
UDK 347.77  
Република Северна  Македонија 

Republika e Maqedonisë së Veriut 

ISSN 1857-6240 

 

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ 

ENTI SHTETËROR I PRONËSISË INDUSTRIALE 
 

 
 

 
 
 

ГЛАСНИК / BULETINI 
 
 

Скопје / Shkup 

Год. 2022 бр. 4 / Viti 2022 nr. 4  

30 Април 2022 / 30 Prill 2022 
 

 

 

 

 



Република Северна Македонија / Republika e Maqedonisë së Veriut 

 

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ 

ENTI SHTETËROR I PRONËSISË INDUSTRIALE 
 

UDK 347.77                                                                                                                                                    ISSN 1857-6240 
 
 
 

 
 

ГЛАСНИК / BULETINI 
 
 

Патенти / Patenta 

Трговски марки / Marka Tregtare 

Индустриски дизајн / Disenjo Industriale 

Ознаки на потекло од производите /  

Tregues Gjeografik 

Лиценци / Liçenca 

Застапување / Përfaqësimi juridik 

Скопје / Shkup 

Год. 2022 бр. 4 / Viti 2022 nr. 4 

30 Април 2022 / 30 Prill 2022 

 

 



КОДОВИ НА ДРЖАВИТЕ СПОРЕД СТАНДАРДИТЕ НА WIPO / KODET E SHTETEVE SIPAS STANDARTEVE TË WIPO 

AD – Андора / Andora 

AE - Здружените Арапски Емирати / 
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CF - Централноафриканска Република / 

Republika e Afrikës Qendrore 
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CI - Брегот на слоновата коска / Bregu I 
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CY – Кипар / Qipro 
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DJ – Џибути / Xhibuti 
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DO - Доминиканска Република / Republika 

