

класификацираните податоци; Услуги на 

предходно платени картички за подарок, имено, 

издавање потврди за подарок картички кои 

може да се заменат за производи или услуги; 

Добротворни услуги, имено, подигање на 

јавната свест за добротворни, филантропски, 

волонтерски, јавни и општествени услуги и 

хуманитарни активности; Обезбедување 

натпревари и мотивирачки наградни програми 

дизајнирани да препознаат, наградат и 

поддржат индивидуалци и групи кои се 

ангажираат во себе-подобрувачки, себе-

исполнувачки, хуманитарни, филантропски, 

волонтерски јавни и општествени услуги и 

хуманитарни активности и споделување на 

продукти од креативна работа; Организирање 

изложби и настани во областа на развојот на 

софтвер и хардвер за комерцијални или 

рекламни цели; Услуги на асоцијации кои ги 

промовираат интересите на професионалците 

и бизнисите во областа на развој на мобилни 

софтверски апликации; Онлајн рекламирање и 

промовирање производи и услуги од други 

преку Интернет; маркетинг и рекламни 

советодавни услуги; Услуги на истражувања на 

пазарот; Рекламирање, маркетинг и 

промовирање производи и услуги од други 

преку обезбедување фото и видео опрема за 

специјални настани; Обезбедување онлајн 

олеснувања за стриминг на видео во живо на 

промотивни настани; Организирање и 

спроведување специјални настани за 

комерцијални, промотивни или рекламни цели; 

Рекламирање преку електронски медиуми; 

Организирање, промовирање и спроведување 

изложби, трговски саеми и настани за бизнис 

цели; Организирање и спроведување настани, 

изложби, изложувања и конференции за 

комерцијални цели во индустриите за 

интерактивна забава, виртуелна реалност, 

електроника за широка потрошувачка и видео 

игри; Онлајн малопродажни услуги на уреди за 

на глава, игри, содржини и дигитални медиуми 

со виртуелна реалност и зголемена реалност; 

Обезбедување информации на телефонски 

именици преку глобални комуникациски мрежи; 

услуги на електронски каталози; Управување со 

односи со потрошувачи; Услуги на помош при 

бизнис и советодавни услуги; Обезбедување 

онлајн олеснувања со кориснички коментари во 

врска со бизнис организации, обезбедувачи на 

услуги, и други ресурси; Рекламни услуги; 

Ширење на реклами за други преку глобални 

компјутерски мрежи; Рекламни услуги, имено, 

управување со рекламни кампањи, целење, 

имплементација и услуги на оптимизација; 

Маркетинг истражувања, имено, рекламни 

кампањи и истражувања и анализи на желбите 

на потрошувачите; Промовирање производи и 

услуги од други преку дистрибуција на видео 

реклами на Интернет; Рекламни услуги, имено, 

закажување, следење и известување на 

рекламирање за други; Подготовка и 

реализација на медиумски и рекламни планови 

и концепти; Сервирање на реклами, имено, 

ставање на реклами на веб страници за други; 

Рекламни услуги, имено, целење и 

оптимизација на онлајн рекламирање; 

Управување со бизнис информации, имено, 

известување на бизнис информации и бизнис 

аналитика во областа на рекламирање и 

маркетинг; Бизнис управување; Бизнис 

администрација, канцелариски работи; Бизнис 

советување во врска со маркетинг активности; 



 

 

Т р г о в с к и  м а р к и    159 | С т р а н а  

 

30 Април 2018 
 

Гласник Бр.4/2018  

Услуги на медиумско планирање и медиумско 

купување; Бренд советување; Дизајн на 

рекламни материјали за други; Обезбедување 

онлајн бизнис именици со ресторани, барови, 

кина, танцови клубови, музеи, уметнички 

галерии и други културни и социјални простори; 

Промовирање на јавниот интерес и подигање 

на свеста за теми за глобалната популација со 

користење пристап до Интернет; Бизнис 

советување во областа на телекомуникаците; 

Советодавни услуги за бизнис управување со 

цел овозможување на бизнис единките, 

невладините организации и непрофитните 

организации да развијат, организираат, и 

управуваат со програми за нудење поголем 

пристап до глобални комуникациски мрежи  

кл. 36  Услуги на обработка на финансиски 

трансакции, имено, обезбедување сигурни 

комерцијални трансакции и платежни опции; 

Електронска обработка и пренос на податоци 

за плаќање на сметки за корисниците на 

Интернет и комуникациски мрежи; услуги за 

пренос на електронски фондови; Услуги за 

обработка на трансакции со кредитни картички, 

дебитни картички, и поклон картички; Услуги на 

комерцијалисти, имено, услуги на обработка на 

платежни трансакции; Обезбедување 

електронски мобилни платежни услуги за други; 

Финансиски услуги; Услуги на обработка на 

плаќања; Услуги на финансиски трансакции; 

Oлеснување и организирање на финансирање 

и дистрибуција на собирање средства и 

дoнации; Онлајн хуманитарни услуги за 

собирање средства и услуги на финансиски 

донации.   

кл. 38  Услуги на споделување фото и видео, 

имено, електронски пренос на дигитални фото 

фајлови, видеа и аудиовизуелни содржини 

помеѓу Интернет 

корисниците;Телекомуникации;Обезбедување 

пристап до компјутерски, електронски и онлајн 

бази на податоци;Телекомуникациски услуги, 

имено, електронски пренос на електронски 

медиуми, податоци, пораки, графика, слики, 

звук, видео и информации;Обезбедување 

онлајн форуми за комуникација на теми од 

општ интерес;Обезбедување онлајн 

комуникациски линкови кои ги пренесуваат 

мобилните уреди и Интернет корисниците до 

други локални и глобални онлајн 

локации;Потпомагање пристап до веб страни на 

трети лица или до други електронски содржини 

на трети лица преку унивезално 

најавување;Обезбедување онлајн соби за 

разговор, услуги на инстант пораки и 

електронски огласни табли;Услуги на 

емитување на звук, текст и видео преку 

Интернет и други комуникациски мрежи;Услуги 

на глас преку Интернет протокол (VOIP);Услуги 

на телефонски комуникации;Обезбедување 

пристап до компјутерски бази на податоци во 

областите на социјално вмрежување и 

социјално претставување и состанување;Услуги 

на споделување пријател-на-пријател (peer-to-

peer) фотографии и податоци, имено, 

електронски пренос на дигитални фото 

фајлови, графика и звучни содржини помеѓу 

Интернет корисниците;Мрежни компјутерски 

услуги на тeлeкомуникации и споделување 

пријател-на-пријател (peer-to-peer), имено, 

електронски пренос на слики, аудиовизуелни и 

видео содржини, фотографии, видеа, податоци, 

текст, пораки, реклами, медиумски рекламни 

комуникации и информации;Услуги на соби за 

разговор за социјално вмрежување;Стриминг и 

стриминг во живо на видео, аудиовизуелни и 

интерактивни аудиовизуелни содржини преку 

Интернет;Телеeкомуникациски услуги, имено, 

електронски пренос на содржини и податоци од 

виртуелна реалност;Обезбедување 

електронски огласни табли за пренос на пораки 

помеѓу корисниците во области од општ 

интерес;Услуги на видео 

конференции;Обезбедување услуги на 

техничка поддршка во врска со користењето на 

комуникациска опрема;Обезбедување 
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олеснувања и опрема за видео 

конференции;телеeконференции;Обезбедувањ

е форуми во онлајн заедницата за корисниците 

да споделување и пуштаат информации, звук, 

видео, вести во реално време, забавни 

содржини, или информации, да формираат 

виртуелни заедници и да се вклучуваат во 

социјално вмрежување;Телекомуникациски 

услуги, имено, услуги на пренос и прием на 

податоци преку телекомуникациски 

мрежи;Услуги на мобилни телефонски 

комуникации;испраќање Веб пораки;Услуги за 

видео телеконференции;Услуги на инстант 

пораки;Електронска размена на глас, податоци, 

звук, видео, текст и графика до кои може да се 

пристапува преку компјутер и 

телекомуникациски мрежи;Кодиран електронски 

пренос и достава на спасени 

податоци;Обезбедување на пристап до 

телекомуникациски мрежи и Интернет;Интернет 

поврзаност;Информации во врска со 

телекомуникации;Советодавни услуги во 

областа на телекомуникациите, имено, пренос 

на глас, податоци, и документи преку 

телeкомуникациски мрежи  

кл. 41  Услуги за забава; Обезбедување 

пристап до интерактивни електронски и онлајн 

бази на податоци на кориснички дефинирани 

содржини, содржини од трети лица, 

фотографии, видео, аудио, визуелни и 

аудиовизуелни материјали од областа на општ 

интерес; Услуги за споделување на слики и 

споделување на видео; Електронски издавачки 

услуги за други; Услуги на забава, имено, 

услуги на oлеснување интерактивни игри за 

еден играч и за повеќе играчи кои се играат 

преку Интернет или комуникациски мрежи; 

Обезбедување информации преку компјутер 

или комуникациски мрежи за онлајн 

компјутерски игри и видео игри; Организирање 

и спроведување натпревари и oлеснувања за 

настани за играчи на видео игри и компјутерски 

игри; Обезбедување онлајн ресурси за 

развивачи на софтвер; Натпреварувачки и 

мотивирачки наградни програми дизајнирани да 

препознаат, наградат и мотивираат 

индивидуалци и групи кои се ангажираат во 

себе-подобрувачки, себе-исполнувачки, 

хуманитарни, филантропски, волонтерски, јавни 

и општествени услуги и хуманитарни 

активности и споделување на продукти од 

креативна работа; Организирање и 

спонзорирање натпревари и мотивирачки 

наградни програми за развивачи на софтвер; 

Објавување на едукативни материјали, имено, 

издавање на книги, списанија, билтени и 

електронски публикации; Образовни услуги, 

посебно, организирање и спроведување 

конференции, курсеви, семинари, и онлајн 

обуки во областа на рекламирањето, 

маркетингот, социјалното вмрежување, 

Интернет и социјални медиуми, и дистрибуција 

на материјали од обуки во врска со тоа; Онлајн 

списанија, имено, веб-логови (блогови) со 

кориснички дефинирана содржина; Услуги на 

забава, имено, обезбедување игри за 

виртуелна реалност, интерактивна забава и 

содржини од виртуелна реалност; Услуги на 

забава, имено, обезбедување игри со 

зголемена реалност, интерактивна забава и 

содржини со зголемена реалност; Услуги на 

забава, имено, обезбедување игри со 

измешана реалност, интерактивна забава и 

содржини со измешана реалност; 

Обезбедување компјутерски игри за користење 

низ целата мрежа од страна на корисниците на 

мрежата; Обезбедување онлајн игри со 

виртуелна реалност; Обезбедување онлајн игри 

со зголемена реалност; Обезбедување онлајн 

игри со измешана реалност; Услуги на забава, 

имено, обезбедување онлајн видео игри; 

Организирање изложби во областа на 

забавните индустрии на интерактивна забава, 

виртуелна реалност, електроника за широка 

потрошувачка и видео игри за културни или 

образовни цели; Организирање и 
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спроведување образовни конференции; 

Организирање изложби и настани во областа 

на развој на софтвер за образовни цели; 

Образовни услуги, имено, организирање и 

спроведување конференции и семинари во 

областа на вештачката интелегенција и 

Интернет на нештата; Обуки во областа на 

дизајнот, рекламирањето и комуникациските 

технологии; Обуки во областа на стратешкото 

медиумско планирање поврзани со 

рекламирање, маркетинг и бизнис; Онлајн 

журнали, имено, блогови за рекламирање, 

маркетинг и бизнис; Обезбедување компјутери, 

електронски и онлајн бази со податоци во 

областа на забавата; издавачки услуги, имено, 

издавање на електронски публикации за други; 

изнајмување на фотографски и/или 

видеографски киосци за фотографирање, 

прикачување, уредување и споделување на 

слики и видеа; Услуги на забава, имено, 

обезбедување онлајн олеснувања за стриминг 

на забавни содржини и стриминг во живо на 

видеа од забавни настани; Организирање 

изложби во живо и конференции во областа на 

културата, забавата и социјално вмрежување 

за не-бизнис и не-комерцијални цели; 

Обезбедување онлајн игри; Услуги на забава, 

имено, обезбедување игри со виртуелна 

реалност, интерактивна забава и содржини и 

искуства од виртуелна реалност; Услуги на 

забава, имено, обезбедување игри со 

зголемена реалност, интерактивна забава и 

содржини и искуства од зголемена реалност; 

Услуги на забава, имено, обезбедување игри со 

измешана реалност, интерактивна забава и 

содржини и искуства со измешана реалност; 

Услуги на забава, имено, организирање и 

спроведување на натпревари за поттикнување 

користење и развој на забавен софтвер и 

хардвер за интерактивна забава, виртуелна 

реалност, зголемена реалност, електроника за 

широка потрошувачка, и видео игри; 

Организирање изложби и настани за културни, 

образовни, или забавни цели; Продукција на 

софтвер за видео и компјутерски игри; аркадни 

услуги за виртуелна реалност; Аркадни услуги 

за зголемена реалност; Услуги на игри со 

виртуелна реалност обезбедени преку онлајн 

компјутерски мрежи; Услуги на игри со 

зголемена реалност обезбедени преку онлајн 

компјутерски мрежи; Обезбедување онлајн 

компјутерски игри и интерактивни игри; Видео 

продукција за зголемена реалност; видео 

продукција за виртуелна реалност; Продукција 

на софтвер за видео и компјутерски игри; 

Обезбедување софтвер за онлајн игри; Услуги 

на забава, имено, обезбедување интерактивни 

игри; услуги на продукција на софтвер за 

мултимедијлна забава; Услуги на продукција на 

мултимедија; Услуги на забава во вид на 

развој, креирање, продукција и пост-услуги на 

продукција на мултимедијални забавни 

содржини; Услуги на забава, имено, 

обезбедување игри со зголемена реалност и 

содржини за интерактивна забава; Услуги на 

забава, имено, обезбедување онлајн 

опкружување од виртуелна реалност; Услуги на 

забава, имено, обезбедување онлајн 

опкружување од зголемена реалност; 

Обезбедување забавни информации од 

индекси кои може да се пребаруваат и бази со 

информации, вклучувајќи текст, електронски 

документи, бази со податоци, графика, 

фотографски слики и аудиовизуелни 

информации преку Интернет и комуникациски 

мрежи; Организирање, промовирање и 

спроведување изложби, трговски шоуа настани 

за бизнис цели; Обезбедување информации за 

онлајн компјутерски игри и видео игри преку 

компјутер или комуникациски мрежи; 

Организирање и спроведување и олеснување 

натпревари и настани за играчи на видео и 

компјутерски игри; Организирање изложби во 

областа на забавните индустрии на 

интерактивна забава, виртуелна реалност, 

електроника за широка потрошувачка и видео 
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игри за културни или образовни цели, 

организирање и спроведување образовни 

конференции организирање изложби и настани 

во областа на развој на софтвер за образовни 

цели; Обезбедување веб страници од кои не 

може да се симнуваат публикации за 

технологија за виртуелна реалност; 

Обезбедување веб страници од кои не може да 

се симнуваат публикации за технологија за 

зголемена реалност; Образование; 

Обезбедување на обуки; спортски и културни 

активности; Забава и образовни услуги, имено, 

обезбедување филмови кои не може да се 

симнуваат, телевизиски шоуа, вебкастови, 

аудиовизуелни, и мултимедијални дела преку 

Интернет, како и информации, видувања, и 

препораки во врска со  филмови, телевизиски 

шоуа, вебкастови, аудиовизуелни, и 

мултимедијални дела; Обезбедување 

компјутери, електронски и онлајн бази со 

податоци за користење за образование, 

рекреација и забава во областите на забавата и 

на секундарните, колегијалните, социјалните и 

општествените групи од интерес  

кл. 42  Дизајн и развој на компјутерски хардвер 

и софтвер; Компјутерски услуги, имено, 

креирање виртуелни заедници за 

регистрираните корисници да организираат 

групи, состаноци, и настани, да учествуваат во 

дискусии и да се ангажираат во социјално, 

бизнис и општествено вмрежување; 

Компјутерски услуги, посебно, хостирање 

електронски олеснувања за други за 

организирање и спроведување состаноци, 

настани и интерактивни дискусии преку 

Интернет и комуникациски мрежи; Компјутерски 

услуги во вид на кроени електронски лични и 

групни профили или веб страници со 

кориснички-дефинирани или специфицирани 

информации, вклучувајќи, звук, видео,  слики, 

текст, содржини и податоци; Компјутерски 

услуги, имено, обезбедување машини за 

пребарување за обезбедување податоци преку 

Интернет и комуникациски мрежи; 

Обезбедување онлајн олеснувања со 

технологија која овозможува онлајн 

корисниците да креираат лични профили со 

информации за социјално и бизнис 

вмрежување, да пренесуваат и споделуваат 

такви информации помеѓу повеќе онлајн алатки 

за да се ангажираат во социјално вмрежување, 

и да управуваат со нивните пристапи за 

социјално вмрежување; Обезбедување 

софтвер за социјално вмрежување, креирање 

виртуелни заедници, и пренос на звук, видео, 

слики, текст, содржини и податоци; Давател на 

апликациони услуги (ASP) услуги, имено, 

хостирање софтвер апликации од други; 

Давател на апликациони услуги (ASP) со 

софтвер кој овозможува или олеснува 

креирање, уредување, прикачување, 

симнување, пристапување, гледање, 

објавување, прикажување, означување, 

блогирање, стриминг, поврзување, анотирање, 

искажување на чувства, коментирање, 

приспојување, пренос, и споделување или 

поинакво обезбедување електронски медиуми 

или информации преку Интернет и 

комуникациски мрежи; Обезбедување онлајн 

мрежна услуга која овозможува корисниците да 

пренесуваат лични податоци и споделуваат 

лични податоци со и помеѓу повеќе онлајн 

алатки; Обезбедување информации од индекси 

кои може да се пребаруваат и бази со 

информации, вклучувајќи текст, електронски 

документи, бази со податоци, графика, 

електронски медиуми, слики и аудиовизуелни 

содржини, преку Интернет и комуникациски 

мрежи; Обезбедување софтвер за електронска 

трговија кој не може да се симнува кој им 

овозможува на корисниците да прават 

електронски бизнис трансакции преку Интернет 

и комуникациски мрежи; Компјутерски услуги, 

посебно, Давател на апликациони услуги со 

Апликационо програмски интерфејс (API) 

софтвер кој им овозможува на корисниците да 
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прават електронски бизнис трансакции преку 

глобални компјутерски мрежи; Софтвер како 

услуга (SAAS) услуги со софтвер за испраќање 

и примање електронски пораки, известувања и 

предупредувања и за oлеснување електронски 

бизнис трансакции преку Интернет и 

комуникациски мрежи; Обезбедување софтвер 

за користење при дизајнирање, управување, 

мерење, анализирање, ширење, и сервирање 

реклами за други; Давател на апликациони 

услуги со Апликационо програмски интерфејс 

(API) софтвер за управување, следење, 

известување и мерење медиумско планирање, 

медиумско купување и рекламирање за други; 

Провајдери на онлајн платформа за огласи за 

купување, имено, обезбедување софтверски 

програми кои не може да се симнуваат кои 

овозможуваат купувачи и продавачи при онлајн 

рекламирање да купуваат и продаваат 

рекламен инвентар; Платформа како услуга 

(PAAS) со компјутерски софтвер платформи за 

користење при купување и ширење реклами; 

Давател на апликациони услуги (ASP) со 

софтвер за користење при купување, 

продавање, дизајнирање, управување, 

следење, вреднување, оптимизирање, целење, 

анализирање, достава, и известување на 

онлајн рекламирање и маркетинг; Давател на 

апликациони услуги (ASP) со софтвер за 

користење при дизајнирање и управување со 

онлајн рекламирање и маркетинг кампањи; 

Дизајнирање и развивање софтвер за 

компјутерски игри и софтвер за видео игри за 

користење со компјутери, програмски системи 

на видео игри и компјутерски мрежи; Развој на 

хардвер за користење во врска со електронски 

и интерактивни мултимедијални игри; Услуги на 

развој на електронски и интерактивни 

мултимедијални игри; Обезбедување онлајн 

страници што им овозможуваат на корисниците 

можност за прикачување, модифицирање и 

споделување содржини со виртуелна реалност, 

информации, искуства и податоци; 

Обезбедување онлајн страници што им 

овозможува на корисниците можност за 

прикачување, модифицирање и споделување 

содржини со зголемена реалност, информации, 

искуства и податоци; Обезбедување онлајн 

страници што им овозможува корисниците 

можност за прикачување, модифицирање и 

споделување содржини со измешана реалност, 

информации, искуства и податоци; Услуги на 

дизајн, инженерство, истражувања, развој и 

тестирање во областа на развој на мобилни 

софтверски апликации поврзан со користење и 

функционалност на хиперлинкови; Техничко 

советување во областа на развој на мобилни 

софтверски апликации  поврзани со користење 

и функционалност на хиперлинкови; 

Обезбедување софтвер кој овозможува развој, 

испитување, тестирање, и одржување на 

мобилни софтверски апликации за преносни 

компјутерски уреди; Образовни услуги, имено, 

организирање и спроведување конференции и 

семинари во областа на вештачката 

интелегенција и Интернет на нештата; 

Обезбедување кориснички услуги за 

автентификација преку користење на единствен 

пристап и софтвер технологија за трансакции 

со електронска трговија; Обезбедување 

кориснички услуги за автентификација на 

електронски пренос на фондови, кредитни и 

дебитни картички и електронски чековни 

трансакции со користење на единствен пристап 

и софтвер технологија; Обезбедување 

Апликационо програмски интерфејс (API) кој 

овозможува корисниците да прават електронски 

бизнис трансакции преку Интернет; 

Обезбедување софтвер за обработка на 

електронски плаќања; Платформа како услуга 

(PAAS) услуги со компјутерски софтвер кој 

овозможува корисниците да остваруваат 

бизнис трансакции и електронска трговија; 

Обезбедување Апликационо програмски 

интерфејс (API) софтвер за користење при 

електронски пораки и пренос на звук, видео, 
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слики, текст, содржини и податоци; Платформа 

како услуга (PAAS) со компјутерски софтверски 

платформи за електронски пораки и пренос на 

звук, видео, фотографии, слики, текст, графика 

и податоци; Обезбедување софтвер за 

електронски пораки; Услуги на мапирање; 

Обезбедување софтвер за услуги на мапирање; 

Давател на апликациони услуги (ASP) со 

софтвер за услуги на мапирање; Обезбедување 

софтвер за споделување и прикажување на 

локацијата на корисниците, планирање 

активности со други корисници и правење 

препораки; Давател на апликациони услуги 

(ASP) со софтвер кој овозможува или олеснува 

споделување и прикажување на локацијата на 

корисниците, планирање активности со други 

корисници и правење препораки; 

Обезбедување софтвер за социјално мапирање 

и мапирање на дестинации; Давател на 

апликациони услуги (ASP) со софтвер кој 

овозможува или олеснува социјално мапирање 

и мапирање на  дестинации; Обезбедување 

софтвер за закажување и правење резервации; 

Давател на апликациони услуги (ASP) со 

софтвер кој овозможува или олеснува 

закажување и правење резервации; 

Обезбедување Софтвер за нарачување и/или 

купување производи и услуги; Давател на 

апликациони услуги (ASP) со софтвер кој 

овозможува или олеснува порачување и/или 

купување производи и услуги; Обезбедување 

локациски свесен софтвер за пребарување, 

утврдување и споделување локација на 

производи, услуги и настани од интерес; 

Давател на апликациони услуги (ASP) со 

локациски свесен софтвер за пребарување, 

утврдување и споделување локација на 

производи, услуги и настани од интерес; 

Обезбедување софтвер за креирање, 

управување и пристапување до приватни групи 

во виртуелните заедници кои се креирани и 

администрирани од страна на корисниците; 

Обезбедување софтвер за пребарување и 

идентификување локални и локациски базирани 

точки од интерес, настани, ориентациски точки, 

можности за вработување, забава, културни 

настани, пазарење и понуди; Обезбедување 

софтвер за пребарување и идентификување 

можности за вработување; Обезбедување 

софтвер за идентификување кој овозможува 

корисниците да контактираат владини 

претставници; Обезбедување софтвер за 

обезбедување на виртуелни пазари; 

Обезбедување софтвер за обезбедување 

локациски базирани информации за времето; 

Обезбедување софтвер за обезбедување, 

поврзување, или стриминг на вести или 

информации за актуелни настани; 

Обезбедување софтвер за oлеснување на 

интеракција и комуникација помеѓу луѓето и AI 

(вештачка интелегенција) платформи; Давател 

на апликациони услуги (ASP) со софтвер кој 

овозможува или олеснува интеракција и 

комуникација помеѓу луѓето и AI (вештачка 

интелегенција) платформи; Дизајн на ефекти на 

зголемена реалност и виртуелна реалност за 

користење при модифицирање фотографии, 

слики, видеа и аудиовизуелни содржини; 

Обезбедување онлајн страници што им 

овозможуваат на корисниците можност за 

прикачување, модифицирање и споделување 

содржини со виртуелна реалност и податоци; 

Обезбедување онлајн страници што им 

овозможуваат на корисниците можност за 

прикачување, модифицирање и споделување 

содржини со зголемена реалност и податоци; 

Обезбедување онлајн страници што им 

овозможуваат на корисниците можност за 

прикачување, модифицирање и споделување 

содржини со измешана реалност и податоци; 

Провајдери на платформи за онлајн видео 

рекламно купување, имено, обезбедување 

софтверски програми кои не може да се 

симнуваат и овозможуваат купувачи и 

продавачи на онлајн видео рекламирање да 

купуваат и продаваат видео рекламен 
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инвентар; Платформа како услуга (PAAS) со 

компјутерски софтвер платформи за користење 

при купување и ширење реклами; Давател на 

апликациони услуги (ASP) со софтвер за 

користење при купување, продавање, следење, 

вреднување, оптимизирање, целење, 

анализирање, достава, и известување на 

онлајн рекламирање и маркетинг; Давател на 

апликациони услуги (ASP) со софтвер за 

користење при дизајнирање и управување со 

онлајн видео рекламирање и маркетинг 

кампањи; Обезбедување веб страници со 

онлајн можности за корисниците да се 

ангажираат во социјално вмрежување и да 

управуваат со нивните содржини при социјално 

вмрежување; Обезбедување софтвер за 

креирање и управување со профили на 

социјални медиуми и кориснички пристапи; 

Обезбедување софтвер за модифицирање 

фотографии, слики и звук, видео, и аудио-видео 

содржини со фотографски филтри и ефекти на 

зголемена реалност (AR), имено, графика, 

анимации, текст, цртежи, гео-ознаки, метадата 

ознаки, хиперлинкови; Софтвер за гледање и 

интеракција со група на електронски медиуми, 

имено, слики, аудиовизуелни и видео 

содржини, видео стриминг во живо, коментари, 

реклами, вести, и Интернет линкови; 

Обезбедување софтвер за пронаоѓање 

содржини и издавачки содржини, и за 

претплата за содржини; Обезбедување 

организирање слики, видео, и аудиовизуелни 

содржини со користење на метадата ознаки; 

Компјутерски услуги, имено, креирање 

виртуелни заедници за регистрирани корисници 

за споделување, гледање, претплата и 

соработка со слики, аудиовизуелни и видео 

содржини и поврзани податоци и информации; 

Давател на апликациони услуги (ASP) со 

софтвер за социјално вмрежување, управување 

со содржини за социјално вмрежување, 

креирање виртуелни заедници, и пренос на 

слики, аудиовизуелни и видео содржини, 

фотографии, видеа, податоци, текст, пораки, 

реклами, медиумски рекламни комуникации и 

информации; Давател на апликациони услуги 

(ASP) со Апликационо програмски интерфејс 

(API) софтвер кој олеснува онлајн услуги за 

социјално вмрежување, развивање софтвер 

апликации; Платформа како услуга (PAAS) со 

софтверски платформи за социјално 

вмрежување, управување со содржини за 

социјално вмрежување, креирање виртуелни 

заедници, и пренос на слики, аудиовизуелни и 

видео содржини, фотографии, видеа, податоци, 

текст, пораки, реклами, медиуми рекламни 

комуникации и информации; Изнајмување на 

софтвер што им овозможува на корисниците да 

прикачуваат, уредуваат, и споделуваат слики, 

видеа и аудиовизуелни содржини; Компјутерски 

услуги, имено, селектирање онлајн кориснички-

дефинирани содржини и реклами и креирање 

групи на социјални медиуми; Обезбедување 

софтвер за фотографирање и снимање на звук, 

аудиовизуелни и видео содржини; 

Обезбедување софтвер  за прикачување, 

симнување, архивирање, овозможување 

пренос, и споделување слики, аудиовизуелни и 

видео содржини и поврзани текстови и 

податоци; Обезбедување софтвер  за стриминг 

на мултимедијални забавни содржини; 

Обезбедување софтвер за креирање и 

одржуваање онлајн присуство за 

индивидуалци, групи, компании, и брендови; 

Обезбедување софтвер за огласувачи да 

комуницираат и соработуваат со онлајн 

заедниците; софтвер за лични асистенти; 

софтвер за социјални асистенти; 

Обезбедување софтвер кој не може да се 

симнува со онлајн олеснувања за привремено 

користење при испраќање и примање 

електронски пораки, инстант пораки, 

електронски пораки предупредувања и 

потсетници, фотографии, слики, графика, 

податоци, звук, видеа и аудиовизуелни 

содржини преку Интернет и комуникациски 
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мрежи; Софтвер за електронска трговија кој 

овозможува корисниците да прават електронски 

бизнис трансакции преку Интернет; 

Обезбедување привремено користење на 

компјутерски софтвер кој не може да се 

симнува за пристапување, прибирање, 

прикажување, уредување, поврзување, 

модифицирање, организирање, означување, 

стриминг, споделување, складирање,  пренос и 

поинакво обезбедување електронски медиуми, 

фотографии, слики, графика, звук, видеа, 

аудиовизуелни содржини, податоци и 

информации преку Интернет и комуникациски 

мрежи; Обезбедување привремено користење 

на компјутерски софтвер кој не може да се 

симнува за користење при oлеснување на глас 

преку Интернет протокол (VOIP) повици, 

телефонски повици, видео повици, текст 

пораки, електронски пораки, инстант пораки, и 

услуги на онлајн социјално вмрежување; 

Давател на апликациони услуги (ASP) услуги со 

софтвер кој овозможува или олеснува глас 

преку Интернет протокол (VOIP) повици, 

телефонски повици, видео повици, текст 

пораки, електронски пораки, инстант пораки, и 

услуги на онлајн социјално вмрежување; 

Компјутерски услуги, имено, обезбедување 

информации во областа на технологијата и 

софтверски развој преку Интернет и 

комуникациски мрежи; Обезбедување софтвер 

за користење при снимање и уредување 

фотографии и снимање и уредување видеа; 

Давател на апликациони услуги (ASP) со 

софтвер кој овојможува или олеснува снимање 

и уредување фотографии и снимање и 

уредување видеа; Дизајн и развој на хардвер и 

софтвер за компјутерски игри; Дизајн и развој 

на хардвер и софтвер за виртуелна реалност; 

Дизајн и развој на хардвер и софтвер за 

измешана реалност; Дизајн и развој на хардвер 

и софтвер за видео игри; Обезбедување 

привремено користење на софтверски 

апликации кои не може да се симнуваат за 

социјално вмрежување, креирање виртуелни 

заедници, и пренос на содржини со виртуелна 

реалност и податоци; Компјутерски услуги во 

вид на обезбедување кроени онлајн страници 

со кориснички-дефинирани или специфицирани 

информации, лични профили, виртуелна 

реалност и содржини со зголемена реалност и 

податоци; Услуги на компјутерско 

програмирање за креирање видеа и игри со 

виртуелна реалност; Дизајн и развој на хардвер 

и софтвер за зголемена реалност; развој на 

софтвер; Развој на интерактивен 

мултимедијален софтвер; Одржување и 

поправка на компјутерски софтвер; 

Обезбедување привремено користење на 

компјутерски софтвер кој не може да се 

симнува за пренос, споделување, примање, 

симнување, прикажување, интеракција и 

пренесување на содржини, текст, визуелни 

дела, звучни дела, аудиовизуелни дела, дела 

од литературата, податоци, датотеки, 

документи и електронски дела; Компјутерски 

услуги, имено, обезбедување информации во 

областа на технологијата и софтверски развој 

преку глобални компјутерски мрежи; Услуги на 

техничка поддршка, имено, откривање на 

проблеми во вид на дијагностика на 

компјутерски хардвер и софтверски проблеми; 

Компјутерски услуги, имено, услуги на 

провајдери на хостирање во облак; 

Обезбедување привремено користење на 

онлајн компјутерски софтвер во облак кој не 

може да се симнува за користење при 

електронско складирање на податоци; 

Обезбедување привремено користење на 

онлајн компјутерски софтвер во облак кој не 

може да се симнува за апликации за виртуелна, 

и зголемена реалност и опкружување; Услуги 

на споделување на датотеки, имено, 

обезбедување онлајн олеснувања за други со 

технологија која овозможува корисниците да 

прикачуваат и симнуваат електронски датотеки; 

Компјутерски услуги, имено, хостирање 
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електронски олеснувања за други за 

интерактивни дискусии преку комуникациски 

мрежи; Обезбедување онлајн софтвер кој не 

може да се симнува; Давател на апликациони 

услуги, имено, обезбедување, хостирање, 

управување, развивање, и одржуваање 

апликации, софтвер, веб страници, и бази со 

податоци во областа на безжичните 

комуникации, мобилен пристап до информации, 

и далечинско управување со податоци за 

безжична достава на содржини за рачни 

компјутери, лаптопи и мобилни електронски 

уреди; Давател на апликациони услуги (ASP); 

Обезбедување онлајн олеснувања кои им 

даваат можност на корисниците за 

прикачување, модифицирање и споделување 

звук, видео, фотографски слики, текст, графика 

и податоци; Обезбедување привремено 

користење на онлајн софтвер кој не може да се 

симнува и апликации за инстант пораки, глас 

преку Интернет протокол (VOIP), видео 

конференции, и звучни конференции; 

Компјутерски услуги, имено, креирање онлајн 

заедници за регистрираните корисници да се 

ангажираат во социјално вмрежување; Услуги 

за кодирање на податоци; Кодиран електронски 

пренос и достава на спасени податоци; 

Обезбедување софтвер и апликации за 

управување со односот со потрошувачи (CRM); 

Давател на апликациони услуги (ASP) со 

софтвер за управување со односот со 

потрошувачи (CRM); Обезбедување онлајн 

услуги на софтвер платформа која им 

овозможува на корисниците да постираат 

вреднувања, мислења, референци и препораки 

поврзани со бизниси, ресторани, обезбедувачи 

на услуги, настани, јавни услуги и владини 

агенции; Компјутерски услуги, посебно, Давател 

на апликациони услуги со Апликационо 

програмски интерфејс (API) софтвер за 

управување со односот со потрошувачи (CRM); 

Хостирање на дигитални [виртуелна реалност и 

зголемена реалност] содржини на Интернет; 

Научни и технолошки услуги и истражувања и 

дизајн поврзан со тоа; Услуги на индустриски 

анализи и истражувања; Компјутерски услуги, 

имено, обезбедување далечинско управување 

на уреди преку компјутерски мрежи, безжични 

мрежи или Интернет; Обезбедување софтвер 

за oлеснување и организирање на 

финансирањето и дистрибуцијата на собрани 

фондови и дoнации; Обезбедување софтвер за 

онлајн хуманитарни услуги за собирање 

фондови и услуги на финансиски донации   

кл. 45  Услуги на социјално претставување, 

вмрежување и состанување; Обезбедување 

пристап до компјутерски бази на податоци и 

онлајн бази на податоци кои може да се 

пребаруваат во областите на социјално 

вмрежување, социјално претставување и 

состанување; Обезбедување информации во 

областа на личниот развој, себе-подобрување, 

себе-исполнување, добротворни, 

филантропски, волонтерски, јавни и 

општествени услуги, и хуманитарни активности; 

Обезбедување консиерж услуги за други, 

имено, правење резервации, потпомагање при 

купување, организирање испораки, 

организирање побарани лични аранжмани, 

обезбедување препораки за производи и 

услуги, обезбедување специфични 

потрошувачки информации за остварување на 

индивидуалните потреби и обезбедување на 

електронски потсетници и известувања; Услуги 

на онлајн социјално вмрежување; 

Обезбедување информации во форма на бази 

со податоци со информации во областа на 

социјално вмрежување и социјално 

претставување; Услуги за верификација на 

корисници; Услуги за верификација на 

идентификација; Услуги за верификација на 

бизнис идентификација; Правни услуги  

 

(210) TM  2018/86 (220) 08/02/2018 

(442) 30/04/2018 

(731) CENTURY 21 REAL ESTATE LLC 
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175 Park Avenue, Madison, NJ 07940, US 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

 

CENTURY 21 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на бизнис; 

управување со бизнис, канцелариски работи, 

рекламни услуги, советување за водење бизнис 

и организација; анализа на водење бизнис; 

администрација и водење компании; услуги на 

бизнис консалтинг, менацмент и планирање во 

областа на недвижности; поддршка во водење 

комерцијален бизнис во облик на франшиза; 

советодавни услуги за водење бизнис кој се 

однесува на франшиза; бизнис совет и 

поддршка во однос на услуги за франшиза, 

имено, обезбедување бизнис поддршка во 

воспоставување и/или работење на брокерски 

бизниси за недвижности; поддршка во 

воспоставување и/или работење на брокерски 

бизниси за недвижности/; продажен менацмент 

на недвижности; рекламни услуги за 

недвижности; маркетинг услуги за недвижности, 

имено, он-лајн услуги вклучувајќи тури низ 

станбени и деловни недвижности; 

обезбедување недвижности за потенциј&пни 

купувачи; поврзување на потрошувачи со 

професионалци за недвижности во областа на 

услуги за недвижности преку интернет; 

обезбедување бизнис планирање и маркетинг 

решенија за професионалци за недвижности; 

обезбедување потенцијални купувачи за 

индустријата за недвижности; обезбедување 

интерактивна веб страница за недвижности која 

ќе промовира домување и станбени објекти 

преку понудување на потенцијалните купувачи 

и закупци видео прошетка низ објектите, нивен 

опис, текст, цена, локација, мапа и други 

информации кои би биле од важност за 

потенцијален купувач или закупец во 

донесувањето одлука за купување или 

изнајмување; составување списоци на агенции 

за недвижности; организирање на прикажување 

и изложби на домување и недвижности за 

промоција или рекламни цели; аукција на 

недвижности  

 

(210) TM  2018/87 (220) 08/02/2018 

(442) 30/04/2018 

(731) CENTURY 21 REAL ESTATE LLC 

175 Park Avenue, Madison, NJ 07940, US 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

 
(531) 26.01.17 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на бизнис; 

управување со бизнис, канцелариски работи, 

рекламни услуги, советување за водење бизнис 

и организација; анализа на водење бизнис; 

администрација и водење компании; услуги на 

бизнис консалтинг, менацмент и планирање во 

областа на недвижности; поддршка во водење 

комерцијален бизнис во облик на франшиза; 

советодавни услуги за водење бизнис кој се 

однесува на франшиза; бизнис совет и 

поддршка во однос на услуги за франшиза, 

имено, обезбедување бизнис поддршка во 

воспоставување и/или работење на брокерски 

бизниси за недвижности; поддршка во 

воспоставување и/или работење на брокерски 
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бизниси за недвижности/; продажен менацмент 

на недвижности; рекламни услуги за 

недвижности; маркетинг услуги за недвижности, 

имено, он-лајн услуги вклучувајќи тури низ 

станбени и деловни недвижности; 

обезбедување недвижности за потенциј&пни 

купувачи; поврзување на потрошувачи со 

професионалци за недвижности во областа на 

услуги за недвижности преку интернет; 

обезбедување бизнис планирање и маркетинг 

решенија за професионалци за недвижности; 

обезбедување потенцијални купувачи за 

индустријата за недвижности; обезбедување 

интерактивна веб страница за недвижности која 

ќе промовира домување и станбени објекти 

преку понудување на потенцијалните купувачи 

и закупци видео прошетка низ објектите, нивен 

опис, текст, цена, локација, мапа и други 

информации кои би биле од важност за 

потенцијален купувач или закупец во 

донесувањето одлука за купување или 

изнајмување; составување списоци на агенции 

за недвижности; организирање на прикажување 

и изложби на домување и недвижности за 

промоција или рекламни цели; аукција на 

недвижности  

кл. 36  oсигурување;финансиски 

работи;монетарни работи;работи со 

недвижности;брокерски работи со 

недвижности;услуги околу франшиза, имено, 

обезбедување финансиски информации и совет 

во однос на воспоставување и/или работење на 

брокерски бизнис за недвижности;услуги околу 

недвижности, вклучувајќи организирање 

осигурување во врска со сопственост и 

финансирање недвижности за други;услуги на 

управување со недвижен имот;услуги на 

агенција за недвижности;лизинг на 

недвижности;проценка и определување 

вредност на недвижности;услуги на 

изнајмување на недвижности, имено, 

изнајмување на станбен простор;обезбедување 

информации во областа на недвижности преку 

поврзување на конкретна веб страница со други 

веб страници кои содржат информации за 

недвижности;услуги на инвестиции во 

недвижности во смисла на купување и 

продавање на недвижности за други;услуги на 

залог на депозит на недвижности;услуги околу 

недвижности, имено, менаџирање на 

изнајмување имот;обезбедување список на 

недвижности и информации за недвижности 

преку интернет;обезбедување информации во 

областа на недвижности преку интернет;услуги 

на агенција за недвижности за деловен и 

станбен простор;услуги околу недвижности, 

имено, обезбедување он-лајн прашања за 

помош на корисниците да ги определат 

најдобрите соседства и заедници соодветни на 

нивните индивидуални потреби и 

преференци;обезбедување на база на 

податоци со информации за список на станбени 

недвижности во различни соседства и заедници  

 

(210) TM  2018/90 (220) 09/02/2018 

(442) 30/04/2018 

(731) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

EBOVIZA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  вакцински препарати  

 

(210) TM  2018/91 (220) 09/02/2018 

(442) 30/04/2018 

(731) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 
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(540)  

 

EBVAKSA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  вакцински препарати  

 

(210) TM  2018/92 (220) 09/02/2018 

(442) 30/04/2018 

(731) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

ERVEBO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  вакцински препарати  

 

(210) TM  2018/93 (220) 09/02/2018 

(442) 30/04/2018 

(731) ЕЛКОТЕХНА доо  

ул. Народен Фронт бр. 5/2-4, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) зелена и кафена 

(531) 05.01.01;27.05.17 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 19  шперплочи  

 

(210) TM  2018/97 (220) 12/02/2018 

(442) 30/04/2018 

(731) Лилјана Крстаноска Перовски 

с. Љубаништа, Охрид, MK 

(540)  