e Domenikës 

DZ – Алжир / Algjeri 

EC – Еквадор / Ekuador 

EE – Естонија / Estonia 

EG – Египет / Egjipt 

EH - Западна Сахара / Saharaja 

Perendimore 

ER – Еритреја / Eritreja 

ES – Шпанија / Spanja 

ET – Етиопија / Etiopia 

FI – Финска / Finlanda 

FJ – Фиџи / Fixhi 

FK - Фокландски Острови / Ishujt Falkland 

FO - Овчи Острови / Ishujt e Dhenve 

FR – Франција / Franca 

GA – Габон / Gabon 

GB - Велика Британија / Britania e Madhe 

GD – Гранада / Granada 

GE – Грузија / Gruzija 

GH – Гана / Gana 

GI – Гибралтар / Gjibraltari 

GL – Гренланд / Grenlanda 

GM – Гамбија / Gambija 

GN – Гвинеа / Guinea 

GQ - Екваторијална Гвинеа / Guinea e 

Ekuadorit 

GR – Грција / Greqia 

GS - Јужна Џорџија и Острвови на Јужни 

Сендвич /  Xhorxhia Jugore dhe Ishujt 

Sanduiç të Jugut 

GT – Гватемала / Guatemala 

GW - Гвинеа Бисао / Guinea Bisao 

GY – Гвајана / Guajana 

HK - Хонг Конг / Hong Kong 

HN – Хондурас / Honduras 

HR – Хрватска / Kroacia 

HT – Хаити / Haiti 

HU – Унгарија / Hungaria 

ID – Индонезија / Indonezia 

IE – Ирска / Irlanda 

IL – Израел / Izraeli 

IN – Индија / India 

IQ – Ирак / Irak 

IR – Иран / Iran 

IS – Исланд / Islanda 

IT – Италија / Italia 

JM – Јамајка / Xhamajka 

JO – Јордан / Jordani 

JP – Јапонија / Japonia 

KE – Кенија / Kenia 

KG – Киргизија / Kirgizija 

KH – Камбоџа / Kamboxha 

KI – Кирибати / Kiribati 

KM - Коморски Острови / Ishujt e Komorit 

KN - Св. Китис и Невис / Shën Kitis dhe 

Nevis 

KP - Демоктратска Република Кореја / 

Republika Demokrate e Koresë 

KR - Република Кореја / Republika e Koresë 

KW – Кувајт / Kuvajt 

KY - Кајмански Острови / Ishujt Kajman 

KZ – Казакстан / Kazahstan 

LA – Лаос / Laos 

LB – Либан / Liban 

LC - Света Луција / Shën Lucia 

LI – Лихтенштајн / Lihtenshtajn 

LK - Шри Ланка / Shri Lanka 

LR – Либерија / Liberia 

LS – Лесото / Lesoto 

LT – Литванија / Lituania 

LU – Луксермбург / Luksemburg 

LV – Латвија / Letonia 

LY – Либија / Libia 

MA – Мароко / Maroko 

MC – Монако / Monako 

MD – Молдавија / Moldavia 

ME - Црна Гора / Mali I Zi 

MG – Мадагаскар / Madagaskar 

MK –Северна Македонија / Maqedonia e 

Veriut 

ML – Мали / Mali 

MM – Бурма / Burma 

MN – Монголија / Mongolia 

MO – Макао / Makao 

MP - Северни Маријански Острови / Ishujt 

Mariane Veriore 

MR – Мавританија / Mavritania 

MS – Монсерато / Monserator 

MT – Малта / MAlta 

MU – Маурициус / Mauricius 

MV – Малдиви / Maldive 

MW – Малави / Malavi 

MX – Мексико / Meksika 

MY – Малезија / Malajzia 

MZ – Мозамбик / Mozambik 

NA – Намибија / Namibia 

NE – Нигер / Niger 

NG – Нигерија / Nigeria 

NI – Никарагва / Nikaragua 

NL – Холандија / Hollanda 

NO – Норвешка / Norvegjia 

NP – Непал / Nepal 

NR – Неру / Neru 

NZ - Нов Зеланд / Zelanda e Re 

OM – Оман / Oman 

PA – Панама / Panama 

PE – Перу / Peru 

PG - Нова Гвинеа / Guinea e Re 

PH – Филипини / Filipine 

PK – Пакистан / Pakistan 

PL – Полска / Polonia 

PR – Порторико / Portoriko 

PT – Португалија / Portugalia 

PY – Парагвај / Paraguaj 

QA – Катар / Katar 

RO – Романија / Rumania 

RS – Србија / Srbia 

RU - Руска Федерација / Federata Ruse 

RW – Руанда / Ruanda 

SA - Саудиска Арабија / Arabia Saudite 

SB - Соломонски Острови / Ishujt Solomon 

SC - Сејшелски Острови / Ishujt Sejsheles 

SD – Судан / Sudan 

SE – Шведска / Suedia 

SG – Сингапур / Singapor 

SH - Света Елена / Shën Elena 

SI – Словенија / Sllovenia 

SK – Словачка / Sllovakia 

SL - Сиера Леоне / Siera Leone 

SM - Сан Марино / San Marino 

SN – Сенегал / Senegal 

SO – Сомлија / Somlija 

SR – Суринам / Surinam 

ST - Сао Томе и Принципе / Sao Tome dhe 

Principe 

SV – Салвадор / Salvador 

SY – Сирија / Siria 

SZ – Свазиланд / Svaziland 

TC – Турки / Turki 

TD – Чад / Cad 

TG – Того / Togo 

TH – Тајланд / Tajlanda 

TJ – Таџикистан / Taxhikistan 

TM – Туркменија / Turkmenistan 

TN – Тунис / Tunis 

TO – Тонга / Tonga 

TP - Источни Тимор / Timori Lindor 

TR – Турција / Turqia 

TT - Тринидад и Тобаго / Trinidad dhe 

Tobago 

TV – Тувалу / Tuvalu 

TW – Тајван / Tajvan 

TZ – Танзанија / Tanzania 

UA – Украина / Ukraina 

UG – Уганда / Uganda 

US - Соединети Американски Држави / 

Shtetet e Bashkuara të Amerikës 

UY – Уругвај / Uruguaj 

UZ – Узбекистан / Uzbekistan 

VA – Ватикан / Vatikan 

VC - Св. Винсент и Гренадин / Shën 

Vinsent dhe Grenadin 

VE – Венецуела / Venecuela 

VG - Британски Девствени Острови / Ishujt 

e Virgjër Britanik 

VN – Виетнам / Vietnam 

VU – Вануату / Vanuatu 

WS – Самоа / Samoa 

YE – Јемен / Jemen 

ZA - Јужноафричка Република / Republika 

Jugoafrikane 

ZM – Замбија / Zambia 

ZR – Заир / Zair 

ZW – Зимбабве / Zimbaba

 

                       КОДОВИ НА МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ / KODET E ORGANIZATAVE NDËRKOMBËTARE 

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

Industriale (ORAPI) 

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

EA -  Евроазиска патентна организација / Organizata e Patentave të Euroazisë 

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

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

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

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

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

GC -  Кооперативен совет на арапски земји во Заливот / Këshilli Bashkëpunues i Vendeve Arabe në Gjirin 
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Патенти / Patentat Гласник/ Buletini Бр./Nr.  4/2022 - 30/04/2022  
 

СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ / 

SHPALLJE ZYRTARE 
 

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД 

ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ / SHPALLJA NUL E VENDIMIT PЁR NJOHJE E TЁ 

DREJTAVE TЁ PRONЁSISЁ INDUSTRIALE 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

Industriale për njohjen e asaj të drejte. 