 
(591) бела, црна, црвена 

(531) 02.03.23;27.05.09;27.05.11 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 14  накит  

кл. 18  чанти  

кл. 25  облека  

кл. 42  дизајнирање облека  

 

(210) TM  2018/98 (220) 12/02/2018 

(442) 30/04/2018 

(731) Лилјана Крстаноска Перовски 

с. Љубаништа, Охрид, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) бела, црна, црвена 

(531) 02.03.23;27.03.01;27.05.09;27.05.11 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 14  накит  

кл. 18  чанти  

кл. 25  облека  

кл. 42  дизајнирање облека  

 

(210) TM  2018/103 (220) 15/02/2018 

(442) 30/04/2018 
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(731) E.I. du Pont de Nemours and Company 

Chestnut Run Plaza, 974 Centre Road, 

Wilmington, DE 19805, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

VIVOLT 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  земјоделски адјуванти  

 

(210) TM  2018/107 (220) 16/02/2018 

(442) 30/04/2018 

(731) Друштво за трговија и услуги ТАРГЕТ 

ГРУП ДОО Скопје 

ул. Загребска бр. 28А-1/1/8, Центар, Скопје, 

MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) сина и црвена 

(531) 26.04.09;27.05.17 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  анализирање (финансиско 

анализирање), информации (финансиски 

информации), советување во врска со 

финансии, управување (финансиско 

управување) финансиски услуги  

 

(210) TM  2018/110 (220) 16/02/2018 

(442) 30/04/2018 

(731) Друштво за трговија и услуги ТАРГЕТ 

ГРУП ДОО Скопје 

ул. Загребска бр. 28А-1/1/8, Центар, Скопје, 

MK 

(540)  

 
(591) сива и црвена 

(531) 27.01.01;27.05.09 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  анализирање (финансиско 

анализирање), информации (финансиски 

информации), советување во врска со 

финансии, управување (финансиско 

управување) финансиски услуги  

 

(210) TM  2018/116 (220) 16/02/2018 

(442) 30/04/2018 

(731) Љупчо Стојковски 

ул.Славчо Стојменски 19б, Скопје, MK 

(740) Елена Кипријановиќ  

ул. 4 бр.1 с. Орешани 1053 Зелениково 

(540)  

 

BUJOTO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 20  арматура за домаќинство, /неметална/, 

арматура за кревет/неметална/, бифе на 

тркалца /покуќнина/, дивани, дрвени рамки за 

кревет, душеци, закачалки /мебел/, канабиња 

/дивани/, канцелариски мебел, класиери/полици 

за класиери/, клупи /мебел/, книжарници 

/полици за книжарници/, комоди, кревети, 

кревети/тркала за кревети/ неметални, маси, 

маси за масажа, маси за пишување, маси за 

пишување/мебел/, масичка за апарати за 

пишување, масичка за миење /покуќнина/, 

масичка за ставање јадење, метални каси, 

метални столови, мијалници /простирки за 

мијалници/, натписни плочи од дрво или 
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пластика, ногарки за пилење дрва, огледала, 

ормани, ормани со прегради, плочи за маси, 

покуќнина, покуќнина /врати за покуќнина/, 

покуќнина /дрвени плочи за покуќнина/, 

покуќнина /пласични детали за покуќнината/, 

покуќнина /полици за покуќнина/, покуќнина 

/тркалца за покуќнина/ неметални, полици, 

прозорци /окови на прозорци/ неметални, 

пултови, софи, стаклени ормани /покуќнина/, 

сталак за списанија, сталак за читање, сталак 

/мебел/, стилски мебел, столарска маса 

/неметална., стилски мебел, столови, столови 

без наслонувач /табуретки/, столови за 

починување /покучнина/, тоалетни масички, 

училишен мебел, фиоки, шкафови за лекови, 

шкафови за садови, шкафови за храна 

/неметални/, мебел за кујни, мебел за детски 

соби  

кл. 35  изнајмување рекламен простор, 

изнајмување рекламен материјал, огласување 

/рекпамирање/, организирање изложби во 

комерцијални и рекламни цели, Промоција 

/продажба за трето лице/, пропагандни 

дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, 

рекламирање по пат на радио, рекпамирање по 

пат телевизија, рекламни агенции, рекламни 

огласи /ширење на рекламни огласи/, услуги 

при продажба на големо и мало со мебел, бела 

техника, музички системи, апарати за 

домаќинство, телевизори  

кл. 41  видео ленти /изнајмување на видео 

ленти/, видео ленти /производство на филмови 

на видео ленти/, изложби /организирање 

изложби/ во културни или воспитни цели, 

изнајмување радио и телевизиски апарати, 

изнајмување видео ленти, кино-студио, кино 

сали /користење кино сали/, киноапаратура 

/изнајмување киноапаратура и прибор/, 

конференции /организирање и водење 

конференции/, конгреси /организирање и 

водење конгреси/, магнотоскопи /изнајмување 

магнетоскопи/, монтажа на радио и телевизиски 

програми, приредби /изнајмување декор на 

приредби/, приредби /одржување на приредби/, 

разговори /организирање и водење на 

рзговори/, разонода, разонода по пат на радио, 

разонода по пат на телевизија, студио за 

снимање /услуги на студио за снимање/, тонски 

снимки /изнајмување на тонски снимки/, 

филмови /изнајмување филмови/, продукција 

на телевизиска програма  

 

(210) TM  2018/117 (220) 16/02/2018 

(442) 30/04/2018 

(731) Љупчо Стојковски 

ул.Славчо Стојменски 19б, Скопје, MK 

(740) Елена Кипријановиќ  

ул. 4 бр.1 с. Орешани 1053 Зелениково 

(540)  

 
(591) жолта, црна 

(531) 27.05.25 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 20  арматура за домаќинство, /неметална/, 

арматура за кревет/неметална/, бифе на 

тркалца /покуќнина/, дивани, дрвени рамки за 

кревет, душеци, закачалки /мебел/, канабиња 

/дивани/, канцелариски мебел, класиери/полици 

за класиери/, клупи /мебел/, книжарници 

/полици за книжарници/, комоди, кревети, 

кревети/тркала за кревети/ неметални, маси, 

маси за масажа, маси за пишување, маси за 

пишување/мебел/, масичка за апарати за 

пишување, масичка за миење /покуќнина/, 

масичка за ставање јадење, метални каси, 

метални столови, мијалници /простирки за 

мијалници/, натписни плочи од дрво или 
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пластика, ногарки за пилење дрва, огледала, 

ормани, ормани со прегради, плочи за маси, 

покуќнина, покуќнина /врати за покуќнина/, 

покуќнина /дрвени плочи за покуќнина/, 

покуќнина /пласични детали за покуќнината/, 

покуќнина /полици за покуќнина/, покуќнина 

/тркалца за покуќнина/ неметални, полици, 

прозорци /окови на прозорци/ неметални, 

пултови, софи, стаклени ормани /покуќнина/, 

сталак за списанија, сталак за читање, сталак 

/мебел/, стилски мебел, столарска маса 

/неметална., стилски мебел, столови, столови 

без наслонувач /табуретки/, столови за 

починување /покучнина/, тоалетни масички, 

училишен мебел, фиоки, шкафови за лекови, 

шкафови за садови, шкафови за храна 

/неметални/, мебел за кујни, мебел за детски 

соби  

кл. 35  изнајмување рекламен простор, 

изнајмување рекламен материјал, огласување 

/рекпамирање/, организирање изложби во 

комерцијални и рекламни цели, Промоција 

/продажба за трето лице/, пропагандни 

дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, 

рекламирање по пат на радио, рекпамирање по 

пат телевизија, рекламни агенции, рекламни 

огласи /ширење на рекламни огласи/, услуги 

при продажба на големо и мало со мебел, бела 

техника, музички системи, апарати за 

домаќинство, телевизори  

кл. 41  видео ленти /изнајмување на видео 

ленти/, видео ленти /производство на филмови 

на видео ленти/, изложби /организирање 

изложби/ во културни или воспитни цели, 

изнајмување радио и телевизиски апарати, 

изнајмување видео ленти, кино-студио, кино 

сали /користење кино сали/, киноапаратура 

/изнајмување киноапаратура и прибор/, 

конференции /организирање и водење 

конференции/, конгреси /организирање и 

водење конгреси/, магнотоскопи /изнајмување 

магнетоскопи/, монтажа на радио и телевизиски 

програми, приредби /изнајмување декор на 

приредби/, приредби /одржување на приредби/, 

разговори /организирање и водење на 

рзговори/, разонода, разонода по пат на радио, 

разонода по пат на телевизија, студио за 

снимање /услуги на студио за снимање/, тонски 

снимки /изнајмување на тонски снимки/, 

филмови /изнајмување филмови/, продукција 

на телевизиска програма  

 

(210) TM  2018/118 (220) 16/02/2018 

(442) 30/04/2018 

(731) ДУПТУ СОМВИЛ ДОО Скопје 

бул. АВНОЈ бр. 38/1-1, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бела, црвена, жолта, зелена, портокалова 

(531) 08.01.07;27.05.04;27.05.25 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги за подготовка на храна и пијалоци  

 

(210) TM  2018/119 (220) 16/02/2018 

(442) 30/04/2018 

(731) Трговско друштво за внатрешна и 

надворешна трговија КАРБОН дооел Скопје 

ул. Скупи бр. 82а, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) сина и бела 

(531) 26.01.18;27.05.25 

(554)  

(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 
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за сликарите, декоратерите, печатарите и 

уметниците  

кл. 16  канцелариски прибор и прибор за 

цртање  

 

(210) TM  2018/120 (220) 16/02/2018 

(442) 30/04/2018 

(731) Amazon Europe Core S.à.r.l. 

5, Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, LU 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 
(531) 24.15.13;27.05.17 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  научни, поморски, геодетски, 

фотографски, кинематографски и оптички 

апарати и инструменти, апарати и инструменти 

за мерење тежина, мерење, сигнализирање, 

проверка (контрола), апарати и инструменти за 

спасување и обучување; апарати и инструменти 

за спроведување, вклучување и исклучување, 

трансформирање, акумулирање, регулирање 

или контролирање на електрична енергија; 

апарати за снимање, пренос или репродукција 

на звук или слики; магнетски носачи на 

податоци, дискови за снимање; компакт 

дискови, ДВД-а (DVD дискови) и други медиуми 

за дигитално снимање; автоматски машини и 

механизми за апаратите што се активираат со 

жетони; регистарски каси, машини за сметање, 

опрема за обработка на податоци, компјутерски 

софтвер; компјутерски софтвер за 

проследување (стриминг), емитување, 

пренесување, дистрибуирање, репродукција, 

организирање и споделување на музика, аудио, 

видео, игри, аудиовизуелни, мултимедијални 

содржини и други податоци преку глобална 

комуникациска мрежа; компјутерски софтвер за 

употреба при авторизација (пишување), 

симнување, пренесување, примање, 

уредување, вадење, кодирање, декодирање, 

играње, гледање, складирање (чување) и 

организирање на текст, податоци, слики, аудио 

и видео датотеки, како и мултимедијални 

содржини; компјутерски софтвер кој им 

овозможува на корисниците да гледаат или 

слушаат аудио, видео, текст и мултимедијални 

содржини; компјутерски софтвер за креирање и 

обезбедување на кориснички пристап до базите 

на податоци што се пребаруваат со 

информации и податоци; софтвер за 

пребарувачки машини; компјутерски софтвер за 

безжична испорака на содржини; компјутерски 

софтвер за пристап до онлајн информации; 

компјутерски софтвер за олеснување на 

плаќањата и онлајн трансакциите; компјутерски 

софтвер за употреба во ширење на реклами за 

други; компјутерски софтвер за употреба во 

споделувањето на информации за производи, 

услуги и зделки; компјутерски софтвер за 

електронско складирање (чување) на податоци; 

компјутерски софтвер за препознавање на 

слики и говор; компјутерски софтвер за 

домашна автоматизација; компјутерски 

софтвер за купување, пристап и гледање 

филмови, ТВ емисии, видеа, музика и 

мултимедијални содржини; софтвер за 

интернет пребарувач; аудиовизуелни снимки 

кои содржат забавни програми; музички 

датотеки со можност за превземање; 

аудиовизуелни и мултимедијални содржини со 

можност за превземање кои содржат фиктивни 

и нефиктивни приказни на различни теми 

обезбедени преку услугата видео-по-барање; 

филмови и телевизиски емисии со можност да 

се превземат кои содржат фиктивни и 

нефиктивни приказни на различни теми, како и 

аудио и видео снимки кои содржат фиктивни и 

нефиктивни приказни на различни теми; 

дигитални медиуми, имено, претходно снимени 
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дигитални видео дискови, дигитални 

разноврсни дискови; аудио и видео снимкни со 

можност за превземање, ДВД-а, и дигитални 

дискови со висока дефиниција кои содржат 

фиктивни и нефиктивни приказни на различни 

теми; аудио датотеки, мултимедијални 

датотеки, текстуални датотеки, пишани 

документи, аудио материјал, видео материјал 

со можност за превземање кои содржат 

фиктивни и нефиктивни содржини на различни 

теми; мобилни апликации со можност да се 

превземат кои им овозможуваат на 

корисниците пристап до музика, аудио, видео, 

игри, аудиовизуелни, мултимедијални содржини 

и други податоци; дигитални медиумски 

стриминг уреди; сет-топ боксови (сет-топ кутии); 

преносни и рачни електронски уреди за 

пренесување, складирање, манипулирање, 

снимање и разгледување на текст, слики, 

аудио, видео и податоци, вклучувајќи преку 

глобални компјутерски мрежи, безжични мрежи, 

како  и електронски комуникациски мрежи и 

нивни елетронски и механички делови и 

фитинзи; компјутери, таблет компјутери, аудио 

и видео плеери, електронски лични 

организатори, лични дигитални асистенти, и 

уреди за глобален позиционен систем како и 

нивни елетронски и механички делови и 

фитинзи; компјутерски периферни уреди; 

компјутерски компоненти; монитори, дисплеи, 

жици, кабли, модеми, принтери, диск драјвови, 

адаптери, адаптерски картички, кабелски 

конектори, приклучни конектори, конектори за 

електрична енергија, докинг станици (станици 

за полнење), како и драјвери; полначи за 

батерии; батериски пакувања (акумулаторни 

пакети); мемориски картички и читачи на 

мемориски картички; слушалки за на глава и 

слушалки за во уши; звучници, микрофони, и 

слушалки со микрофон (уреди за на глава); 

футроли, навлаки, и држачи за преносни и 

рачни електронски уреди и компјутери; 

далечински управувачи за преносни и рачни 

електронски уреди и компјутери; магнетски 

кодирани гифт картички; компјутерски софтвер 

за собирање, организирање, модифицирање, 

означување, пренесување и споделување на 

податоци и информации; софтвер за пренос и 

прикажување текст, слика и звук; компјутерски 

софтвер за онлајн шопинг (купување); 

компјутерски хардвер; компјутерски чипови; 

батерии; рачни уреди за контролирање на 

телевизори, звучници, засилувачи, стерео 

системи и системи за забава; компјутерски 

софтвер за управување со информации; 

софтвер за синхронизација на база на 

податоци; компјутерски програми за пристап, 

разгледување и пребарување на онлајн бази на 

податоци; софтвер за синхронизација на 

податоци помеѓу оддалечена станица или уред 

и фиксна или далечна станица или уред; 

софтвер за телекомуникација и комуникација 

преку локални или глобални комуникациски 

мрежи; софтвер за пристап до комуникациски 

мрежи вклучувајчи го интернетот; софтвер за 

анализирање и поврат на податоци; софтвер за 

бекап на компјутерски систем; радија, радио 

предаватели, и приемници; медиа плеери, 

аудио звучници; аудио компоненти и додатоци; 

телефони; мобилни телефони; аудио 

засилувачи и приемници; апарати и 

инструменти за звучен ефект за употреба со 

музички инструменти; електронски тонски 

генератори за употреба со музички 

инструменти; електронски компоненти за 

употреба со музички инструменти; играчка 

аудио апарат; аудио звучници, телефонски 

апарати, телекомуникациски уреди, и 

компјутери за употреба во моторни возила; 

апарати за снимање на глас и за препознавање 

на глас; апарати за мрежна комуникација; 

опрема и инструменти за електронска 

комуникација; телекомуникациски апарати и 

инструменти; камери; камкордери; 

кинематографски камери; футроли особено 

направени за фотографски апарати и 
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инструменти; центрирачки апарати за 

фотографски фолии (транспаренти); леќи за 

блиску (за крупен кадар); екрани за проекции; 

апарати за проекции; телевизии; телевизиси 

приемници; телевизиски монитори; стерео 

системи, системи за домашно кино и системи за 

домашна забава; софтвер за развој на 

апликации; компјутерски софтвер кој се користи 

во развојот на други софтверски апликации; 

софтвер за компјутерски оперативен систем; 

компјутерски софтвер за конфигурирање, 

управување и контрола на мобилни уреди, 

уреди за носење, мобилни телефони, 

компјутери и компјутерски периферни уреди, 

како и аудио и видео плеери; компјутерски 

софтвер за создавање бази на податоци што се 

пребаруваат со информации и податоци за 

бази на податоци на пир-ту-пир социјално 

вмрежување; софтвер за компјутерски игри; 

електронски книги, списанија, периодични 

изданија, билтени, весници, списанија 

(дневници) и други публикации со можност да 

се превземат; информатичка технологија и 

аудиовизуелна опрема; тонови за ѕвонење 

(ринг тон / мелодија) за мобилни телефони со 

можност за превземање; анимирани цртани 

филмови; интеркомуникациски апарати; 

смартфони (паметни телефони); преносни 

телефони; телефонски апарати; телефонски 

приемници; телефонски предаватели; 

видеотелефони; фонографски записи, дискови 

за снимање звук; ленти за снимање звук; 

носачи на звучни записи; видео касети; касети 

за видео игри; видеокасети; компјутерски 

мемориски уреди; микропроцесори; модеми; 3Д 

очила; ремени, алки, ленти и стегачи за 

преносливи и рачни дигитални електронски 

уреди за снимање организирање, пренесување, 

манипулирање и преглед на текст, податоци, 

аудио, слики и видео датотеки; торби и 

футроли прилагодени или обликувани за да 

содржат дигитални музички и/или видео 

плеери, рачни компјутери, лични дигитални 

асистенти, електронски организатори и 

електронски тефтери; прирачници за користење 

во електронски читлив, машински читлив или 

компјутерски читлив облик за употреба со, и за 

продажба како единица со, претходно 

наведените производи  

кл. 38  телекомуникации; видео-на-барање 

пренос; услуги на пренос на интернет протокол 

телевизија (IPTV); електронски пренос на аудио 

и видео датотеки кои се проследени и со 

можност да се превземат преку компјутер и 

други комуникациски мрежи; електронски 

пренос на информации и податоци; 

електронски пренос и проследување на 

дигитални медиумски содржини за други преку 

глобални и локални компјутерски мрежи; 

телекомуникациски услуги, имено, пренос и 

проследување на глас, податоци, слики, 

филмови, телевизиски програми, аудио и 

аудиовизуелни програми и други дигитални 

медиумски содржини и информации преку 

телекомуникациски мрежи, безжични 

комуникациски мрежи, и интернет; 

проследување на аудио, видео и 

аудиовизуелни материјали на интернет, 

комуникациски мрежи и безжични 

телекомуникациски мрежи;  проследување на 

податоци; проследување на музика, филмови, 

филмови, ТВ емисии и игри на интернет; услуги 

на емитување (радиодифузни сервиси); услуги 

на аудио и видео емитување; емитување на 

кинематографски филмови и аудиовизуелни 

програми; услуги за аудио и видео емитување 

базирани на претплата преку Интернет; услуги 

за емитување и обезбедување на 

телекомуникациски пристап до филмови, 

телевизиски програми, аудио и аудиовизуелни 

програми и други дигитални медиумски 

содржини и информации, обезбедени преку 

услугата видео-по-барање; услуги на интернет 

емитување; услуги на радио интернет 

емитување; телекомуникациски услуги, имено, 

пренос на емисии (видеа или настани преку 
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интернет / webcasts); пренос на дигитални 

датотеки; пренос на дигитални содржини преку 

компјутерски мрежи, интернет, DSL, кабелски 

мрежи, дигитално превземање, дигитално 

проследување, видео-на-барање, (во близина)-

видео-на-барање (near-video-on-demand), ТВ, 

бесплатна (free-to-air) телевизија, плати-по-

гледање (pay-per-view) ТВ, сателит, кабел, 

телефон или мобилен телефон; електронски 

пренос на дигитални датотеки со слики помеѓу 

интернет корисниците; oбезбедување пристап 

до онлајн директориуми, бази на податоци, веб-

сајтови, блогови и референтни материјали; 

пренос на вести; испорака на пораки преку 

електронски пренос; електронски пренос на 

пошта и пораки; услуги на подкасти (објавување 

дигитални медиумски датотеки); обезбедување 

на он-лајн виртуелни простории за разговор за 

социјално вмрежување; обезбедување он-лајн 

форум за пренос на пораки помеѓу 

компјутерските корисници и пренос на 

фотографии, видеа, текст, податоци, слики и 

звук; телекомуникациски услуги, имено, 

обезбедување онлајн електронски огласни 

табли за пренос на пораки помеѓу 

компјутерските корисници во врска со забава; 

обезбедување услуги на телекомуникациско 

поврзување за пренос на слики, пораки, аудио, 

визуелни, аудиовизуелни и мутлимедијални 

дела помеѓу мобилните телефони, смартфони 

(паметни телефони), преносливите електронски 

уреди, преносливите дигитални уреди, таблети 

или компјутери; пренос на телевизиски и 

филмски водичи; комуникација помеѓу 

компјутерите; обезбедување на време за 

пристап до мултимедијални материјали на 

интернет; обезбедување на телекомуникациски 

врски со компјутерски бази на податоци; пренос 

на податоци преку аудиовизуелни апарати 

контролирани со уреди за обработка на 

податоци или компјутери; услуги на 

телекомникациско насочување и спојување; 

изнајмување на време за пристап до глобални 

компјутерски мрежи; онлајн пренос на (картички 

за изразување) честитки; изнајмување на 

апарати за праќање пораки; изнајмување на 

модеми; изнајмување на телекомуникациска 

опрема  

кл. 41  образование; обезбедување на обука; 

забава; спортски и културни активности; услуги 

за забава, имено обезбедување на 

информации преку глобална компјутерска 

мрежа во областа на забавата и теми поврзани 

со забава; обезбедување на веб-сајт кој содржи 

аудио, видео и аудиовизуелна содржина без 

можност да се превземе од типот на снимки кои 

содржват филмови, ТВ емисии, видеа и музика; 

услуги за забава, имено, обезбедување на 

привремена употреба на онлајн видео без 

можност да се превземат; обезбедување на 

видеа без можност да се превземат кои 

содржат програми на широк спектар на теми за 

забава преку услугата видео-на-барање; 

обезбедување на филмови, филмови и 

телевизиски емисии без можност да се 

превземат преку услугата видео-на-барање; 

дистрибуција и изнајмување на забавни 

содржини, имено компјутеризирани услуги на 

онлајн пребарување и порачување кои содржат 

филмови, (долгометражни) филмови, 

документарни филмови, филмови, телевизиски 

програми, графика, анимации и 

мултимедијални презентации, како и други 

аудиовизиелни дела во вид на дигитални 

преземања и директен дигитален пренос кој 

може да се гледа преку компјутерски мрежи и 

глобални компјутерски мрежи; услуги за 

изнајмување на филмови и видеа; изнајмување 

на аудиовизуелни дела, посебно 

долгометражни филмови, телевизиски 

програми, видеа, музички спотови и музика; 

продукција и дистрибуција на филм, филм, ТВ 

емисија и видео; создавање и развивање на 

концепти за филмови и телевизиски програми; 

услуги за аудио и видео снимање; 

обезбедување на база на податоци со можност 
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за пребарување која содржи аудио, видео и 

аудиовизуелна содржина преку интернет, 

телекомуникациски мрежи и безжични 

телекомуникациски мрежи во областа на 

филмовите, ТВ емисиите, видеата и музиката; 

обезбедување на онлајн радио програма; 

дигитални аудио, видео и мултимедијални 

издавачки услуги; услуги за забава, имено, 

обезбедување претходно снимени музички и 

аудио програми без можност за превземање 

кои содржат фиктивни и нефиктивни приказни 

на различни теми, како и информации во 

областа на музиката, и коментари и статии за 

музиката, сите онлајн преку глобална 

компјутерска мрежа; услуги за забава, имено 

визуелни и аудио изведби во живо, музички, 

разновидни, вести, драматични и комедиски 

емисии; услуги за забава, имено, обезбедување 

на виртуелни средини во кои корисниците 

можат да комуницираат со цел за рекреација, 

одмор и забава; услуги за забава, имено, 

обезбедување на веб-страница која содржи 

рејтинзи и критики на содржината на 

телевизијата, филмовите, видеата, музиката, 

сценаријата, скриптите, книгите и видео игрите; 

забавни информации; обезбедување на онлајн 

вести, информации и коментари во областа на 

забавата; онлајн списанија, имено, блогови кои 

содржат информации за забава; организирање 

на натпревари; услуги за игри; услуги за игри 

обезбедени преку глобална компјутерска мрежа 

која oдржува игри и натпревари за други; 

издавање на книги, списанија, периодични 

изданија, литературни дела, визуелни дела, 

аудио дела, и аудиовизуелни дела; 

прикажување на музички концерти и изведби во 

живо; услуги на музичко производство; услуги 

на музичко издаваштво; услуги за забава, 

имено, правење профил на музичари, уметници 

и бендови преку обезбедување на видео 

клипови на музички изведби без можност да се 

превземат преку глобална компјутерска мрежа; 

обезбедување на интерактивни извори без 

можност за превземање за пребарување, 

одбирање, управување и гледање на 

аудиовизуелна содржина во вид на снимки кои 

содржат филмови, ТВ емисии, видеа и музика; 

обезбедување на онлајн билтени во областа на 

телевизијата, филмовите и видеата преку 

електронска пошта; услуги на превод и 

толкување; обезбедување на онлајн 

електронски публикации, без можност за 

превземање; објавување на текстови, освен 

рекламни текстови; пишување на текстови, 

освен рекламни текстови; изнајмување на 

аудио опрема; кино презентации; организирање 

и држење концерти; забава, разонода; услуги 

на игри обезбедени онлајн од компјутерска 

мрежа; изнајмување на опрема за игри; 

обезбедување на услуги за караоке; 

изнајмување на филмски проектори и опрема; 

филмски студија; услуги на композиција на 

музика; организација на емисии [импресарио 

услуги]; радио забава; изнајмување на радио и 

телевизиски сетови; производство на радио и 

телевизиски програми; изнајмување звучни 

снимки; титлување; телевизиска забава; 

театарски продукции; организирање на 

натпревари (образование или забава); 

организирање изложби за културни или 

образовни цели; услуги за снимање во студио; 

монтажа на видео ленти; видеозапишување; 

образовни информации; веронаука (верско 

образование); наставни, образовни услуги, 

услуги за обука  

 

(210) TM  2018/132 (220) 21/02/2018 

(442) 30/04/2018 

(731) ДПТТУ ЕМИЛУ ДООЕЛ увоз-извоз 

Тетово 

ул. Преспанска бр. 3, Тетово, MK 

(540)  
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(591) сина, сива, розева 

(531) 19.11.05;27.05.09 

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  крема за лице  

 

(210) TM  2018/133 (220) 21/02/2018 

(442) 30/04/2018 

(731) ОКЕАН - КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје 

Качанички пат 158, Скопје, MK 

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ  

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) бела, црвена, портокалова 

(531) 02.09.01;03.09.06;27.05.06 

(554)  

(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  

 

(210) TM  2018/134 (220) 21/02/2018 

(442) 30/04/2018 

(731) ХАЈ КОМУНИКАЦИИ ДОО Скопје 

ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 24 а, Скопје, 

1000, MK 

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ  

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) бела,  портокалова 

(531) 27.05.15;27.05.25 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  Електрични возила; Автомобили, пумпи 

за гуми за велосипеди; велосипеди; воздушни 

транспортери; колички; санки [возила]; Гуми; 

опрема за поправка на внатрешни гуми; 

воздушни возила; возила што се движат во 

вода; сигурносни седишта за деца, за возила; 

спортски автомобили; трицикпи; инвалидски 

колички; колички; лепиливи гумени парчиња за 

поправка на внатрешните гуми; ветробрани; 

тапацир за возила; автомобили  

кл. 14  кутии за накит; белегзии, брошеви, 

накит; синџирчиња [накит]; приврзок [ситни 

украси или синџирчиња]; ѓердани [накит]; 

вратоврски [игли за вратоврскиј; парички 

[монети]; приврзоци за клучеви [бисери или 

фобс]; брошеви од благородни метали; игли за 

вратоврски; иглички [украсни игли]; обетки; 

орнаменти од благородни метали; прстени 

[накит]; орнаменти [накит]; медали; часовници; 

рачни часовници; штоперица; кутии за 

часовници; кутии за часовничарство; 

часовници; часовници и рачни часовници, 

електрични; синџириња за часовници; ремчиња 

за часовници; благородни метали, сурови или 

полуобработени; скапоцени камења; иридиум; 

злато, сурово или ковано; осмиум; паладиум; 

платина [метал]; родиум; легури од благородни 

метали; сребро, сурово или ковано; сребрена 

жица; сребрен нишки; чевли украси за чевли од 

благородни метали; амајлии [накит]; накит 

насликан со специјална техника клаузоне 

[накит]; хроноскопи; часовник со аларм; 

сребрен накит; шапка (украси за шапки); тајмер 
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(часовник); часовник и кутија за часовник 

(подарок); механизми за часовници; кутии за 

часовничарство  

кл. 16  подметки за чаши за пиво; памфлети; 

брошури, прирачници [упатства]; обележувачи 

за во книги; печатени материјали; албуми 

лепење слики и исечоци; плика[канцелариски 

материјал]; разгледници; знамиња на хартија; 

албуми; календари; периодични публикации; 

постери; печатени публикации; проспекти; 

атласи; книги; слики; литографски уметнички 

дела; кеси [плика, торбички] од хартија или 

пластика, за пакување; кутии од картон или 

хартија; машини за острење на моливи, 

електрични или неелектрични; канцелариски 

материјал; спојки за хартија; канцелариски 

прибор, освен мебел; папки [канцелариски 

материјали]; папки за документи; папки со 

документи [канцелариски материјал]; книги; 

спојници за канцеларии;штипки за пари; печат 

[печати]; моливи; челични пенкала; гумена 

лента [канцелариски материјал]; држачи за 

лепливи ленти [канцелариски прибор]; хартија; 

јаглеродна хартија; плакати од хартија или 

картон; мастило; инструменти за цртање; 

средства за сликарство; машини за пишување, 

електрични или неелектрични; наставни 

материјали [освен апарати]; материјали за 

моделирање; бројаници; нотеси; алманах; 

стрипови; Ножеви за хартија [секачи] 

[канцеларискиприбор]; лепливи ленти за 

канцелариски материјал или за домаќинство 

цели; компаси за цртање; тоалетна хартија; 

хартиени крпи; честитки; картички; табак; 

тетратка или книга за цртање; календарот на 

кинење; рачно пишувани шаблони за копирање 

(канцелариски прибор); печатач; бележник  

кл. 18  мрежасти торби за паарување; актовка; 

куфери за патување; сетови за патување 

[кожни]; џебни паричници; чанти; училишни 

чанти; чанти за книги; куфери; чанти за клучеви; 

кожни пликови за пакување; ранци; ранци кои 

се носат на едно рамо; чадори; крзно; 

планинарски стапови; кожни ремени; 

прицврстени ремени; ремени од кожа [за узди]; 

облека за домашни миленици; жици од 

животински црева за правење колбаси; 

животински кожи; кожа, необработени или 

полуработени; крзно; молескин [имитација на 

кожа]; вештачка кожа; џебни паричници; 

остатоци од кожа за мебел; кутии од кожа; 

портмонеа; папки за визит картички; прстени за 

чадори; ќебиња за коњи; мал паричник; мала 

торба  

кл. 20  држачи за сметачки машини; кошници, 

неметални; рамки за слики; рамки за 

фотографии; ветерници (декорација); 

уметнички дела од дрво, восок, гипс или 

пластика; бисти од дрво, восок, гипс или 

пластика; перници; потпирачи; рачки за алат 

што не се метал; плетени слами, освен 

рогозини; регистарски таблички што не се од 

метал; декорации од пластика за прехранбени 

производи; куќички за домашни миленици; 

идентификациски белегзии, што не се од метал; 

погребни урни; куки, што не се од метал, за 

шини за облека; куки за завеса; рачки на врати, 

што не се од метал; Мебел; контејнери; 

душеци; лулки; огледала; препарирани 

животни; кројачки кукли; перници за домашни 

миленичиња; перници; вреќи за спиење за 

кампување; оградени простоии за бебиња; 

навлаки за перница  

кл. 21  садови [чинии]; мешалки, неелектрични, 

за домаќинство; прибори за употреба во 

домаќинствата; кутии за оброк; стапчиња за 

јадење; кујнски прибор; кутии за употреба во 

домаќинството или во кујната; бокали; кутии за 

бонбони; урни; садови за јадење, со исклучок 

на ножеви, вилушки и лажички; чаши; садови; 

саксии; чаши за сервирање на овошје; шишиња; 

стаклени тегли; кутии од стакло; керамика за 

употреба во домаќинство; порцеланска опрема; 

керамика; комплети за ликер; комплети за чај 

[садови]; чајници; чаши за пиење; садови за 

кафе услуги; чајници; свеќници; крпи за 
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сушење; вазни; чешли; козметички прибор; 

уметнички дела од порцелан, керамички, 

глинени или стакпени четки за заби; држачи за 

чепкалки; рачни инструменти за чистење; 

Апарати за полирање и машини за 

домаќинство, неелектрични; кристал [стакло]; 

полупроизведени стаклени цевки; кафези за 

птици; затворени аквариуми; стапици за 

инсекти; футроли за очила; садови за бибер; 

кошница за отпадоци; прозорски кутии;кошница 

за прашина; четки за заби, електрични; 

чепкалки за заби; апарати за отстранување 

шминка; ракавици за домаќински цели  

кл. 25  вел за калуѓерки; облека; водоотпони 

костуми за скијање на вода; водоотпорна 

облека; венчаници; маски за спиење; појаси; 

капа за туширање; комбинезони; панталони; 

маици [облека]; елеци; маици сократки ракави; 

трикотажа [облека]; спортски дресови; 

здолништа; јакни [облека]; облека од кожа; 

долна облека; панталони; чизми за спорт; 

обувки; чизми; спортски чевли; 

Папучи;чевли;капи (облека); чорапи, облека за 

облека; капи; капи [головна облека]; трикотажа; 

чорапи; ракавици [облека]; вратоврска; 

мантили; шалови; шамии ;појаси [облека]; 

појаси; кошули со кратки ракави; пончо; 

пижами; хартиена облека; детски панталони 

[долна облека]; облека за велосипедисти; ски 

чизми; додатоци против лизгање за обувки; 

манили; сценски костум; џемпер; наметки  

кл. 28  апарат за игри; сложувалки; кукли; 

балони за играње; играчки; игри; мобилни 

[играчки]; кадифени играчки; карти за играње; 

игри со табли; Скејтборди; заштитни подлоги 

(делови од спортски костуми); опрема за 

вежбање; опрема за стрелаштво; базени за 

пливање [објекти за игра]; украси за 

новогодишни елки, освен предмети за 

осветлување и кондиторски производи; 

картички за гребење за играње на игри на 

лотарија; опрема за риболов; маскирни екрани 

[спортски статии]; преносни игри со дисплеи со 

течни кристали; радио контролирани играчки 

возила; мах-јонг (кинеска хазардна игра); 

шаховски игри; рекети; Ролерки; штитници 

(спортови статии); линии за риболов; играчки за 

игралишта во дневна соба; игри на платформа; 

покер; заштитна рампа (комплетен комплет 

спортски компоненти); спортски рекет; 

пластична трска; лента за апсорпција на пот за 

рекет; пливање; навивачка играчка  

кл. 36  финансиски менаџмент, финансики 

информации, финанскиски проценки 

(осигурување, банкарство, недвижнини), 

финансики услуги, услуги за ликвидација на 

бизнис, финансиски; евалуација на трошоците 

за [финансиска проценка]; банкарство; 

инвестирање на средства; консултантски услуги 

за осигурување; информации за осигурување; 

осигурителни услуги; финансиска анализа; 

услуги за финансирање; финансирање на 

наемнина; посредување за хартии од вредност; 

капитални инвестиции; наплата на 

изнајмување; домашно банкарство; размена на 

пари; електронски трансфер на средства; 

управување со недвижности; брокерска работа; 

гаранција услуги; доверителство; депозити од 

скапоцености; проценување на уметнички дела; 

нумизматичка проценка; проценка на накит; 

проценка на антиквитети; посредување со 

недвижен имот; добротворни фондови; 

обработка на плаќања со кредитни картички; 

здравствено осигурување; штедилница; услуги 

со кредитни картички  

 

(210) TM  2018/136 (220) 22/02/2018 

(442) 30/04/2018 

(731) АЛ-МАК ФЛАУЕР Инц. од Сад-

Генерално Претставништво Скопје 

ул.БУДИМПЕШТАНСКА бр. 27Б, 1000, Скопје, 

MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  
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(591) зелена 

(531) 26.04.18;27.05.09;27.05.21 

(554)  

(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  

кл. 10  медицински, хируршки, забарски и 

ветринарни апарати и инструменти, вештачки 

естремитети, очи и заби ортопедски производи, 

хируршки материјали за шиење  

 

(210) TM  2018/137 (220) 22/02/2018 

(442) 30/04/2018 

(731) Невена Георгиевска; Татјана Чакулев; 

Татјана Атанасовска Гроздановска and 

Јелисавета Пешева 

бул. Партизански одреди 72А-41, Скопје, MK; 

ул. Струма бр. 2/1-6, Скопје, MK; бул. АВНОЈ 

бр. 64/2-1, Скопје, MK and ул. Периша 

Савелиќ бр.9, 1-1, Скопје, MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 
(591) црна, сива, зелена 

(531) 26.01.17;27.05.17 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги за лобирање, имено, 

промовирање на интересите на еколошките и 

јавните здравствени организации и компании од 

областа на законодавството и прописите; јавно 

застапување за промовирање на свеста за 

еколошките проблеми, решенија за еколошки 

проблеми и јавното здравство; обезбедување 

информации за јавната политика во однос на 

еколошките проблеми, решенија за животната 

средина и прашања од јавното здравство; 

обезбедување информации за управувањето со 

шумите, како што се однесува на еколошки 

проблеми и еколошки решенија; сето горе 

наведено преку електронски, оптички и 

безжични комуникациски мрежи  

кл. 41  образовни услуги, имено, спроведување 

програми во областа на заштитата на 

животната средина, зачувување на природните 

ресурси и животната средина; организирање, 

подготвување и спроведување на настани во 

врска со животната средина и нејзина заштита  

кл. 42  истражување во областа на заштита на 

животната средина; истражување и откривање, 

собирање, составување и ширење на 

информации за животната средина; откривање, 

собирање, составување и ширење на 

информации во врска со и за промовирање на 

зачувувањето на животната средина и 

природните ресурси; промовирање на заштита 

на животната средина, зачувување на 

природните ресурси и природниот свет, како и 

истражување и уживање на планетата; 

обезбедување на информации во врска со 

природата, природни науки и заштита на 

животната средина, преку компјутерска мрежа 

правни услуги од областа на законите за 

животната средина  

 

(210) TM  2018/139 (220) 23/02/2018 

(442) 30/04/2018 

(731) Друштво за производство и промет на 

големо и мало ДИМЕ ДОО Скопје увоз-извоз 

Скопје 

ул. Алекса Дундиќ бр. 211а, Скопје, MK 

(540)  
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(591) зелена, златна, црвена, жолта и бела 

(531) 05.07.02;25.01.19;27.05.09 

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  леб  

 

(210) TM  2018/140 (220) 23/02/2018 

(442) 30/04/2018 

(731) Друштво за производство и промет на 

големо и мало ДИМЕ ДОО Скопје увоз-извоз 

Скопје 

ул. Алекса Дундиќ бр. 211а, Скопје, MK 

(540)  

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

жолта 

(531) 05.07.02;25.01.19;27.05.09 

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  леб  

 

(210) TM  2018/141 (220) 23/02/2018 

(442) 30/04/2018 

(731) Друштво за производство и промет на 

големо и мало ДИМЕ ДОО Скопје увоз-извоз 

Скопје 

ул. Алекса Дундиќ бр. 211а, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) темно црвена, светло портокалова, 

црвена, бела, жолта и црна 

(531) 05.07.02;25.01.19;27.05.09 

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  леб  

 

(210) TM  2018/142 (220) 23/02/2018 

(442) 30/04/2018 

(731) Друштво за производство и промет на 

големо и мало ДИМЕ ДОО Скопје увоз-извоз 

Скопје 

ул. Алекса Дундиќ бр. 211а, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) темна сина, златна, црвена и бела 

(531) 05.07.02;25.01.19;27.05.09 

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 30  леб  

 

(210) TM  2018/143 (220) 23/02/2018 

(442) 30/04/2018 

(731) Друштво за производство и промет на 

големо и мало ДИМЕ ДОО Скопје увоз-извоз 

Скопје 

ул. Алекса Дундиќ бр. 211а, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) зелена, светло зелена, црвена, бела и 

жолта 

(531) 05.07.02;25.01.19;27.05.09 

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  леб  

 

(210) TM  2018/144 (220) 23/02/2018 

(442) 30/04/2018 

(731) Друштво за производство и промет на 

големо и мало ДИМЕ ДОО Скопје увоз-извоз 

Скопје 

ул. Алекса Дундиќ бр. 211а, Скопје, MK 

(540)  

 

(591) портокалова, црвена, бела, жолта, светло 

портокалова, кафена 

(531) 05.07.02;25.01.19;27.05.09 

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  леб  

 

(210) TM  2018/145 (220) 23/02/2018 

(442) 30/04/2018 

(731) Друштво за производство и промет на 

големо и мало ДИМЕ ДОО Скопје увоз-извоз 

Скопје 

ул. Алекса Дундиќ бр. 211а, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) светло жолта, портокалова, црвена, бела 

и жолта 

(531) 05.07.02;25.01.19;27.05.09 

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  леб  

 

(210) TM  2018/149 (220) 22/02/2018 

(442) 30/04/2018 

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  
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(591) светла и темна зелена, црвена, светла и 

темна сина, бела, розева 

(531) 05.03.15;25.01.19;27.05.25 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  влажни марамчиња за одржување 

хигиена во домаќинството со мирис на ментол, 

антибактериски  

 

(210) TM  2018/150 (220) 22/02/2018 

(442) 30/04/2018 

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(591) светла и темна портокалова, црвена, 

светла и темна сина, бела 

(531) 01.15.15;25.01.19;27.05.25 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  влажни марамчиња за одржување 

хигиена во домаќинството со мирис на ментол, 

антибактериски  

 

(210) TM  2018/151 (220) 26/02/2018 

(442) 30/04/2018 

(731) Друштво за производство и промет на 

големо и мало ДИМЕ ДОО Скопје увоз-извоз 

Скопје 

ул. Алекса Дундиќ бр. 211а, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) темно сина, златна, бела, црвена и жолта 

(531) 05.07.02;25.01.19;27.05.09 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  леб  

 

(210) TM  2018/154 (220) 27/02/2018 

(442) 30/04/2018 

(731) Трговско друштво за производство, 

трговија и услуги НЕТАМ Драган и др. увоз-

извоз ДОО с.Марино 

ул.534 бр. 22б, Марино, Илинден, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Јоанидис  

ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) бела и црна 

(531) 26.01.12;27.05.09 

(554)  
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(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 20  душеци, душеци со федери, душеци од 

сунѓер/пена, перници и навлаки за душеци  

кл. 24  текстил и текстилни производи, неткаен 

текстил-вата домашен текстил, перници, 

јоргани, прекривки, постелнина, прекривки за 

кревети  

 

(210) TM  2018/155 (220) 27/02/2018 

(442) 30/04/2018 

(731) Трговско друштво за производство, 

трговија и услуги НЕТАМ Драган и др. увоз-

извоз ДОО с.Марино 

ул.534 бр. 22б, Марино, Илинден, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Јоанидис  

ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) бела и темно-зелена 

(531) 26.01.12;27.05.09 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 20  душеци, душеци со федери, душеци од 

сунѓер/пена, перници и навлаки за душеци  

кл. 24  текстил и текстилни производи, неткаен 

текстил-вата домашен текстил, перници, 

јоргани, прекривки, постелнина, прекривки за 

кревети   

 

(210) TM  2018/156 (220) 27/02/2018 

(442) 30/04/2018 

(731) Трговско друштво за производство, 

трговија и услуги НЕТАМ Драган и др. увоз-

извоз ДОО с.Марино 

ул.534 бр. 22б, Марино, Илинден, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Јоанидис  

ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) бела и темно-зелена 

(531) 26.01.12;27.05.09 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 20  душеци, душеци со федери, душеци од 

сунѓер/пена, перници и навлаки за душеци  

кл. 24  текстил и текстилни производи, неткаен 

текстил-вата домашен текстил, перници, 

јоргани, прекривки, постелнина, прекривки за 

кревети   

 

(210) TM  2018/157 (220) 27/02/2018 

(442) 30/04/2018 

(731) Трговско друштво за производство, 

трговија и услуги НЕТАМ Драган и др. увоз-

извоз ДОО с.Марино 

ул.534 бр. 22б, Марино, Илинден, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Јоанидис  

ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) бела и црна 

(531) 26.01.12;27.05.09 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 20  душеци, душеци со федери, душеци од 

сунѓер/пена, перници и навлаки за душеци  

кл. 24  текстил и текстилни производи, неткаен 

текстил-вата домашен текстил, перници, 

јоргани, прекривки, постелнина, прекривки за 

кревети  
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(210) TM  2018/159 (220) 27/02/2018 

(442) 30/04/2018 

(731) E. I. du Pont de Nemours and Company 

Chestnut Run Plaza, 974 Centre Road, 

Wilmington, DE 19805, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

 

(531) 26.01.12 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  земјоделски хемикалии и адјуванти  

кл. 5  пестициди; препарати за уништување на 

штетници, фунгициди, хербициди и 

инсектициди  

кл. 31  земјоделски семиња  

 

(210) TM  2018/160 (220) 27/02/2018 

(442) 30/04/2018 

(731) Друштво за консултантски услуги АЦТ!-

ДОО Скопје 

ул. Адолф Циборовски 13-А, MK 

(740) АЦТ!-ДОО СКОПЈЕ, ДРУШТВО ЗА 

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ  

ул. Адолф Циборовски 13-А, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, бела, црна 

(531) 27.05.02 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски работи, 

аутсорсинг услуги [поддршка на бизниси], 

бизнис (помош во водењето бизнис), бизнис 

информации, бизнис испитување, бизнис 

истражување, бизнис консултирање 

(професионално бизнис консултирање), бизнис 

пребарување,бизнис проценки, бизниси (услуги 

за преместување на бизнисите), јавно мислење 

(испитување на јавното мислење), консултации 

за раководење со персонал, раководење 

(советодавни услуги за бизнис раководење)  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со нив; 

индустриски анализи и истражувачки услуги; 

изработка и развој на компјутерски хардвер и 

софтвер  

кл. 45  правни услуги; безбедносни услуги за 

заштита на имот и лица; лични и социјални 

услуги што ги обезбедуваат трети лица за 

задоволување на потребите на поединците, 

агенции за консултирање за интелектуална 

сопственост, правно истражување, услуги за 

надгледување на правата од интелектуална 

сопственост, услуги при водење судски процеси  

 

(210) TM  2018/167 (220) 02/03/2018 

(442) 30/04/2018 

(731) Трговско друштво за производство, 

промет и услуги ВЕРОПУЛОС ДООЕЛ Скопје 

ул. Кочо Рацин бр. 1, 1000, Скопје, MK 

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат  

ул.’'М.Х.Јасмин’'  52В-1/6, 1000, Скопје 

(540)  
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(591) црвена, бела, жолта 

(531) 08.05.04;25.01.19 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

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

производи  

кл. 35  рекламирање  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока  

 

(210) TM  2018/183 (220) 07/03/2018 

(442) 30/04/2018 

(731) ГОМАК ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Бањалучка бр. 17Б, Скопје, MK 

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ   

бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(531) 26.11.03;26.13.25 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од нив кои 

не се опфатени со другите класи, печатени 

работи, книговезнички материјал, фотографии, 

канцелариски материјал, лепила за 

канцелариска и куќна употреба; материјали кои 

ги користат уметниците, сликарски четки, 

машини за пишување и канцелариски прибор 

(освен мебелот); материјали за обука и настава 

(освен апарати); пластични материјали за 

пакување кои не се опфатени во другите класи; 

печатарски букви, клишиња  

кл. 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. 25  облека, обувки и капи  

 

(210) TM  2018/185 (220) 07/03/2018 

(442) 30/04/2018 

(731) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(531) 27.05.01 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање изложби) во 

комерцијални или рекламни цели, изнајмување 

рекламен простор, изнајмување уреднички 

апарати, изнајнување рекламен материјал, 

изработка на такси, изводи од сметка 
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(изработка на изводи од сметка), јавно 

мислење (испитување на јавното мислење), 

објавување рекламни текстови, огласување 

/рекламирање/, организирање дејности 

(советување за организирање на дејностите), 

плакатирање /огласување/, преписи на 

соопштенија, промоција /продажба за трето 

лице/, пропагандни дејности, проучување на 

пазарот/маркетинг/, проверка на сметки, 

рекламирање по пат на радио, рекламирање по 

пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на 

рекламни огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за телефонско 

одговарање/за отсутни претплатници/, ширење 

рекламен материјал /трактати, проспекти, 

печатени примероци  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос на 

глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа;услуги на лична 

комуникација;услуги на пејцери;лизинг 

телекомуникациски опреми, напојувања и 

системи;услуги на електронска пошта;услуги на 

телевизиски пренос;обезбедување вести и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа;обезбедување 

информацми од именик по пат нателефон, 

телевизија и глобална комуникациска 

мрежа;обезбедување мултикориснички 

интерактивен пристап на глобална 

комуникациска мрежа;пренос и емитирање на 

сите видови аудио и видео програми по пат 

нателефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа, главни (стожерни) 

интернет услуги, имено, брзалинија или сериски 

врски кои ствараат главен премин во рамките 

на мрежата;видео и аудио телеконференции по 

пат на интернет, услуги на асинхронен 

трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални 

мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет 

протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги 

на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги 

на приватна линија;обезбедување услуги на 

телекомуникациски мрежни премини и услуги 

на поврзување со протокол на пренос на рамка 

заради пренос на податоци;услуги на пренос на 

пакет од електронски податоци;услуги на 

комутација на гласот, податоци, видео и 

мултимедиа;овозможување телекомуникациско 

поврзување на интернет и на други 

компјутеризирани комуникации, податоци и 

безжична мрежа;обезбедување 

мултикориснички пристап на безжична 

комуникациска мрежа;обезбедување факс 

услуги;обезбедување услуги на складирање на 

електронски податоци за трети 

лица;телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за поврзување 

независни телекомуникациски и компјутерски 

мрежи заради поделба на интернет 

сообраќајот;услуги на говорна 

пошта;телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување бесплатни услуги и услуги на 

насочување на повиците;услуги на центрите за 

пораки во вид на телефонски говорни 

пораки;услуги на видео и аудио конференции и 

конференции на телефонски 

податоци;безжични телекомуникациски услуги, 

имено, безжичен пренос на звук и 

податоци;телекомуникациски услуги, имено 

обезбедување глас по пат на интернет 

протокол;обезбедување мрежен пристап со цел 

на размена на интернет сообраќајот помеѓу 

преносници на интернет сообраќајот;услуги на 

електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web страници, 

услуги на дизајнирање на web страни, 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; 
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хостирање (хостинг), складирање и одржување 

на web сајтови, web центри, електронска пошта, 

електронски групи, лист сервери како и на 

дигитална содржина и податоци на трети лица; 

услуги на провајдери на апликативни услуги 

(АСП), имено, хостирање 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 на компјутеризирани 

комуникации и услуги на центри на податоци  

 

(210) TM  2018/186 (220) 07/03/2018 

(442) 30/04/2018 

(731) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(531) 27.05.01 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање изложби) во 

комерцијални или рекламни цели, изнајмување 

рекламен простор, изнајмување уреднички 

апарати, изнајнување рекламен материјал, 

изработка на такси, изводи од сметка 

(изработка на изводи од сметка), јавно 

мислење (испитување на јавното мислење), 

објавување рекламни текстови, огласување 

/рекламирање/, организирање дејности 

(советување за организирање на дејностите), 

плакатирање /огласување/, преписи на 

соопштенија, промоција /продажба за трето 

лице/, пропагандни дејности, проучување на 

пазарот/маркетинг/, проверка на сметки, 

рекламирање по пат на радио, рекламирање по 

пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на 

рекламни огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за телефонско 

одговарање/за отсутни претплатници/, ширење 

рекламен материјал /трактати, проспекти, 

печатени примероци  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос на 

глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа;услуги на лична 

комуникација;услуги на пејцери;лизинг 

телекомуникациски опреми, напојувања и 

системи;услуги на електронска пошта;услуги на 

телевизиски пренос;обезбедување вести и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа;обезбедување 

информацми од именик по пат нателефон, 

телевизија и глобална комуникациска 

мрежа;обезбедување мултикориснички 

интерактивен пристап на глобална 

комуникациска мрежа;пренос и емитирање на 

сите видови аудио и видео програми по пат 

нателефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа, главни (стожерни) 

интернет услуги, имено, брзалинија или сериски 

врски кои ствараат главен премин во рамките 

на мрежата;видео и аудио телеконференции по 

пат на интернет, услуги на асинхронен 

трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални 

мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет 

протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги 

на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги 

на приватна линија;обезбедување услуги на 

телекомуникациски мрежни премини и услуги 

на поврзување со протокол на пренос на рамка 

заради пренос на податоци;услуги на пренос на 

пакет од електронски податоци;услуги на 



 

 

Т р г о в с к и  м а р к и    191 | С т р а н а  

 

30 Април 2018 
 

Гласник Бр.4/2018  

комутација на гласот, податоци, видео и 

мултимедиа;овозможување телекомуникациско 

поврзување на интернет и на други 

компјутеризирани комуникации, податоци и 

безжична мрежа;обезбедување 

мултикориснички пристап на безжична 

комуникациска мрежа;обезбедување факс 

услуги;обезбедување услуги на складирање на 

електронски податоци за трети 

лица;телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за поврзување 

независни телекомуникациски и компјутерски 

мрежи заради поделба на интернет 

сообраќајот;услуги на говорна 

пошта;телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување бесплатни услуги и услуги на 

насочување на повиците;услуги на центрите за 

пораки во вид на телефонски говорни 

пораки;услуги на видео и аудио конференции и 

конференции на телефонски 

податоци;безжични телекомуникациски услуги, 

имено, безжичен пренос на звук и 

податоци;телекомуникациски услуги, имено 

обезбедување глас по пат на интернет 

протокол;обезбедување мрежен пристап со цел 

на размена на интернет сообраќајот помеѓу 

преносници на интернет сообраќајот;услуги на 

електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web страници, 

услуги на дизајнирање на web страни, работа 

на електронски информациски мрежи; 

консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа 

на информативни технологии, компјутерско 

програмирање, телекомуникација, 

комуникациски мрежи, компјутеризирани 

комуникации, услуги на менаџмент на центри на 

податоци и глобални комуникациски мрежи; 

обезбедување услуги на центри на податоци; 

хостирање (хостинг), складирање и одржување 

на web сајтови, web центри, електронска пошта, 

електронски групи, лист сервери како и на 

дигитална содржина и податоци на трети лица; 

услуги на провајдери на апликативни услуги 

(АСП), имено, хостирање 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 на компјутеризирани 

комуникации и услуги на центри на податоци  

 

(210) TM  2018/187 (220) 07/03/2018 

(442) 30/04/2018 

(731) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(531) 27.05.01 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање изложби) во 

комерцијални или рекламни цели, изнајмување 

рекламен простор, изнајмување уреднички 

апарати, изнајнување рекламен материјал, 

изработка на такси, изводи од сметка 

(изработка на изводи од сметка), јавно 

мислење (испитување на јавното мислење), 

објавување рекламни текстови, огласување 

/рекламирање/, организирање дејности 

(советување за организирање на дејностите), 

плакатирање /огласување/, преписи на 

соопштенија, промоција /продажба за трето 

лице/, пропагандни дејности, проучување на 

пазарот/маркетинг/, проверка на сметки, 

рекламирање по пат на радио, рекламирање по 

пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на 
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рекламни огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за телефонско 

одговарање/за отсутни претплатници/, ширење 

рекламен материјал /трактати, проспекти, 

печатени примероци  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос на 

глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа;услуги на лична 

комуникација;услуги на пејцери;лизинг 

телекомуникациски опреми, напојувања и 

системи;услуги на електронска пошта;услуги на 

телевизиски пренос;обезбедување вести и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа;обезбедување 

информацми од именик по пат нателефон, 

телевизија и глобална комуникациска 

мрежа;обезбедување мултикориснички 

интерактивен пристап на глобална 

комуникациска мрежа;пренос и емитирање на 

сите видови аудио и видео програми по пат 

нателефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа, главни (стожерни) 

интернет услуги, имено, брзалинија или сериски 

врски кои ствараат главен премин во рамките 

на мрежата;видео и аудио телеконференции по 

пат на интернет, услуги на асинхронен 

трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални 

мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет 

протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги 

на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги 

на приватна линија;обезбедување услуги на 

телекомуникациски мрежни премини и услуги 

на поврзување со протокол на пренос на рамка 

заради пренос на податоци;услуги на пренос на 

пакет од електронски податоци;услуги на 

комутација на гласот, податоци, видео и 

мултимедиа;овозможување телекомуникациско 

поврзување на интернет и на други 

компјутеризирани комуникации, податоци и 

безжична мрежа;обезбедување 

мултикориснички пристап на безжична 

комуникациска мрежа;обезбедување факс 

услуги;обезбедување услуги на складирање на 

електронски податоци за трети 

лица;телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за поврзување 

независни телекомуникациски и компјутерски 

мрежи заради поделба на интернет 

сообраќајот;услуги на говорна 

пошта;телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување бесплатни услуги и услуги на 

насочување на повиците;услуги на центрите за 

пораки во вид на телефонски говорни 

пораки;услуги на видео и аудио конференции и 

конференции на телефонски 

податоци;безжични телекомуникациски услуги, 

имено, безжичен пренос на звук и 

податоци;телекомуникациски услуги, имено 

обезбедување глас по пат на интернет 

протокол;обезбедување мрежен пристап со цел 

на размена на интернет сообраќајот помеѓу 

преносници на интернет сообраќајот;услуги на 

електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web страници, 

услуги на дизајнирање на web страни, работа 

на електронски информациски мрежи; 

консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа 

на информативни технологии, компјутерско 

програмирање, телекомуникација, 

комуникациски мрежи, компјутеризирани 

комуникации, услуги на менаџмент на центри на 

податоци и глобални комуникациски мрежи; 

обезбедување услуги на центри на податоци; 

хостирање (хостинг), складирање и одржување 

на web сајтови, web центри, електронска пошта, 

електронски групи, лист сервери како и на 

дигитална содржина и податоци на трети лица; 

услуги на провајдери на апликативни услуги 

(АСП), имено, хостирање 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 
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областа на мрежни услуги на компјутеризирани 

комуникации и услуги на центри на податоци  

 

(210) TM  2018/188 (220) 07/03/2018 

(442) 30/04/2018 

(731) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(531) 27.05.01 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање изложби) во 

комерцијални или рекламни цели, изнајмување 

рекламен простор, изнајмување уреднички 

апарати, изнајнување рекламен материјал, 

изработка на такси, изводи од сметка 

(изработка на изводи од сметка), јавно 

мислење (испитување на јавното мислење), 

објавување рекламни текстови, огласување 

/рекламирање/, организирање дејности 

(советување за организирање на дејностите), 

плакатирање /огласување/, преписи на 

соопштенија, промоција /продажба за трето 

лице/, пропагандни дејности, проучување на 

пазарот/маркетинг/, проверка на сметки, 

рекламирање по пат на радио, рекламирање по 

пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на 

рекламни огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за телефонско 

одговарање/за отсутни претплатници/, ширење 

рекламен материјал /трактати, проспекти, 

печатени примероци  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос на 

глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа;услуги на лична 

комуникација;услуги на пејцери;лизинг 

телекомуникациски опреми, напојувања и 

системи;услуги на електронска пошта;услуги на 

телевизиски пренос;обезбедување вести и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа;обезбедување 

информацми од именик по пат нателефон, 

телевизија и глобална комуникациска 

мрежа;обезбедување мултикориснички 

интерактивен пристап на глобална 

комуникациска мрежа;пренос и емитирање на 

сите видови аудио и видео програми по пат 

нателефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа, главни (стожерни) 

интернет услуги, имено, брзалинија или сериски 

врски кои ствараат главен премин во рамките 

на мрежата;видео и аудио телеконференции по 

пат на интернет, услуги на асинхронен 

трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални 

мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет 

протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги 

на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги 

на приватна линија;обезбедување услуги на 

телекомуникациски мрежни премини и услуги 

на поврзување со протокол на пренос на рамка 

заради пренос на податоци;услуги на пренос на 

пакет од електронски податоци;услуги на 

комутација на гласот, податоци, видео и 

мултимедиа;овозможување телекомуникациско 

поврзување на интернет и на други 

компјутеризирани комуникации, податоци и 

безжична мрежа;обезбедување 

мултикориснички пристап на безжична 

комуникациска мрежа;обезбедување факс 

услуги;обезбедување услуги на складирање на 

електронски податоци за трети 

лица;телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за поврзување 
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независни телекомуникациски и компјутерски 

мрежи заради поделба на интернет 

сообраќајот;услуги на говорна 

пошта;телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување бесплатни услуги и услуги на 

насочување на повиците;услуги на центрите за 

пораки во вид на телефонски говорни 

пораки;услуги на видео и аудио конференции и 

конференции на телефонски 

податоци;безжични телекомуникациски услуги, 

имено, безжичен пренос на звук и 

податоци;телекомуникациски услуги, имено 

обезбедување глас по пат на интернет 

протокол;обезбедување мрежен пристап со цел 

на размена на интернет сообраќајот помеѓу 

преносници на интернет сообраќајот;услуги на 

електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web страници, 

услуги на дизајнирање на web страни, работа 

на електронски информациски мрежи; 

консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа 

на информативни технологии, компјутерско 

програмирање, телекомуникација, 

комуникациски мрежи, компјутеризирани 

комуникации, услуги на менаџмент на центри на 

податоци и глобални комуникациски мрежи; 

обезбедување услуги на центри на податоци; 

хостирање (хостинг), складирање и одржување 

на web сајтови, web центри, електронска пошта, 

електронски групи, лист сервери како и на 

дигитална содржина и податоци на трети лица; 

услуги на провајдери на апликативни услуги 

(АСП), имено, хостирање 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 на компјутеризирани 

комуникации и услуги на центри на податоци  

 

(210) TM  2018/189 (220) 07/03/2018 

(442) 30/04/2018 

(731) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(531) 27.05.01 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање изложби) во 

комерцијални или рекламни цели, изнајмување 

рекламен простор, изнајмување уреднички 

апарати, изнајнување рекламен материјал, 

изработка на такси, изводи од сметка 

(изработка на изводи од сметка), јавно 

мислење (испитување на јавното мислење), 

објавување рекламни текстови, огласување 

/рекламирање/, организирање дејности 

(советување за организирање на дејностите), 

плакатирање /огласување/, преписи на 

соопштенија, промоција /продажба за трето 

лице/, пропагандни дејности, проучување на 

пазарот/маркетинг/, проверка на сметки, 

рекламирање по пат на радио, рекламирање по 

пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на 

рекламни огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за телефонско 

одговарање/за отсутни претплатници/, ширење 

рекламен материјал /трактати, проспекти, 

печатени примероци  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос на 

глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа;услуги на лична 
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комуникација;услуги на пејцери;лизинг 

телекомуникациски опреми, напојувања и 

системи;услуги на електронска пошта;услуги на 

телевизиски пренос;обезбедување вести и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа;обезбедување 

информацми од именик по пат нателефон, 

телевизија и глобална комуникациска 

мрежа;обезбедување мултикориснички 

интерактивен пристап на глобална 

комуникациска мрежа;пренос и емитирање на 

сите видови аудио и видео програми по пат 

нателефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа, главни (стожерни) 

интернет услуги, имено, брзалинија или сериски 

врски кои ствараат главен премин во рамките 

на мрежата;видео и аудио телеконференции по 

пат на интернет, услуги на асинхронен 

трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални 

мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет 

протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги 

на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги 

на приватна линија;обезбедување услуги на 

телекомуникациски мрежни премини и услуги 

на поврзување со протокол на пренос на рамка 

заради пренос на податоци;услуги на пренос на 

пакет од електронски податоци;услуги на 

комутација на гласот, податоци, видео и 

мултимедиа;овозможување телекомуникациско 

поврзување на интернет и на други 

компјутеризирани комуникации, податоци и 

безжична мрежа;обезбедување 

мултикориснички пристап на безжична 

комуникациска мрежа;обезбедување факс 

услуги;обезбедување услуги на складирање на 

електронски податоци за трети 

лица;телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за поврзување 

независни телекомуникациски и компјутерски 

мрежи заради поделба на интернет 

сообраќајот;услуги на говорна 

пошта;телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување бесплатни услуги и услуги на 

насочување на повиците;услуги на центрите за 

пораки во вид на телефонски говорни 

пораки;услуги на видео и аудио конференции и 

конференции на телефонски 

податоци;безжични телекомуникациски услуги, 

имено, безжичен пренос на звук и 

податоци;телекомуникациски услуги, имено 

обезбедување глас по пат на интернет 

протокол;обезбедување мрежен пристап со цел 

на размена на интернет сообраќајот помеѓу 

преносници на интернет сообраќајот;услуги на 

електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web страници, 

услуги на дизајнирање на web страни, работа 

на електронски информациски мрежи; 

консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа 

на информативни технологии, компјутерско 

програмирање, телекомуникација, 

комуникациски мрежи, компјутеризирани 

комуникации, услуги на менаџмент на центри на 

податоци и глобални комуникациски мрежи; 

обезбедување услуги на центри на податоци; 

хостирање (хостинг), складирање и одржување 

на web сајтови, web центри, електронска пошта, 

електронски групи, лист сервери како и на 

дигитална содржина и податоци на трети лица; 

услуги на провајдери на апликативни услуги 

(АСП), имено, хостирање 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 на компјутеризирани 

комуникации и услуги на центри на податоци  

 

(210) TM  2018/190 (220) 07/03/2018 

(442) 30/04/2018 

(731) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 
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(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(531) 27.05.01 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање изложби) во 

комерцијални или рекламни цели, изнајмување 

рекламен простор, изнајмување уреднички 

апарати, изнајнување рекламен материјал, 

изработка на такси, изводи од сметка 

(изработка на изводи од сметка), јавно 

мислење (испитување на јавното мислење), 

објавување рекламни текстови, огласување 

/рекламирање/, организирање дејности 

(советување за организирање на дејностите), 

плакатирање /огласување/, преписи на 

соопштенија, промоција /продажба за трето 

лице/, пропагандни дејности, проучување на 

пазарот/маркетинг/, проверка на сметки, 

рекламирање по пат на радио, рекламирање по 

пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на 

рекламни огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за телефонско 

одговарање/за отсутни претплатници/, ширење 

рекламен материјал /трактати, проспекти, 

печатени примероци  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос на 

глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа;услуги на лична 

комуникација;услуги на пејцери;лизинг 

телекомуникациски опреми, напојувања и 

системи;услуги на електронска пошта;услуги на 

телевизиски пренос;обезбедување вести и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа;обезбедување 

информацми од именик по пат нателефон, 

телевизија и глобална комуникациска 

мрежа;обезбедување мултикориснички 

интерактивен пристап на глобална 

комуникациска мрежа;пренос и емитирање на 

сите видови аудио и видео програми по пат 

нателефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа, главни (стожерни) 

интернет услуги, имено, брзалинија или сериски 

врски кои ствараат главен премин во рамките 

на мрежата;видео и аудио телеконференции по 

пат на интернет, услуги на асинхронен 

трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални 

мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет 

протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги 

на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги 

на приватна линија;обезбедување услуги на 

телекомуникациски мрежни премини и услуги 

на поврзување со протокол на пренос на рамка 

заради пренос на податоци;услуги на пренос на 

пакет од електронски податоци;услуги на 

комутација на гласот, податоци, видео и 

мултимедиа;овозможување телекомуникациско 

поврзување на интернет и на други 

компјутеризирани комуникации, податоци и 

безжична мрежа;обезбедување 

мултикориснички пристап на безжична 

комуникациска мрежа;обезбедување факс 

услуги;обезбедување услуги на складирање на 

електронски податоци за трети 

лица;телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за поврзување 

независни телекомуникациски и компјутерски 

мрежи заради поделба на интернет 

сообраќајот;услуги на говорна 

пошта;телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување бесплатни услуги и услуги на 

насочување на повиците;услуги на центрите за 

пораки во вид на телефонски говорни 

пораки;услуги на видео и аудио конференции и 
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конференции на телефонски 

податоци;безжични телекомуникациски услуги, 

имено, безжичен пренос на звук и 

податоци;телекомуникациски услуги, имено 

обезбедување глас по пат на интернет 

протокол;обезбедување мрежен пристап со цел 

на размена на интернет сообраќајот помеѓу 

преносници на интернет сообраќајот;услуги на 

електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web страници, 

услуги на дизајнирање на web страни, работа 

на електронски информациски мрежи; 

консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа 

на информативни технологии, компјутерско 

програмирање, телекомуникација, 

комуникациски мрежи, компјутеризирани 

комуникации, услуги на менаџмент на центри на 

податоци и глобални комуникациски мрежи; 

обезбедување услуги на центри на податоци; 

хостирање (хостинг), складирање и одржување 

на web сајтови, web центри, електронска пошта, 

електронски групи, лист сервери како и на 

дигитална содржина и податоци на трети лица; 

услуги на провајдери на апликативни услуги 

(АСП), имено, хостирање 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 на компјутеризирани 

комуникации и услуги на центри на податоци  

 

(210) TM  2018/191 (220) 07/03/2018 

(442) 30/04/2018 

(731) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(531) 27.05.01 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање изложби) во 

комерцијални или рекламни цели, изнајмување 

рекламен простор, изнајмување уреднички 

апарати, изнајнување рекламен материјал, 

изработка на такси, изводи од сметка 

(изработка на изводи од сметка), јавно 

мислење (испитување на јавното мислење), 

објавување рекламни текстови, огласување 

/рекламирање/, организирање дејности 

(советување за организирање на дејностите), 

плакатирање /огласување/, преписи на 

соопштенија, промоција /продажба за трето 

лице/, пропагандни дејности, проучување на 

пазарот/маркетинг/, проверка на сметки, 

рекламирање по пат на радио, рекламирање по 

пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на 

рекламни огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за телефонско 

одговарање/за отсутни претплатници/, ширење 

рекламен материјал /трактати, проспекти, 

печатени примероци  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос на 

глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа;услуги на лична 

комуникација;услуги на пејцери;лизинг 

телекомуникациски опреми, напојувања и 

системи;услуги на електронска пошта;услуги на 

телевизиски пренос;обезбедување вести и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа;обезбедување 

информацми од именик по пат нателефон, 
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телевизија и глобална комуникациска 

мрежа;обезбедување мултикориснички 

интерактивен пристап на глобална 

комуникациска мрежа;пренос и емитирање на 

сите видови аудио и видео програми по пат 

нателефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа, главни (стожерни) 

интернет услуги, имено, брзалинија или сериски 

врски кои ствараат главен премин во рамките 

на мрежата;видео и аудио телеконференции по 

пат на интернет, услуги на асинхронен 

трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални 

мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет 

протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги 

на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги 

на приватна линија;обезбедување услуги на 

телекомуникациски мрежни премини и услуги 

на поврзување со протокол на пренос на рамка 

заради пренос на податоци;услуги на пренос на 

пакет од електронски податоци;услуги на 

комутација на гласот, податоци, видео и 

мултимедиа;овозможување телекомуникациско 

поврзување на интернет и на други 

компјутеризирани комуникации, податоци и 

безжична мрежа;обезбедување 

мултикориснички пристап на безжична 

комуникациска мрежа;обезбедување факс 

услуги;обезбедување услуги на складирање на 

електронски податоци за трети 

лица;телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за поврзување 

независни телекомуникациски и компјутерски 

мрежи заради поделба на интернет 

сообраќајот;услуги на говорна 

пошта;телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување бесплатни услуги и услуги на 

насочување на повиците;услуги на центрите за 

пораки во вид на телефонски говорни 

пораки;услуги на видео и аудио конференции и 

конференции на телефонски 

податоци;безжични телекомуникациски услуги, 

имено, безжичен пренос на звук и 

податоци;телекомуникациски услуги, имено 

обезбедување глас по пат на интернет 

протокол;обезбедување мрежен пристап со цел 

на размена на интернет сообраќајот помеѓу 

преносници на интернет сообраќајот;услуги на 

електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web страници, 

услуги на дизајнирање на web страни, работа 

на електронски информациски мрежи; 

консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа 

на информативни технологии, компјутерско 

програмирање, телекомуникација, 

комуникациски мрежи, компјутеризирани 

комуникации, услуги на менаџмент на центри на 

податоци и глобални комуникациски мрежи; 

обезбедување услуги на центри на податоци; 

хостирање (хостинг), складирање и одржување 

на web сајтови, web центри, електронска пошта, 

електронски групи, лист сервери како и на 

дигитална содржина и податоци на трети лица; 

услуги на провајдери на апликативни услуги 

(АСП), имено, хостирање 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 на компјутеризирани 

комуникации и услуги на центри на податоци  

 

(210) TM  2018/192 (220) 07/03/2018 

(442) 30/04/2018 

(731) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(531) 27.05.01 

(554)  

(551) индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање изложби) во 

комерцијални или рекламни цели, изнајмување 

рекламен простор, изнајмување уреднички 

апарати, изнајнување рекламен материјал, 

изработка на такси, изводи од сметка 

(изработка на изводи од сметка), јавно 

мислење (испитување на јавното мислење), 

објавување рекламни текстови, огласување 

/рекламирање/, организирање дејности 

(советување за организирање на дејностите), 

плакатирање /огласување/, преписи на 

соопштенија, промоција /продажба за трето 

лице/, пропагандни дејности, проучување на 

пазарот/маркетинг/, проверка на сметки, 

рекламирање по пат на радио, рекламирање по 

пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на 

рекламни огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за телефонско 

одговарање/за отсутни претплатници/, ширење 

рекламен материјал /трактати, проспекти, 

печатени примероци  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос на 

глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа;услуги на лична 

комуникација;услуги на пејцери;лизинг 

телекомуникациски опреми, напојувања и 

системи;услуги на електронска пошта;услуги на 

телевизиски пренос;обезбедување вести и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа;обезбедување 

информацми од именик по пат нателефон, 

телевизија и глобална комуникациска 

мрежа;обезбедување мултикориснички 

интерактивен пристап на глобална 

комуникациска мрежа;пренос и емитирање на 

сите видови аудио и видео програми по пат 

нателефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа, главни (стожерни) 

интернет услуги, имено, брзалинија или сериски 

врски кои ствараат главен премин во рамките 

на мрежата;видео и аудио телеконференции по 

пат на интернет, услуги на асинхронен 

трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални 

мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет 

протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги 

на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги 

на приватна линија;обезбедување услуги на 

телекомуникациски мрежни премини и услуги 

на поврзување со протокол на пренос на рамка 

заради пренос на податоци;услуги на пренос на 

пакет од електронски податоци;услуги на 

комутација на гласот, податоци, видео и 

мултимедиа;овозможување телекомуникациско 

поврзување на интернет и на други 

компјутеризирани комуникации, податоци и 

безжична мрежа;обезбедување 

мултикориснички пристап на безжична 

комуникациска мрежа;обезбедување факс 

услуги;обезбедување услуги на складирање на 

електронски податоци за трети 

лица;телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за поврзување 

независни телекомуникациски и компјутерски 

мрежи заради поделба на интернет 

сообраќајот;услуги на говорна 

пошта;телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување бесплатни услуги и услуги на 

насочување на повиците;услуги на центрите за 

пораки во вид на телефонски говорни 

пораки;услуги на видео и аудио конференции и 

конференции на телефонски 

податоци;безжични телекомуникациски услуги, 

имено, безжичен пренос на звук и 

податоци;телекомуникациски услуги, имено 

обезбедување глас по пат на интернет 

протокол;обезбедување мрежен пристап со цел 

на размена на интернет сообраќајот помеѓу 

преносници на интернет сообраќајот;услуги на 

електронски пораки  
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кл. 42  услуги на хостирање на web страници, 

услуги на дизајнирање на web страни, работа 

на електронски информациски мрежи; 

консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа 

на информативни технологии, компјутерско 

програмирање, телекомуникација, 

комуникациски мрежи, компјутеризирани 

комуникации, услуги на менаџмент на центри на 

податоци и глобални комуникациски мрежи; 

обезбедување услуги на центри на податоци; 

хостирање (хостинг), складирање и одржување 

на web сајтови, web центри, електронска пошта, 

електронски групи, лист сервери како и на 

дигитална содржина и податоци на трети лица; 

услуги на провајдери на апликативни услуги 

(АСП), имено, хостирање 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 на компјутеризирани 

комуникации и услуги на центри на податоци  

 

(210) TM  2018/193 (220) 07/03/2018 

(442) 30/04/2018 

(300)  

(731) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(531) 27.05.01 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање изложби) во 

комерцијални или рекламни цели, изнајмување 

рекламен простор, изнајмување уреднички 

апарати, изнајнување рекламен материјал, 

изработка на такси, изводи од сметка 

(изработка на изводи од сметка), јавно 

мислење (испитување на јавното мислење), 

објавување рекламни текстови, огласување 

/рекламирање/, организирање дејности 

(советување за организирање на дејностите), 

плакатирање /огласување/, преписи на 

соопштенија, промоција /продажба за трето 

лице/, пропагандни дејности, проучување на 

пазарот/маркетинг/, проверка на сметки, 

рекламирање по пат на радио, рекламирање по 

пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на 

рекламни огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за телефонско 

одговарање/за отсутни претплатници/, ширење 

рекламен материјал /трактати, проспекти, 

печатени примероци  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос на 

глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа;услуги на лична 

комуникација;услуги на пејцери;лизинг 

телекомуникациски опреми, напојувања и 

системи;услуги на електронска пошта;услуги на 

телевизиски пренос;обезбедување вести и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа;обезбедување 

информацми од именик по пат нателефон, 

телевизија и глобална комуникациска 

мрежа;обезбедување мултикориснички 

интерактивен пристап на глобална 

комуникациска мрежа;пренос и емитирање на 

сите видови аудио и видео програми по пат 

нателефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа, главни (стожерни) 

интернет услуги, имено, брзалинија или сериски 

врски кои ствараат главен премин во рамките 
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на мрежата;видео и аудио телеконференции по 

пат на интернет, услуги на асинхронен 

трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални 

мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет 

протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги 

на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги 

на приватна линија;обезбедување услуги на 

телекомуникациски мрежни премини и услуги 

на поврзување со протокол на пренос на рамка 

заради пренос на податоци;услуги на пренос на 

пакет од електронски податоци;услуги на 

комутација на гласот, податоци, видео и 

мултимедиа;овозможување телекомуникациско 

поврзување на интернет и на други 

компјутеризирани комуникации, податоци и 

безжична мрежа;обезбедување 

мултикориснички пристап на безжична 

комуникациска мрежа;обезбедување факс 

услуги;обезбедување услуги на складирање на 

електронски податоци за трети 

лица;телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за поврзување 

независни телекомуникациски и компјутерски 

мрежи заради поделба на интернет 

сообраќајот;услуги на говорна 

пошта;телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување бесплатни услуги и услуги на 

насочување на повиците;услуги на центрите за 

пораки во вид на телефонски говорни 

пораки;услуги на видео и аудио конференции и 

конференции на телефонски 

податоци;безжични телекомуникациски услуги, 

имено, безжичен пренос на звук и 

податоци;телекомуникациски услуги, имено 

обезбедување глас по пат на интернет 

протокол;обезбедување мрежен пристап со цел 

на размена на интернет сообраќајот помеѓу 

преносници на интернет сообраќајот;услуги на 

електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web страници, 

услуги на дизајнирање на web страни, работа 

на електронски информациски мрежи; 

консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа 

на информативни технологии, компјутерско 

програмирање, телекомуникација, 

комуникациски мрежи, компјутеризирани 

комуникации, услуги на менаџмент на центри на 

податоци и глобални комуникациски мрежи; 

обезбедување услуги на центри на податоци; 

хостирање (хостинг), складирање и одржување 

на web сајтови, web центри, електронска пошта, 

електронски групи, лист сервери како и на 

дигитална содржина и податоци на трети лица; 

услуги на провајдери на апликативни услуги 

(АСП), имено, хостирање 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 на компјутеризирани 

комуникации и услуги на центри на податоци  

 

(210) TM  2018/194 (220) 07/03/2018 

(442) 30/04/2018 

(300)  

(731) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(531) 27.05.01 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање изложби) во 

комерцијални или рекламни цели, изнајмување 

рекламен простор, изнајмување уреднички 
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апарати, изнајнување рекламен материјал, 

изработка на такси, изводи од сметка 

(изработка на изводи од сметка), јавно 

мислење (испитување на јавното мислење), 

објавување рекламни текстови, огласување 

/рекламирање/, организирање дејности 

(советување за организирање на дејностите), 

плакатирање /огласување/, преписи на 

соопштенија, промоција /продажба за трето 

лице/, пропагандни дејности, проучување на 

пазарот/маркетинг/, проверка на сметки, 

рекламирање по пат на радио, рекламирање по 

пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на 

рекламни огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за телефонско 

одговарање/за отсутни претплатници/, ширење 

рекламен материјал /трактати, проспекти, 

печатени примероци  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос на 

глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа;услуги на лична 

комуникација;услуги на пејцери;лизинг 

телекомуникациски опреми, напојувања и 

системи;услуги на електронска пошта;услуги на 

телевизиски пренос;обезбедување вести и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа;обезбедување 

информацми од именик по пат нателефон, 

телевизија и глобална комуникациска 

мрежа;обезбедување мултикориснички 

интерактивен пристап на глобална 

комуникациска мрежа;пренос и емитирање на 

сите видови аудио и видео програми по пат 

нателефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа, главни (стожерни) 

интернет услуги, имено, брзалинија или сериски 

врски кои ствараат главен премин во рамките 

на мрежата;видео и аудио телеконференции по 

пат на интернет, услуги на асинхронен 

трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални 

мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет 

протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги 

на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги 

на приватна линија;обезбедување услуги на 

телекомуникациски мрежни премини и услуги 

на поврзување со протокол на пренос на рамка 

заради пренос на податоци;услуги на пренос на 

пакет од електронски податоци;услуги на 

комутација на гласот, податоци, видео и 

мултимедиа;овозможување телекомуникациско 

поврзување на интернет и на други 

компјутеризирани комуникации, податоци и 

безжична мрежа;обезбедување 

мултикориснички пристап на безжична 

комуникациска мрежа;обезбедување факс 

услуги;обезбедување услуги на складирање на 

електронски податоци за трети 

лица;телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за поврзување 

независни телекомуникациски и компјутерски 

мрежи заради поделба на интернет 

сообраќајот;услуги на говорна 

пошта;телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување бесплатни услуги и услуги на 

насочување на повиците;услуги на центрите за 

пораки во вид на телефонски говорни 

пораки;услуги на видео и аудио конференции и 

конференции на телефонски 

податоци;безжични телекомуникациски услуги, 

имено, безжичен пренос на звук и 

податоци;телекомуникациски услуги, имено 

обезбедување глас по пат на интернет 

протокол;обезбедување мрежен пристап со цел 

на размена на интернет сообраќајот помеѓу 

преносници на интернет сообраќајот;услуги на 

електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web страници, 

услуги на дизајнирање на web страни, 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 
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податоци и глобални комуникациски мрежи; 

обезбедување услуги на центри на податоци; 

хостирање (хостинг), складирање и одржување 

на web сајтови, web центри, електронска пошта, 

електронски групи, лист сервери како и на 

дигитална содржина и податоци на трети лица; 

услуги на провајдери на апликативни услуги 

(АСП), имено, хостирање 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 на компјутеризирани 

комуникации и услуги на центри на податоци  

 

(210) TM  2018/199 (220) 09/03/2018 

(442) 30/04/2018 

(731) Nicoventures Holdings Limited 

Globe House, 1 Water Street London WC2R 

3LA, UK 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 

VUSE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  електронски цигари;кертриџи за 

електронски цигари;течности за електронски 

цигари;цигари што содржат замена за тутун; 

замена за тутун; цигари; тутун; производи од 

тутун; футроли за цигари; кутии за цигари  

 

(210) TM  2018/202 (220) 09/03/2018 

(442) 30/04/2018 

(731) SHEBARA FOODS 

1000 N. West Street Suite 1276, Wilmington, 

Delaware 19801, US 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(591) златно жолта, црна 