 

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

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

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

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

përputhje me nenin 276 paragrafi (1) të Ligjit. 

 

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

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

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

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

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

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

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

mëvonshme. 
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Патенти / Patentat Гласник/ Buletini Бр./Nr.  4/2022 - 30/04/2022  
 

ПАТЕНТИ / PATENTAT 

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

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

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

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

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

dhënat nga vendimi për njohjen e patentës. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

është paguar tarifa e paraparë. 
 

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

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

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

në INID. 
 

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

(13) Вид на документот / Lloji i dokumentit: 

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

А2-дополнителен патент/patentë shtesë 

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

patentën evropjanë  

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

patente evropiane me pretendime të modifikuara 

 

(21) Број на пријавата / Numri i aplikimit 

(22) Датум на поднесувањето / Data e depozitimit 

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

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

(45) Дата на објавување / Data e publikimit 

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

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

Patentave (KNP) 
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Патенти / Patentat Гласник/ Buletini Бр./Nr.  4/2022 - 30/04/2022  
 

(54) Назив на пронајдокот / Titulli i shpikjes 

(56) Цитирани документи / Dokumente të cituara 

(57) Апстракт или патентно барање / Abstrakti ose pretendimi 

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

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

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

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

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

(72) Пронајдувач (и) / Shpikës (it) 

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

(74) Застапник / Përfaqësues 

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

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

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

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

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

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

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

patentës evropiane (data e njohjes, numri i buletinit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

____________________ 

* Internationals agreed Numbers for the Identification of Data 
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Патенти / Patentat 

 

 

 

Гласник/ Buletini Бр./Nr.  4/2022 - 30/04/2022  
 

(51)  B 65B 1/00  

(11)  12319   (13) А 

(21)  2021/107   (22) 04/02/2021 

(45) 30/04/2022 

(73)  ЗАВАР КОМПАНИ ДОО Скопје Ул. 

Благоја Ставревски бб, 1000 Скопје, MK 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72) ГРНАРОВ,Павле; ЗАХАРИЕВ,Игор and 

НАУМОВСКА ГРНАРОВА,Марта 

(54)  МОБИЛНА ОПРЕМА ЗА ДОЗИРАЊЕ 

НА ИНДУСТРИСКИ ПРАШКАСТИ МАТЕРИИ 

(57)    
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Патенти / Patentat 

 

 

 

Гласник/ Buletini Бр./Nr.  4/2022 - 30/04/2022  
 

ПРЕНОС / BARTJE 
 

(11) 8594 

(73) Astellas Pharma Inc. Freiligrathstrasse 12 55131 Mainz, DE 

 

(11) 8594 

(73) TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg- 

Universität Mainz gemeinnützige GmbH Freiligrathstrasse 12 55131 Mainz, DE 

 

(11) 8654 

(73) Receptos LLC 430 East 29th Street, 14th Floor New York,NY 10016, US 

 

 

 

ПРОМЕНИ / NDRYSHIME 
 

(11) 10051 

(73) Hansa Biopharma Limited Ashcombe Court,Woolsack Way,Godalming,Surrey,GU7 1LQ, 

GB 

 

(11) 10989 

(73) UCB Biopharma SRL Allée de la Recherche 60 1070 Brussels, BE 

 

(11) 10533 

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

 

(11) 10328 

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

 

(11) 11444 

(73) COMMERCE HOUSE 1 BOWRING ROAD,RAMSEY,IM8 2LQ,Isle of Man, -- 
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Патенти / Patentat 

 

 

 

Гласник/ Buletini Бр./Nr.  4/2022 - 30/04/2022  
 

ПРЕСТАНОК / NDËRPRERJE 
 

(11) 785 

(73) ЈНУ-Институт за тутун-Прилеп "Кичевски пат"  б.б., Прилеп, MK 

 

(11) 1668 

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

 

(11) 1894 

(73) Les Laboratoires Servier 1, rue Carle Hebert, 92415 Courbevoie Cedex, FR 

 

(11) 1813 

(73) Schering Corporation Patent Department-K-6-1 1990, 2000 Galloping Hill Road, 

Kenilworth, New Jersey 07033-0530, US 

 

(11) 1796 

(73) Scil Technology GmbH Fraunhoferstrasse 15 82152 Martinsried, DE 

 

(11) 1927  

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

US 

 

(11) 2100 

(73) SEDA S.p.A. Corso Salvatore d'Amato 84  I-80022 Arzano-Napoli, IT 

 

(11) 1935 

(73) Pharmacia Corporation 800 North Lindbergh Boulevard, Mail Zone 04E  St.Louis, MO 