(531) 05.03.01;05.03.13;05.03.14 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун; тутунски преработки, особено 

цигари; производи за пушачите; кибрити  

 

(210) TM  2018/207 (220) 13/03/2018 

(442) 30/04/2018 

(731) Приватна здравствена установа - 

ординација по општа стоматологија Д-Р 

ПАЛАСКАРОВ ИЛИЈА Гевгелија 

ул. 11-ти Октомври бр. 26, , 1480, Гевгелија, 

MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ  

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, црна, бела 

(531) 26.11.08;27.05.13 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  гума за забарство, забен кит, забен лак, 

забен цемент, забни амалгами, злато (забни 

амалгами од злато), материјал за пополнување 

заби, материјали за забни отпечатоци, 
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медицински забни пасти, порцелан за забни 

протези, тинктури за медицинска употреба  

кл. 40  забен техничар (услуги на забен 

техничар)  

кл. 44  забарство, здравствена заштита, 

медицински клиники, ортодонтски услуги, 

терапевтски услуги, услуги на советување за 

здравјето, естетска и реконструктивна 

стоматологија со имплантологија  

 

(210) TM  2018/209 (220) 13/03/2018 

(442) 30/04/2018 

(731) Бојан Јовановски 

ул. Варшавска бр.24 , Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

BMJ 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање, водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски работи; 

односи со јавноста; медиумска презентација; 

бизнис информации, бизнис консултирање 

(професионално бизнис консултирање); бизниз 

менаџмент кај уметничките професии; 

демонстрација на производи, ангажирање 

манекенки за рекламирање или промовирање 

производи; барање спонзорства; вработување 

персонал, информации за дејноста, 

информатички картотеки (водење на 

информатичките картотеки), издавање лиценци 

за стоки и услуги за други лица (комерцијална 

администрација за издавање лиценци за стоки 

и сулуги за други лица), медиуми за 

комуникација, маркетинг услуги, изложби 

(организирање на изложби) во комерцијални и 

рекламни цели, изнајмување време за 

рекламирање преку медиумите, изнајмување 

рекламен простор, информации, јавно мислење 

(испитување на јавното мислење), 

информативни агенции; комуникациски 

медиуми (презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми), за малопродажба; on-

line рекламирање по пат на компјутерска мрежа 

односи со јавност, промоција, промовирање на 

продажбата за трети лица, објавување 

рекламни текстови, дејности, плакатирање 

/огласување/, преписи на соопштенија, 

промоција /продажба за трето лице/, 

пропагандни дејности, проучување на пазарот 

/маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање 

по пат на радио рекламирање по пат на 

телевизија, рекламни огласи (ширење на 

рекламни огласи), организирање трговски 

саеми за комерцијални или рекламни цели, 

ширење на рекламни огласи и рекламен 

материјал (трактати, проспекти, печатени 

материјали, примероци), обработка на 

текстови, организирање дејности и советување 

за организирање; советување за бизнис 

работење и организација; телевизиско 

рекламирање; уметнички професии (бизнис 

менаџмент кај уметничките професии)  

кл. 38  телекомуникации, услуги на 

телекомуникација и информативна технологија, 

имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, 

видео и информации по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска мрежа; 

услуги на лична комуникација; емитување 

кабелска телевизија, емитување радио 

програми, емитување телевизиски програми, 

изнајмување време за пристап на глобалната 

компјутерска мрежа, изнајмување модеми, 

изнајмување телекомуникациска опрема, 

информации од областа на телекомуникациите, 

кабелска телевизија (емитување кабелска 

телевизија), компјутерски терминали 

(комуникација со помош на компјутерски 

терминали), обезбедување вести и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; обезбедување 

кориснички пристап на глобалната компјутерска 

мрежа [провајдери на услуги], обезбедување 
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пристап до бази на податоци, обезбедување 

телекомуникациски врски на глобалната 

компјутерска мрежа, обезбедување 

телекомуникациски канали за телевиско 

купување, [телешопинг], пренесување преку 

сателит, телевизиски програми (емитување 

телевизиски програми), услуги на поставување 

телекомуникациски довод и приклучок, услуги 

на поставување телекомуникациски довод и 

приклучок, услуги на пренесување 

конференции од далечина, услуги со 

електронски огласни табли [телекомуникациски 

услуги]  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава, 

спортски и културни активности; услуги за 

продукција на радио и телевизиски програми, 

забавни програми. шоу програми (продукција на 

шоу програми); резервирање места за шоу 

програми; организирање шоу програми 

[импресарио услуги]; видеокамери 

(изнајмување видео камери), видеоленти 

(изнајмување видеоленти и монтажа на 

видеоленти), водење концерти (организирање и 

водење концерти), електронско издаваштво, 

забава (планирање на забава), информации за 

образовни и забавни настани, известување за 

забави, звунни записи (изнајмување звучни 

записи), избори на убавици (организирање 

избори на убавици); изнајмување 

кинематографски филмови, изнајмување радио 

и телевизиски апарати, изнајмување сценски 

декор, изнајмување уреди за осветлување за 

театарска сценографија и телевизиски студија, 

изнајмување филмски проектори и прибори, 

конференции (организирање и водење 

конференции), микрофилмување [снимање 

микрофилмови], монтажа на видеоленти, он-

лајн публикување електронски книги и 

списанија, обезбедување на електронски он-

лајн публикации што не може да се 

даунлодираат, објавување текстови, со 

исклучок на рекламни текстови, образование 

(информирање за образование), организирање 

саеми, организирање натпревари, 

организирање и водење работилници, 

организирање и водење семинари, симпозиуми, 

спортски натпревари, организирање исложби за 

културни или образовни цели, презентација на 

дела од визуелна уметност или литература 

пред јавноста за забавни или образовни цели, 

изложби (организирање изложби за културни 

или образаовни цели), пишување текстови што 

не се рекламни, подготвување и емтиување на 

вести, преведување, публикации и 

дистрибуција на печатени медиуми и снимки, 

приредби (одржување приредби), разговори 

(организирање и водење на разговорите), 

разонода, текстови (пишување текстови) што не 

се рекламни текстови, продавање на билети, 

услуги на репортери, услуги на пишување 

сценарија, услуги на студија за снимање, 

телевизиска забава, студија, услуги на 

естрадни уметници [забавувачи], услуги на 

компонирање музика; телевизиски програми 

(продукција на радио и телевизиски програми), 

титлување филмови, услуги на фотографија, 

фотографски репортажи, тонски снимки 

(изнајмување на тонските снимки), филмови 

(изнајмување на филмовите); прикажување 

филмови; синхронизација; филмски студија; 

конгреси (организирање и водење на конгреси), 

конференции (организирање и водење на 

конференции), лотарии (организирање 

лотарии), ноќни клубови; одржување претстави 

во живо  

 

(210) TM  2018/210 (220) 13/03/2018 

(442) 30/04/2018 

(731) Бојан Јовановски 

ул. Варшавска бр.24 , Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

SBB 
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(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање, водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски работи; 

односи со јавноста; медиумска презентација; 

бизнис информации, бизнис консултирање 

(професионално бизнис консултирање); бизниз 

менаџмент кај уметничките професии; 

демонстрација на производи, ангажирање 

манекенки за рекламирање или промовирање 

производи; барање спонзорства; вработување 

персонал, информации за дејноста, 

информатички картотеки (водење на 

информатичките картотеки), издавање лиценци 

за стоки и услуги за други лица (комерцијална 

администрација за издавање лиценци за стоки 

и сулуги за други лица), медиуми за 

комуникација, маркетинг услуги, изложби 

(организирање на изложби) во комерцијални и 

рекламни цели, изнајмување време за 

рекламирање преку медиумите, изнајмување 

рекламен простор, информации, јавно мислење 

(испитување на јавното мислење), 

информативни агенции; комуникациски 

медиуми (презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми), за малопродажба; on-

line рекламирање по пат на компјутерска мрежа 

односи со јавност, промоција, промовирање на 

продажбата за трети лица, објавување 

рекламни текстови, дејности, плакатирање 

/огласување/, преписи на соопштенија, 

промоција /продажба за трето лице/, 

пропагандни дејности, проучување на пазарот 

/маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање 

по пат на радио рекламирање по пат на 

телевизија, рекламни огласи (ширење на 

рекламни огласи), организирање трговски 

саеми за комерцијални или рекламни цели, 

ширење на рекламни огласи и рекламен 

материјал (трактати, проспекти, печатени 

материјали, примероци), обработка на 

текстови, организирање дејности и советување 

за организирање; советување за бизнис 

работење и организација; телевизиско 

рекламирање; уметнички професии (бизнис 

менаџмент кај уметничките професии)  

кл. 38  телекомуникации, услуги на 

телекомуникација и информативна технологија, 

имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, 

видео и информации по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска мрежа; 

услуги на лична комуникација; емитување 

кабелска телевизија, емитување радио 

програми, емитување телевизиски програми, 

изнајмување време за пристап на глобалната 

компјутерска мрежа, изнајмување модеми, 

изнајмување телекомуникациска опрема, 

информации од областа на телекомуникациите, 

кабелска телевизија (емитување кабелска 

телевизија), компјутерски терминали 

(комуникација со помош на компјутерски 

терминали), обезбедување вести и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; обезбедување 

кориснички пристап на глобалната компјутерска 

мрежа [провајдери на услуги], обезбедување 

пристап до бази на податоци, обезбедување 

телекомуникациски врски на глобалната 

компјутерска мрежа, обезбедување 

телекомуникациски канали за телевиско 

купување, [телешопинг], пренесување преку 

сателит, телевизиски програми (емитување 

телевизиски програми), услуги на поставување 

телекомуникациски довод и приклучок, услуги 

на поставување телекомуникациски довод и 

приклучок, услуги на пренесување 

конференции од далечина, услуги со 

електронски огласни табли [телекомуникациски 

услуги]  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава, 

спортски и културни активности; услуги за 

продукција на радио и телевизиски програми, 

забавни програми. шоу програми (продукција на 

шоу програми); резервирање места за шоу 

програми; организирање шоу програми 

[импресарио услуги]; видеокамери 
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(изнајмување видео камери), видеоленти 

(изнајмување видеоленти и монтажа на 

видеоленти), водење концерти (организирање и 

водење концерти), електронско издаваштво, 

забава (планирање на забава), информации за 

образовни и забавни настани, известување за 

забави, звунни записи (изнајмување звучни 

записи), избори на убавици (организирање 

избори на убавици); изнајмување 

кинематографски филмови, изнајмување радио 

и телевизиски апарати, изнајмување сценски 

декор, изнајмување уреди за осветлување за 

театарска сценографија и телевизиски студија, 

изнајмување филмски проектори и прибори, 

конференции (организирање и водење 

конференции), микрофилмување [снимање 

микрофилмови], монтажа на видеоленти, он-

лајн публикување електронски книги и 

списанија, обезбедување на електронски он-

лајн публикации што не може да се 

даунлодираат, објавување текстови, со 

исклучок на рекламни текстови, образование 

(информирање за образование), организирање 

саеми, организирање натпревари, 

организирање и водење работилници, 

организирање и водење семинари, симпозиуми, 

спортски натпревари, организирање исложби за 

културни или образовни цели, презентација на 

дела од визуелна уметност или литература 

пред јавноста за забавни или образовни цели, 

изложби (организирање изложби за културни 

или образаовни цели), пишување текстови што 

не се рекламни, подготвување и емтиување на 

вести, преведување, публикации и 

дистрибуција на печатени медиуми и снимки, 

приредби (одржување приредби), разговори 

(организирање и водење на разговорите), 

разонода, текстови (пишување текстови) што не 

се рекламни текстови, продавање на билети, 

услуги на репортери, услуги на пишување 

сценарија, услуги на студија за снимање, 

телевизиска забава, студија, услуги на 

естрадни уметници [забавувачи], услуги на 

компонирање музика; телевизиски програми 

(продукција на радио и телевизиски програми), 

титлување филмови, услуги на фотографија, 

фотографски репортажи, тонски снимки 

(изнајмување на тонските снимки), филмови 

(изнајмување на филмовите); прикажување 

филмови; синхронизација; филмски студија; 

конгреси (организирање и водење на конгреси), 

конференции (организирање и водење на 

конференции), лотарии (организирање 

лотарии), ноќни клубови; одржување претстави 

во живо  

 

(210) TM  2018/211 (220) 13/03/2018 

(442) 30/04/2018 

(731) Бојан Јовановски 

ул. Варшавска бр.24 , Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

1 TV CONCEPT ROOM 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 28  облека, обувки и капи  

кл. 35  рекламирање, водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски работи; 

односи со јавноста; медиумска презентација; 

бизнис информации, бизнис консултирање 

(професионално бизнис консултирање); бизниз 

менаџмент кај уметничките професии; 

демонстрација на производи, ангажирање 

манекенки за рекламирање или промовирање 

производи; барање спонзорства; вработување 

персонал, информации за дејноста, 

информатички картотеки (водење на 

информатичките картотеки), издавање лиценци 

за стоки и услуги за други лица (комерцијална 

администрација за издавање лиценци за стоки 

и сулуги за други лица), медиуми за 

комуникација, маркетинг услуги, изложби 

(организирање на изложби) во комерцијални и 
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рекламни цели, изнајмување време за 

рекламирање преку медиумите, изнајмување 

рекламен простор, информации, јавно мислење 

(испитување на јавното мислење), 

информативни агенции; комуникациски 

медиуми (презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми), за малопродажба; on-

line рекламирање по пат на компјутерска мрежа 

односи со јавност, промоција, промовирање на 

продажбата за трети лица, објавување 

рекламни текстови, дејности, плакатирање 

/огласување/, преписи на соопштенија, 

промоција /продажба за трето лице/, 

пропагандни дејности, проучување на пазарот 

/маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање 

по пат на радио рекламирање по пат на 

телевизија, рекламни огласи (ширење на 

рекламни огласи), организирање трговски 

саеми за комерцијални или рекламни цели, 

ширење на рекламни огласи и рекламен 

материјал (трактати, проспекти, печатени 

материјали, примероци), обработка на 

текстови, организирање дејности и советување 

за организирање; советување за бизнис 

работење и организација; телевизиско 

рекламирање; уметнички професии (бизнис 

менаџмент кај уметничките професии)  

кл. 38  телекомуникации, услуги на 

телекомуникација и информативна технологија, 

имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, 

видео и информации по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска мрежа; 

услуги на лична комуникација; емитување 

кабелска телевизија, емитување радио 

програми, емитување телевизиски програми, 

изнајмување време за пристап на глобалната 

компјутерска мрежа, изнајмување модеми, 

изнајмување телекомуникациска опрема, 

информации од областа на телекомуникациите, 

кабелска телевизија (емитување кабелска 

телевизија), компјутерски терминали 

(комуникација со помош на компјутерски 

терминали), обезбедување вести и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; обезбедување 

кориснички пристап на глобалната компјутерска 

мрежа [провајдери на услуги], обезбедување 

пристап до бази на податоци, обезбедување 

телекомуникациски врски на глобалната 

компјутерска мрежа, обезбедување 

телекомуникациски канали за телевиско 

купување, [телешопинг], пренесување преку 

сателит, телевизиски програми (емитување 

телевизиски програми), услуги на поставување 

телекомуникациски довод и приклучок, услуги 

на поставување телекомуникациски довод и 

приклучок, услуги на пренесување 

конференции од далечина, услуги со 

електронски огласни табли [телекомуникациски 

услуги]  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава, 

спортски и културни активности; услуги за 

продукција на радио и телевизиски програми, 

забавни програми. шоу програми (продукција на 

шоу програми); резервирање места за шоу 

програми; организирање шоу програми 

[импресарио услуги]; видеокамери 

(изнајмување видео камери), видеоленти 

(изнајмување видеоленти и монтажа на 

видеоленти), водење концерти (организирање и 

водење концерти), електронско издаваштво, 

забава (планирање на забава), информации за 

образовни и забавни настани, известување за 

забави, звунни записи (изнајмување звучни 

записи), избори на убавици (организирање 

избори на убавици); изнајмување 

кинематографски филмови, изнајмување радио 

и телевизиски апарати, изнајмување сценски 

декор, изнајмување уреди за осветлување за 

театарска сценографија и телевизиски студија, 

изнајмување филмски проектори и прибори, 

конференции (организирање и водење 

конференции), микрофилмување [снимање 

микрофилмови], монтажа на видеоленти, он-

лајн публикување електронски книги и 

списанија, обезбедување на електронски он-
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лајн публикации што не може да се 

даунлодираат, објавување текстови, со 

исклучок на рекламни текстови, образование 

(информирање за образование), организирање 

саеми, организирање натпревари, 

организирање и водење работилници, 

организирање и водење семинари, симпозиуми, 

спортски натпревари, организирање исложби за 

културни или образовни цели, презентација на 

дела од визуелна уметност или литература 

пред јавноста за забавни или образовни цели, 

изложби (организирање изложби за културни 

или образаовни цели), пишување текстови што 

не се рекламни, подготвување и емтиување на 

вести, преведување, публикации и 

дистрибуција на печатени медиуми и снимки, 

приредби (одржување приредби), разговори 

(организирање и водење на разговорите), 

разонода, текстови (пишување текстови) што не 

се рекламни текстови, продавање на билети, 

услуги на репортери, услуги на пишување 

сценарија, услуги на студија за снимање, 

телевизиска забава, студија, услуги на 

естрадни уметници [забавувачи], услуги на 

компонирање музика; телевизиски програми 

(продукција на радио и телевизиски програми), 

титлување филмови, услуги на фотографија, 

фотографски репортажи, тонски снимки 

(изнајмување на тонските снимки), филмови 

(изнајмување на филмовите); прикажување 

филмови; синхронизација; филмски студија; 

конгреси (организирање и водење на конгреси), 

конференции (организирање и водење на 

конференции), лотарии (организирање 

лотарии), ноќни клубови; одржување претстави 

во живо  

 

(210) TM  2018/212 (220) 13/03/2018 

(442) 30/04/2018 

(731) Бојан Јовановски 

ул. Варшавска бр.24 , Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

HAPPY BUS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање, водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски работи; 

односи со јавноста; медиумска презентација; 

бизнис информации, бизнис консултирање 

(професионално бизнис консултирање); бизниз 

менаџмент кај уметничките професии; 

демонстрација на производи, ангажирање 

манекенки за рекламирање или промовирање 

производи; барање спонзорства; вработување 

персонал, информации за дејноста, 

информатички картотеки (водење на 

информатичките картотеки), издавање лиценци 

за стоки и услуги за други лица (комерцијална 

администрација за издавање лиценци за стоки 

и сулуги за други лица), медиуми за 

комуникација, маркетинг услуги, изложби 

(организирање на изложби) во комерцијални и 

рекламни цели, изнајмување време за 

рекламирање преку медиумите, изнајмување 

рекламен простор, информации, јавно мислење 

(испитување на јавното мислење), 

информативни агенции; комуникациски 

медиуми (презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми), за малопродажба; on-

line рекламирање по пат на компјутерска мрежа 

односи со јавност, промоција, промовирање на 

продажбата за трети лица, објавување 

рекламни текстови, дејности, плакатирање 

/огласување/, преписи на соопштенија, 

промоција /продажба за трето лице/, 

пропагандни дејности, проучување на пазарот 

/маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање 

по пат на радио рекламирање по пат на 

телевизија, рекламни огласи (ширење на 

рекламни огласи), организирање трговски 

саеми за комерцијални или рекламни цели, 

ширење на рекламни огласи и рекламен 
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материјал (трактати, проспекти, печатени 

материјали, примероци), обработка на 

текстови, организирање дејности и советување 

за организирање; советување за бизнис 

работење и организација; телевизиско 

рекламирање; уметнички професии (бизнис 

менаџмент кај уметничките професии)  

кл. 38  телекомуникации, услуги на 

телекомуникација и информативна технологија, 

имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, 

видео и информации по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска мрежа; 

услуги на лична комуникација; емитување 

кабелска телевизија, емитување радио 

програми, емитување телевизиски програми, 

изнајмување време за пристап на глобалната 

компјутерска мрежа, изнајмување модеми, 

изнајмување телекомуникациска опрема, 

информации од областа на телекомуникациите, 

кабелска телевизија (емитување кабелска 

телевизија), компјутерски терминали 

(комуникација со помош на компјутерски 

терминали), обезбедување вести и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; обезбедување 

кориснички пристап на глобалната компјутерска 

мрежа [провајдери на услуги], обезбедување 

пристап до бази на податоци, обезбедување 

телекомуникациски врски на глобалната 

компјутерска мрежа, обезбедување 

телекомуникациски канали за телевиско 

купување, [телешопинг], пренесување преку 

сателит, телевизиски програми (емитување 

телевизиски програми), услуги на поставување 

телекомуникациски довод и приклучок, услуги 

на поставување телекомуникациски довод и 

приклучок, услуги на пренесување 

конференции од далечина, услуги со 

електронски огласни табли [телекомуникациски 

услуги]  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава, 

спортски и културни активности; услуги за 

продукција на радио и телевизиски програми, 

забавни програми. шоу програми (продукција на 

шоу програми); резервирање места за шоу 

програми; организирање шоу програми 

[импресарио услуги]; видеокамери 

(изнајмување видео камери), видеоленти 

(изнајмување видеоленти и монтажа на 

видеоленти), водење концерти (организирање и 

водење концерти), електронско издаваштво, 

забава (планирање на забава), информации за 

образовни и забавни настани, известување за 

забави, звунни записи (изнајмување звучни 

записи), избори на убавици (организирање 

избори на убавици); изнајмување 

кинематографски филмови, изнајмување радио 

и телевизиски апарати, изнајмување сценски 

декор, изнајмување уреди за осветлување за 

театарска сценографија и телевизиски студија, 

изнајмување филмски проектори и прибори, 

конференции (организирање и водење 

конференции), микрофилмување [снимање 

микрофилмови], монтажа на видеоленти, он-

лајн публикување електронски книги и 

списанија, обезбедување на електронски он-

лајн публикации што не може да се 

даунлодираат, објавување текстови, со 

исклучок на рекламни текстови, образование 

(информирање за образование), организирање 

саеми, организирање натпревари, 

организирање и водење работилници, 

организирање и водење семинари, симпозиуми, 

спортски натпревари, организирање исложби за 

културни или образовни цели, презентација на 

дела од визуелна уметност или литература 

пред јавноста за забавни или образовни цели, 

изложби (организирање изложби за културни 

или образаовни цели), пишување текстови што 

не се рекламни, подготвување и емтиување на 

вести, преведување, публикации и 

дистрибуција на печатени медиуми и снимки, 

приредби (одржување приредби), разговори 

(организирање и водење на разговорите), 

разонода, текстови (пишување текстови) што не 

се рекламни текстови, продавање на билети, 
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услуги на репортери, услуги на пишување 

сценарија, услуги на студија за снимање, 

телевизиска забава, студија, услуги на 

естрадни уметници [забавувачи], услуги на 

компонирање музика; телевизиски програми 

(продукција на радио и телевизиски програми), 

титлување филмови, услуги на фотографија, 

фотографски репортажи, тонски снимки 

(изнајмување на тонските снимки), филмови 

(изнајмување на филмовите); прикажување 

филмови; синхронизација; филмски студија; 

конгреси (организирање и водење на конгреси), 

конференции (организирање и водење на 

конференции), лотарии (организирање 

лотарии), ноќни клубови; одржување претстави 

во живо  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето со нив; 

индустриски анализи и истражувачки услуги; 

изработка и развој на компјутерски хардвер и 

софтвер  

 

(210) TM  2018/213 (220) 13/03/2018 

(442) 30/04/2018 

(731) Бојан Јовановски 

ул. Варшавска бр.24 , Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

VIP HAPPY BUS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање, водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски работи; 

односи со јавноста; медиумска презентација; 

бизнис информации, бизнис консултирање 

(професионално бизнис консултирање); бизниз 

менаџмент кај уметничките професии; 

демонстрација на производи, ангажирање 

манекенки за рекламирање или промовирање 

производи; барање спонзорства; вработување 

персонал, информации за дејноста, 

информатички картотеки (водење на 

информатичките картотеки), издавање лиценци 

за стоки и услуги за други лица (комерцијална 

администрација за издавање лиценци за стоки 

и сулуги за други лица), медиуми за 

комуникација, маркетинг услуги, изложби 

(организирање на изложби) во комерцијални и 

рекламни цели, изнајмување време за 

рекламирање преку медиумите, изнајмување 

рекламен простор, информации, јавно мислење 

(испитување на јавното мислење), 

информативни агенции; комуникациски 

медиуми (презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми), за малопродажба; on-

line рекламирање по пат на компјутерска мрежа 

односи со јавност, промоција, промовирање на 

продажбата за трети лица, објавување 

рекламни текстови, дејности, плакатирање 

/огласување/, преписи на соопштенија, 

промоција /продажба за трето лице/, 

пропагандни дејности, проучување на пазарот 

/маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање 

по пат на радио рекламирање по пат на 

телевизија, рекламни огласи (ширење на 

рекламни огласи), организирање трговски 

саеми за комерцијални или рекламни цели, 

ширење на рекламни огласи и рекламен 

материјал (трактати, проспекти, печатени 

материјали, примероци), обработка на 

текстови, организирање дејности и советување 

за организирање; советување за бизнис 

работење и организација; телевизиско 

рекламирање; уметнички професии (бизнис 

менаџмент кај уметничките професии)  

кл. 38  телекомуникации, услуги на 

телекомуникација и информативна технологија, 

имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, 

видео и информации по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска мрежа; 

услуги на лична комуникација; емитување 

кабелска телевизија, емитување радио 

програми, емитување телевизиски програми, 
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изнајмување време за пристап на глобалната 

компјутерска мрежа, изнајмување модеми, 

изнајмување телекомуникациска опрема, 

информации од областа на телекомуникациите, 

кабелска телевизија (емитување кабелска 

телевизија), компјутерски терминали 

(комуникација со помош на компјутерски 

терминали), обезбедување вести и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; обезбедување 

кориснички пристап на глобалната компјутерска 

мрежа [провајдери на услуги], обезбедување 

пристап до бази на податоци, обезбедување 

телекомуникациски врски на глобалната 

компјутерска мрежа, обезбедување 

телекомуникациски канали за телевиско 

купување, [телешопинг], пренесување преку 

сателит, телевизиски програми (емитување 

телевизиски програми), услуги на поставување 

телекомуникациски довод и приклучок, услуги 

на поставување телекомуникациски довод и 

приклучок, услуги на пренесување 

конференции од далечина, услуги со 

електронски огласни табли [телекомуникациски 

услуги]  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава, 

спортски и културни активности; услуги за 

продукција на радио и телевизиски програми, 

забавни програми. шоу програми (продукција на 

шоу програми); резервирање места за шоу 

програми; организирање шоу програми 

[импресарио услуги]; видеокамери 

(изнајмување видео камери), видеоленти 

(изнајмување видеоленти и монтажа на 

видеоленти), водење концерти (организирање и 

водење концерти), електронско издаваштво, 

забава (планирање на забава), информации за 

образовни и забавни настани, известување за 

забави, звунни записи (изнајмување звучни 

записи), избори на убавици (организирање 

избори на убавици); изнајмување 

кинематографски филмови, изнајмување радио 

и телевизиски апарати, изнајмување сценски 

декор, изнајмување уреди за осветлување за 

театарска сценографија и телевизиски студија, 

изнајмување филмски проектори и прибори, 

конференции (организирање и водење 

конференции), микрофилмување [снимање 

микрофилмови], монтажа на видеоленти, он-

лајн публикување електронски книги и 

списанија, обезбедување на електронски он-

лајн публикации што не може да се 

даунлодираат, објавување текстови, со 

исклучок на рекламни текстови, образование 

(информирање за образование), организирање 

саеми, организирање натпревари, 

организирање и водење работилници, 

организирање и водење семинари, симпозиуми, 

спортски натпревари, организирање исложби за 

културни или образовни цели, презентација на 

дела од визуелна уметност или литература 

пред јавноста за забавни или образовни цели, 

изложби (организирање изложби за културни 

или образаовни цели), пишување текстови што 

не се рекламни, подготвување и емтиување на 

вести, преведување, публикации и 

дистрибуција на печатени медиуми и снимки, 

приредби (одржување приредби), разговори 

(организирање и водење на разговорите), 

разонода, текстови (пишување текстови) што не 

се рекламни текстови, продавање на билети, 

услуги на репортери, услуги на пишување 

сценарија, услуги на студија за снимање, 

телевизиска забава, студија, услуги на 

естрадни уметници [забавувачи], услуги на 

компонирање музика; телевизиски програми 

(продукција на радио и телевизиски програми), 

титлување филмови, услуги на фотографија, 

фотографски репортажи, тонски снимки 

(изнајмување на тонските снимки), филмови 

(изнајмување на филмовите); прикажување 

филмови; синхронизација; филмски студија; 

конгреси (организирање и водење на конгреси), 

конференции (организирање и водење на 

конференции), лотарии (организирање 

лотарии), ноќни клубови; одржување претстави 
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во живо  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето со нив; 

индустриски анализи и истражувачки услуги; 

изработка и развој на компјутерски хардвер и 

софтвер  

 

(210) TM  2018/218 (220) 15/03/2018 

(442) 30/04/2018 

(731) PHARMANOVA DOO DRUŠTVO ZA 

PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA 

OBRENOVAC 

Industrijska 8, 11500, Obrenovac, RS 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

SOLD3EVIT 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски, медицински и 

ветеринарни препарати; диететска храна и 

супстанции прилагодени за употреба во 

медицината или ветеринарна употреба; 

диететски додатоци (додатоци на исхрана) за 

луѓе или животни  

 

(210) TM  2018/219 (220) 15/03/2018 

(442) 30/04/2018 

(731) HESHAN HUIXIA TRADING CO., LTD. 

No.01-6 Dongsheng Road, GongheTown, 

Heshan City, Guangdong, CN 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(531) 27.05.01;27.07.01 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  заштитни шлемови; штитници за глава за 

спортови; ракавици за заштита при несреќи; 

заштитни уреди за лична употреба против 

незгоди; аларми против кражба; очила; очила 

за спорт; облека за заштита од оган; заштитни 

шлемови за спортови; шлемови за јавање  

кл. 25  облека; облека за мотористи; облека за 

велосипедисти; капи за капење; обувки; 

водоотпорна облека; капи; трикотажа; ракавици 

за скијање; појаси  

 

(210) TM  2018/221 (220) 15/03/2018 

(442) 30/04/2018 

(731) Ангелина Блажеска 

ул. Димитар Влахов бр. 57А-7, 6000, Охрид, 

MK 

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 

1000, Скопје 

(540)  

 
(531) 27.05.01;27.05.17 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи  

кл. 42  проектирање и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер; складирање на електронски 

податоци, обезбедување на онлајн софтвер без 

опција за превземање; консултантски услуги за 

развивање компјутерски системи, бази на 

податоци и апликации  

кл. 45  лични и општествени услуги што ги 

даваат трети лица за задоволување на 

потребите на поединците  
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(210) TM  2018/222 (220) 15/03/2018 

(442) 30/04/2018 

(731) Ангелина Блажеска 

ул. Димитар Влахов бр. 57А-7, 6000, Охрид, 

MK 

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 

1000, Скопје 

(540)  

 

 

(591) тиркизна, светло и темно сина, сива и 

црна 

(531) 26.04.16;26.05.08;26.11.12 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи  

кл. 42  проектирање и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер; складирање на електронски 

податоци, обезбедување на онлајн софтвер без 

опција за превземање; консултантски услуги за 

развивање компјутерски системи, бази на 

податоци и апликации  

кл. 45  лични и општествени услуги што ги 

даваат трети лица за задоволување на 

потребите на поединците  

 

(210) TM  2018/223 (220) 15/03/2018 

(442) 30/04/2018 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги МОДЕУР ШУС ДОО експорт-импорт 

Куманово 

ул. ЈНА бр. 30, 1300, Куманово, MK 

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 

1000, Скопје 

(540)  

 
(531) 26.02.08;27.05.17 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  обувки  

 

(210) TM  2018/230 (220) 16/03/2018 

(442) 30/04/2018 

(731) Хаџи-Јанков Александар 

ул. Ванчо Китанов бр. 44, 2400, Струмица, 

MK 

(540)  

 

Pata Pata 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  маици со кратки ракави; капи; палта, 

обувки; облека  

кл. 41  продукција на музика; изнајмување диск-

џокеј; услуги на естрадни уметници 

[забавувачи]  

кл. 42  дизајнирање облека; графички дизајн  

 

(210) TM  2018/231 (220) 19/03/2018 

(442) 30/04/2018 

(731) Друштво за угостителство, промет и 

услуги ГРАНД БУРГЕР ДООЕЛ Скопје 
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ул. Гаврил Константиновиќ 73, 1000, Скопје, 

MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(531) 26.01.16;26.01.20;27.05.17 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки; хамбургери; конзервирано, сушено 

и варено овошје и зеленчук; грицки; сланина; 

сирење; помфрит; чипс од компири; лушпи од 

компири; филети од риба; храна подготвена од 

риба; млеко, милкшејк, млечни пијалаци; 

туршија; кисели краставички; кромид; готова 

храна и состојки за оброци; супи; јајца; милк 

шејк десерти базирани на млеко  

кл. 30  сендвичи;топли сендвичи;хамбургер 

сендвичи;пилешки сендвичи;сендвичи со 

риба;леб;производи полнети со леб;полнети 

земички и сендвичи;бургери вклучени во 

класата 30;сендвичи во форма на ролна 

(wraps);мирудии;сенф;кечап;мајонез, сосови за 

салати;пекарски десерти;бисквити кои содржат 

состојки со вкус на 

чоколада;мусеви;сорбет;десерти;бисквити кои 

содржат состојки со вкус на 

чоколада;мусеви;сорбет;десерти базирани на 

млечни производи;десерт штангли;десерт 

пуднизи;суфле десерти;засладени желатин 

десерти со вкус;сладолед и производи од 

сладолед;разладени и смрзнати слатки и 

десерти;подготвени десерти;вкусови во облик 

на концентрирани сосови  

кл. 43  услуги за храна и пијалаци; привремено 

сместување; услуги во кафулиња и кафетерии; 

услуги за подготовка храна и пијалаци; услуги 

за храна и пијалаци "за носење" (take away); 

ресторански услуги; услуги за ресторани за 

брза храна; услуги за ресторани за брза услуга; 

услуги за ресторани за самопослужување; снек 

барови; услуги за ресторани и барови што 

вклучуваат киосци и ресторани "за носење" 

(take away); обезбедување подготвени оброци; 

подготовка на храна или оброци за консумација 

во или надвор од објектот  

 

(210) TM  2018/232 (220) 19/03/2018 

(442) 30/04/2018 

(731) Друштво за угостителство, промет и 

услуги ГРАНД БУРГЕР ДООЕЛ Скопје 

ул. Гаврил Константиновиќ 73, 1000, Скопје, 

MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(531) 08.07.25;26.01.16;26.01.21 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки; хамбургери; конзервирано, сушено 

и варено овошје и зеленчук; грицки; сланина; 

сирење; помфрит; чипс од компири; лушпи од 

компири; филети од риба; храна подготвена од 

риба; млеко, милкшејк, млечни пијалаци; 

туршија; кисели краставички; кромид; готова 
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храна и состојки за оброци; супи; јајца; милк 

шејк десерти базирани на млеко  

кл. 30  сендвичи;топли сендвичи;хамбургер 

сендвичи;пилешки сендвичи;сендвичи со 

риба;леб;производи полнети со леб;полнети 

земички и сендвичи;бургери вклучени во 

класата 30;сендвичи во форма на ролна 

(wraps);мирудии;сенф;кечап;мајонез, сосови за 

салати;пекарски десерти;бисквити кои содржат 

состојки со вкус на 

чоколада;мусеви;сорбет;десерти;бисквити кои 

содржат состојки со вкус на 

чоколада;мусеви;сорбет;десерти базирани на 

млечни производи;десерт штангли;десерт 

пуднизи;суфле десерти;засладени желатин 

десерти со вкус;сладолед и производи од 

сладолед;разладени и смрзнати слатки и 

десерти;подготвени десерти;вкусови во облик 

на концентрирани сосови  

кл. 43  услуги за храна и пијалаци; привремено 

сместување; услуги во кафулиња и кафетерии; 

услуги за подготовка храна и пијалаци; услуги 

за храна и пијалаци "за носење" (take away); 

ресторански услуги; услуги за ресторани за 

брза храна; услуги за ресторани за брза услуга; 

услуги за ресторани за самопослужување; снек 

барови; услуги за ресторани и барови што 

вклучуваат киосци и ресторани "за носење" 

(take away); обезбедување подготвени оброци; 

подготовка на храна или оброци за консумација 

во или надвор од објектот  

 

(210) TM  2018/242 (220) 20/03/2018 

(442) 30/04/2018 

(731) АМК МОТО СКОПЈЕ - Скопје 

ул. Дичо Петров 8А, 1000, Скопје, MK 

(740) Зоран Наумовски  

ул.Дичо Петров 8А, 1000, Скопје 

(540)  

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

жолта 

(531) 01.15.05;18.01.21;18.01.23 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  организирање патувања; возачи на 

мотори (услуги на возачите), галерии за возила 

(изнајмување галерии за возила), гаражи 

(изнајмување гаражи), земање под наем 

паркинг простори, земање под наем возила, 

излети (организирање излети), лични возила 

(изнајмување лични возила), лични возила 

(превоз со лични возила), навигациски услуги, 

организирање излети, паркиралишта (услуги на 

паркиралишта), патници (превоз на патници), 

патувања (организирање патувања), патувања 

(резервации за патувања), посредување при 

превоз, придружба на патници, упатства 

/информации/ за превоз  

кл. 41  услуги на клубови ( забава и 

образование), спортски и културни активности, 

забавни паркови, изложби (организирање 

изложби) во културни или воспитни цели, 

клубови (услуги на клубовите) /забава/, книги 

(издавање книги), книги (изнајмување книги), 

конференции (организирање и водење 

конференции), конгреси (организирање и 

водење конгреси), музејски услуги 

/презентација, изложби/, објавување текстови 

/текстови што не се рекламни/, планирање 

приеми /забава/, практично обучување 

/демонстрирање/, приредби (одржување на 

приредбите), разговори (организирање и 
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водење разговори), разонода, семинари 

(организирање и водење семинари), 

симпозиуми (организирање и водење 

симпозиуми), спортска опрема (користење 

спортска опрема), спортски натпревари, 

слободно време (услуги врзани за исполнување 

на слободното време), изработка на 

безбедносни кампањи во врска со безбедноста 

на патиштата, формирање на научни собири  

 

(210) TM  2018/244 (220) 20/03/2018 

(442) 30/04/2018 

(731) ATABAY KIMYA SANAYI VE TICARET 

A.Ş. 

Acibadem Köftüncü Sokak No:1 Kadiköy 34718, 

Istanbul, TR 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

Cetaflu 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски, медицински и 

ветеринарни препарати  

 

(210) TM  2018/245 (220) 20/03/2018 

(442) 30/04/2018 

(731) ATABAY KIMYA SANAYI VE TICARET 

A.Ş. 

Acibadem Köftüncü Sokak No:1 Kadiköy 34718, 

Istanbul, TR 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

Levonat 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски, медицински и 

ветеринарни препарати  

 

(210) TM  2018/247 (220) 20/03/2018 

(442) 30/04/2018 

(731) ATABAY KIMYA SANAYI VE TICARET 

A.Ş. 

Acibadem Köftüncü Sokak No:1 Kadiköy 34718, 

Istanbul, TR 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

Cipronation 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски, медицински и 

ветеринарни препарати  

 

(210) TM  2018/250 (220) 21/03/2018 

(442) 30/04/2018 

(731) ATABAY KIMYA SANAYI VE TICARET 

A.Ş. 

Acibadem Köftüncü Sokak No:1 Kadiköy 34718, 

Istanbul, TR 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

Pedifen Adult 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски, медицински и 

ветеринарни препарати  

 

(210) TM  2018/253 (220) 23/03/2018 

(442) 30/04/2018 

(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 
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(540)  

 
(591) сива и портокалова 

(531) 27.05.01;29.01.01 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  електронски испарувачи; апарати за 

загревање течности или тутун; апарати за 

произведување на пареа, жичани испарувачи  

 

(210) TM  2018/258 (220) 27/03/2018 

(442) 30/04/2018 

(731) Dubai Aviation Corporation (trading as 

flydubai) 

flydubai Headquarters, Terminal 2, P.O.Box 

353, Dubai, AE 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 
(591) сина, светло сина, портокалова 

(531) 27.05.01;27.05.08 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  услуги на авиокомпанија, услуги на 

воздушен транспорт, услуги за закуп на авиони; 

услуги за патување; курирски услуги; услуги за 

организирање на товар; услуги за складирање 

товар; услуги за карго транспорт; испорака на 

стоки по воздушен пат; придружба на патници; 

услуги за товарно застапување и шпедиција; 

земски услуги за аеродромско управување; 

пакување и складирање на стоки; резервации и 

агенции за резервации на патување; агенциски 

услуги за патување; резервации на лет; 

организирање на летови; организирање на 

одмори; пакет услуги за одмор; услуги за 

туристички информации; обезбедување помош 

во check-in (чекирање) на летови и туристички 

аранжмани; информации и советодавни услуги 

кои се однесуваат на сите гореспоменати 

услуги како услуги од класа 39  

 

(210) TM  2018/259 (220) 27/03/2018 

(442) 30/04/2018 

(731) Dubai Aviation Corporation (trading as 

flydubai) 

flydubai Headquarters, Terminal 2, P.O.Box 

353, Dubai, AE 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

FLYDUBAI 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  услуги на авиокомпанија, услуги на 

воздушен транспорт, услуги за закуп на авиони; 

услуги за патување; курирски услуги; услуги за 

организирање на товар; услуги за складирање 

товар; услуги за карго транспорт; испорака на 

стоки по воздушен пат; придружба на патници; 

услуги за товарно застапување и шпедиција; 

земски услуги за аеродромско управување; 

пакување и складирање на стоки; резервации и 

агенции за резервации на патување; агенциски 

услуги за патување; резервации на лет; 

организирање на летови; организирање на 

одмори; пакет услуги за одмор; услуги за 

туристички информации; обезбедување помош 

во check-in (чекирање) на летови и туристички 

аранжмани; информации и советодавни услуги 
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кои се однесуваат на сите гореспоменати 

услуги како услуги од класа 39  

 

(210) TM  2018/274 (220) 27/03/2018 

(442) 30/04/2018 

(731) Винарска Визба „Имако Вино“ Дооел 

ул. „Генерал Михајло Апостолски“ бр. 34/5, 

2000, Штип, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

ASTIBO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци, вино  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи; 

увоз-извоз  

кл. 39  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци; бифеа; кафетерии [експрес 

ресторани]; ресторани; служење храна и 

пијалаци; услуги во барови  

 

(210) TM  2018/276 (220) 28/03/2018 

(442) 30/04/2018 

(731) Deva Holding A.S. 

Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad. No. 1 

34303, Kucukcekmece, Istanbul, TR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

Ataxil 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2018/277 (220) 28/03/2018 

(442) 30/04/2018 

(731) Deva Holding A.S. 

Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad. No. 1 

34303, Kucukcekmece, Istanbul, TR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

Salres 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2018/279 (220) 28/03/2018 

(442) 30/04/2018 

(731) Трпеноски Наумче 

ул. „Народен фронт“ 23/6-11, 1000, Скопје, 

MK 

(540)  

 

Деница (во изглед) 

(591) црна и сива 

(531) 02.09.04;26.11.06;26.11.12 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 44  медицински услуги; хигиенска нега и 

нега на убавината на луѓето; оптички услуги, 

медицински клиники, здравствена грижа, 

болница, медицинска помош, фармацевтски 

совети  

 

(210) TM  2018/281 (220) 29/03/2018 

(442) 30/04/2018 

(731) Fresh & Co. d.o.o. 

Ivana Gorana Kovacica 3, 24000, Subotica, RS 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 
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МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 

NEXT 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво;минерална и сода-вода и други 

безалкохолни пијалаци;пијалаци од овошје и 

овошни сокови;сирупи и други препарати за 

производство на пијалаци  

 

(210) TM  2018/282 (220) 29/03/2018 

(442) 30/04/2018 

(731) Fresh & Co. d.o.o. 

Ivana Gorana Kovacica 3, 24000, Subotica, RS 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 

JOY 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво;минерална и сода-вода и други 

безалкохолни пијалаци;пијалаци од овошје и 

овошни сокови;сирупи и други препарати за 

производство на пијалаци  

 

(210) TM  2018/285 (220) 30/03/2018 

(442) 30/04/2018 

(731) Bristol-Myers Squibb Company, а 

Delaware Corporation 

345 Park Avenue, New York, New York 10154, 

US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

VEPESID 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за човечка 

употреба  
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ПРЕГЛЕДИ 
 

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД 
МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ 

(510) код во Меѓународната класафикација на трговски марки (Ниченска) 
(210) број на пријавата 
 

(510
) 

(210) 

1 TM 2017/1171 

1 TM 2017/1172 

1 TM 2018/0103 

1 TM 2018/0159 

2 TM 2014/0146 

2 TM 2018/0119 

3 TM 2017/0602 

3 TM 2018/0132 

3 TM 2018/0149 

3 TM 2018/0150 

5 TM 2015/0357 

5 TM 2016/0173 

5 TM 2017/0942 

5 TM 2017/0943 

5 TM 2017/0958 

5 TM 2017/1152 

5 TM 2017/1165 

5 TM 2017/1166 

5 TM 2017/1171 

5 TM 2017/1172 

5 TM 2017/1183 

5 TM 2017/1184 

5 TM 2018/0030 

5 TM 2018/0058 

5 TM 2018/0090 

5 TM 2018/0091 

5 TM 2018/0092 

5 TM 2018/0136 

5 TM 2018/0159 

5 TM 2018/0207 

5 TM 2018/0218 

5 TM 2018/0244 

5 TM 2018/0245 

5 TM 2018/0247 

5 TM 2018/0250 

5 TM 2018/0276 

5 TM 2018/0277 

5 TM 2018/0285 

9 TM 2015/0081 

9 TM 2016/1172 

9 TM 2017/0945 

9 TM 2018/0059 

9 TM 2018/0120 

9 TM 2018/0219 

10 TM 2017/0114 

10 TM 2017/0602 

10 TM 2018/0030 

10 TM 2018/0136 

11 TM 2017/0114 

11 TM 2018/0253 

12 TM 2018/0134 

14 TM 2018/0097 

14 TM 2018/0098 

14 TM 2018/0134 

16 TM 2007/0790 

16 TM 2007/0804 

16 TM 2007/0806 

16 TM 2017/0819 

16 TM 2017/0820 

16 TM 2017/0945 

16 TM 2017/1148 

16 TM 2018/0119 

16 TM 2018/0134 

16 TM 2018/0183 

18 TM 2007/0790 

18 TM 2007/0804 

18 TM 2007/0806 

18 TM 2018/0097 

18 TM 2018/0098 

18 TM 2018/0134 

19 TM 2017/0114 

19 TM 2017/1123 

19 TM 2018/0093 

20 TM 2016/0131 

20 TM 2018/0116 

20 TM 2018/0117 

20 TM 2018/0134 

20 TM 2018/0154 

20 TM 2018/0155 

20 TM 2018/0156 

20 TM 2018/0157 

20 TM 2018/0183 

21 TM 2017/0602 

21 TM 2018/0134 

22 TM 2007/0790 

22 TM 2007/0804 

22 TM 2007/0806 

24 TM 2017/0114 

24 TM 2017/0603 

24 TM 2018/0154 

24 TM 2018/0155 

24 TM 2018/0156 

24 TM 2018/0157 

25 TM 2007/0790 

25 TM 2007/0804 

25 TM 2007/0806 

25 TM 2017/0603 

25 TM 2017/0620 

25 TM 2018/0097 

25 TM 2018/0098 

25 TM 2018/0134 

25 TM 2018/0183 

25 TM 2018/0219 

25 TM 2018/0223 

25 TM 2018/0230 

27 TM 2007/0790 

27 TM 2007/0804 

27 TM 2007/0806 

27 TM 2017/0114 

28 TM 2007/0790 

28 TM 2007/0804 

28 TM 2007/0806 

28 TM 2018/0134 

28 TM 2018/0211 

29 TM 2015/0781 

29 TM 2016/0173 

29 TM 2016/0651 

29 TM 2017/1269 

29 TM 2018/0021 

29 TM 2018/0133 

29 TM 2018/0167 

29 TM 2018/0231 

29 TM 2018/0232 

30 TM 2007/0790 

30 TM 2007/0804 

30 TM 2007/0806 

30 TM 2016/0173 

30 TM 2016/0651 

30 TM 2017/0252 

30 TM 2017/0780 

30 TM 2017/0831 

30 TM 2017/1109 

30 TM 2017/1110 

30 TM 2017/1111 

30 TM 2017/1112 

30 TM 2017/1113 

30 TM 2017/1114 

30 TM 2017/1115 

30 TM 2018/0021 

30 TM 2018/0139 

30 TM 2018/0140 

30 TM 2018/0141 
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30 TM 2018/0142 

30 TM 2018/0143 

30 TM 2018/0144 

30 TM 2018/0145 

30 TM 2018/0151 

30 TM 2018/0231 

30 TM 2018/0232 

31 TM 2016/0173 

31 TM 2018/0159 

32 TM 2016/0173 

32 TM 2016/0651 

32 TM 2017/0780 

32 TM 2018/0021 

32 TM 2018/0281 

32 TM 2018/0282 

33 TM 2016/0860 

33 TM 2017/0129 

33 TM 2017/0130 

33 TM 2018/0021 

33 TM 2018/0274 

34 TM 2017/0504 

34 TM 2018/0199 

34 TM 2018/0202 

35 TM 2015/0081 

35 TM 2015/1199 

35 TM 2015/1317 

35 TM 2016/0131 

35 TM 2016/0173 

35 TM 2016/0860 

35 TM 2017/0114 

35 TM 2017/0603 

35 TM 2017/0620 

35 TM 2017/0944 

35 TM 2017/1139 

35 TM 2017/1148 

35 TM 2017/1175 

35 TM 2017/1269 

35 TM 2018/0056 

35 TM 2018/0059 

35 TM 2018/0086 

35 TM 2018/0087 

35 TM 2018/0116 

35 TM 2018/0117 

35 TM 2018/0137 

35 TM 2018/0160 

35 TM 2018/0167 

35 TM 2018/0185 

35 TM 2018/0186 

35 TM 2018/0187 

35 TM 2018/0188 

35 TM 2018/0189 

35 TM 2018/0190 

35 TM 2018/0191 

35 TM 2018/0192 

35 TM 2018/0193 

35 TM 2018/0194 

35 TM 2018/0209 

35 TM 2018/0210 

35 TM 2018/0211 

35 TM 2018/0212 

35 TM 2018/0213 

35 TM 2018/0221 

35 TM 2018/0222 

35 TM 2018/0274 

36 TM 2017/0114 

36 TM 2017/1148 

36 TM 2018/0059 

36 TM 2018/0087 

36 TM 2018/0107 

36 TM 2018/0110 

36 TM 2018/0134 

37 TM 2015/0081 

37 TM 2017/0114 

37 TM 2017/0823 

38 TM 2017/0114 

38 TM 2017/1139 

38 TM 2018/0059 

38 TM 2018/0120 

38 TM 2018/0185 

38 TM 2018/0186 

38 TM 2018/0187 

38 TM 2018/0188 

38 TM 2018/0189 

38 TM 2018/0190 

38 TM 2018/0191 

38 TM 2018/0192 

38 TM 2018/0193 

38 TM 2018/0194 

38 TM 2018/0209 

38 TM 2018/0210 

38 TM 2018/0211 

38 TM 2018/0212 

38 TM 2018/0213 

39 TM 2016/0173 

39 TM 2017/0603 

39 TM 2018/0167 

39 TM 2018/0242 

39 TM 2018/0258 

39 TM 2018/0259 

39 TM 2018/0274 

40 TM 2016/0131 

40 TM 2018/0207 

41 TM 2015/1199 

41 TM 2017/0114 

41 TM 2017/0620 

41 TM 2017/0945 

41 TM 2017/1139 

41 TM 2017/1148 

41 TM 2017/1175 

41 TM 2018/0056 

41 TM 2018/0059 

41 TM 2018/0116 

41 TM 2018/0117 

41 TM 2018/0120 

41 TM 2018/0137 

41 TM 2018/0209 

41 TM 2018/0210 

41 TM 2018/0211 

41 TM 2018/0212 

41 TM 2018/0213 

41 TM 2018/0230 

41 TM 2018/0242 

42 TM 2015/1199 

42 TM 2016/1172 

42 TM 2017/0114 

42 TM 2017/0393 

42 TM 2017/1175 

42 TM 2018/0056 

42 TM 2018/0059 

42 TM 2018/0097 

42 TM 2018/0098 

42 TM 2018/0137 

42 TM 2018/0160 

42 TM 2018/0185 

42 TM 2018/0186 

42 TM 2018/0187 

42 TM 2018/0188 

42 TM 2018/0189 

42 TM 2018/0190 

asd asdf 

42 TM 2018/0191 

42 TM 2018/0192 

42 TM 2018/0193 

42 TM 2018/0194 

42 TM 2018/0212 

42 TM 2018/0213 

42 TM 2018/0221 

42 TM 2018/0222 

42 TM 2018/0230 

43 TM 2014/1117 

43 TM 2015/0781 

43 TM 2016/0860 

43 TM 2017/0054 

43 TM 2017/0603 

43 TM 2017/0780 

43 TM 2018/0118 

43 TM 2018/0231 

43 TM 2018/0232 

44 TM 2014/1117 

44 TM 2017/0822 

44 TM 2017/1171 

44 TM 2017/1172 

44 TM 2018/0056 

44 TM 2018/0207 

44 TM 2018/0279 

45 TM 2017/0114 

45 TM 2018/0056 

45 TM 2018/0059 

45 TM 2018/0160 

45 TM 2018/0221 

45 TM 2018/0222 
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ 
МАРКИ 

 
(731) носител на правото на трговски марка 
(210) број на трговската марка 

 

(731) (210) 

„Зетрако Трејдинг“ ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2017/831 

„МАШИНТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД MK/T/ 2016/131 

AL-MAK FLOWER Inc. MK/T/ 2018/30 

Amazon Europe Core S.à.r.l. MK/T/ 2018/120 

ATABAY KIMYA SANAYI VE TICARET A.Ş. MK/T/ 2018/244 

ATABAY KIMYA SANAYI VE TICARET A.Ş. MK/T/ 2018/245 

ATABAY KIMYA SANAYI VE TICARET A.Ş. MK/T/ 2018/247 

ATABAY KIMYA SANAYI VE TICARET A.Ş. MK/T/ 2018/250 

B. Braun Melsungen AG MK/T/ 2017/1183 

B. Braun Melsungen AG MK/T/ 2017/1184 

BELUPO lijakovi i kozmetika d.d MK/T/ 2017/942 

BELUPO lijekovi i kozmetika d.d MK/T/ 2017/943 

Bristol-Myers Squibb Company, а Delaware Corporation MK/T/ 2018/285 

British American Tobacco (Brands) Limited MK/T/ 2018/253 

CENTURY 21 REAL ESTATE LLC MK/T/ 2018/86 

CENTURY 21 REAL ESTATE LLC MK/T/ 2018/87 

Colgate - Palmolive Company, a Delaware corporation MK/T/ 2017/602 

Deva Holding A.S. MK/T/ 2018/276 

Deva Holding A.S. MK/T/ 2018/277 

Dubai Aviation Corporation (trading as flydubai) MK/T/ 2018/258 

Dubai Aviation Corporation (trading as flydubai) MK/T/ 2018/259 

E. I. du Pont de Nemours and Company MK/T/ 2018/159 

E.I. du Pont de Nemours and Company MK/T/ 2018/103 

Facebook, Inc MK/T/ 2018/59 

Fresh & Co. d.o.o. MK/T/ 2018/281 

Fresh & Co. d.o.o. MK/T/ 2018/282 

HESHAN HUIXIA TRADING CO., LTD. MK/T/ 2018/219 

Kandit d.o.o. Osijek MK/T/ 2017/252 

Merck Sharp & Dohme Corp. MK/T/ 2018/90 

Merck Sharp & Dohme Corp. MK/T/ 2018/91 

Merck Sharp & Dohme Corp. MK/T/ 2018/92 

Nicoventures Holdings Limited MK/T/ 2018/199 

Nutrien Ltd. MK/T/ 2017/1171 

Nutrien Ltd. MK/T/ 2017/1172 

OshKosh B'Gosh, Inc. A Delaware Corporation MK/T/ 2015/1317 

PHARMANOVA DOO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA 
OBRENOVAC 

MK/T/ 2017/1152 

PHARMANOVA DOO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA 
OBRENOVAC 

MK/T/ 2018/218 
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Philip Morris Brands Sarl MK/T/ 2017/504 

PPG INDUSTRIES OHIO, INC. a corporation organized and existing under the laws of 
the State of Delaware 

MK/T/ 2014/146 

SHEBARA FOODS MK/T/ 2018/202 

Société des Produits Nestlé S.A. MK/T/ 2016/651 

ViiV Healthcare Company MK/T/ 2017/1165 

ViiV Healthcare Company MK/T/ 2017/1166 

Western Digital Technologies, Inc. MK/T/ 2016/1172 

А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони MK/T/ 2017/1109 

А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони MK/T/ 2017/1110 

А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони MK/T/ 2017/1111 

А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони MK/T/ 2017/1112 

А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони MK/T/ 2017/1113 

А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони MK/T/ 2017/1114 

А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони MK/T/ 2017/1115 

АКСА ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ MK/T/ 2017/823 

АЛ-МАК ФЛАУЕР Инц. од Сад-Генерално Претставништво Скопје MK/T/ 2018/136 

АМК МОТО СКОПЈЕ - Скопје MK/T/ 2018/242 

Ангелина Блажеска MK/T/ 2018/221 

Ангелина Блажеска MK/T/ 2018/222 

Бојан Јовановски MK/T/ 2018/209 

Бојан Јовановски MK/T/ 2018/210 

Бојан Јовановски MK/T/ 2018/211 

Бојан Јовановски MK/T/ 2018/212 

Бојан Јовановски MK/T/ 2018/213 

Винарска Визба „Имако Вино“ Дооел MK/T/ 2018/274 

ВИТАЛИА, Никола и др. ДОО експорт-импорт MK/T/ 2016/173 

ГОМАК ДООЕЛ СКОПЈЕ MK/T/ 2018/183 

Гоце Ингилизов MK/T/ 2017/620 

ДППУ Вамаско ДООЕЛ MK/T/ 2017/1123 

ДПТТУ ЕМИЛУ ДООЕЛ увоз-извоз Тетово MK/T/ 2018/132 

ДПТУ Дироко Илија ДООЕЛ увоз-извоз MK/T/ 2015/781 

Државен завод за статистика MK/T/ 2017/393 

Друштво за интерактивни веб медиуми ИВМ НЕТВОРК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје MK/T/ 2015/1199 

Друштво за комуникациски услуги НОВ ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2007/790 

Друштво за комуникациски услуги НОВ ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2007/804 

Друштво за комуникациски услуги НОВ ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2007/806 

Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје MK/T/ 2018/185 

Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје MK/T/ 2018/186 

Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје MK/T/ 2018/187 

Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје MK/T/ 2018/188 

Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје MK/T/ 2018/189 

Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје MK/T/ 2018/190 

Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје MK/T/ 2018/191 

Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје MK/T/ 2018/192 

Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје MK/T/ 2018/193 

Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје MK/T/ 2018/194 
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Друштво за консалтинг, производство, трговија и услуги ЊУ ТЕХНОЛОЏИ 
КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2018/21 

Друштво за консултантски услуги АЦТ!-ДОО Скопје MK/T/ 2018/160 

Друштво за производство и промет на големо и мало ДИМЕ ДОО Скопје увоз-извоз 
Скопје 

MK/T/ 2018/139 

Друштво за производство и промет на големо и мало ДИМЕ ДОО Скопје увоз-извоз 
Скопје 

MK/T/ 2018/140 

Друштво за производство и промет на големо и мало ДИМЕ ДОО Скопје увоз-извоз 
Скопје 

MK/T/ 2018/141 

Друштво за производство и промет на големо и мало ДИМЕ ДОО Скопје увоз-извоз 
Скопје 

MK/T/ 2018/142 

Друштво за производство и промет на големо и мало ДИМЕ ДОО Скопје увоз-извоз 
Скопје 

MK/T/ 2018/143 

Друштво за производство и промет на големо и мало ДИМЕ ДОО Скопје увоз-извоз 
Скопје 

MK/T/ 2018/144 

Друштво за производство и промет на големо и мало ДИМЕ ДОО Скопје увоз-извоз 
Скопје 

MK/T/ 2018/145 

Друштво за производство и промет на големо и мало ДИМЕ ДОО Скопје увоз-извоз 
Скопје 

MK/T/ 2018/151 

Друштво за производство, трговија и услуги ЛУАНА-МАР ДООЕЛ увоз-извоз 
Кавадарци 

MK/T/ 2016/860 

Друштво за производство, трговија и услуги МОДЕУР ШУС ДОО експорт-импорт 
Куманово 

MK/T/ 2018/223 

Друштво за производство, трговија и услуги ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје MK/T/ 2017/1148 

Друштво за странски јазици и преведувачки услуги ЈАЗИЧЕН ЦЕНТАР ВОРТЕКС 
ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2017/1175 

Друштво за трговија и услуги АЛКОМ Александар ДООЕЛ експорт-импорт Скопје MK/T/ 2017/1139 

Друштво за трговија и услуги ТАРГЕТ ГРУП ДОО Скопје MK/T/ 2018/107 

Друштво за трговија и услуги ТАРГЕТ ГРУП ДОО Скопје MK/T/ 2018/110 

Друштво за трговија, производство, услуги, шпедиција, увоз-извоз ПЕКАБЕСКО АД  MK/T/ 2017/1269 

Друштво за угостителство, промет и услуги ГРАНД БУРГЕР ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2018/231 

Друштво за угостителство, промет и услуги ГРАНД БУРГЕР ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2018/232 

Друштво за угостителство, промет и услуги ПАНИДОГ КОМПАНИ ДОО увоз-извоз 
Скопје 

MK/T/ 2017/780 

Друштво за услуги ВФВ МЕДИА ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2017/819 

Друштво за услуги ВФВ МЕДИА ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2017/820 

Друштво за физикална медицина и специјализирана медицинска рехабилитација 
„Катлановска Бања “ ДОО Катланово  

MK/T/ 2014/1117 

ДУПТУ СОМВИЛ ДОО Скопје MK/T/ 2018/118 

ЕЛЕКТРО СОФТ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО експорт импорт Скопје MK/T/ 2015/81 

ЕЛКОТЕХНА доо  MK/T/ 2018/93 

Емилија Стоименова Цаневска MK/T/ 2018/56 

Лилјана Крстаноска Перовски MK/T/ 2018/97 

Лилјана Крстаноска Перовски MK/T/ 2018/98 

Љупчо Стојковски MK/T/ 2018/116 

Љупчо Стојковски MK/T/ 2018/117 

Невена Георгиевска; Татјана Чакулев; Татјана Атанасовска Гроздановска and 
Јелисавета Пешева 

MK/T/ 2018/137 

ОКЕАН - КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје MK/T/ 2018/133 

Оливер Јосифовски MK/T/ 2017/945 

Палензовска Електролукс Силвана MK/T/ 2017/603 

ПЗУ РЕ -ВИТА - Ординација по општа медицина Скопје MK/T/ 2017/822 

Приватна здравствена установа - ординација по општа стоматологија Д-Р 
ПАЛАСКАРОВ ИЛИЈА Гевгелија 

MK/T/ 2018/207 
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Тасе Тасев MK/T/ 2017/129 

Тасе Тасев MK/T/ 2017/130 

ТДПТ-Елен Спирова Благица и др. ЈТД MK/T/ 2017/944 

Трговско друштво за внатрешен и надворешен промет ЗЕГИН ДОО Скопје MK/T/ 2017/958 

Трговско друштво за внатрешна и надворешна трговија КАРБОН дооел Скопје MK/T/ 2018/119 

Трговско друштво за производство, промет и услуги ВЕРОПУЛОС ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2018/167 

Трговско друштво за производство, трговија и услуги НЕТАМ Драган и др. увоз-
извоз ДОО с.Марино 

MK/T/ 2018/154 

Трговско друштво за производство, трговија и услуги НЕТАМ Драган и др. увоз-
извоз ДОО с.Марино 

MK/T/ 2018/155 

Трговско друштво за производство, трговија и услуги НЕТАМ Драган и др. увоз-
извоз ДОО с.Марино 

MK/T/ 2018/156 

Трговско друштво за производство, трговија и услуги НЕТАМ Драган и др. увоз-
извоз ДОО с.Марино 

MK/T/ 2018/157 

Трпеноски Наумче MK/T/ 2018/279 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје MK/T/ 2018/58 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје MK/T/ 2018/149 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје MK/T/ 2018/150 

ХАЈ КОМУНИКАЦИИ ДОО Скопје MK/T/ 2018/134 

Хаџи-Јанков Александар MK/T/ 2018/230 

Хербе Алма доо Скопје MK/T/ 2017/54 

ХОУМ КОНЦЕПТ ДООЕЛ MK/T/ 2017/114 

Џорџ Цветковски MK/T/ 2015/357 
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РЕШЕНИЈА НА  

ТРГОВСКИ МАРКИ 
 

Во согласност со членот 147 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на 

Република Македонија”, бр.47/02, 42/03 и 09/04), Државниот завод за индустриска сопственост ги 

објавува податоците за признаените права на трговски марки. 

 

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60): 

 

(111) Регистарски број на документот 

(151) Дата на регистрирање 

(181) Дата на важење (очекувано) 

(186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано) 

(210) Број на пријавата 

(220) Дата на поднесување 

(230) Дата на изложбено или саемско првенство 

(300) Право на првенство: дата, држава, број 

(450) Дата на објавување 

(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) 

и список на производите и услугите 

(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод 

(551) Ознака за пријава на колективена трговска марка 

(560) Ознака за тродимензионалена трговска марка 

(580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот 

(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои 

(600) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (дата еџ-ЅУ број на 

пријавата/исправа/решение) 

(732) Носител на правото 

(740) Застапник 

(770) Име и адреса на претходниот носител 

(791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата 

 

 

 

 

 

 

________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа 
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(111)  25694  (151)  03/04/2018 

(210)  TM  2003/862 (220)  24/11/2003 

(181)  24/11/2023 

(450)  30/04/2018 

(732)  Јавно радиодифузно претпријатие 

МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје 

Бул. Гоце Делчев бр. 18, Скопје, MK 

(740)  ИНТЕЛЕКТ ПРОТЕКТ ДООЕЛ  Скопје 

ул."Црвена Вода"  бр.40/ 1, 1000, Скопје 

(540)  

 

СКОПСКИ ФЕСТИВАЛ 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  играни филмови и телевизиски 

филмови;претходно снимени производи, т.е. 

претходно снимени плочи и претходно 

снимени аудио-видео ленти;аудио-видео 

касети;аудио-видео дискови и ласерски 

дискови;аудио касети;видео 

програми;програми за компјутерски 

игри;обвивки за касети;електронски дневници  

кл. 41  услуги на забава;произведување, 

подготвување и изведување претстави и 

концерти во живо;произведување видео 

ленти и видео касети;произведуваање на 

звучни снимки;публикација на музички 

материјал;произведување програма за радио 

и телевизија;услуги за дигитални 

слики;услуги на дискотеки;дабинг;редакција 

(видеоленти);испитување на 

образование;услуги за 

образование;електронско 

издаваштво;забавни услуги;забава;забавни 

информации;изложби (организација) за 

културни и едукативни цели;Филмска 

продукција;он-лајн услуги на игри 

(компјутерски мрежи);играње;водич 

(едукативни и услуги за обука);информации 

(едукативни);информации 

(забавни);информации за 

рекреација;инструкторски услуги;преводи 

(знаковен јазик);живи настапи 

(презентација);лотарии 

(оперирање);моделирање за 

уметници;играни филмови;изнајмување 

услуги за музички композиции;музички 

сали;организирање на лотарии;организација 

на балови;организација на натпревари 

(едукативни или забавни);организација на 

изложби за културни и едукативни 

цели;организација на шоу (импресарио 

услуги);организација на спортски 

натпревари;паркови (забавни);организирање 

на забави;перформанси (презентација 

на);фотографски 

репортажи;фотографирање;физичка 

едукација;планирање (забави);практичен 

тренинг (демонстрација);продукција на радио 

и телевизиски програми;продукција на 

изложби;продукција 

(видеоленти);овозможување на забавни 

аркадни услуги;овозможување на караоке 

услуги;овозможување на он-лајн електронски 

публикации (не за 

даунлоадирање);публикација на 

книги;публикација на електронски книги и 

журнали на интернет;публикација на 

текстови (надвор од публицистички 

текстови);радио и телевизиски програми 

(продукција на);радио забава;снимачи 

(изнајмување на);студија за снимање;објекти 

за рекреација;информации за 

рекреација;репортерски услуги (вести);услуги 

за пишување на сценарија;семинари 

(организирање и припремање на);сцени за 

шоу;шоу (продукција);преводи од знаковен 

јазик;снимачи на звук (изнајмување);услуги 

на стадиони (изнајмување);студија 

(филмски);надтитлување;симпозиуми 

(организирање и припрема);професорски 

услуги;телевизиска забава;телевизиски 

програми (продукција на радио и);текстови 

(публикација на), различно од други 

публицистички текстови;театарска 

продукција;мерење на спортски 
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натпревари;тренинг (практичен) 

(демонстрација);преведување;редакција на 

видео ленти;филмска продукција на видео 

ленти;видео ленти (изнајмување 

на);видеоснимање;стручно оспособување 

(едукативни и тренинг совети);работилници 

(организирање и припремање на) (тренинг)  

кл. 42  автентични уметнички 

изработки;компјутерско 

програмирање;компјутерски програми 

(дуплицирање на);дизајнирање на 

компјутерски софтвер;компјутерски софтвер 

(инсталирање на);компјутерски софтвер 

(одржување на);компјутерски софтвер 

(усовршување на);дизајнирање на 

компјутерски системи;анализи на 

компјутерски софтвер;консултации 

(интелектуална сопственост);конверзија на 

податоци или документи од пишани на 

електронски медиуми;менаџмент на авторки 

права;креирање и одржување на веб сајтови 

за други лица;конверзија на податоци за 

компјутерски програми (непишана 

конверзија);декорирање (дизајнирање на 

интериери);дизајнирање (компјутерски 

системи);дизајнирање и декорирање на 

интериери;дизајнирачки сервиси 

(пакување);дизајнирање 

(опаковка);дизајнирање (графички 

уметности);дизајнирање на 

облека;дупликации на компјутерски 

програми;дизајнирање на графичка 

уметност;хостирања на компјутерски сајтови 

(веб сајтови);индустриско 

дизајнирање;инсталирање на компјутерски 

софтвер;консултации за индустриска 

сопственост;индустриска сопственост 

(лиценцирање на);надгледувања на 

интелектуална сопственост;лиценцирање на 

индустриска сопственост;одржување 

(креирање и) веб сајтови за други 

лица;одржување на компјутерски 

софтвер;менаџмент (авторски 

права);пакувачки дизајн;обнова на 

компјутерски податоци;изнајмување 

(компјутери);изнајмување на компјутерски 

софтвер;истражувања и развој (за други 

лица);дизајнирање на софтвер 

(компјутер);софтвер (изнајмување на 

компјутери);софтвер (усовршување на 

компјутери);студии (технички 

проекти);дотерување (индустриски 

дизајн);уметнички работи (автентични)  

 

(111)  25755  (151)  18/04/2018 

(210)  TM  2008/1893 (220)  17/12/2008 

(181)  17/12/2018 

(450)  30/04/2018 

(732)  ENERGY BRANDS INC. 

17-20 Whitestone Expressway, Whitestone, 

New York 11357, 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)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  минерална и сода вода   

 

(111)  25690  (151)  03/04/2018 

(210)  TM  2009/162 (220)  27/02/2009 

(181)  27/02/2019 

(450)  30/04/2018 

(732)  Стопанска комора на Македонија-

Турција МАТТО 

ул. Самоилова бр. 18 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црвена (светла и темна), жолта, бела 
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(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производи од нив  

кои не се опфатени со другите класи; 

печатени работи; книговезнички материјали; 

фотографии; канцелариски материјал; 

материјали за обука и настава (освен 

апрати); пластични материјали за пакување 

кои не се опфатени во другите класи;  

печатарски букви; клишиња  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи   

кл. 41  образовни услуги, подготвување на 

наставата, забава, спортски и културни 

активности  

 

(111)  25727  (151)  12/04/2018 

(210)  TM  2009/1208 (220)  07/12/2009 

(181)  07/12/2019 

(450)  30/04/2018 

(732)  Палензовска Електролукс Силвана 

ул. Александар Турунџев бр.1-13, П.фах 

бр.52, 7000, Битола, MK 

(540)  

 

(591)  црвена и жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 17  производство на гумени производи: 

магнетни гуми за врати за фрижидери, црева 

и останати гумени делови за сите видови 

машини за перење, диктони за сите видови 

електрични греачи, мембрани, гумирање на 

ваљаци и гумени производи за индустриска 

употреба  

кл. 21  четки за домаќинството, четки за 

индустријата, четки и ваљаци со различни 

големини, четки за дрвна индустрија, прибор 

за чистење оружје и алати, индустриски 

четки за специјална примена, четки за фино 

полирање, специјални четки, метална 

галантерија, рачни жичани-челични четки, 

жичани-челични четки за чистење оџаци и 

цевки, машински жичани-челични четки, 

четкички за сите типови на апарати за 

домаќинството и четкички за разни потреби 

во индустријата, графитни четкички, држачи 

за  четкички, графитни ламели, кружно 

лизгачки прстени, бакарни електро 

конектори, графитни лежишта и заптивки, 

четкички за сува и влажна околина  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со сите видови греачи за 

домаќинство и индустрија, VRV системи за 

вентилација, калорифери-тајфуни, воздушни 

завеси, клима уреди, професионална опрема 

за кујни ресторани и хотели, четки за 

домаќинството, четки за индустријата, четки 

и валјаци со различни големини, четки за 

дрвна индустрија, прибор за чистење оружје 

и алати, индустриски четки за специјална 

примена, четки за фино полирање, 

специјални четки, метална галантерија, 

рачни жичани-челични четки, жичани-

челични четки за чистење оџаци и цевки, 

машински жичани-челични четки, четкички за 

сите видови на апарати за домаќинството и 

четкички за разни потреби во индустријата, 

графитни четкички, држачи за четкички, 

графитни ламели, кружно лизгачки прстени, 

бакарни електро конектори, графитни 

лежишта и заптивки, четкички за сува и 

влажна околина, магнетни гуми за врати за 

фрижидери, црева и останати гумени делови 

за сите четкички машини за перење, диктони 

за сите четкички на лектрични греачи, 

мембрани, гумирање ваљаци и гумени 

производи за индустриска употреба  

кл. 37  поправки. Инсталациски услуги  



 

 

Т р г о в с к и  м а р к и     231 | С т р а н а  

 

30 Април 2018 Гласник Бр.4/2018  

 

(111)  25696  (151)  03/04/2018 

(210)  TM  2010/1450 (220)  22/12/2010 

(181)  22/12/2020 

(450)  30/04/2018 

(732)  Weg S.A. 

Av.Prefeito Waldemar Grubba, 3300 Jaragua 

do Sul, Santa Catarina, BR 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  електрични мотори за индустриски 

машини и нивни делови;перманентни 

магнетни мотори и електрични мотори, 

различни од тие за копнени 

возила;електрични мотори;моторни пумпи за 

комерцијални индустриски и вградени 

апликации и нивни делови;еднонасочни и 

синхрони мотори и нивни делови;парцијални 

мотори;против експлозивни електрични 

мотори;високо ефикасни електрични 

мотори;мотори за општа и специјална 

намена;ниско напонски мотори;средно 

напонски мотори;високо напонски 

мотори;мотор со лизгачки прстени;кафезни 

мотори;индукциони 

мотори;лежишта;аксијални машини, статори 

(делови од машини);калеми за 

машини;осовини (делови од мотори);прстени 

за подмачкување (делови од машими и 

мотори);интегрална рамка на назименична 

струја за електрични мотори за 

машини;електрични генератори, 

турбогенератори и 

хидрохенератори;променливи фреквенциони 

дискови  

 

(111)  25741  (151)  12/04/2018 

(210)  TM  2012/449 (220)  26/04/2012 

(181)  26/04/2022 

(450)  30/04/2018 

(732)  Фармацевтска, хемиска, козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје 

бул. "Александар Македонски" бр. 12 

Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  сива, бела, розва 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  козметички производи, креми 

(козметички креми), лосиони за козметичка 

употреба, млеко за чистење за тоалетна 

употреба, млеко за тело, сапуни, козметички 

производи за нега на кожата, подлога за 

шминка  

кл. 35  рекламирање, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи  

 

(111)  25718  (151)  04/04/2018 

(210)  TM  2014/357 (220)  26/03/2014 

(181)  26/03/2024 

(450)  30/04/2018 

(732)  Друштво за производство, трговија 

и услуги АРОНИЈА ЗДРАВА ХРАНА 

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

бул.Кочо Рацин бр.14 Скопје, Центар, 1000 

Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје 
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(540)  

 

АРОНИЈА ЗДРАВА ХРАНА 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки; конзервирано, смрзнато, сушено 

и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, 

компоти; јајца, млеко и млечни производи; 

масла и масти за јадење  

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

мирудии); мирудии; мраз  

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнени производи што не се 

опфатени со другите класи; животни (живи); 

свежо овошје и зеленчук; семиња, билки и 

природно цвеќе; храна за животни; пивски 

слад; органска храна; био храна   

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; и канцелариски 

работи  

 

(111)  25766  (151)  17/04/2018 

(210)  TM  2014/557 (220)  15/05/2014 

(181)  15/05/2024 

(450)  30/04/2018 

(732)  Љупчо Јовановски 

ул.Ката Поцкова бр.94-29, 2400 Струмица, 

MK 

(740)  АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 

1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко и млечни производи и 

конзервирано, смрзнато, сушено и варено 

овошје  

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и 

овошни сокови, сирупи пиво, минерална и 

сода вода и други безалкохолни пијалоци, 

пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи 

и други препарати за производство на 

пијалоци  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи, 

услуги при продажба на големо и мало и увоз 

и извоз на: млеко и млечни производи, 

конзервирано, смрзнато, сушено и варено 

овошје, пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и 

овошни сокови, сирупи пиво, минерална и 

сода вода и други безалкохолни пијалоци, 

пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи 

и други препарати за производство на 

пијалоци  

кл. 40  препработка на вода, гмечење на 

овошје  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци  

 

(111)  25813  (151)  20/04/2018 

(210)  TM  2014/772 (220)  10/07/2014 

(181)  10/07/2024 

(450)  30/04/2018 

(732)  UNI-CHARM CORPORATION 

(Japanese corporation) 

182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, 

Ehime-ken, JP 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

MOONY 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 
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супстанции што се користат во медицината и 

ветерината, храна за бебиња, диететски 

суплементи за луѓето и животните; 

фластери, материјали за завои, материјали 

за пломбирање заби и забарски смоли, 

средства за дезинфекција, препарати за 

уништување штетници, фунгициди, 

хербициди; вклучително фармацевтски, 

ветеринарни и санитарни препарати; 

хигиенски влошки, дневни влошки 

(хигиенски); менструални тампони; хигиенски 

куси панталони; хигиенски куси панталони 

направени од текстил и што не се за една 

употреба; влажни марамици за жени за 

чистење на гениталната област; пелени; 

бебешки пелени-гаќички; пелени за една 

употреба или пелени од хартија или 

целулоза за бебиња; пелени или пелени од 

хартија или целулоза во вид на гаќички за 

бебиња; пелени за бебиња; гаќички за 

одвикнување од пелени; пелени за 

интонтиненција; пелени за инконтиненција 

или пелени од хартија или целулоза во вид 

на гаќичи; влошки за инконтиненција; дневни 

влошки за инконтиненција; куси панталони за 

инконтиненција; влошки за нега на градите; 

боксерки за инконтинеција; завои за 

преврски; лепливи фластери; абсорбирачки 

памук; гази за преврски; намастена хартија 

за медициски цели; фармацевтски вафери, 

млеко во прав (млечен шеќер), млеко во прав 

(за бебиња); преврски за очи за медицински 

цели; завои за уши; влажни марамици 

импрегнирани со фармацевтски лосиони  

 

(111)  25711  (151)  10/04/2018 

(210)  TM  2015/208 (220)  18/02/2015 

(181)  18/02/2025 

(450)  30/04/2018 

(732)  Трговско радиодифузно друштво ТВ 

ЕРА ДОО Скопје 

ул. Џон Кенеди бр. 9А Скопје, MK 

(740)  ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ 

ул.Иво Лола Рибар бр.59/2/2 

(540)  

 

(591)  црвена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи 

телевизиски реклами 

телевизиско рекламирање 

рекламен простор (изнајмување рекламен 

простор) рекламирање рекламирање 

(огласување) 

рекламни огласи (ширење на рекламните 

огласи) рекламни текстови (објавување 

рекламни текстови) рекламни текстови 

(пишување рекламни текстови) 

телекомуникациски услуги (договарање 

претплати за телекомуникациски услуги ) за 

трети лица 

ширење на рекламните огласи 

  

кл. 38  телекомуникации 

телекомуникации 

емитување телевизиски програми 

телевизиски програми (емитување 

телевизиски програми) 

телевизиско купување (телешопинг) 

(обезбедување телекомуникациски канали за 

телевизиско купување (телешопинг) 

телекомуникациски канали (обезбедување 

телекомуникациски канали) за телевизиско 

купување (телешопинг) 

(продукција на радио и телевизиски 

програми) разонода (забава) резервирање 

места за шоу програми рекреација 

(известување за рекреација) 

синхронизација снимање видеоленти 

телевизиска забава 
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телевизиски апарати (изнајмување радио и 

телевизиски апарати) 

телевизиски програми (продукција на радио и 

телевизиски програми) 

титлување филмови 

услуги на естрадни уметници (забавувачи) 

услуги на пишување сценарија 

услуги на репортери 

услуги на студија за снимање 

фотографија фотографски репортажи 

шоу програми (продукција на шоу програми)  

кл. 41  образовни услуги, обука;  забава, 

спортски и културни активности  

 

(111)  25713  (151)  10/04/2018 

(210)  TM  2015/247 (220)  27/02/2015 

(181)  27/02/2025 

(450)  30/04/2018 

(732)  ТРЕНД ПЛУС ДОО 

ул.Никола Вапцаров бр.2/4, 1000 Скопје, 

MK 

(540)  

 

(591)  црна, црвена, кафеава, светло 

кафеава 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалоци, ресторани, пансиони  

 

(111)  25700  (151)  03/04/2018 

(210)  TM  2015/528 (220)  14/05/2015 

(181)  14/05/2025 

(450)  30/04/2018 

(732)  Друштво за трговија, транспорт и 

услуги АРСИМИ ЦОМПАНИ ДООЕЛ увоз-

извоз Тетово 

ул.Илинденска бр.53А, Тетово, MK 

(540)  

 

(591)  светло кафеава, плава и бела 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

 

 

(111)  25699  (151)  03/04/2018 

(210)  TM  2015/959 (220)  29/09/2015 

(181)  29/09/2025 

(450)  30/04/2018 

(732)  Трговско друштво за трговија и 

услуги Василески Климе ФИЛИП Охрид 

ДООЕЛ 

ул. Свети Стефан Шипокно , Охрид, MK 

(740)  БИЛЈАНА  ПАНОВА ВИДЕСКИ, 

адвокат 

Ул.”Владимир Комаров бр.1а/4-20, 1000 

Скопје, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  темно плава, крем и бела 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата  

кл. 43  услуги за обезбедување храна и 

пијалаци; привремено сместување  
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кл. 45   лични и социјални услуги што ги 

обезбедуваат трети лица за задоволување 

на потребите на поединците  

 

(111)  25740  (151)  16/04/2018 

(210)  TM  2015/970 (220)  30/09/2015 

(181)  30/09/2025 

(450)  30/04/2018 

(732)  Здравковски Марјан and Кафана 

„Баба Цана“ 

ул. „Моша Пијаде“ бр. 180, Куманово, MK 

and ул. „Партизанска“ бр. 3, Куманово, MK 

(540)  

 

Кафана „Баба Цана“ 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  ресторани (кафеани)  

 

(111)  25697  (151)  03/04/2018 

(210)  TM  2015/1029 (220)  13/10/2015 

(181)  13/10/2025 

(450)  30/04/2018 

(732)  The Coca-Cola Company, a 

corporation organized under the laws od 

Delaware 

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 

30313, US 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

ТОА Е ТОА ЧУВСТВО 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, чај и какао  

кл. 32  безалкохолни пијалоци вклучувајќи 

сокови, вода и освежителни пијалаци  

 

(111)  25703  (151)  03/04/2018 

(210)  TM  2015/1032 (220)  14/10/2015 

(181)  14/10/2025 

(450)  30/04/2018 

(732)  NOBEL ILAC SANAYII, VE TICARET 

A.S. 

Barbaros, Bulvari No: 76-78, 34353 Besiktas, 

Istanbul, TR 

(740)  МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат 

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

 

ETOL SR 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; диететски супстанци 

за медицинска употреба; храна за бебиња; 

фластери, материјали за превезување; 

материјал за пломбирање заби, забарски 

смоли; дезифекциони средства; препарати за 

уништување на штетници; фунгициди, 

хербициди  

 

(111)  25702  (151)  03/04/2018 

(210)  TM  2015/1033 (220)  14/10/2015 

(181)  14/10/2025 

(450)  30/04/2018 

(732)  NOBEL ILAC SANAYII, VE TICARET 

A.S. 

Barbaros, Bulvari No: 76-78, 34353 Besiktas, 

Istanbul, TR 

(740)  МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат 

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

 

PREFIX 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; диететски супстанци 
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за медицинска употреба; храна за бебиња; 

фластери, материјали за превезување; 

материјал за пломбирање заби, забарски 

смоли; дезифекциони средства; препарати за 

уништување на штетници; фунгициди, 

хербициди  

 

(111)  25719  (151)  10/04/2018 

(210)  TM  2016/373 (220)  06/04/2016 

(181)  06/04/2026 

(450)  30/04/2018 

(732)  Агенција Бравура 

ул. Мајка Тереза бр. 20-1, 1000, Скопје, MK 

540)  

 

(591)  сива, црвена, зелена, црна 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  агенција за недвижности  

кл. 39  организирање патувања  

 

(111)  25693  (151)  03/04/2018 

(210)  TM  2016/374 (220)  06/04/2016 

(181)  06/04/2026 

(450)  30/04/2018 

(732)  Приватна Високообразовна 

Установа Меѓународен Универзитет 

ВИЗИОН Гостивар 

ул. Мајор Чеде Филипоски бр. 1, MK 

(540)  

 

(591)  сина и бела 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  образовни услуги  

 

(111)  25695  (151)  03/04/2018 

(210)  TM  2016/403 (220)  12/04/2016 

(181)  12/04/2026 

(450)  30/04/2018 

(732)  Здружение за запознавање и 

патување ОФ РОУД Македонија Битола 

ул. Стрчин бр. 63, Битола, MK 

(540)  

 

(591)  жолта, црна 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање патувања  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци; привремено сместување  

 

(111)  25689  (151)  03/04/2018 

(210)  TM  2016/477 (220)  09/05/2016 

(181)  09/05/2026 
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(450)  30/04/2018 

(732)  ЈЗУ Универзитетска клиника за 

психијатрија 

ул. Белградска бб, Скопје, MK 

(540)  

 

 

(591)  сина, бела, портокалова 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги, обука, забава, 

спортски и културни активности  

кл. 44  медицински услуги, услуги на хигиена 

и разубавување на луѓе или животни, 

земјоделски, градинарски и шумски услуги  

 

(111)  25710  (151)  10/04/2018 

(210)  TM  2016/542 (220)  23/05/2016 

(181)  23/05/2026 

(450)  30/04/2018 

(732)  ХОУМ КОНЦЕПТ ДООЕЛ 

Бул. Браќа Ѓиноски 1, 1230, Гостивар, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  кожа и имитации на кожа и производи 

направени од овие материјали, што не се 

вклучени во другиете класи; животинска 

кожа, делови од животинска кожа, торби и 

куфери, чадори, сонцебрани и стапови за 

одење, камшици, узди и сарачки производи  

кл. 20  мебел, огледала, рамки за слики; 

производи што не се опфатени со другите 

класи, од дрво, плута, треска, врбови прачки, 

рогозина, рогови, коски, слонова коска, 

китова коска, школки, килибар, седеф, 

морска пена и замените за сите овие 

материјали или производи од пластика  

кл. 21  куќни или кујнски апарати и садови; 

чешли и сунѓери; четки (со исклучок на 

сликарски четки); материјали за правење 

четки; прибор за чистење; челични жици за 

стружење; сурово или полуобработено 

стакло (освен стакло што се користи во 

градежништво): стаклени производи, 

порцелански и керамички предмети што не 

се вклучени во другите класи  

 

(111)  25712  (151)  10/04/2018 

(210)  TM  2016/581 (220)  06/06/2016 

(181)  06/06/2026 

(450)  30/04/2018 

(732)  Друштво за информатичка 

технологија и компјутерски услуги 

КЛОУСЕР КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје 

ул. Даме Груев бр. 5/4-3, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црна, црвена 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 42  компјутерско програмирање  

 

(111)  25742  (151)  17/04/2018 

(210)  TM  2016/601 (220)  10/06/2016 

(181)  10/06/2026 

(450)  30/04/2018 

(732)  MONDADORI INTERNATIONAL 

BUSINESS SRL 

Via Bianca di Savoia, 12 I-20122, Milano, IT 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  Кожа и имитација на 

кожа,производи направени од овие 

материјали кои не се вклучени во други 

класи; животинска кожа; ковчези (сандуци); 

стапови за одење; камшици, сарачки и 

седларски производи; облека за домашни 

миленици; копчи за седла; каиши за на раме, 

од кожа; запрежна опрема за животни; 

акцелерометри; рачки за чадори; торби за на 

рамо за носење на деца; плетени торби; узди 

(сарачка опрема); картон-кожа; оглави и 

огламници; кожни ремени; ланчиња за 

животни; кожни јажиња (јажиња); кожни 

нишки; футроли за чадори; рачки за стапови 

за одење; рачки за чадори; рачки за куфери; 

носилки за бебиња, торби „кенгури"; траки за 

подбрадок, од кожа; нарилници (маски за 

устата на животното); чадори за сонце; 

крзнена кожа; узди (огламници); мрежести 

торби за купување; мрежасти торби за на 

рака; ранци кои се носат на едно рамо; торби 

(пликоа, кеси) од кожа за пакување; торби за 

кампери; торби за на плажа; патни торби за 

облека; торби за планинари; торби за 

снабдување; футроли од кожа или картон-

кожа; кутии за шешири од кожа; стапови за 

одење со седиште; седла за коњи; узенгии; 

кожни узенгии; чадори и чадори за сонце 

направени од китова коска; рамки за чадори 

или чадори за сонце; рамки за рачни торби; 

сарачки ремени, јажиња; торби за облека за 

патување  

 

(111)  25720  (151)  17/04/2018 

(210)  TM  2016/602 (220)  10/06/2016 

(181)  10/06/2026 

(450)  30/04/2018 

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vrsac 

Beogradski put bb,, 26300, Vrsac, RS 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

HYPOLIP 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  лекови на база на активна супстанца 

аторвастатин, кои се користат за 

намалување на маснотии во крвта  

 

(111)  25721  (151)  17/04/2018 

(210)  TM  2016/606 (220)  13/06/2016 

(181)  13/06/2026 

(450)  30/04/2018 

(732)  Valeant Sp. z o.o. Sp.j. 

Ul. Przemyslowa 2, 35-959 Rzeszow, PL 

(740)  АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 

1000, Скопје 

(540)  

 

BiLive 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати; лекови; 

фармацевтски препарати за третман на 

еректилна дисфункција  

 

(111)  25768  (151)  18/04/2018 

(210)  TM  2016/607 (220)  14/06/2016 

(181)  14/06/2026 

(450)  30/04/2018 

(732)  Goodyear Dunlop Tyres UK Limited 

2920 Trident Court, Solihull Parkway, 

Birmingham Business Park, Birmingham, 

B37 7YN, GB 
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(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

SPORTSMART MAXX 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  гуми  

 

(111)  25769  (151)  18/04/2018 

(210)  TM  2016/608 (220)  14/06/2016 

(181)  14/06/2026 

(450)  30/04/2018 

(732)  Goodyear Dunlop Tyres UK Limited 

2920 Trident Court, Solihull Parkway, 

Birmingham Business Park, Birmingham, 

B37 7YN, GB 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

SP 246 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  гуми  

 

(111)  25770  (151)  18/04/2018 

(210)  TM  2016/609 (220)  14/06/2016 

(181)  14/06/2026 

(450)  30/04/2018 

(732)  Goodyear Dunlop Tyres UK Limited 

2920 Trident Court, Solihull Parkway, 

Birmingham Business Park, Birmingham, 

B37 7YN, GB 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

SP 346 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  гуми  

 

(111)  25771  (151)  18/04/2018 

(210)  TM  2016/610 (220)  14/06/2016 

(181)  14/06/2026 

(450)  30/04/2018 

(732)  Goodyear Dunlop Tyres UK Limited 

2920 Trident Court, Solihull Parkway, 

Birmingham Business Park, Birmingham, 

B37 7YN, GB 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

SP 446 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  гуми  

 

(111)  25772  (151)  18/04/2018 

(210)  TM  2016/611 (220)  14/06/2016 

(181)  14/06/2026 

(450)  30/04/2018 

(732)  Goodyear Dunlop Tyres UK Limited 

2920 Trident Court, Solihull Parkway, 

Birmingham Business Park, Birmingham, 

B37 7YN, GB 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

SPORTMAX KR106 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  гуми  

 

(111)  25773  (151)  18/04/2018 

(210)  TM  2016/612 (220)  14/06/2016 

(181)  14/06/2026 

(450)  30/04/2018 

(732)  Goodyear Dunlop Tyres UK Limited 
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2920 Trident Court, Solihull Parkway, 

Birmingham Business Park, Birmingham, 

B37 7YN, GB 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

SPORTMAX KR108 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  гуми  

 

(111)  25774  (151)  18/04/2018 

(210)  TM  2016/613 (220)  14/06/2016 

(181)  14/06/2026 

(450)  30/04/2018 

(732)  Goodyear Dunlop Tyres UK Limited 

2920 Trident Court, Solihull Parkway, 

Birmingham Business Park, Birmingham, 

B37 7YN, GB 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

SPORTMAX KR109 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  гуми  

 

(111)  25775  (151)  18/04/2018 

(210)  TM  2016/614 (220)  14/06/2016 

(181)  14/06/2026 

(450)  30/04/2018 

(732)  Goodyear Dunlop Tyres UK Limited 

2920 Trident Court, Solihull Parkway, 

Birmingham Business Park, Birmingham, 

B37 7YN, GB 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

GEOMAX MX-12 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  гуми  

 

(111)  25743  (151)  12/04/2018 

(210)  TM  2016/615 (220)  14/06/2016 

(181)  14/06/2026 

(450)  30/04/2018 

(732)  Друштво за трговија на големо и 

мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ 

експорт-импорт Скопје 

ул.3-та Македонска Бригада бр.56, MK 

(540)  

 

(591)  црвена, црна и златна 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работа, канцелариски работи  

кл. 41  забава, спортски и културни 

активности  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалоци, привремено сместување  

 

(111)  25744  (151)  12/04/2018 

(210)  TM  2016/616 (220)  14/06/2016 

(181)  14/06/2026 

(450)  30/04/2018 

(732)  Друштво за трговија на големо и 

мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ 

експорт-импорт Скопје 

ул.3-та Македонска Бригада бр.56, MK 

(540)  

 

(591)  црвена, црна и златна 
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(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работа, канцелариски работи  

кл. 41  забава, спортски и културни 

активности  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалоци, привремено сместување  

 

(111)  25754  (151)  17/04/2018 

(210)  TM  2016/617 (220)  15/06/2016 

(181)  15/06/2026 

(450)  30/04/2018 

(732)  Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 

Becutan детски бадемов крем 

(591)  бела, светло и темна сина, жолта, 

кафена, розева 

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  детски бадемов крем  

 

(111)  25745  (151)  17/04/2018 

(210)  TM  2016/620 (220)  16/06/2016 

(181)  16/06/2026 

(450)  30/04/2018 

(732)  MITAC INTERNATIONAL CORP. (a 

corporation incorporated under the laws of 

Taiwan) 

1, R & D Road 2, Hsinchu Science-Based 

Industrial Park,  

Hsinchu Hsien, TW 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  електронски уреди за следење; 

електронски монитори за вежбање; 

електронски монитори за вежбање кои имаат 

GPS приемник за следење на активноста при 

вежбање; електронски монитори за вежбање 

кои имаат безжичен предавател на податоци 

за следење на активноста при вежбање; 

термометри кои не се за медицинска намена  

кл. 10  монитори за следење на тактот на 

срцето, сензори за монитори за следење на 

тактот на срцето; пулсметри; 

електрокардиографи; сфигмоманометри; 

термометри за медицинска намена; 

оксиметри; уреди за следење на мерењето 

на стапката на дишење  

 

(111)  25714  (151)  13/04/2018 

(210)  TM  2016/629 (220)  22/06/2016 

(181)  22/06/2026 

(450)  30/04/2018 

(732)  BASF SE 

Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am 

Rhein, DE 

(740)  Адвокатско друштво Јоанидис 

ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 

VITELYUM 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 1  хемикалии кои се користат во 

земјоделството, хортикултура и шумарство, 

посебно препарати за одгледување на 

растернија; хемиски и/или биолошки 

препарати значајни за постапка за важноста 

кај растенијата, препарати за регулирање на 

раст на растернија, хемиски препарати за 

нега на семиња, сурфактанти, природни или 

вештачки хемикалии како сексуални замки 

или агенти за забуна на инсекти  

кл. 5  препарати за уништување и борба 

против бактерии; инсектициди, фунгициди, 

хербициди, пестициди  

 

(111)  25715  (151)  13/04/2018 

(210)  TM  2016/631 (220)  23/06/2016 

(181)  23/06/2026 

(450)  30/04/2018 

(732)  BASF SE 

Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am 

Rhein, DE 

(740)  Адвокатско друштво Јоанидис 

ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 

RELENYA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фунгициди  

 

(111)  25799  (151)  20/04/2018 

(210)  TM  2016/643 (220)  24/06/2016 

(181)  24/06/2026 

(450)  30/04/2018 

(732)  ТРД РАДИО КАНАЛ 77 

ул. 5-та Партиска Конференција бб, 2000, 

Штип, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекалмирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности  

 

(111)  25722  (151)  17/04/2018 

(210)  TM  2016/647 (220)  27/06/2016 

(181)  27/06/2026 

(450)  30/04/2018 

(732)  Western Digital Technologies, Inc. 

3355 Michelson Drive, Suite 100, Irvine 

California 92612, US 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

WD RED 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски производи, имено диск 

драјвери, хард диск драјвери, дискови со 

перманентна меморија (SSD), хибридни 

драјвери, празни дигитални медии за 

складирање, уреди за складирање на 

податоци, уреди за складирање на податоци 

на компјутери, уреди за мрежно складирање 

на податоци и периферни компјутерски 

уреди; хардвер мемории на компјутери; 

резервни компјутерски системи базирани на 

преносен тврд диск; компјутерски хардвер, 

софтвер и фирмвер (firmware)за складирање, 

управување, организирање синхронизирање, 

осигурување, делење и правење на резервни 

копии (бекапување) на електронски 

податоци; компјутерски хардвер кој се 

користи за употреба во центри со податоци, 

складишта  на податоци и сервери на 

податоци  

 

(111)  25723  (151)  17/04/2018 
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(210)  TM  2016/648 (220)  27/06/2016 

(181)  27/06/2026 

(450)  30/04/2018 

(732)  Western Digital Technologies, Inc. 

3355 Michelson Drive, Suite 100, Irvine 

California 92612, US 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

WD BLACK 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  уреди за складирање на податоци, 

имено хард диск драјвери, дигитални диск 

драјвери, празни дигитални медии за 

складирање на податоци, хибрид драјвери и 

компјутерски периферни единици; 

компјутерски уреди за складирање на 

податоци, имено,опрема за компјутерска 

меморија и хард драјвери за компјутери; 

компјутерски хардверза испорачување, 

складирање, вчитување, превземање, 

преноси испорака на дигитални содржини ; 

компјутерски софтвер за употреба во 

синхронизација, правење на резервни копии 

(бекапување), пуштање во работа и 

кодирање и дешифрирање на дигитални 

датотеки, вклучувајќи аудио, видео, 

текстуални, бинарни содржини, слики, 

графички и мултимедијални содржини, 

компјутерски фирмвер (firmware) за 

складирање на податоци, враќање на 

податоци, пристап до податоци, правење на 

резервни копии на податоци, копирање на 

податоци, достапност податоци, враќање 

(добивање назад) на податоци, превод на 

податоци и конверзија на податоци; софтвер 

за управување со чувањето на податоци  

 

(111)  25800  (151)  20/04/2018 

(210)  TM  2016/649 (220)  27/06/2016 

(181)  27/06/2026 

(450)  30/04/2018 

(732)  Љубиша Златевски 

Долна Бањица, ул. Фазанерија 2, бр. 96, 

Гостивар, MK 

(540)  

 

MINt cola (во изглед) 

(591)  црна, зелена, црвена, жолта, сребрена, 

бела 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни газирани пијалоци и 

енергетски пијалоци  

 

(111)  25724  (151)  17/04/2018 

(210)  TM  2016/652 (220)  29/06/2016 

(181)  29/06/2026 

(450)  30/04/2018 

(732)  Western Digital Technologies, Inc. 

3355 Michelson Drive, Suite 100, Irvine 

California 92612, US 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

WD PURPLE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  уреди за складирање на податоци, 

имено, хард диск драјвери (HDD), дигитални 

диск драјвери, мултимедијални читачи, 
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дискови со перманентна меморија(SSD), 

празни дигитални медии за складирање на 

податоци, хибридни драјвери и компјутерски 

периферни единици; уреди за складирање на 

податоци на компјутери, имено, опрема за 

компјутерска меморија и хард драјвери за 

компјутери; дигитални електронски уреди за 

организирање, прием, пуштање во работа, 

пренос, управување, чување, обезбедување, 

кодирање, централизирање, правење на 

резервни копии (бекапување), трансфер, 

прилагодување, навигација, прифаќање, 

прегледување, пристап, делење, проток 

(streaming), синхронизирање, измена 

(модификување), прикажување, испраќање и 

превземање на текстуални содржини, 

податоци, слики, аудио и видео содржини, 

информации, или медијски содржини кои се 

сочувани на, кои протекуваат низ, се 

хостираат на или ја продолжуваат работата 

по пат на уреди за складирање на податоци, 

хард драјвери, диск драјвери, дискови со 

перманентна меморија (SSD), 

мултимедијални читачи, Интернет сервери и 

по пат на “cloud” сервиси; преносливи хард 

драјвери базирани на компјутерски систем за 

бекапување; компјутерски хардвер за 

испраќање, складирање, враќање, 

превземање, пренос и испорачување на 

дигитални содржини; компјутерски софтвер 

за употреба во синхронизација, бекапување, 

пуштање во работа и кодирање и 

дешифрирање на дигитални датотеки, 

вклучувајќи аудио, видео, текстуални, 

бинарни содржини, слики, графички и 

мултимедијални содржини; уреди за 

складирање на податоци на компјутерските 

мрежи, имено, складирање и бекапување на 

електронски податоци локално или преку 

телекомуникациона мрежа; софтвери за 

компјутерски мрежи, имено, софтвер за 

поставување и конфигурирање на 

управувано складирање и услуги на online 

бекапување преку одалечени мрежи; 

компјутерски софтвер и хардвер за 

синхронизација и поврзување на локално 

мрежно складирање и глобални компјутерски 

мрежи за испраќање, складирање, враќање, 

превземање, пренос и испорачување на 

дигитални содржини, за чување и 

управување со податоци на локалните и 

сервер датотеки кои се наоѓаат на Интернет, 

за обработка на складирани податоци; 

компјутерски фирмвер за складирање на 

податоци, враќање на податоци, пристап до 

податоците, бекапување на податоци, 

репликација (копирање) на податоци, 

достапност на податоци, обнова (добивање 

назад) на податоци, превод на податоци и 

конверзија на податоци; компјутерски 

хардвер за употреба во видео надзор на 

пријави и системи, дигитални и персонални 

уреди за снимање, телевизии засновани на 

интернет протокол, телевизиски декодери 

(set-top boxes), аудио системи, дигитални 

ознаки, уреди за караоке, компјутерски уреди 

за игри и DVD рекордери  

кл. 42  давање на привремена употреба on-

line, на компјутерски софтвер кој не е можно 

да се превземе, за употреба при чување и 

управување со компјутерски податоци за 

други; услуги на бекапување на компјутерски 

податоци од хард драјв и за уреди за 

складирање на компјутерски податоци; 

компјутерски услуги, имено, услуги на обнова 

(повторно враќање) на податоци и услуги на 

синхронизација на податоци; давање на 

привремена употреба на online cloud 

компјутерство кое не е можно да се 

превземе, за употреба во управување со 

бази на податоци и за употреба во 

електронско складирање на податоци; 

давање на компјутерски софтвер кој не е 

можно да се превземе, вклучително и 

фирмвер и мобилни апликации да врши 

складирање, трансфер, проток, преглед и 
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работа со текстуални содржини, податоци, 

аудио и видео датотеки, дигитални слики и 

мултимедијални содржини до и од уреди за 

складирање на податоци, хард драјвери, 

диск драјвери, дискови со перманентна 

меморија (SSD), мултимедијални читачи и 

компјутерски периферни уреди, на 

телевизори, видео монитори, проектори, и 

компјутери и мобилни уреди, имено таблет 

компјутери и лаптопи; компјутерски услуги, 

имено, услуги на cloud хостинг провајдер; 

давање на услуги “софтвер како услуга” 

(SAAS) за далечинско управување со 

податоци и за овозможување на веб пристап 

преку апликации и/или услуги преку веб 

оперативни системи или интерфејс портали 

преку мрежи, вклучувајќи али не 

ограничувајќи се на Интернет; компјутерско и 

електронско складирање на податоци; 

дизајн, развој, апдејтување (ажурирање) и 

одржување на компјутерски софтвер, 

фирмвер, мобилни апликации, уреди за 

складирање на податоци, хард драјвери, 

диск драјвери, дискови со перманентна 

меморија (SSD), мултимедијални читачи и 

компјутерски периферни единици  

 

(111)  25701  (151)  03/04/2018 

(210)  TM  2016/656 (220)  29/06/2016 

(181)  29/06/2026 

(450)  30/04/2018 

(300)  66248/2018  29/12/2015  CH 

(732)  Cosmetic Warriors Limited 

29 High Street, Poole, Dorset BH15 1AB, GB 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

LUSH 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање, маркетинг, промоција; 

услуги на малопродажба во продавници, 

нарачки на каталози по пошта, телефон или 

преку интернет, поврзани со продажба на не-

медицински соли за капење кои содржат 

пенливи материи, материи за омекнување и 

навлажнување на кожата, сапуни, 

парфимерија, парфеми, есенцијални масла, 

козметика, тоалетни води, колонски води и 

мириси, не-медицински тоалетни препарати, 

козметички препарати, лосиони, млека, 

ѓелови, пудри, масла, пени, восоци и креми, 

сите за употреба на кожата, избелувачи за 

козметичка употреба, препарати за заштита 

од сонце (козметички производи), пасти за 

заби, препарати за плакнење на уста, 

препарати за депилација, препарати за 

бричење, дезодоранси и антиперспиранти, 

прибор за лична хигиена, препарати за 

чистење и тонирање, маски за лице, 

препарати за туширање и бањање, 

препарати за нега на коса, шампони, 

балсами за коса, ѓелови за коса, спрејови за 

коса, пени за коса, балзами и зацврстувачи 

за стилизирање на коса и нега на коса, 

лакови за коса, бои за коса, производи за 

шминкање, шминка за очи, моливи за веѓи, 

моливи за исцртување на очи, креони за очи 

и сенки за очи, маскара, сенки за очи, 

вештачки трепки, вештачки нокти и лепила за 

нив, кармини, сјај за усни и навлажнувачи за 

усни, измазнувачи за нокти и лакови за нокти, 

пудри за лице, основи, црвила и руж, 

козметички препарати за чистење, абразивни 

препарати за лице, тело и / или нокти, и 

креми сите за употреба на кожа, препарати 

за триење на телото (скраб за тело), 

препарати за миење на телото, пенлива 

купка, пени за капење, купки за омекнување, 

масла за капење, бомби за капење, бисери 

за капење, соли и кристали за капење, 

ѓелови за туширање, ѓелови за капење, крем 

за масажа, лосиони за масажа, масла за 

масажа, креми за кожа, средства за чистење 

на кожата, тонери за кожа, маски за лице, 
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третмани за лице, средства за хидратација 

на кожа, третмани и креми за нега на нокти, 

пудри, кармини, маскари, кремови за очи, 

навлажнувачки и ревитализирачки сапуни за 

капење, тоалетни сапуни, миризливи сапуни, 

течни сапуни, пезма - шупливи камења од 

вулканска лава за козметичка употреба, 

подготовки за арома терапија, препарати за 

кадење на тело, миризливи растителни 

материи (роѓ роигп), мириси за простории, 

влошки за чистење, марамчиња, памучни 

влошки и чепкалки за чистење на уши, 

натопени книжни марамчиња и крпи дел од 

тоалетен прибор, декоративни лепенки и 

накит за кожа за козметичка употреба, 

парфимирана хартија, кесички и книжни 

марамчиња; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи; 

организирање и уредување на саеми и 

изложби поврзани со избори на здравје, 

убавина и животен стил; маркетинг 

истражувања во областа на козметиката, 

парфимеријата и производи за убавина; 

промоција на саеми, изложби и конференции 

поврзани со избори на здравје, убавина и 

животен стил  

 

(111)  25716  (151)  13/04/2018 

(210)  TM  2016/660 (220)  30/06/2016 

(181)  30/06/2026 

(450)  30/04/2018 

(732)  BASF SE 

Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am 

Rhein, DE 

(740)  Адвокатско друштво Јоанидис 

ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 

COMTECRO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемикалии кои се користат во 

земјоделството, хортикултура и шумарство, 

посебно препарати за одгледување на 

растенија; хемиски и/или биолошки 

препарати значајни за постапка за важноста 

кај растенијата, препарати за регулирање  на 

раст на растенија, хемиски препарати за нега 

на семиња, сурфактанти, природни или 

вештачки хемикалии како сексуални замки 

или агенти за забуна на инсекти  

кл. 5  препарати за уништување и борба 

против бактерии; инсектициди, фунгициди, 

хербициди, пестициди  

 

(111)  25717  (151)  13/04/2018 

(210)  TM  2016/661 (220)  30/06/2016 

(181)  30/06/2026 

(450)  30/04/2018 

(732)  BASF SE 

Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am 

Rhein, DE 

(740)  Адвокатско друштво Јоанидис 

ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 

CAPARTIS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемикалии кои се користат во 

земјоделството, хортикултура и шумарство, 

посебно препарати за одгледување на 

растенија; хемиски и/или биолошки 

препарати значајни за постапка за важноста 

кај растенијата, препарати за регулирање  на 

раст на растенија, хемиски препарати за нега 

на семиња, сурфактанти, природни или 

вештачки хемикалии како сексуални замки 

или агенти за забуна на инсекти  

кл. 5  препарати за уништување и борба 

против бактерии; инсектициди, фунгициди, 

хербициди, пестициди  

 

(111)  25725  (151)  17/04/2018 

(210)  TM  2016/662 (220)  30/06/2016 

(181)  30/06/2026 
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(450)  30/04/2018 

(732)  Георги Димитров 

ул. Славејко Арсов бр. 40 А, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Георги Димитров 

Адвокати 

ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  сина, црна, сива 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

што не се опфатени со другите класи; 

печатени работи; книговезнички материјал; 

фотографии; канцелариски материјали; 

лепила за канцелариска или куќна употреба; 

материјали што ги користат уметниците; 

сликарски четки; машини за пишување и 

канцелариски прибор (освен мебел); 

материјал за обука и настава (освен 

апарати); пластични материјали за пакување 

(што не се вклучени во другите класи); 

печатарски букви; клишиња  

кл. 24  текстил и текстилни производи кои не 

се опфатени со другите класи; покривки за 

кревети и маси  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи  

 

(111)  25726  (151)  17/04/2018 

(210)  TM  2016/663 (220)  30/06/2016 

(181)  30/06/2026 

(450)  30/04/2018 

(732)  Георги Димитров 

ул. Славејко Арсов бр. 40 А, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Георги Димитров 

Адвокати 

ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  сина, црна, сива 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

што не се опфатени со другите класи; 

печатени работи; книговезнички материјал; 

фотографии; канцелариски материјали; 

лепила за канцелариска или куќна употреба; 

материјали што ги користат уметниците; 

сликарски четки; машини за пишување и 

канцелариски прибор (освен мебел); 

материјал за обука и настава (освен 

апарати); пластични материјали за пакување 

(што не се вклучени во другите класи); 

печатарски букви; клишиња  

кл. 24  текстил и текстилни производи кои не 

се опфатени со другите класи; покривки за 

кревети и маси  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи  

 

(111)  25728  (151)  17/04/2018 

(210)  TM  2016/664 (220)  30/06/2016 

(181)  30/06/2026 

(450)  30/04/2018 

(300)   

(732)  Георги Димитров 

ул. Славејко Арсов бр. 40 А, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Георги Димитров 

Адвокати 

ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, Скопје 

(540)  
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(591)  сина, црна, сива 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

што не се опфатени со другите класи; 

печатени работи; книговезнички материјал; 

фотографии; канцелариски материјали; 

лепила за канцелариска или куќна употреба; 

материјали што ги користат уметниците; 

сликарски четки; машини за пишување и 

канцелариски прибор (освен мебел); 

материјал за обука и настава (освен 

апарати); пластични материјали за пакување 

(што не се вклучени во другите класи); 

печатарски букви; клишиња  

кл. 24  текстил и текстилни производи кои не 

се опфатени со другите класи; покривки за 

кревети и маси  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи  

 

(111)  25729  (151)  11/04/2018 

(210)  TM  2016/665 (220)  30/06/2016 

(181)  30/06/2026 

(450)  30/04/2018 

(732)  Георги Димитров 

ул. Славејко Арсов бр. 40 А, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Георги Димитров 

Адвокати 

ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  сина, црна, сива 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

што не се опфатени со другите класи; 

печатени работи; книговезнички материјал; 

фотографии; канцелариски материјали; 

лепила за канцелариска или куќна употреба; 

материјали што ги користат уметниците; 

сликарски четки; машини за пишување и 

канцелариски прибор (освен мебел); 

материјал за обука и настава (освен 

апарати); пластични материјали за пакување 

(што не се вклучени во другите класи); 

печатарски букви; клишиња  

кл. 24  текстил и текстилни производи кои не 

се опфатени со другите класи; покривки за 

кревети и маси  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи  

 

(111)  25746  (151)  17/04/2018 

(210)  TM  2016/668 (220)  01/07/2016 

(181)  01/07/2026 

(450)  30/04/2018 

(732)  EOS Holding GmbH 

Steindamm 71, 20099 Hamburg, DE 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

EOS Матрих дооел 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  наплата на долгови, управувње со 

побарувања, услуги за центар за повици 

(наплати), теренски услуги (наплати), услуги 

за наплата на побарувња, купување 

портфолија со побарувања  

 

(111)  25709  (151)  13/04/2018 

(210)  TM  2016/674 (220)  01/07/2016 

(181)  01/07/2026 
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(450)  30/04/2018 

(732)  Трговско друштво за производство, 

трговија и услуги ВИО ЛАБС ДОО увоз-

извоз Скопје 

Аминта Трети 53-2, 1000, Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

VIO labs (во изглед) 

(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. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; диететски супстанции 

прилагодени за медицинска употреба, храна 

за бебиња; фластери, материјали за 

преврзување; материјал за пломбирање 

заби, забарски смоли; дезинфекциони 

средства; препарати за уништување 

штетници; фунгициди, хербициди  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи, 

услуги на увоз - извоз и трговија на големо и 

мало со: 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; 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, 

биолошки препарати за ветеринарна 

употреба, биолошки препарати за 

медицинска употреба, биоциди, препарати за 

уништување штетници, фунгициди, 

хербициди  

 

(111)  25698  (151)  03/04/2018 

(210)  TM  2016/675 (220)  01/07/2016 

(181)  01/07/2026 

(450)  30/04/2018 

(732)  Cosmetic Warriors Limited 

29 High Street, Poole, Dorset BH15 1AB, GB 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

LUSH 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  не-медицински соли за капење кои 

содржат пенливи материи, материи за 

омекнување и навлажнување на кожата; 

сапуни; парфимерија; парфеми; есенцијални 

масла; козметика; не-медицински тоалетни 

препарати; козметички препарати; лосиони, 

млека, ѓелови, пудри, масла, пени, восоци и 

креми, сите за употреба на кожата; 

препарати за заштита од сонце (козметички 

производи); пасти за заби, препарати за 

плакнење на уста; препарати за бричење; 
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дезодоранси и антиперспиранти; прибор за 

лична хигиена; препарати за чистење и 

тонирање; маски за лице; препарати за 

туширање и бањање; препарати за нега на 

коса; шампони; балсами за коса; ѓелови за 

коса, спрејови за коса, пени за коса, балзами 

и зацврстувачи за стилизирање на коса и 

нега на коса; бои за коса; производи за 

шминкање; измазнувачи за нокти и лакови за 

нокти; абразивни препарати за лице, тело и / 

или нокти; и креми сите за употреба на кожа; 

препарати за триење на телото (скраб за 

тело); препарати за миење на телото; 

пенлива купка; пени за капење; масла за 

капење; ѓелови за туширање; ѓелови за 

капење; крем за масажа; лосиони за масажа; 

масла за масажа; креми за кожа; средства за 

чистење на кожата; тонери за кожа; третмани 

за лице; средства за хидратација на кожа, 

третмани и креми за нега на нокти, креми за 

очи; подготовки за арома терапија; 

препарати за кадење на тело  

 

(111)  25730  (151)  11/04/2018 

(210)  TM  2016/677 (220)  01/07/2016 

(181)  01/07/2026 

(450)  30/04/2018 

(300)   

(732)  Георги Димитров 

ул. Славејко Арсов бр. 40 А, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Георги Димитров 

Адвокати 

ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, Скопје 

(540)  

 

Relax (во изглед) 

(591)  бела, сина 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

што не се опфатени со другите класи; 

печатени работи; книговезнички материјал; 

фотографии; канцелариски материјали; 

лепила за канцелариска или куќна употреба; 

материјали што ги користат уметниците; 

сликарски четки; машини за пишување и 

канцелариски прибор (освен мебел); 

материјал за обука и настава (освен 

апарати); пластични материјали за пакување 

(што не се вклучени во другите класи); 

печатарски букви; клишиња  

кл. 24  текстил и текстилни производи кои не 

се опфатени со другите класи; покривки за 

кревети и маси  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со 

нив; индустриски анализи и истражувачки 

услуги; изработка и развој на комјутерски 

хардвер и софтвер  

 

(111)  25731  (151)  11/04/2018 

(210)  TM  2016/678 (220)  01/07/2016 

(181)  01/07/2026 

(450)  30/04/2018 

(300)   

(732)  Георги Димитров 

ул. Славејко Арсов бр. 40 А, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Георги Димитров 

Адвокати 

ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, Скопје 

(540)  
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Relax (во изглед) 

(591)  бела, сина 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

што не се опфатени со другите класи; 

печатени работи; книговезнички материјал; 

фотографии; канцелариски материјали; 

лепила за канцелариска или куќна употреба; 

материјали што ги користат уметниците; 

сликарски четки; машини за пишување и 

канцелариски прибор (освен мебел); 

материјал за обука и настава (освен 

апарати); пластични материјали за пакување 

(што не се вклучени во другите класи); 

печатарски букви; клишиња  

кл. 24  текстил и текстилни производи кои не 

се опфатени со другите класи; покривки за 

кревети и маси  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со 

нив; индустриски анализи и истражувачки 

услуги; изработка и развој на комјутерски 

хардвер и софтвер  

 

(111)  25707  (151)  03/04/2018 

(210)  TM  2016/683 (220)  04/07/2016 

(181)  04/07/2026 

(450)  30/04/2018 

(732)  Влатко Павлески 

ул. 23 Октомври 1 а/5/локал 1, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 

DANCE MASTERS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  обука, забава, спортски и културни 

активности  

 

(111)  25776  (151)  18/04/2018 

(210)  TM  2016/684 (220)  07/07/2016 

(181)  07/07/2026 

(450)  30/04/2018 

(732)  BASF SE 

Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am 

Rhein, DE 

(740)  Адвокатско друштво Јоанидис 

ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 

SIMVERIS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемикалии кои се користат во 

земјоделството, хортикултура и шумарство, 

посебно препарати за одгледување на 

растенија; хемиски и/или биолошки 

препарати значајни за постапка за важноста 

кај растенијата, препарати за регулирање на 

раст на растенија, хемиски препарати за нега 

на семиња, сурфактанти, природни или 

вештачки хемикалии како сексуални замки 

или агенти за забуна на инсекти  

кл. 5  препарати за уништување и борба 

против бактерии; инсектициди, фунгициди, 

хербициди, пестициди  

 

(111)  25781  (151)  20/04/2018 

(210)  TM  2016/686 (220)  07/07/2016 

(181)  07/07/2026 
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(450)  30/04/2018 

(732)  Genzyme Corporation 

500 Kendall Street Cambridge, 

Massachusetts 02142, US 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768 

(540)  

 

XENPOZYME 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за превенција 

и третман на кардиоваскуларни болести и 

болести на централниот нервен систем; 

фармацевтски препарати за третман на рак, 

тромбоза, и респираторни болести; 

фармацевтски препарати за третман на 

ретки болести, фармацевтски препарати за 

превенција и третман на инфективни 

болести, имено вирусни и бактериски 

инфекции  

 

(111)  25777  (151)  18/04/2018 

(210)  TM  2016/687 (220)  08/07/2016 

(181)  08/07/2026 

(450)  30/04/2018 

(732)  BASF SE 

Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am 

Rhein, DE 

(740)  Адвокатско друштво Јоанидис 

ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 

ENTARGO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемикалии кои се користат во 

земјоделството, хортикултура и шумарство, 

посебно препарати за одгледување на 

растенија; хемиски и/или биолошки 

препарати значајни за постапка за важноста 

кај растенијата, препарати за регулирање на 

раст на растенија, хемиски препарати за нега 

на семиња, сурфактанти, природни или 

вештачки хемикалии како сексуални замки 

или агенти за забуна на инсекти  

кл. 5  препарати за уништување и борба 

против бактерии; инсектициди, фунгициди, 

хербициди, пестициди  

 

(111)  25803  (151)  20/04/2018 

(210)  TM  2016/689 (220)  08/07/2016 

(181)  08/07/2026 

(450)  30/04/2018 

(732)  Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  пијалаци 

ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д 

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  жолта, зелена, кафена, бела 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(111)  25801  (151)  20/04/2018 

(210)  TM  2016/694 (220)  08/07/2016 

(181)  08/07/2026 

(450)  30/04/2018 

(732)  Акционерско друштво за 

производство и промет на вино 

ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт-

импорт АД Скопје 
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ул. 810 бр. 2, 1000, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

TIKVES Smederevka 

(591)  црвена, бела, црна, златна, кафена, 

жолта, окер 

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  бело вино  

 

(111)  25802  (151)  20/04/2018 

(210)  TM  2016/695 (220)  08/07/2016 

(181)  08/07/2026 

(450)  30/04/2018 

(732)  Акционерско друштво за 

производство и промет на вино 

ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт-

импорт АД Скопје 

ул. 810 бр. 2, 1000, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

TIKVES Smederevka 

(591)  црвена, бела, црна, златна, кафена, 

жолта, окер 

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  бело вино  

 

(111)  25804  (151)  20/04/2018 

(210)  TM  2016/718 (220)  19/07/2016 

(181)  19/07/2026 

(450)  30/04/2018 

(732)  Carhartt, Inc 

5750 Mercury Drive, Dearborn, Michigan 

48126, , US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

CARHARTT WIP 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  очила за сонце; очила  

 

(111)  25810  (151)  20/04/2018 

(210)  TM  2016/719 (220)  19/07/2016 

(181)  19/07/2026 

(450)  30/04/2018 

(732)  Империал Тобако ТКС а.д. Скопје 

ул. 11 Октомври 125, П Фах 37, 1000, 

Скопје, MK 

(740)  ИРЕНА КОЦАРЕВА, адвокат 

бул. Крсте Мисирков 11, ДТЦ Мавровка лам. 

Ц 1/10, 1000, Скопје 

(540)  
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(591)  сите нијанси на сива, златна, црна 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, преработен или сиров; 

производи од тутун; замени за тутун, кои не 

се користат во медицински или куративни 

цели; цигари; цигарилоси; пури; рачни 

машинки за правење на цигари; туби за 

цигари; филтери за цигари; хартија за 

цигари; електронски цигари; течности за 

електронски цигари; кибрити и артикли за 

пушачи  

 

(111)  25812  (151)  20/04/2018 

(210)  TM  2016/720 (220)  19/07/2016 

(181)  19/07/2026 

(450)  30/04/2018 

(732)  Империал Тобако ТКС а.д. Скопје 

ул. 11 Октомври 125, П Фах 37, 1000, 

Скопје, MK 

(740)  ИРЕНА КОЦАРЕВА, адвокат 

бул. Крсте Мисирков 11, ДТЦ Мавровка лам. 

Ц 1/10, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  сите нијанси на сина, златна, црна 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, преработен или сиров; 

производи од тутун; замени за тутун, кои не 

се користат во медицински или куративни 

цели; цигари; цигарилоси; пури; рачни 

машинки за правење на цигари; туби за 

цигари; филтери за цигари; хартија за 

цигари; електронски цигари; течности за 

електронски цигари; кибрити и артикли за 

пушачи  

 

(111)  25747  (151)  17/04/2018 

(210)  TM  2016/922 (220)  27/09/2016 

(181)  27/09/2026 

(450)  30/04/2018 

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vrsac 

Beogradski put bb,, 26300, Vrsac, RS 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

FRUCTOSIN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи на база на 

ензим ксилозна изомераза кој се користи 

како супортивна терапија која допринесува за 

намалување на липиди во крвта  

 

(111)  25739  (151)  16/04/2018 

(210)  TM  2017/192 (220)  24/02/2017 

(181)  24/02/2027 

(450)  30/04/2018 

(300)   

(732)  Друштво за производство трговија 

на големо и мало и услуги АТОМЕМ ДОО 

Скопје 

ул. Петре Георгиев бр. 114, крак 1, 1000, 

Скопје, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  светло сина, сива, бела 

(554)   
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  производи за чистење, креми за кожни 

производи, масла за чистење, креми за 

полирање, средства за чистење флеки, 

миризлива водичка, производи за 

постигнување сјај [политури], течности за 

чистење шофершајбна  

кл. 4  подмачкување (графити за 

подмачкување), адитиви нехемиски на 

моторните возила, масти за индустриска 

употреба, восок за индустриска употреба, 

масти за подмачкување, масла за 

подмачкување, средства за подмачкување, 

моторни горива (адитиви.нехемиски, на 

моторните горива)  

кл. 35  продажба на големо и продажба на 

мало на: производи за чистење, креми за 

кожни производи, масла за чистење, креми 

за полирање, средства за чистење флеки, 

миризлива водичка, производи за 

постигнување сјај [политури], течности за 

чистење шофершајбна, подмачкување 

(графити за подмачкување), адитиви 

нехемиски на моторните возила, масти за 

индустриска употреба, восок за индустриска 

употреба, масти за подмачкување, масла за 

подмачкување, средства за подмачкување, 

моторни горива (адитиви.нехемиски, на 

моторните горива), производи за освежување 

на воздухот, производи за прочистување на 

воздухот, дезинфекциони средства за 

хигиенска употреба, уреди против 

заслепување за возила, аларми против 

кражба на возила, синџири за автомобили, 

багажници за возила, обвивки за волани за 

возила, покривки за седишта на возила, 

автомобилски сирени за возила, огледала 

(ретровизори), рикверц-аларми за возила, 

предни бришачи на возила, тапацирани 

предмети за возила, бандажи за тркала на 

возила, носачи за скии на возила, сигурносни 

појаси за возила, сигурносни седишта за 

деца за возила, браници за возила, 

предупредувачки триаголници при дефект за 

возила  

 

(111)  25692  (151)  03/04/2018 

(210)  TM  2017/268 (220)  08/03/2017 

(181)  08/03/2027 

(450)  30/04/2018 

(732)  „Кликер Маркеинг“ дооел 

ул. „Димитар Беровски“ бр. 9, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

што не се опфатени со другите класи; 

печатени работи; книговезнички материјал; 

фотографии; канцелариски материјали; 

лепила за канцелариска или куќна употреба; 

материјали што ги користат уметниците; 

сликарски четки; машини за пишување и 

канцелариски прибор (освен мебел); 

материјал за обука и настава (освен 

апарати); пластични материјали за пакување 

(што не се вклучени во другите класи); 

печатарски букви; клишиња  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности  

 

(111)  25708  (151)  03/04/2018 

(210)  TM  2017/280 (220)  10/03/2017 

(181)  10/03/2027 

(450)  30/04/2018 

(732)  Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
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ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање изложби) 

во комерцијални или рекламни цели, 

изнајмување рекламен простор, изнајмување 

уреднички апарати, изнајнување рекламен 

материјал, изработка на такси, изводи од 

сметка (изработка на изводи од сметка), 

јавно мислење (испитување на јавното 

мислење), објавување рекламни текстови, 

огласување /рекламирање/, организирање 

дејности (советување за организирање на 

дејностите), плакатирање /огласување/, 

преписи на соопштенија, промоција 

/продажба за трето лице/, пропагандни 

дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, 

проверка на сметки, рекламирање по пат на 

радио, рекламирање по пат на телевизија, 

рекламни огласи (ширење на рекламни 

огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за 

телефонско одговарање/за отсутни 

претплатници/, ширење рекламен материјал 

/трактати, проспекти, печатени примероци/  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос на 

глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; услуги на 

лична комуникација; услуги на пејџери; 

лизинг телекомуникациски опреми, 

напојувања и системи; услуги на електронска 

пошта; услуги на телевизиски пренос; 

обезбедување вести и информации по пат на 

телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска мрежа; 

обезбедување мултикориснички 

интерактивен пристап на глобална 

комуникациска мрежа; пренос и емитирање 

на сите видови аудио и видео програми по 

пат на телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа, главни (стожерни) 

интернет услуги, имено, брза линија или 

сериски врски кои ствараат главен премин во 

рамките на мрежата; видео и аудио 

телеконференции по пат на интернет, услуги 

на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги 

на дигитални мрежи на интегрирани услуги 

(ИСДН), интернет протокол (ИП) на 

комуникациски услуги, услуги на виртуелна 

приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна 

линија; обезбедување услуги на 

телекомуникациски мрежни премини и услуги 

на поврзување со протокол на пренос на 

рамка заради пренос на податоци; услуги на 

пренос на пакет од електронски податоци; 

услуги на комутација на гласот, податоци, 

видео и мултимедиа; овозможување 

телекомуникациско поврзување на интернет 

и на други компјутеризирани комуникации, 

податоци и безжична мрежа; обезбедување 

мултикориснички пристап на безжична 

комуникациска мрежа; обезбедување факс 

услуги; обезбедување услуги на складирање 

на електронски податоци за трети лица; 

телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за 

поврзување независни телекомуникациски и 

компјутерски мрежи заради поделба на 

интернет сообраќајот; услуги на говорна 

пошта; телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување бесплатни услуги и услуги на 

насочување на повиците; услуги на центрите 

за пораки во вид на телефонски говорни 

пораки; услуги на видео и аудио 



 

 

Т р г о в с к и  м а р к и     257 | С т р а н а  

 

30 Април 2018 Гласник Бр.4/2018  

конференции и конференции на телефонски 

податоци; безжични телекомуникациски 

услуги, имено, безжичен пренос на звук и 

податоци; телекомуникациски услуги, имено 

обезбедување глас по пат на интернет 

протокол; обезбедување мрежен пристап со 

цел на размена на интернет сообраќајот 

помеѓу преносници на интернет сообраќајот; 

услуги на електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web страници, 

услуги на дизајнирање на web страни, работа 

на електронски информациски мрежи; 

консалтинг услуги и услуги на дизајн во 

областа на информативни технологии, 

компјутерско програмирање, 

телекомуникација, комуникациски мрежи, 

компјутеризирани комуникации, услуги на 

менаџмент на центри на податоци и 

глобални комуникациски мрежи; 

обезбедување услуги на центри на податоци; 

хостирање (хостинг), складирање и 

одржување на web сајтови, web центри, 

електронска пошта, електронски групи, лист 

сервери како и на дигитална содржина и 

податоци на трети лица; услуги на 

провајдери на апликативни услуги (АСП), 

имено, хостирање 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 на 

компјутеризирани комуникации и услуги на 

центри на податоци  

 

(111)  25691  (151)  03/04/2018 

(210)  TM  2017/297 (220)  13/03/2017 

(181)  13/03/2027 

(450)  30/04/2018 

(732)  ТРНИЦА ДОО с. Трница, Маврово и 

Ростуша 

Населено место без уличен систем бр. 1, 

с. Трница, Ростуша, Маврово и Ростуша, 

MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  златно жолта, жолта, кафена, црна 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки; конзервирано, смрзнато, сушено 

и варено овошје и зеленчук; печурки, сушени, 

конзервирани; желеа, џемови, компоти; јајца, 

млеко и млечни производи; јогурт, кисела 

павлака, сирење, кашкавал; масла и масти за 

јадење  

кл. 30  брашно и производи од жито, леб, 

производи од тесто и слатки; тестенини, 

тестенини за исхрана, вермичели, резанки од 

тесто  

кл. 35  рекламирање, водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи; услуги при производство, увоз-извоз 

и трговија на големи и мало со: Месо, риба, 

живина и дивеч; месни преработки; 

конзервирано, смрзнато, сушено и варено 

овошје и зеленчук; печурки, сушени, 

конзервирани; желеа, џемови, компоти; јајца, 

млеко и млечни производи; јогурт, кисела 

павлака, сирење, кашкавал; масла и масти за 

јадење; брашно и производи од жито, леб, 

производи од тесто и слатки; тестенини, 

тестенини за исхрана, вермичели, резанки од 

тесто  
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кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци; привремено сместување; 

ресторани, кафетерии, хотели  

 

(111)  25757  (151)  18/04/2018 

(210)  TM  2017/300 (220)  13/03/2017 

(181)  13/03/2027 

(450)  30/04/2018 

(300)  87323500  03/02/2017  US 

(732)  Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

INVENTING FOR LIFE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  печатени материјали, имено, реклами, 

билтени, брошури, постери, канцелариски 

материјал и транспаренти во областа на 

здравјето, медицината, фармацевтските 

производи и фармацевтската индустрија  

кл. 44  обезбедување информации во 

областа на здравјето, медицината, 

фармацевтските производи и 

фармацевтската индустрија  

 

(111)  25761  (151)  20/04/2018 

(210)  TM  2017/332 (220)  20/03/2017 

(181)  20/03/2027 

(450)  30/04/2018 

(732)  NOVARTIS AG 

4002 BASEL, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

GINGIO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за лечење на 

ослабени ментални функции; додатоци во 

исхраната за луѓе  

 

(111)  25760  (151)  20/04/2018 

(210)  TM  2017/333 (220)  20/03/2017 

(181)  20/03/2027 

(450)  30/04/2018 

(732)  NOVARTIS AG 

4002 BASEL, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

MEMORIUM 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за човечка 

употреба; додатоци во исхраната за луѓе  

 

(111)  25763  (151)  20/04/2018 

(210)  TM  2017/353 (220)  24/03/2017 

(181)  24/03/2027 

(450)  30/04/2018 

(732)  Novartis AG 

4002 BASEL, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

KOSTAROX 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за човечка 

употреба, имено аналгетици, анти-

инфламаторни лекови и антипиретици  

 

(111)  25748  (151)  17/04/2018 

(210)  TM  2017/381 (220)  30/03/2017 
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(181)  30/03/2027 

(450)  30/04/2018 

(732)  Philip Morris Brands Sarl 

Quai Jeanrenaud 3 Neuchatel, 2000, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

MARLBORO FLAVOR CODE 

(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 од 

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)  25749  (151)  17/04/2018 

(210)  TM  2017/382 (220)  30/03/2017 

(181)  30/03/2027 

(450)  30/04/2018 

(732)  Philip Morris Brands Sarl 

Quai Jeanrenaud 3 Neuchatel, 2000, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

(591)  светло сина, темно сина 

(554)   

(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 од 

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)  25705  (151)  03/04/2018 

(210)  TM  2017/383 (220)  31/03/2017 

(181)  31/03/2027 

(450)  30/04/2018 

(732)  Друштво за трговија и услуги 

КЛАУСТРОФОБИЈА ДОО Скопје 

Њуделхиска бр. 1а, 1000, Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  
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(591)  светло и темно црвена, бела, црна 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, ширење на рекламен 

материјал, водење дејност (служби за 

давање совети за водење на одделни 

дејности), дејности (консултации за водење 

на дејностите), дејности (професионални 

консултации), демонстрација на производи, 

изложби (организирање на изложби) во 

комерцијални и рекламни цели, изнајмување 

рекламен простор, јавно мислење 

(испитување на јавното мислење), манекени 

(манекенски услуги) во рекламни 

промовирачки цели на продажбата, 

објавување рекламни текстови, обработка на 

текстови, огласување и рекламирање, 

организирање дејности (советување за 

организирање на дејностите), организирање 

на изложби, плакатирање и огласување, 

промоција (продажба за трето лице), 

пропагандни дејности, проучување на 

пазарот (маркетинг), рекламна документација 

(уредување на рекламна документација), 

рекламна хроника, рекламни агенции, 

рекламни огласи (ширење на рекламни 

огласи), водење на комерцијални работи, 

комерцијална администрација, канцелариски 

работи, ширење рекламен материјал 

/трактати, проспекти, печатени примероци/  

кл. 41  образовни услуги, подготвување на 

наставата, забава, спортски и културни 

активности, организирање и одржување на 

првенства и натпревари; спортски и културни 

активности; планирање на забава; академии 

(обука), гимнастичка обука, детски градинки, 

дискотеки (услуги на дискотеките), забавни 

паркови, изложби (организирање изложби) во 

културни или воспитни цели, клубови (услуги 

на клубови) /забава/, конгреси (организирање 

и водење конгреси), модни агенции за 

уметници, музејски услуги /презентација, 

изложби/, објавување текстови /текстови кои 

не се рекламни/, образовни информации, 

образовни испитувања, услуги на 

забавувачи, услуги од областа на 

образование и забава, издавање на опрема 

за играње, издавање на сценографии, 

натпревари (организирање натпревари) 

/обука или забава/, организирање и 

спроведување на едукативни форуми, 

планирање приеми /забава/, практично 

обучување /демонстрирање/, приредби 

(одржување на приредби), разговори 

(организирање и водење на разговори), , 

семинари (организирање и водење 

семинари), симпозиуми (организирање и 

водење на симпозиуми), слободно време 

(услуги врзани за исполнување на 

слободното време), он-лајн публикување 

електронски псисанија и брошури; 

организирање саемски манифестации, 

приредби, изложби, туторство, услуги на 

преведување. услуги на спортски кампови, 

театарска продукција, услуги на зоолошки 

градини  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци, привремено сместување, 

кафетерии, изнајмување простори за 

состаноци, изнајмување на привремени 

сместувања (резервирање на привремено 

сместување), изнајмување на простории и 

мебел за организирање забави, кетеринг 

услуги на градинки (дневен престој за деца), 

услуги на снек барови, ресторани, ресторани 

за брзо и постојано послужување (шанк-

барови), ресторани за самопослужување  

 

(111)  25750  (151)  17/04/2018 

(210)  TM  2017/388 (220)  31/03/2017 

(181)  31/03/2027 

(450)  30/04/2018 

(732)  Novartis AG 

4002 BASEL, CH 
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(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

AIROCOMP 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за превенција 

и лечење на болести и нарушувања на 

респираторниот систем  

 

(111)  25751  (151)  17/04/2018 

(210)  TM  2017/389 (220)  31/03/2017 

(181)  31/03/2027 

(450)  30/04/2018 

(732)  Philip Morris Brands Sarl 

Quai Jeanrenaud 3 Neuchatel, 2000, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

POCKET BLUE 

(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)  25764  (151)  20/04/2018 

(210)  TM  2017/390 (220)  03/04/2017 

(181)  03/04/2027 

(450)  30/04/2018 

(732)  НИМЕКС СА Александар и други 

ДОО увоз-извоз Скопје 

ул. 1613 бр. 1-2/45, Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  црвена, зелена и бела 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  конзервирано, смрзнато, сушено и 

варено овошје и зеленчук; зеленчук (салати 

од зеленчук), зеленчук во конзерви, зеленчук 

конзервиран, корнишони, замрзнато овошје, 

овошје во конзерви, конзервирано овошје, 

овошни салати, туршија, кандирано овошје  

кл. 39  пакување и складирање стока, 

складирање, транспортирање стоки, 

шпедиција  

кл. 44  градинарство, оранжерии  

 

(111)  25706  (151)  03/04/2018 

(210)  TM  2017/392 (220)  04/04/2017 

(181)  04/04/2027 

(450)  30/04/2018 

(732)  Друштво за графички услуги и 

трговија АРС ЛАМИНА ДОО скопје 

ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр. 50 VI кат, 

1000, Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

кои не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, книговезнички материјал, 

фотографии, канцелариски материјал, 

материјали за обука и настава (освен 

апарати); албуми, атласи, бележници или 

блокчиња, брошури, календари, календари 

со страници за откинување, карти, каталози, 

кеси (плика, торбички) од хартија за 

пакување, книги, книговез, налепници 

(канцелариски материјали), нотеси 

(бележници), огласни карти (канцелариски 

материјали), огласни табли од хартија или 

картон, одбележувачи за во книги, папки за 

хартија, папки со листови што се вадат, 

печатени материјали, печатени публикации, 

печатени распореди, плакати од хартија или 

картон, распореди (печатени распореди), 

разгледници, украсни подметки од хартија, 

фотографии  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи; трговија на големо и мало со: 

Хартија, картон и производите од нив кои не 

се опфатени со другите класи, печатени 

работи, книговезнички материјал, 

фотографии, канцелариски материјал, 

материјали за обука и настава (освен 

апарати); албуми, атласи, бележници или 

блокчиња, брошури, календари, календари 

со страници за откинување, карти, каталози, 

кеси (плика, торбички) од хартија за 

пакување, книги, книговез, налепници 

(канцелариски материјали), нотеси 

(бележници), огласни карти (канцелариски 

материјали), огласни табли од хартија или 

картон, одбележувачи за во книги, папки за 

хартија, папки со листови што се вадат, 

печатени материјали, печатени публикации, 

печатени распореди, плакати од хартија или 

картон, распореди (печатени распореди), 

разгледници, украсни подметки од хартија, 

фотографии  

кл. 40  книговезничарство, ласерско 

пишување, печатење, литографско 

печатење, офсет печатење, фотографско 

печатење, обработка на хартија, доработка 

на хартија, печатење примероци  

 

(111)  25704  (151)  03/04/2018 

(210)  TM  2017/398 (220)  06/04/2017 

(181)  06/04/2027 

(450)  30/04/2018 

(732)  СОЛУН И ИВАН увоз-извоз ДООЕЛ 

Скопје 

ул. Никола Вапцаров бр. 10, Скопје, MK 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(591)  сива, златна и бела 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

кои не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, книговезнички материјал, 

фотографии, канцелариски материјал, 

лепила за канцелариска и куќна употреба; 

материјали кои ги користат уметниците, 

сликарски четки, машини за пишување и 
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канцелариски прибор (освен мебелот); 

материјали за обука и настава (освен 

апарати); пластични материјали за пакување 

кои не се опфатени во другите класи; 

печатарски букви, клишиња  

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци; привремено сместување  

 

(111)  25752  (151)  17/04/2018 

(210)  TM  2017/399 (220)  06/04/2017 

(181)  06/04/2027 

(450)  30/04/2018 

(732)  PepsiCo, Inc. 

700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 

10577, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  храна за ужина (грицки) на база на 

компир, имено чипс.  

 

(111)  25753  (151)  17/04/2018 

(210)  TM  2017/400 (220)  07/04/2017 

(181)  07/04/2027 

(450)  30/04/2018 

(732)  ROCKSTAR, INC. 

P.O. Box 27740, Las Vegas, Nevada 89126, 

US 

(740)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК 

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

 

ROCKSTAR 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  енергетски пијалоци  

 

(111)  25732  (151)  16/04/2018 

(210)  TM  2017/410 (220)  10/04/2017 

(181)  10/04/2027 

(450)  30/04/2018 

(732)  СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД 

БИТОЛА 

ул. Димитар Илиевски Мурато бр. 5, 7000, 

Битола, MK 

(540)  

 

(591)  сива, сина 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  осигурување, финансиски работи и 

брокерство; посредување при осигурување   

 

(111)  25733  (151)  16/04/2018 

(210)  TM  2017/443 (220)  21/04/2017 

(181)  21/04/2027 

(450)  30/04/2018 

(732)  NBA Properties, Inc. 

Olympic Tower - 645 Fifth Avenue, New York, 

New York 10022, 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)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки, покривала за глава; 

облека, имено трикотажа, обувки, обувки за 

кошарка, патики за кошарка, маици, кошули, 

поло маици, горни тренерки, долни тренерки, 

пантолони, маици без ракави, дресови, 

шорцови, пижами, спортски маици, маици за 

рагби, џемпери, ремени, вратоврски, 

ноќници, капи, качкети, стрeи, облека за 

загревање, пантолони за загревање, маици 

за загревање/маици за шутирање, јакни, 

јакни отпорни на ветер, парка, палта, 

бебешки лигавчиња што не се од хартија, 

стегачи за глава, стегачи за зглобови, 

престилки, долна облека, боксерки, 

пантолони, штитници за уши од студ, 

ракавици, ракавици без прсти, шалови, 

ткаени и плетени кошули, дрес-фустани, 

фустани, фустани и униформи за навивање, 

облека за капење, костуми за капење, 

костуми за пливање, бикини, дводелни 

костуми за капење (tankinis), костуми за 

пливање за мажи (swim trunks), костуми за 

капење за мажи (bathing trunks), шорцови за 

на даска, нуркачки костуми, наметки за на 

плажа, наметки за со костуми за капење, 

марами за со костуми за капење, сандали, 

сандали за на плажа, капи за на плажа, 

штитници од сонце, капи за пливање, капи за 

капење, нови покривала за глава со 

прикачени перики  

кл. 41  образование; обезбедување обука/ 

настава; забава; спортски и културни 

активности; забава и образовни услуги во 

смисла на тековни телевизиски и радио 

програми во областа на кошарката и пренос 

во живо на кошаркарски натпревари и 

кошаркарски приредби; продукција и 

дистрибуција на радио и телевизиски шоу 

програми на кошаркарски натпревари, 

кошаркарски настани и програми во областа 

на кошарката; водење и организирање на 

кошаркарски школи и кампови, школи и 

кампови за тренери, школи и кампови за 

танцов тим и кошаркарски натпревари; 

услуги на забава во смисла на лично 

појавување на маскота во костим или на 

танцов тим на кошаркарски натпревари и 

приредби, школи, кампови, промоции и други 

настани поврзани со кошарката, посебни 

настани и забави; услуги на клубови на 

обожаватели; услуги на забава, имено 

обезбедување на веб-страна што не се 

презема со мултимедијална содржина во 

смисла на најзначајни телевизиски настани, 

интерактивни најзначајни телевизиски 

настани, видео снимки, снимање на видео 

преноси, интерактивен видео избор на 

најзначајни настани, радио програма, 

најзначајни настани на радио и аудио снимки 

во полето на кошарката; пренесување на 

вести и информации во смисла на 

статистички и други податоци во полето на 

кошарката; он-лaјн игри кои не може да се 

преземаат, имено, компјутерски игри, видео 

игри, интерактивни видео игри, акциони игри 

за вештини, аркадни игри, друштвени игри за 

деца и возрасни, игри на табла, сложувалки и 

игри на погодување; услуги на електронско 

издаваштво, имено, издавање на часописи, 

водичи, билтени, боенки и други распореди 
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на натпреварите преку Интернет, сите во 

полето на кошарката; обезбедување на он-

лајн компјутерска база на податоци во 

полето на кошарката  

 

(111)  25734  (151)  16/04/2018 

(210)  TM  2017/456 (220)  27/04/2017 

(181)  27/04/2027 

(450)  30/04/2018 

(732)  TPK d.o.o. 

Carice Milice 79, Paracin, RS 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  алкохолни и безалкохолни парфеми 

сами по себе; парфеми; течни масла за 

парфем; течен екстракт на парфем; аромати 

(течни етерични масла); парфимериски 

ароматични производи; ароми за мириси; 

мириси за просторија; производи за 

ароматерапија; есенцијални течни масла за 

козметичка употреба; миризливи масла; 

течно масло за тело; тоалетна вода; 

колонска вода; лосиони за козметичка 

употреба; производи за нега на тело; 

лосиони за тело, лосиони за нега на кожа; 

лосиони за раце, немедицински лосиони за 

стапала; лосиони за чистење на кожата; 

лосиони за после бричење, лосиони за 

зацврстување на ноктите; лосиони за нега на 

коса; лак за коса; козметички лосион за 

капење; козметички лосиони за сончање; 

козметички лосиони; козметички лосиони 

против изгореници од сонце; течни масла за 

после сончање; течни козметички 

дезодоранси за тело; дезодоранс спреј за 

стапала; парфимиран спреј за тело; 

освежувач за тело во вид на спреј; спреј за 

тело; средства за вадење на шминка; тоници 

за лице; средства за спречување на 

крварење за козметичка употреба  

 

(111)  25735  (151)  16/04/2018 

(210)  TM  2017/464 (220)  27/04/2017 

(181)  27/04/2027 

(450)  30/04/2018 

(732)  NOVARTIS AG, 

4002 BASEL, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

NAKOM 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за човечка 

употреба  

 

(111)  25736  (151)  16/04/2018 

(210)  TM  2017/467 (220)  02/05/2017 

(181)  02/05/2027 

(450)  30/04/2018 

(732)  МАКПРОГРЕС ДОО 

ул. Илинденска бб,, 2310, Виница, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

CRN KAMEN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво), вино  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управувње со работата; услуги при трговија 

на големо и мало и увоз-извоз со: алкохолни 

пијалоци (освен пиво), вино  

 

(111)  25737  (151)  16/04/2018 

(210)  TM  2017/472 (220)  03/05/2017 

(181)  03/05/2027 

(450)  30/04/2018 

(732)  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)  

 

SILK 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари; тутун, сиров или преработен; 

производи од тутун; замена за тутун (не е за 

медицински цели); пури, цигарилос; запалки; 

кибрити; артикли за пушачи; хартија за 

виткање цигари, обвивки за цигари, филтери 

за цигари; џебен апарати за виткање цигари; 

рачни машини за полнење на тутун во 

хартиени обвивки; електронски цигари; 

течности за електронски цигари; производи 

од тутун намемети за загревање; 

електронски уреди и нивните делови 

наменети за загревање на цигари или тутун  

 

(111)  25738  (151)  16/04/2018 

(210)  TM  2017/480 (220)  05/05/2017 

(181)  05/05/2027 

(450)  30/04/2018 

(732)  LAINCO, S.A. 

Avda. Bizet 8/10/12 08191 RUBI, ES 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

KARDA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  производи за стерилизација на почва; 

производи за уништување и сузбивање на 

плевел; пестициди за болести на растенија и 

земјоделски штеточинки  

 

(111)  25779  (151)  20/04/2018 

(210)  TM  2017/622 (220)  15/06/2017 

(181)  15/06/2027 

(450)  30/04/2018 

(732)  КОЖУВЧАНКА ДОО 

ул. Шишка бр. 37 , 1430, Кавадарци , MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето, 

управување со работата; бизнис менаџмент 

на угостителски објекти  

кл. 41  забава, известување за забави, 

планирање забави, организирање и водење 

семинари, услуги на клубови  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалоци; привремено сместување, мотели, 

хотели, пансиони, резервирање на 

привремено сместување, изнајмување 

простории за состаноци; барови ресторани, 
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кафетерии, ноќни клубови, спа и велнес 

центри;  

 

(111)  25778  (151)  20/04/2018 

(210)  TM  2017/624 (220)  15/06/2017 

(181)  15/06/2027 

(450)  30/04/2018 

(732)  КОЖУВЧАНКА ДОО 

ул. Шишка бр. 37 , 1430, Кавадарци , MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  возила; апарати за движење по земја, 

воздух или вода; автомобили; апарати за 

накривување, делови од камиони и вагони; 

возила за движење по копно, воздух, вода 

или шини; возила за мешање бетон; камиони; 

камиони виљушкари; камиони за прскање; 

каросерии за возила; трактори; хидраулични 

системи за возила; шлепери  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги; багери (изнајмување 

багери); градежни работи (изолирање 

градежни работи); градежни работи (надзор 

на градежни работи); изнајмување 

булдожери; изнајмување машини за чистење 

улици; изнајмување опрема за градење; 

миење возила; одржување возила; патишта 

(поставување асфалтна површина на 

патишта); чистење возила  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање патувања; 

влечење; возачки услуги; изнајмување 

автомобили; изнајмување гаражи; 

изнајмување камиони; изнајмување 

магацини; изнајмување места за паркирање; 

испорачување стоки; посредување за превоз; 

посредување за шпедиција; превезување; 

превезување со камиони; стоки 

(испорачување стоки); стоки (складирање 

стоки); транспортирање; транспортирање 

стоки; управување со превојници на канали; 

шпедиторски услуги; шпедиција 

(посредување за шпедиција)  

 

(111)  25780  (151)  20/04/2018 

(210)  TM  2017/625 (220)  15/06/2017 

(181)  15/06/2027 

(450)  30/04/2018 

(732)  КОЖУВЧАНКА ДОО 

ул. Шишка бр. 37 , 1430, Кавадарци , MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнести производи што не се 

опфатени со другите класи; животни (живи); 

свежо овошје и зеленчук; семиња, билки и 

природно цвеќе, храна за животни; пивски 

слад; билки, свежи (градинарски билки, 

свежи); винова лоза; вински талог; жита 

(остатоци од производство на жита) за 

исхрана на животни; зеленчук, свеж; зрна 

[семе]; зрнеста храна [жита]; зрнеста храна 

за исхрана на животни; компири, свежи;  

краставички; лешници; лимони; овес; овошје, 
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свежо; ориз, необработен; пченица; садници; 

семиња (растително масло); слад за 

правење пиво и алкохол; цвеќе, природно  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

услуги на продажба на големо и мало при 

увоз и извоз на производите: земјоделски, 

градинарски и шумски производи и зрнести 

производи што не се опфатени со другите 

класи; животни (живи); свежо овошје и 

зеленчук; семиња, билки и природно цвеќе, 

храна за животни; пивски слад; билки, свежи 

(градинарски билки, свежи); винова лоза; 

вински талог; жита (остатоци од 

производство на жита) за исхрана на 

животни; зеленчук, свеж; зрна [семе]; зрнеста 

храна [жита]; зрнеста храна за исхрана на 

животни; компири, свежи;  краставички; 

лешници; лимони; овес; овошје, свежо; ориз, 

необработен; пченица; садници; семиња 

(растително масло); слад за правење пиво и 

алкохол; цвеќе, природно  

кл. 44  земјоделски, градинарски и шумски 

услуги; воздушно и површинско 

распрскување ѓубриња и други земјоделски 

хемикалии; градинарство; ѓубриња и други 

земјоделски хемикалии (воздушно и 

површинско распрскување ѓубриња и други 

земјоделски хемикалии); изнајмување 

опрема за земјоделство; услуги на 

расадници; хортикултура; штетници 

(уништување штетници за земјоделство, 

хортикучтура и шумарство)  

 

(111)  25788  (151)  20/04/2018 

(210)  TM  2017/722 (220)  18/07/2017 

(181)  18/07/2027 

(450)  30/04/2018 

(732)  Прехранбена индустрија 

"ВИТАМИНКА" АД Прилеп 

ул. "Леце Котески" 23, Прилеп, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, сива, црвена, зелена, сина и 

црна 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  витамински напиток со вкус на 

портокал, пијалаци (ароми за пијалаци, со 

исклучок на есенцијални масла)  

кл. 32  безалкохолни овошни екстракти, 

концентрати на екстракти за подготување 

напивки  

 

(111)  25785  (151)  20/04/2018 

(210)  TM  2017/732 (220)  20/07/2017 

(181)  20/07/2027 

(450)  30/04/2018 

(732)  Муаремовски Елхам 

ул. Методија Андонов-Ченто бр. 14, 

Сингелиќ, Гази Баба, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  сина и бела 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 3  сапуни, дезодорантни сапуни, течни 

детергенти  

кл. 5  шамичиња, хигиенски шамичиња  

 

(111)  25786  (151)  20/04/2018 

(210)  TM  2017/733 (220)  20/07/2017 

(181)  20/07/2027 

(450)  30/04/2018 

(732)  Муаремовски Елхам 

ул. Методија Андонов-Ченто бр. 14, 

Сингелиќ, Гази Баба, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  сина, тиркизна и бела 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапуни, течни сапуни, детергенти  

кл. 5  распрскувачи, производи за 

прочистување на воздухот, дезинфекциони 

средства за хемиски тоалети, шамичиња, 

хигиенскки шамичиња  

 

(111)  25789  (151)  20/04/2018 

(210)  TM  2017/737 (220)  20/07/2017 

(181)  20/07/2027 

(450)  30/04/2018 

(732)  Прехранбена индустрија 

"ВИТАМИНКА" АД Прилеп 

ул. "Леце Котески" 23, Прилеп, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, сина, зелена, црвена, 

портокалова, виолетова, окер, светло и 

темно кафена 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  сладолед; бисквити, бисквити петит - 

бер, жита (мали парчиња храна од жита), 

колачиња, слаткарски производи, слатки, 

чајни колачиња  

 

(111)  25787  (151)  20/04/2018 

(210)  TM  2017/744 (220)  24/07/2017 

(181)  24/07/2027 

(450)  30/04/2018 

(732)  Прехранбена индустрија 

"ВИТАМИНКА" АД Прилеп 

ул. "Леце Котески" 23, Прилеп, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

LEZZET 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  брашно и производи од жито, леб, 

производи од тесто и слатко, 

сладолед;бисквити, бисквити петит-бер жита 

(мали парчиња храна од жита), колачиња, 

крекери, слаткарски производи, слатки, чајни 

колачиња, чоколадо, чоколадни барови  

 

(111)  25767  (151)  20/04/2018 

(210)  TM  2017/760 (220)  28/07/2017 

(181)  28/07/2027 

(450)  30/04/2018 

(732)  Colgate-Palmolive Company, a 

Delaware corporation 
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300 Park Avenue New York, 10022 New York, 

US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

AJAX BOOST 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  Препарати за белење; Препарати за 

перење, Препарати за чистење; Препарати 

за полирање; Препарати за триење; 

Абразивни препарати, Препарати за чистење 

на рерна; Препаратите за чистење на одвод; 

Препарати за чистење на под; Препарати за 

чистење на стакло; Препарати за чистење на 

тепих; Препарати за чистење за употреба на 

плочки; Средства за чистење тоалет; 

Средства за чистење тапацир, препарати за 

чистење за употреба во домаќинството  

 

(111)  25756  (151)  20/04/2018 

(210)  TM  2017/767 (220)  01/08/2017 

(181)  01/08/2027 

(450)  30/04/2018 

(300)  30 2017 002 628.5/38  03/02/2017  DE 

(732)  Deutsche Telekom AG 

Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, 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)  

 

StreamOn 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

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, обработка и 

репродукција на звук, слики или податоци; 

магнетски носачи на податоци; машини за 

сметање, опрема за обработка на податоци, 

компјутери; компакт дискови, ДВД и други 

медиуми за дигитално снимање; 

компјутерски софтвер; електронски 

складирани податоци (што може да се 

даунлодираат); електронски публикации (што 

може да се даунлодираат)  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; прибирање, 

систематизација, компилација и анализа на 

деловни податоци и информации складирани 

во компјутерски бази на податоци; услуги на 

малопродажба (исто така и преку Интернет и 

други комуникациски мрежи), во врска со 

погореспоменатите стоки во класа 9; 

претплатници на пренос, стриминг и 

даунлодирање на музика, видеа и 

аудиовизуелна содржина; обезбедување 

претплатнички услуги за пренос, стриминг и 

даунлодирање на музика, видеа и 

аудиовизуелна содржина за трети страни  

кл. 38  телекомуникации; услуги на агенции 

за печат; изнајмување на телекомуникациска 

опрема; информации за телекомуникации; 

стриминг на аудио и видео материјал на 

Интернет; радиодифузија, имено 

аплоудирање, испраќање, прикажување, 

обележување, блогирање, споделување или 

на поинаков начин обезбедување на 

електронски медиуми или информации преку 

Интернет или други комуникациски мрежи; 

дигитален и електронски пренос на глас, 

податоци, звук, слики, аудио и видео 

содржина, како и на пораки  

кл. 41  образование; обука; забава; спортски 

и културни активности; услуги на забава 

особено филм, музика, спортови, видео и 
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телевизиска забава; објавување на печатени 

материјали [освен за рекламирање] во 

електронска форма; обезбедување видеа, 

игри и музика преку безжична мрежа за 

мобилни телефони; обезбедување дигитална 

музика од Интернет; обезбедување 

мултимедијални забавни услуги преку 

вебсајт; обезбедување филмови што не 

може да се даунлодираат; обезбедување 

игри на Интернет [што не може да се 

даунлодираат]; обезбедување на аудио и 

визуелни медиуми преку комуникациски 

мрежи [што не може да се даунлодираат]  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со 

нив; индустриски анализи и истражувачки 

услуги; изработка и развој на комјутерски 

хардвер, софтвер и бази на податоци; 

одржување на софтвер; технички совет; 

складирање на електронски податоци; 

изнајмување на опрема за обработка на 

податоци; дизајнирање на веб страни за 

трети лица; обезбедување софтвер како 

услуга за употреба во врска со пренос, 

стриминг и даунлодирање на музика, видеа и 

аудиовизуелна содржина; обезбедување 

времена употреба на софтвер за емитување, 

стриминг и даунлодирање на музика, видеа и 

аудиовизуелна содржина што не може да се 

даунлодира  

 

(111)  25765  (151)  20/04/2018 

(210)  TM  2017/769 (220)  01/08/2017 

(181)  01/08/2027 

(450)  30/04/2018 

(732)  Colgate-Palmolive Company, a 

Delaware corporation 

300 Park Avenue New York, 10022 New York, 

US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

(591)  црвено, темно црвена, бела, сива и 

сина 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  паста за заби и средство за плакнење 

уста  

 

(111)  25807  (151)  20/04/2018 

(210)  TM  2017/771 (220)  03/08/2017 

(181)  03/08/2027 

(450)  30/04/2018 

(300)  87/325,936  06/02/2017  US 

(732)  Amgen Inc. (Delaware corporation) 

One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, 

California 91320-1799, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати; 

фармацевтски препарати што се користат за 

превенција, менаџирање и третман на 
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главоболки, мигренски главоболки, болки во 

главата, и невролошки нарушувања или 

состојби  

 

(111)  25808  (151)  20/04/2018 

(210)  TM  2017/772 (220)  03/08/2017 

(181)  03/08/2027 

(450)  30/04/2018 

(300)  87/325,932  06/02/2017  US 

(732)  Amgen Inc. (Delaware corporation) 

One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, 

California 91320-1799, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

aimoving (во изглед) 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати; 

фармацевтски препарати што се користат за 

превенција, менаџирање и третман на 

главоболки, мигренски главоболки, болки во 

главата, и невролошки нарушувања или 

состојби  

 

(111)  25811  (151)  20/04/2018 

(210)  TM  2017/773 (220)  03/08/2017 

(181)  03/08/2027 

(450)  30/04/2018 

(732)  Dow AgroSciences LLC 

(Delaware limited liability company) 

9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 

46268, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

HELIANTHEX 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  хербициди за употреба во 

земјоделството  

 

(111)  25809  (151)  20/04/2018 

(210)  TM  2017/774 (220)  03/08/2017 

(181)  03/08/2027 

(450)  30/04/2018 

(732)  Dow AgroSciences LLC 

(Delaware limited liability company) 

9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 

46268, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

RADIANT 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  пестициди, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди, и 

инсектициди  

 

(111)  25806  (151)  20/04/2018 

(210)  TM  2017/775 (220)  03/08/2017 

(181)  03/08/2027 

(450)  30/04/2018 

(732)  Dow AgroSciences LLC 

(Delaware limited liability company) 

9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 

46268, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

DELEGATE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  пестициди, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди, и 

инсектициди  
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(111)  25805  (151)  20/04/2018 

(210)  TM  2017/783 (220)  08/08/2017 

(181)  08/08/2027 

(450)  30/04/2018 

(300)   

(732)  VASILOPOULOS GEORGIOS 

"Kapetan Georgi" 6 Pirgos, Ilias, GR 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

TESTOSTERONE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки и капи  

 

(111)  25792  (151)  20/04/2018 

(210)  TM  2017/793 (220)  11/08/2017 

(181)  11/08/2027 

(450)  30/04/2018 

(300)  52464/2017  24/02/2017  CH 

(732)  Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3 Neuchatel, 2000, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 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)  25793  (151)  20/04/2018 

(210)  TM  2017/794 (220)  11/08/2017 

(181)  11/08/2027 

(450)  30/04/2018 

(300)  52465/2017  24/02/2017  CH 

(732)  Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3 Neuchatel, 2000, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 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 
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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)  25795  (151)  20/04/2018 

(210)  TM  2017/799 (220)  14/08/2017 

(181)  14/08/2027 

(450)  30/04/2018 

(300)  52463/2017  24/02/2017  CH 

(732)  Philip Morris Products S.A.. 

Quai Jeanrenaud 3, Neuchatel, 2000, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

CIGARETTES (во изглед) 

(554)   

(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)  25762  (151)  20/04/2018 

(210)  TM  2017/926 (220)  27/09/2017 

(181)  27/09/2027 

(450)  30/04/2018 

(732)  British American Tobacco (Brands) 

Inc. 

2711 Centerville Road, Suite 300, 

Wilmington, Delaware 19808, 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)  

 

PALL MALL SUPERSLIMS (во 

изглед) 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари; тутун, сиров или преработен; 

производи од тутун; замена за тутун (не е за 

медицински цели); пури, цигарилоси; 

запалки; кибрити; артикли за пушачи; хартија 

за виткање цигари, обвивки за цигари, 

филтери за цигари; џебен апарат за виткање 

цигари; рачни машини за полнење на тутун 

во хартиени обвивки; електронски цигари; 

течности за електронски цигари; производи 

од тутун наменети за загревање  
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(111)  25759  (151)  20/04/2018 

(210)  TM  2017/927 (220)  27/09/2017 

(181)  27/09/2027 

(450)  30/04/2018 

(732)  Приватна здравствена установа - 

Специјална болница по гинекологија и 

акушерство ПЛОДНОСТ Битола 

ул. Асном бр. 9, 7000, Битола, MK 

(540)  

 

(591)  бела и црвена 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  управување со електронски бази на 

податоци за пациенти, обезбедување на 

организациски совети на лекарите и аптеки, 

болници, фармацевски компании и други 

групи во здравствениот сектор, 

потрошувачи/корисници и советување на 

корисници од областа на здравството, 

посредување помеѓу трети лица и банки за 

земање и чување на матични клетки, увоз-

извоз во врска со: козметички производи, 

фармацевтски и ветеринарни препарати, 

санитарни препарати за медицински цели, 

диететски супстанции (што се користат во 

медицината), храна за бебиња, козметика за 

бебиња, пумпи за измолзување, медицински 

мебел, медицински апарати, фластери, 

материјали за завои кои се користат при 

вршење на медицински услуги  

кл. 39  превоз со амбулантна кола  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирање поврзано со нив, 

услуги на научно истражување за 

медицински цели, услуги на анализа 

(хемиска анализа), бактериолошки 

истражувања, истражувања во 

козметологијата, истражување и развој на 

нови производи, истражување во хемијата, 

хемиски услуги  

кл. 44  медицински услуги, услуги на хигиена 

и разубавување на луѓе или животни, 

болници, болници за закрепнување, 

закрепнување (болници за закрепнување), 

здравствена заштита, клиники (медицински 

клиники), медицинска помош, медицински 

клиники, негување болни луѓе, пластична 

хирургија, помош при породување 

[акушерство], психолози (услуги на 

психолози), терапија (физикална терапија), 

услуги на вештачко оплодување, услуги на 

инвитро оплодување, фармацевтски совети, 

физиотерапија, хирургија (пластична 

хирургија)  

 

(111)  25796  (151)  20/04/2018 

(210)  TM  2017/1021 (220)  24/10/2017 

(181)  24/10/2027 

(450)  30/04/2018 

(300)  60393/2017  22/08/2017  CH 

(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)  

 

Chesterfield (во изглед) 

(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 
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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)  25794  (151)  20/04/2018 

(210)  TM  2017/1022 (220)  24/10/2017 

(181)  24/10/2027 

(450)  30/04/2018 

(300)  55199/2017  25/04/2017  CH 

(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)  

 

 

(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)  25790  (151)  20/04/2018 

(210)  TM  2017/1023 (220)  24/10/2017 

(181)  24/10/2027 

(450)  30/04/2018 

(300)  55202/2017  25/04/2017  CH 

(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)  

 

 

(591)  сина, бела и сива 

(554)   

(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); 
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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)  25797  (151)  20/04/2018 

(210)  TM  2017/1032 (220)  25/10/2017 

(181)  25/10/2027 

(450)  30/04/2018 

(300)  3673384  29/06/2017  ES 

(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)  

 

(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, цигари кои 

содржат мешавина од тутун и каранфилче; 

мешавини на тутун, вода и сол (Snus); 

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)  25798  (151)  20/04/2018 

(210)  TM  2017/1035 (220)  26/10/2017 

(181)  26/10/2027 

(450)  30/04/2018 

(300)  3673358  29/06/2017  ES 

(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)  

 

(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, цигари кои 

содржат мешавина од тутун и каранфилче; 

мешавини на тутун, вода и сол (Snus); 

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 
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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)  25791  (151)  20/04/2018 

(210)  TM  2017/1036 (220)  26/10/2017 

(181)  26/10/2027 

(450)  30/04/2018 

(300)  3673362  29/06/2017  ES 

(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)  

 

(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, цигари кои 

содржат мешавина од тутун и каранфилче; 

мешавини на тутун, вода и сол (Snus); 

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)  25758  (151)  20/04/2018 

(210)  TM  2017/1041 (220)  27/10/2017 

(181)  27/10/2027 

(450)  30/04/2018 

(732)  Alberto-Culver International, Inc. 

700 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 

07632, 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)  

 

TRESEMME 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапуни; парфимерија; есенцијални 

масла; дезодоранси и антипреспиранти; 

продукти за нега на коса; бои за коса, фарби 

за коса, лосиони за коса, препарати за 

виткање коса, шампони, регенератори, 

спрејови за коса, пудри за коса, преливи за 

коса, лакови за коса, пена за коса, глазури за 

коса, гелови за коса, навлажнувачи за коса, 

течност за коса, третмани за зачувување на 

коса, третмани за дехидратација на коса, 

масла за коса, тоник за коса, креми за коса, 

препарати за капење и/или туширање; 

немедицински тоалетни препарати; 

препарати за нега на кожа; козметика  

 

(111)  25782  (151)  20/04/2018 

(210)  TM  2017/1042 (220)  27/10/2017 

(181)  27/10/2027 

(450)  30/04/2018 

(732)  Стопанска банка а.д. Битола 

ул.Добривое Радосављевиќ бр.21, Битола, 

MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
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ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена, црна 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани за 

недвижен имот  

кл. 38  телекомуникации, а особено 

телекомуникациски услуги и електронски 

преноси на звук, податоци, мулти-медиа, 

графички, видео, фото, аудио и сродни 

информации кои се однесуваат на банкарски, 

финансиски, инвестициони и осигурителни 

услуги  

кл. 41  образовни услуги;подготвување на 

наставата;забава;спортски и културни 

активности  

 

(111)  25783  (151)  20/04/2018 

(210)  TM  2017/1043 (220)  27/10/2017 

(181)  27/10/2027 

(450)  30/04/2018 

(732)  Стопанска банка а.д. Битола 

ул.Добривое Радосављевиќ бр.21, Битола, 

MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена, црна 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани за 

недвижен имот  

кл. 38  телекомуникации, а особено 

телекомуникациски услуги и електронски 

преноси на звук, податоци, мулти-медиа, 

графички, видео, фото, аудио и сродни 

информации кои се однесуваат на банкарски, 

финансиски, инвестициони и осигурителни 

услуги  

кл. 41  образовни услуги;подготвување на 

наставата;забава;спортски и културни 

активности  

 

(111)  25784  (151)  20/04/2018 

(210)  TM  2017/1050 (220)  30/10/2017 

(181)  30/10/2027 

(450)  30/04/2018 

(732)  MEIZU TECHNOLOGY CO., LTD. 

Meizu Technology Building, Technology & 

Innovation Coast Zhuhai, Guangdong, CN 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати за обработка на податоци; 

софтверски апликации за паметни телефони, 

за превземање; компјутерски периферни 

уреди; таблет компјутери; паметни очила 

(smartglasses); интелегентни часпвници 

(smartwatches); уред за препознавање на 

лице; скали; паметни телефони; прибор за 

користење на телефоните без раце; уред за 

мрежни комуникации; уреди за носење за 

мерење параметри при физичка активност; 

маски за паметни телефони; заштитни 

филмови адаптирани за паметни телефони; 

мрежни рутери; телевизиски апарати; 

слушалки; видеокамери; автомобилски видео 
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рекордери; сет-топ бокс; пар слушалки за 

виртуелна реалност; звучни кутии; 

фотоапарати [фотографија]; стапови за 

предна камера [рачно-држечки моноподи]; 

апарати за вршење анализа на воздухот; 

поврзани алки [инструменти за мерење]; 

електрични мрежи (материјали за електрични 

мрежи) [жици, кабли]; USB кабли; електрични 

адаптери; утикачи, приклучоци и други 

контактори [електрични контакти]; адаптери 

за напојување; 30 очила; електрични 

инсталации за заштита од кражба; Power 

bank (уред за полнење батерија); батерии, 

електрични; полначи за електрични батерии  

кл. 35  рекламирање; презентација на стоки 

преку комуникациски медиуми, за 

малопродажба; организриање трговски 

саеми за комерцијални или рекламни цели; 

обезбедување на бизнис информации преку 

веб сајт; комерцијална администрација за 

издавање лиценци за стоки и услуги за други 

лица; промовирање на продажба за трети 

лица; обезбедување на он-лајн пазар за 

купувачи и продавачи на производи и услуги; 

агенции за увоз и извоз; систематизација на 

информации во компјутерските бази на 

податоци; ажурирање и одржување на 

податоците во компјутерските бази на 

податоци  
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ПРЕГЛЕДИ 
 

ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА 
КЛАСИФИКАЦИЈАНА ТРГОВСКИ МАРКИ 

(510) код по меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска) 
(111) регистарски броj 

 

(510) (111) 

1 25693 

1 25709 

1 25714 

1 25716 

1 25717 

1 25776 

1 25777 

3 25698 

3 25734 

3 25739 

3 25741 

3 25754 

3 25758 

3 25765 

3 25785 

3 25786 

4 25739 

5 25702 

5 25703 

5 25709 

5 25714 

5 25715 

5 25716 

5 25717 

5 25720 

5 25721 

5 25735 

5 25738 

5 25747 

5 25750 

5 25760 

5 25761 

5 25763 

5 25776 

5 25777 

5 25781 

5 25785 

5 25786 

5 25806 

5 25807 

5 25808 

5 25809 

5 25811 

5 25813 

7 25696 

9 25694 

9 25722 

9 25723 

9 25724 

9 25745 

9 25756 

9 25784 

9 25804 

10 25745 

12 25768 

12 25769 

12 25770 

12 25771 

12 25772 

12 25773 

12 25774 

12 25775 

12 25778 

16 25690 

16 25692 

16 25704 

16 25706 

16 25725 

16 25726 

16 25728 

16 25729 

16 25730 

16 25731 

16 25757 

17 25727 

18 25710 

18 25742 

20 25710 

21 25710 

21 25727 

24 25725 

24 25726 

24 25728 

24 25729 

24 25730 

24 25731 

25 25725 

25 25726 

25 25728 

25 25729 

25 25730 

25 25731 

25 25733 

25 25805 

29 25691 

29 25718 

29 25752 

29 25764 

29 25766 

30 25691 

30 25697 

30 25718 

30 25767 

30 25787 

30 25788 

30 25789 

31 25718 

31 25780 

31 25803 

32 25697 

32 25753 

32 25755 

32 25766 

32 25788 

32 25800 

32 25803 

33 25704 

33 25736 

33 25801 

33 25802 

34 25737 

34 25748 

34 25749 

34 25751 

34 25762 

34 25790 

34 25791 

34 25792 

34 25793 

34 25794 

34 25795 

34 25796 

34 25797 

34 25798 

34 25810 

34 25812 

35 25690 

35 25691 

35 25692 
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35 25695 

35 25699 

35 25701 

35 25705 

35 25706 

35 25708 

35 25709 

35 25711 

35 25718 

35 25725 

35 25726 

35 25727 

35 25728 

35 25729 

35 25730 

35 25731 

35 25736 

35 25739 

35 25741 

35 25743 

35 25744 

35 25756 

35 25759 

35 25766 

35 25779 

35 25780 

35 25784 

35 25799 

36 25719 

36 25732 

36 25746 

36 25782 

36 25783 

37 25727 

37 25778 

38 25708 

38 25711 

38 25756 

38 25782 

38 25783 

38 25799 

39 25695 

39 25700 

39 25719 

39 25759 

39 25764 

39 25778 

40 25706 

40 25766 

41 25689 

41 25690 

41 25692 

41 25694 

41 25695 

41 25704 

41 25705 

41 25707 

41 25711 

41 25733 

41 25743 

41 25744 

41 25756 

41 25779 

41 25782 

41 25783 

41 25799 

42 25694 

42 25708 

42 25712 

42 25724 

42 25730 

42 25731 

42 25756 

42 25759 

43 25691 

43 25695 

43 25699 

43 25700 

43 25704 

43 25705 

43 25713 

43 25740 

43 25743 

43 25744 

43 25766 

43 25779 

44 25689 

44 25757 

44 25759 

44 25764 

44 25780 

45 25699 

45 25700 

 

 

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ 
 
(732) носител на правото на трговската марка 
(111) регистарски број 
(210) број на пријавата 

 
(732) (111) (210) 

„Кликер Маркеинг“ дооел 25692 MK/T/ 2017/268 

Alberto-Culver International, Inc. 25758 MK/T/ 2017/1041 

Amgen Inc. (Delaware corporation) 25807 MK/T/ 2017/771 

Amgen Inc. (Delaware corporation) 25808 MK/T/ 2017/772 

BASF SE 25714 MK/T/ 2016/629 

BASF SE 25715 MK/T/ 2016/631 

BASF SE 25716 MK/T/ 2016/660 

BASF SE 25717 MK/T/ 2016/661 

BASF SE 25776 MK/T/ 2016/684 

BASF SE 25777 MK/T/ 2016/687 
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British American Tobacco (Brands) Inc. 25762 MK/T/ 2017/926 

British American Tobacco (Brands) Limited, 25737 MK/T/ 2017/472 

Carhartt, Inc 25804 MK/T/ 2016/718 

Colgate-Palmolive Company, a Delaware corporation 25767 MK/T/ 2017/760 

Colgate-Palmolive Company, a Delaware corporation 25765 MK/T/ 2017/769 

Cosmetic Warriors Limited 25701 MK/T/ 2016/656 

Cosmetic Warriors Limited 25698 MK/T/ 2016/675 

Deutsche Telekom AG 25756 MK/T/ 2017/767 

Dow AgroSciences LLC 
(Delaware limited liability company) 

25811 MK/T/ 2017/773 

Dow AgroSciences LLC 
(Delaware limited liability company) 

25809 MK/T/ 2017/774 

Dow AgroSciences LLC 
(Delaware limited liability company) 

25806 MK/T/ 2017/775 

ENERGY BRANDS INC. 25755 MK/T/ 2008/1893 

EOS Holding GmbH 25746 MK/T/ 2016/668 

Genzyme Corporation 25781 MK/T/ 2016/686 

Goodyear Dunlop Tyres UK Limited 25768 MK/T/ 2016/607 

Goodyear Dunlop Tyres UK Limited 25769 MK/T/ 2016/608 

Goodyear Dunlop Tyres UK Limited 25770 MK/T/ 2016/609 

Goodyear Dunlop Tyres UK Limited 25771 MK/T/ 2016/610 

Goodyear Dunlop Tyres UK Limited 25772 MK/T/ 2016/611 

Goodyear Dunlop Tyres UK Limited 25773 MK/T/ 2016/612 

Goodyear Dunlop Tyres UK Limited 25774 MK/T/ 2016/613 

Goodyear Dunlop Tyres UK Limited 25775 MK/T/ 2016/614 

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac 25720 MK/T/ 2016/602 

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac 25747 MK/T/ 2016/922 

LAINCO, S.A. 25738 MK/T/ 2017/480 

MEIZU TECHNOLOGY CO., LTD. 25784 MK/T/ 2017/1050 

Merck Sharp & Dohme Corp. 25757 MK/T/ 2017/300 

MITAC INTERNATIONAL CORP. (a corporation 
incorporated under the laws of Taiwan) 

25745 MK/T/ 2016/620 

MONDADORI INTERNATIONAL BUSINESS SRL 25742 MK/T/ 2016/601 

NBA Properties, Inc. 25733 MK/T/ 2017/443 

NOBEL ILAC SANAYII, VE TICARET A.S. 25703 MK/T/ 2015/1032 

NOBEL ILAC SANAYII, VE TICARET A.S. 25702 MK/T/ 2015/1033 

NOVARTIS AG 25761 MK/T/ 2017/332 

NOVARTIS AG 25760 MK/T/ 2017/333 

Novartis AG 25763 MK/T/ 2017/353 

Novartis AG 25750 MK/T/ 2017/388 

NOVARTIS AG, 25735 MK/T/ 2017/464 

PepsiCo, Inc. 25752 MK/T/ 2017/399 

Philip Morris Brands Sarl 25748 MK/T/ 2017/381 

Philip Morris Brands Sarl 25749 MK/T/ 2017/382 

Philip Morris Brands Sarl 25751 MK/T/ 2017/389 

Philip Morris Products S.A. 25792 MK/T/ 2017/793 

Philip Morris Products S.A. 25793 MK/T/ 2017/794 

Philip Morris Products S.A. 25795 MK/T/ 2017/799 
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Philip Morris Products S.A. 25796 MK/T/ 2017/1021 

Philip Morris Products S.A. 25794 MK/T/ 2017/1022 

Philip Morris Products S.A. 25790 MK/T/ 2017/1023 

Philip Morris Products S.A. 25797 MK/T/ 2017/1032 

Philip Morris Products S.A. 25798 MK/T/ 2017/1035 

Philip Morris Products S.A. 25791 MK/T/ 2017/1036 

ROCKSTAR, INC. 25753 MK/T/ 2017/400 

The Coca-Cola Company, a corporation organized under 
the laws od Delaware 

25697 MK/T/ 2015/1029 

TPK d.o.o. 25734 MK/T/ 2017/456 

UNI-CHARM CORPORATION (Japanese corporation) 25813 MK/T/ 2014/772 

Valeant Sp. z o.o. Sp.j. 25721 MK/T/ 2016/606 

VASILOPOULOS GEORGIOS 25805 MK/T/ 2017/783 

Weg S.A. 25696 MK/T/ 2010/1450 

Western Digital Technologies, Inc. 25722 MK/T/ 2016/647 

Western Digital Technologies, Inc. 25723 MK/T/ 2016/648 

Western Digital Technologies, Inc. 25724 MK/T/ 2016/652 

Агенција Бравура 25719 MK/T/ 2016/373 

Акционерско друштво за производство и промет на 
вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт-импорт АД 
Скопје 

25801 MK/T/ 2016/694 

Акционерско друштво за производство и промет на 
вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт-импорт АД 
Скопје 

25802 MK/T/ 2016/695 

Влатко Павлески 25707 MK/T/ 2016/683 

Георги Димитров 25725 MK/T/ 2016/662 

Георги Димитров 25726 MK/T/ 2016/663 

Георги Димитров 25728 MK/T/ 2016/664 

Георги Димитров 25729 MK/T/ 2016/665 

Георги Димитров 25730 MK/T/ 2016/677 

Георги Димитров 25731 MK/T/ 2016/678 

Друштво за графички услуги и трговија АРС ЛАМИНА 
ДОО скопје 

25706 MK/T/ 2017/392 

Друштво за информатичка технологија и компјутерски 
услуги КЛОУСЕР КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје 

25712 MK/T/ 2016/581 

Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО 
Скопје 

25708 MK/T/ 2017/280 

Друштво за производство трговија на големо и мало и 
услуги АТОМЕМ ДОО Скопје 

25739 MK/T/ 2017/192 

Друштво за производство, трговија и услуги АРОНИЈА 
ЗДРАВА ХРАНА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

25718 MK/T/ 2014/357 

Друштво за трговија и услуги КЛАУСТРОФОБИЈА ДОО 
Скопје 

25705 MK/T/ 2017/383 

Друштво за трговија на големо и мало и услуги 
ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 

25743 MK/T/ 2016/615 

Друштво за трговија на големо и мало и услуги 
ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 

25744 MK/T/ 2016/616 

Друштво за трговија, транспорт и услуги АРСИМИ 
ЦОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Тетово 

25700 MK/T/ 2015/528 

Здравковски Марјан and Кафана „Баба Цана“ 25740 MK/T/ 2015/970 

Здружение за запознавање и патување ОФ РОУД 25695 MK/T/ 2016/403 
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Македонија Битола 

Империал Тобако ТКС а.д. Скопје 25810 MK/T/ 2016/719 

Империал Тобако ТКС а.д. Скопје 25812 MK/T/ 2016/720 

Јавно радиодифузно претпријатие МАКЕДОНСКА 
РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје 

25694 MK/T/ 2003/862 

ЈЗУ Универзитетска клиника за психијатрија 25689 MK/T/ 2016/477 

КОЖУВЧАНКА ДОО 25779 MK/T/ 2017/622 

КОЖУВЧАНКА ДОО 25778 MK/T/ 2017/624 

КОЖУВЧАНКА ДОО 25780 MK/T/ 2017/625 

Љубиша Златевски 25800 MK/T/ 2016/649 

Љупчо Јовановски 25766 MK/T/ 2014/557 

МАКПРОГРЕС ДОО 25736 MK/T/ 2017/467 

Муаремовски Елхам 25785 MK/T/ 2017/732 

Муаремовски Елхам 25786 MK/T/ 2017/733 

НИМЕКС СА Александар и други ДОО увоз-извоз 
Скопје 

25764 MK/T/ 2017/390 

Палензовска Електролукс Силвана 25727 MK/T/ 2009/1208 

Прехранбена индустрија "ВИТАМИНКА" АД Прилеп 25788 MK/T/ 2017/722 

Прехранбена индустрија "ВИТАМИНКА" АД Прилеп 25789 MK/T/ 2017/737 

Прехранбена индустрија "ВИТАМИНКА" АД Прилеп 25787 MK/T/ 2017/744 

Приватна Високообразовна Установа Меѓународен 
Универзитет ВИЗИОН Гостивар 

25693 MK/T/ 2016/374 

Приватна здравствена установа - Специјална болница 
по гинекологија и акушерство ПЛОДНОСТ Битола 

25759 MK/T/ 2017/927 

СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД БИТОЛА 25732 MK/T/ 2017/410 

СОЛУН И ИВАН увоз-извоз ДООЕЛ Скопје 25704 MK/T/ 2017/398 

Стопанска банка а.д. Битола 25782 MK/T/ 2017/1042 

Стопанска банка а.д. Битола 25783 MK/T/ 2017/1043 

Стопанска комора на Македонија-Турција МАТТО 25690 MK/T/ 2009/162 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и 
безалкохолни  пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д 

25803 MK/T/ 2016/689 

Трговско друштво за производство, трговија и услуги 
ВИО ЛАБС ДОО увоз-извоз Скопје 

25709 MK/T/ 2016/674 

Трговско друштво за трговија и услуги Василески 
Климе ФИЛИП Охрид ДООЕЛ 

25699 MK/T/ 2015/959 

Трговско радиодифузно друштво ТВ ЕРА ДОО Скопје 25711 MK/T/ 2015/208 

ТРД РАДИО КАНАЛ 77 25799 MK/T/ 2016/643 

ТРЕНД ПЛУС ДОО 25713 MK/T/ 2015/247 

ТРНИЦА ДОО с. Трница, Маврово и Ростуша 25691 MK/T/ 2017/297 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија 
АЛКАЛОИД АД Скопје 

25754 MK/T/ 2016/617 

Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија 
''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје 

25741 MK/T/ 2012/449 

ХОУМ КОНЦЕПТ ДООЕЛ 25710 MK/T/ 2016/542 
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ПРОМЕНИ 

 
(111) 560 

(732) Alpharma (Luxembourg) S.a.r.l 

26-28 Rue Edward Steichen, L-2540, LU 

 

(111) 561 

(732) Alpharma (Luxembourg) S.a.r.l 

26-28 Rue Edward Steichen, L-2540, LU 

 

(111) 6306 

(732) Zeneca Inc., a Delaware corporation of 

1800 Concord Pike, Wilmington, Delaware 

19803, US 

 

(111) 4848 

(732) Time Inc 

225 Liberty Street, New York, NY 10281, US 

 

(111) 4964 

(732) Time Inc 

225 Liberty Street, New York, NY 10281, US 

 

(111) 1573 

(732) ELKEM A/S 

Drammensveien 169 0277 Oslo, NO 

 

(111) 1081 

(732) ABBOTT PRODUCTS DISTRIBUTION 

SAS 

42, rue Rouget de Lisle, 92150 Suresnes, FR 

 

(111) 1586 

(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo 

Mesto 

Smarjeska cesta 6, 8000, Novo Mesto, SI 

 

(111) 1594 

(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo 

mesto, 

Smarjeska cesta 6, 8000, SI 

 

(111) 1606 

(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo 

mesto, 

Smarjeska cesta 6, 8000, SI 

 

(111) 1626 

(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo 

Mesto 

Smarjeska cesta 6, 8000, Novo Mesto, SI 

 

(111) 2037 

(732) Time Inc 

225 Liberty Street, New York, NY 10281, US 

 

(111) 2039 

(732) Time Inc 

225 Liberty Street, New York, NY 10281, US 

 

(111) 2040 

(732) Time Inc 

225 Liberty Street, New York, NY 10281, US 

 

(111) 1852 

(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo 

Mesto 

Smarjeska cesta 6, 8000, Novo Mesto, SI 

 

(111) 1853 

(732) Cott Beverages, Inc., a Georgia 

Corporation 

5519 W. Idlewild Avenue, Tampa, Florida 

33634-8016, US 

 

(111) 4512 

(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo 

Mesto 

Smarjeska cesta 6, 8000, Novo Mesto, SI 

 

(111) 4514 
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(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo 

Mesto 

Smarjeska cesta 6, 8000, Novo Mesto, SI 

 

(111) 4517 

(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo 

Mesto 

Smarjeska cesta 6, 8000, Novo Mesto, SI 

 

(111) 4520 

(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo 

Mesto 

Smarjeska cesta 6, 8000, Novo Mesto, SI 

 

(111) 6744 

(732) Прехранбена индустрија 

"ВИТАМИНКА" АД Прилеп 

ул. "Леце Котески" 23, Прилеп, MK 

 

(111) 2337 

(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo 

Mesto 

Smarjeska cesta 6, 8000, Novo Mesto, SI 

 

(111) 4632 

(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo 

Mesto 

Smarjeska cesta 6, 8000, SI 

 

(111) 6148 

(732) Mikasa Corporation 

1, Kuchi, Asa-cho, Asakita-ku, Hiroshima-

shi, Hiroshima-ken, JP 

 

(111) 6920 

(732) Wm. WRIGLEY Jr. Company 

1132 West Blackhawk Street, Chicago, 

Illinois 60642, US 

 

(111) 6975 

(732) ALPS ELECTRIC CO. LTD. 

1-7, Yukigaya-otsukamachi, Ota-ku, Tokyo, 

JP 

 

(111) 8499 

(732) Trane International Inc. 

One Centennial Avenue, Piscataway, New 

Jersey 08855, US 

 

(111) 7812 

(732) Vanguard Trademark Holdings USA 

LLC 

600 Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 

63105, US 

 

(111) 7813 

(732) Vanguard Trademark Holdings USA 

LLC 

600 Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 

63105, US 

 

(111) 8220 

(732) BGP Products S.a.r.l 

32-36 boulevard d'Avranches, 1160 

Luxembourg, 2449, Luxembourg, LU 

 

(111) 8477 

(732) Genentech, Inc. Legal Department - 

Trademarks 

1 DNA Way South San Francisco, CA 94080-

4918, US 

 

(111) 9545 

(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo 

Mesto 

Smarjeska cesta 6, 8000, Novo Mesto, SI 

 

(111) 11386 

(732) Друштво за фармацевтско хемиски 

производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје 

ул. Козле бр. 188, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 11611 

(732) АКЦЕНТ ДООЕЛ Скопје 

ул. Орце Николов бр. 133/Д3, 1000, Скопје, 

MK 
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(111) 12801 

(732) ЦЕМЕНТАРНИЦА УСЈЕ АД СКОПЈЕ 

ул. Борис Трајковски број 94, Скопје, MK 

 

(111) 12626 

(732) ДРОГА КОЛИНСКА ДООЕЛ Скопје 

ул.„ Шар Планина “ б.б. , 1000, Скопје, MK 

 

(111) 13499 

(732) Office Depot, Inc. A Delaware 

corporation 

6600 North Military Tralil, Boca Raton , 

33496, Florida, US 

 

(111) 14371 

(732) Deutsche Telekom AG 

Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113, Bonn, DE 

 

(111) 13507 

(732) Deutsche Telekom AG 

Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113, Bonn, DE 

 

(111) 13509 

(732) Deutsche Telekom AG 

Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113, Bonn, DE 

 

(111) 13511 

(732) Deutsche Telekom AG 

Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113, Bonn, DE 

 

(111) 13510 

(732) Deutsche Telekom AG 

Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113, Bonn, DE 

 

(111) 13504 

(732) Deutsche Telekom AG 

Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113, Bonn, DE 

 

(111) 13421 

(732) Deutsche Telekom AG 

Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113, Bonn, DE 

 

(111) 13419 

(732) Deutsche Telekom AG 

Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113, Bonn, DE 

 

(111) 13422 

(732) Deutsche Telekom AG 

Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113, Bonn, DE 

 

(111) 13440 

(732) Deutsche Telekom AG 

Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113, Bonn, DE 

 

(111) 13512 

(732) Deutsche Telekom AG 

Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113, Bonn, DE 

 

(111) 13439 

(732) Deutsche Telekom AG 

Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113, Bonn, DE 

 

(111) 13442 

(732) Deutsche Telekom AG 

Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113, Bonn, DE 

 

(111) 13441 

(732) Deutsche Telekom AG 

Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113, Bonn, DE 

 

(111) 13438 

(732) Deutsche Telekom AG 

Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113, Bonn, DE 

 

(111) 14051 

(732) Deutsche Telekom AG 

Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113, Bonn, DE 

 

(111) 13603 

(732) Deutsche Telekom AG 

Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113, Bonn, DE 

 

(111) 13505 

(732) Deutsche Telekom AG 

Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113, Bonn, DE 
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(111) 13436 

(732) Deutsche Telekom AG 

Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113, Bonn, DE 

 

(111) 14055 

(732) Deutsche Telekom AG 

Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113, Bonn, DE 

 

(111) 13658 

(732) BRIDGESTONE CORPORATION 

1-1, Kyobashi 3-chome, Chu0-ku, , Tokyo, JP 

 

(111) 13778 

(732) Amgen, Inc 

One Amgen Center Drive,Thousand Oaks, 

California 91320-1799, US 

 

(111) 13556 

(732) ВТ Компани дооел Скопје 

ул. Коста Веселинов бр. 5, дел. пр. 3, 100, 

Скопје, MK 

 

(111) 15409 

(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo 

Mesto 

Smarjeska cesta 6, 8000, Novo Mesto, SI 

 

(111) 17818 

(732) JADRAN - Galenski Laboratorij d.d. 

Svilno 20, 51000, Rijeka, HR 

 

(111) 17322 

(732) Energy Beverages LLC 

2390 Anselmo Drive Corona, California 

92879, US 

 

(111) 18902 

(732) Energy Beverages LLC 

2390 Anselmo Drive Corona, California 

92879, US 

 

(111) 20049 

(732) Energy Beverages LLC 

2390 Anselmo Drive Corona, California 

92879, US 

 

 

 
ПРЕНОС 

 
(111) 560 

(732) Zoetis Belgium, SA 

1, Rue Laid Burniat, Louvain-la-Neuve, B-

1348, BE 

 

(111) 561 

(732) Zoetis Belgium, SA 

1, Rue Laid Burniat, Louvain-la-Neuve, B-

1348, BE 

 

(111) 6303 

(732) HP Hewlett Packard Group LLC 

11445 Compaq Center Drive West, Houston, 

Texas 77070, US 

 

(111) 6306 

(732) Castrol Limited 

Technology Centre, Whitchurch Hill, 

Pangbouurne, Reading, RG8 7QR, GB 

 

(111) 6309 

(732) HP Hewlett Packard Group LLC 

11445 Compaq Center Drive West, Houston, 

Texas 77070, US 

 

(111) 6310 

(732) HP Hewlett Packard Group LLC 

11445 Compaq Center Drive West, Houston, 

Texas 77070, US 
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(111) 6311 

(732) HP Hewlett Packard Group LLC 

11445 Compaq Center Drive West, Houston, 

Texas 77070, US 

 

(111) 739 

(732) HP Hewlett Packard Group LLC 

11445 Compaq Center Drive West, Houston, 

Texas 77070, US 

 

(111) 740 

(732) HP Hewlett Packard Group LLC 

11445 Compaq Center Drive West, Houston, 

Texas 77070, US 

 

(111) 741 

(732) HP Hewlett Packard Group LLC 

11445 Compaq Center Drive West, Houston, 

Texas 77070, US 

 

(111) 4913 

(732) Georg Gavrilovic 

Senjska 2, Novi  Vinodolski, HR 

 

(111) 4912 

(732) Georg Gavrilovic 

Senjska 2, Novi  Vinodolski, HR 

 

(111) 1081 

(732) BGP Products Operations GmbH 

Hegenheimermattweg 127, 4123, Allschwil, 

CH 

 

(111) 4209 

(732) Hewlett-Packard Development 

Company, L.P 

11445 Compaq Center Drive West, Houston, 

Texas 77070, US 

 

(111) 4468 

(732) Subway IP Inc., a Delaware corporation 

700 S. Royal PoincianaBlvd., Suite 500, 

Miami Springs, FL 33166, US 

 

(111) 7130 

(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare 

(UK) IP Limited 

980 Great West Road, Brentford, Middlesex, 

TW8 9GS, GB 

 

(111) 8575 

(732) Georg Gavrilovic 

Senjska 2, Novi  Vinodolski, HR 

 

(111) 10535 

(732) HP Hewlett Packard Group LLC 

11445 Compaq Center Drive West, Houston, 

Texas 77070, US 

 

(111) 13908 

(732) Gowan Company, L.L.C. (Arizona 

limited liability company) 

370 S Main Street, Yuma, Arizona 85364, US 

 

(111) 17322 

(732) Monster beverage Corporation 

1 Monster Way Corona, California 92879, US 

 

(111) 17322 

(732) Energy Beverages LLC 

1 Monster Way Corona, California 92879, US 

 

(111) 17923 

(732) HP Hewlett Packard Group LLC 

11445 Compaq Center Drive West, Houston, 

Texas 77070, US 

 

(111) 18902 

(732) Monster beverage Corporation 

1 Monster Way Corona, California 92879, US 

 

(111) 18902 

(732) Energy Beverages LLc 

Monster Way Corona, California 92879, US 

 

(111) 20225 
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(732) Janssen Sciences Ireland UC 

Eastgate Village, EastgateLittle Island, 

County Cork, IE 

 

(111) 20049 

(732) Energy Beverages LLC 

1 Monster Way Corona, California 92879, US 

 

(111) 20049 

(732) Monster beverage Corporation 

1 Monster Way Corona, California 92879, US 

 

(111) 20864 

(732) Santen Pharmaceutical Co., Ltd 

9-19, Shimoshinjo 3-chome, 

Higashiyodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka 533-

8651, JP 

 

(111) 22469 

(732) Santen Pharmaceutical Co., Ltd 

9-19, Shimoshinjo 3-chome, 

Higashiyodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka 533-

8651, JP 

 

(111) 20861 

(732) Santen Pharmaceutical Co., Ltd 

9-19, Shimoshinjo 3-chome, 

Higashiyodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka 533-

8651, JP 

 

 

 
 

ПРЕНОС ПРЕТХОДЕН НОСИТЕЛ 
(111)  

(732) Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-

импорт Куманово 

Романовце, MK 

 

(111)  

(732) Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5,, 1000, Скопје, MK 

 

 

 

 
СПОЈУВАЊА 

 

(111) 21986 

(732) F.I.L.A Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A 

Pero (MI), Via XXV Aprile 5, IT 
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ВПИШУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 
 

(111) 18980   MK/T/ 2010/414      

 
ОБНОВУВАЊА 

 

(111) 946   (186) 15/05/2026 

 (111) 2932   (186) 05/03/2026 

 (111) 2936   (186) 05/08/2026 

 (111) 1495   (186) 25/03/2026 

 (111) 1516   (186) 25/05/2026 

 (111) 4146   (186) 25/03/2026 

 (111) 4179   (186) 25/06/2026 

 (111) 4189   (186) 27/09/2025 

 (111) 4193   (186) 25/06/2026 

 (111) 1943   (186) 25/05/2026 

 (111) 1945   (186) 25/05/2026 

 (111) 1594   (186) 10/04/2027 

 (111) 1606   (186) 25/02/2026 

 (111) 4293   (186) 10/07/2026 

 (111) 2037   (186) 18/04/2026 

 (111) 2040   (186) 18/04/2026 

 (111) 2041   (186) 25/06/2026 

 (111) 2979   (186) 03/02/2026 

 (111) 3464   (186) 20/04/2019 

 (111) 1751   (186) 13/12/2026 

 (111) 1752   (186) 05/08/2026 

 (111) 1761   (186) 10/07/2026 

 (111) 1764   (186) 05/03/2026 

 (111) 1853   (186) 15/08/2026 

 (111) 4477   (186) 05/06/2026 

 (111) 3228   (186) 15/08/2026 

 (111) 6744   (186) 10/11/2025 

 (111) 4632   (186) 25/03/2026 

 (111) 2403   (186) 25/06/2026 

 (111) 2452   (186) 25/01/2026 
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 (111) 6148   (186) 15/01/2026 

 (111) 6798   (186) 02/02/2026 

 (111) 6798   (186) 02/02/2016 

 (111) 7003   (186) 07/02/2026 

 (111) 6757   (186) 22/02/2026 

 (111) 6803   (186) 08/03/2026 

 (111) 6875   (186) 19/03/2026 

 (111) 6845   (186) 02/04/2026 

 (111) 6873   (186) 05/04/2026 

 (111) 6853   (186) 05/04/2026 

 (111) 6920   (186) 09/04/2026 

 (111) 6947   (186) 22/04/2026 

 (111) 6908   (186) 25/04/2026 

 (111) 6975   (186) 09/05/2016 

 (111) 6917   (186) 21/05/2026 

 (111) 8499   (186) 28/05/2026 

 (111) 8060   (186) 30/05/2026 

 (111) 7130   (186) 10/06/2026 

 (111) 8117   (186) 28/06/2026 

 (111) 7067   (186) 05/07/2026 

 (111) 7027   (186) 11/07/2026 

 (111) 7136   (186) 29/07/2026 

 (111) 7137   (186) 29/07/2026 

 (111) 7263   (186) 31/10/2026 

 (111) 7306   (186) 21/11/2026 

 (111) 7661   (186) 06/12/2026 

 (111) 7368   (186) 23/12/2026 

 (111) 7372   (186) 26/12/2026 

 (111) 7434   (186) 30/12/2026 

 (111) 7750   (186) 21/07/2027 

 (111) 7680   (186) 25/07/2027 

 (111) 8220   (186) 28/01/2028 

 (111) 8477   (186) 22/10/2028 

 (111) 12801   (186) 10/03/2025 

 (111) 12626   (186) 14/06/2025 

 (111) 13275   (186) 15/09/2025 
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 (111) 13129   (186) 10/11/2025 

 (111) 16853   (186) 14/12/2025 

 (111) 13424   (186) 16/01/2026 

 (111) 13879   (186) 25/01/2026 

 (111) 13499   (186) 27/01/2026 

 (111) 14371   (186) 07/02/2026 

 (111) 13507   (186) 07/02/2026 

 (111) 13509   (186) 07/02/2026 

 (111) 13511   (186) 07/02/2026 

 (111) 13510   (186) 08/02/2026 

 (111) 13504   (186) 08/02/2026 

 (111) 13421   (186) 08/02/2026 

 (111) 13419   (186) 08/02/2026 

 (111) 13422   (186) 08/02/2026 

 (111) 13440   (186) 08/02/2026 

 (111) 13512   (186) 08/02/2026 

 (111) 13439   (186) 08/02/2026 

 (111) 13442   (186) 08/02/2016 

 (111) 13441   (186) 08/02/2026 

 (111) 13438   (186) 08/02/2026 

 (111) 14051   (186) 08/02/2026 

 (111) 13603   (186) 08/02/2026 

 (111) 13505   (186) 08/02/2026 

 (111) 13436   (186) 08/02/2026 

 (111) 14055   (186) 08/02/2026 

 (111) 13548   (186) 08/02/2026 

 (111) 13549   (186) 08/02/2026 

 (111) 13550   (186) 08/02/2026 

 (111) 13551   (186) 08/02/2026 

 (111) 13552   (186) 08/02/2026 

 (111) 13824   (186) 16/02/2026 

 (111) 14840   (186) 22/02/2026 

 (111) 13629   (186) 02/03/2026 

 (111) 13658   (186) 14/03/2026 

 (111) 13792   (186) 20/03/2026 

 (111) 13685   (186) 23/03/2026 
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 (111) 13820   (186) 24/03/2026 

 (111) 13821   (186) 24/03/2026 

 (111) 13822   (186) 24/03/2026 

 (111) 13857   (186) 28/03/2026 

 (111) 13855   (186) 29/03/2026 

 (111) 13761   (186) 29/03/2026 

 (111) 13778   (186) 31/03/2026 

 (111) 13584   (186) 05/04/2026 

 (111) 13611   (186) 05/04/2026 

 (111) 13614   (186) 05/04/2026 

 (111) 13724   (186) 21/04/2026 

 (111) 13710   (186) 05/05/2026 

 (111) 13708   (186) 05/05/2026 

 (111) 13706   (186) 05/05/2026 

 (111) 13705   (186) 05/05/2026 

 (111) 13826   (186) 05/05/2026 

 (111) 13825   (186) 05/05/2026 

 (111) 13916   (186) 22/05/2026 

 (111) 13670   (186) 23/05/2026 

 (111) 13819   (186) 24/05/2026 

 (111) 13837   (186) 14/06/2026 

 (111) 13962   (186) 20/06/2026 

 (111) 14079   (186) 03/08/2026 

 (111) 15847   (186) 03/08/2026 

 (111) 13556   (186) 29/09/2016 

 (111) 14425   (186) 24/11/2026 

 (111) 14394   (186) 27/11/2026 

 (111) 14091   (186) 01/12/2026 

 (111) 14410   (186) 21/12/2026 

 (111) 14411   (186) 21/12/2026 
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ПРИЈАВИ НА 
ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН 

 

 

 

Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на 
РМ„бр. 21/09), Државниот завод индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за 
идустрискиот дизајн. 
 
Податоците означени со INID* кодови за индустриски дизајн ( WIPO стандард ST.80): 
 
(21) број на пријавата 

(22) датум на поднесување 

(23) датум на изложба, саем 

(45) датум на објавување 

(28) вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот (дво/тродимензионален) 

(30) право на првенство: датум, држава, број 

(51) меѓународна класификација на индустриски дизајн (од Локарно) 

(54) назив на дизајнот 

(55) прикази на индустрискиот дизајн 

(57) назначување на боите или комбинации на бои 

(72) податоци за авторот: презиме, име и адреса 

(73) податаци за подносителот на пријавата 

(74) податоци за застапник 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________ 
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа 
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(21) ID  2018/12  (45) 30/04/2018 

(22) 16/04/2018    

(28) 1 (еден) дизајн, дводимензионален 

(72) Наим Селмани 

(73) ТАНИ-КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт  

с. Лешок, Теарце,, MK 

(51) 05-05 

(54) "Дизајн на пелена"  
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(21) ID  2018/13  (45) 30/04/2018 

(22) 18/04/2018    

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален 

(72) Јовица Филиповиќ 

(73) Јовица Филиповиќ 

ул. Цар Самоил бр. 44, 6000 Охрид, MK 

(51) 06-01 

(54) "Столица" 
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(21) ID  2018/14  (45) 30/04/2018 

(22) 18/04/2018    

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален 

(72) Аднан Бериша 

(73) Аднан Бериша 

ул. "Места" бр. 15, 1000 Скопје, MK 

(51) 06-04 

(54) Полица - маса  
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30 Април 2018 
 

Гласник Бр. 4/2018 

ПРЕГЛЕДИ 
 

ПРЕГЛЕДИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА 
КЛАСИФИКАЦИЈА ЗА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН  

(51) код по меѓународна класификација на индустриски дизајн  

(21) број на пријавата 

(51) (21) 

05-05 MK/I/ 2018/12 

06-01 MK/I/ 2018/13 

06-04 MK/I/ 2018/14 

 

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН 

(73) носител на правото на индустриски дизајн 

(21) број на пријавата 

 

(73) (21) 

ТАНИ-КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт MK/I/ 2018/12 

Јовица Филиповиќ MK/I/ 2018/13 

Аднан Бериша MK/I/ 2018/14 
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30 Април 2018 Гласник Бр. 4/2018 

РЕШЕНИЈА НА ИНДУСТРИСКИ 

ДИЗАЈН 

 
Во согласност со членот 163 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на РМ”, 

бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за индустрискиот 

дизајн. Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80)  

 

 

(11) Регистарски број на документот  

(18) Датум на важење на индустриски дизајн  

(21) Број на пријавата  

(22) Дата на поднесување  

(18) Дата на изложбено, или саемско првенство  

(28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број индустриски дизајни (30) Право на 

првенство: датум, држава, број  

(45) Дата на објавување  

(51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)  

(54) Назив на телото, односно сликата или цртежот  

(55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот  

(57) Назначување на боите или комбинации на бои  

(60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на поранешна СФРЈ (дата на првенство, исправа / 

решение)  

(72) Автор  

(73) Носител на правото  

(74) Застапник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data 
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31 Декември  2017 Гласник Бр. 6/2017 

(11) 825  (45) 30/04/2018 

(21) ID  2017/2  (22) 09/01/2017    

(18) 09/01/2022 

(72) Сашо Стаменковиќ (ул. „Петар Ацев 10“) 

(73) Изработка на сапуни - ФЕДОР Николас Сашо Стаменковиќ Скопје 

ул. Петар Ацев 10, Скопје, MK 

(51) 09-03 

(54) Дизајн на опаковка на сапун 
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30 Април 2018 Гласник Бр. 4/2018 

ПРЕГЛЕДИ 
ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА 

НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН 
(51) код по меѓународната класификација на индустриски дизајн 
(11) регистарски број на дизајнот 

 

(51) (11) 

09-03 825 

 
ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕН 

ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН 
(73) носител на правото на индустриски дизајн 
(11) регистарски број на документот 

(21) број на пријавата 

 

(73) (11) (21) 

Изработка на сапуни - ФЕДОР Николас Сашо 
Стаменковиќ Скопје 

825 MK/I/ 2017/2 

 
 

 

ОБНОВУВАЊА 

 
(111) 505    (186) 15/11/2021 

(111) 566    (186) 13/03/2023 

(111) 567    (186) 13/03/2023 
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30 Април 2018 Гласник Бр. 3/2018 

ЗАСТАПНИЦИ 
 
ВПИШУВАЊЕ  
 
217. Даниела Велкоска, адвокат 
бул. Јане Сандански бр. 14/1-2 
1000 Скопје 
Република Македонија 
моб. 389 70398173 
e-mail- velkoska.daniela@yahoo.com  
 

mailto:velkoska.daniela@yahoo.com
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