63167, US 

 

(11) 2062 

(73) Force Technology Park Alle 345, 2605 Brondby, DK 

 

(11) 2270 

(73) PIOFLEX Vermogensverwaltung GmbH Robert-Bosch-Strasse 2, 79211 Denzlingen, DE 

 

(11) 2741 

(73) FAES FARMA, S.A Maximo Aguirre, 14   48940 Leioa, ES 

 

(11) 2388 

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

US 

 

(11) 2434 
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Патенти / Patentat 

 

 

 

Гласник/ Buletini Бр./Nr.  4/2022 - 30/04/2022  
 

(73) Pfizer Inc 235 East 42nd Street, New York, New York 10017, US 

 

(11) 2800 

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

 

(11) 2656 

(73) PIOFLEX Vermogensverwaltung GmbH Robert-Bosch-Strasse 2, 79211 Denzlingen, DE 

 

(11) 2705 

(73) Centro de Inmunologia Molecular 12100 Ciudad Habana , CU 

 

(11) 2979 

(73) Aventisub LLC 3711 Kennett Pike, Suite 200, Greenville, Delaware 19807, US 

 

(11) 2901 

(73) Laboratoires THEA 12, rue Louis Bleriot, Zone Industrielle du Brezet 63100 Clermont-

Ferrand, FR 

 

(11) 2983 

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

 

(11) 3243 

(73) Heineken Supply Chain B.V. 2e Weteringplantsoen 21 / 1017 ZD Amsterdam, NL 

 

(11) 3404 

(73) Centro de Inmunologia Molecular; FERNANDEZ MOLINA, Luis Enrique; PEREZ 

RODRIGUEZ, Rolando; PEREZ GONZALEZ, Alexis; VAZQUEZ LOPEZ, Ana Maria; CARR 

PEREZ, Adriana; DIAZ RODRIGUEZ, Yildian and ALFONSO FERNANDEZ, Mauro, A. 

12100 Ciudad Habana , CU; Ciudad de la Habana 12100, CU; Ciudad de la  Habana 10500, 

CU; Ciudad de la Habana 13100, CU; Ciudad de la Habana 10500, CU; Ciudad de la Habana 

10500, CU; Ciudad de la Habana 10300, CU and Ciudad de la Habana 10600, CU 

 

(11) 3095 

(73) EURO-CELTIQUE S.A. 2, avenue Charles de Gaulle / 1653 Luxembourg, LU 

 

(11) 3077 

(73) EURO-CELTIQUE S.A. 2, avenue Charles de Gaulle / 1653 Luxembourg, LU 

 

(11) 3505 

(73) EURO-CELTIQUE S.A. 2, avenue Charles de Gaulle / 1653 Luxembourg, LU 

 

(11) 3178 

 (73) Biogen Idec MA Inc. 14 Cambridge Center  Cambridge, Massachusetts 02142, US 
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Патенти / Patentat 

 

 

 

Гласник/ Buletini Бр./Nr.  4/2022 - 30/04/2022  
 

 

(11) 3258 

(73) EURO-CELTIQUE S.A. 2, avenue Charles de Gaulle / 1653 Luxembourg, LU 

 

(11) 3661 

(73) Takeda Pharmaceutical Company Limited 1-1, Doshomachi 4-chome  Chuo-ku / Osaka, 

JP 

 

(11) 3646 

(73) EURO-CELTIQUE S.A. 2, avenue Charles de Gaulle / 1653 Luxembourg, LU 

 

(11) 3603 

(73) NVB Composites International a/s Dampfaergevej 3  2100 Copenhagen, DK 

 

(11) 3482  

(73) Ogorevc, Andraz Vino 17A  1291 Skofljica, SI 

 

(11) 3480 

(73) EURO-CELTIQUE  S.A. 2, avenue Charles de Gaulle 1653 Luxembourg, LU 

 

(11) 3466 

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

US 

 

(11) 4809 

(73) ТИНГ ДООЕЛ УЛ.566 БР.17 2300 КОЧАНИ, MK 

 

(11) 4835 

(73) Живко Ширкоски ул.Борка Спиркоски бр.28, Прилеп, MK 

 

(11) 4523 

(73) Pfizer Inc. 235 East 42nd Street  New York, NY 10017, US 

 

(11) 4869 

(73) CORIXA CORPORATION Suite 200, 1124 Columbia Street  Seattle, WA 98104, US 

 

(11) 5532 

(73) CORIXA CORPORATION Suite 200, 1124 Columbia Street Seattle, WA 98104, US 

 

(11) 6352 

(73) MERIAL 29 avenue Tony Garnier 69007 Lyon, FR 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  4/2022 - 30/04/2022  
 

(51)  C 07K 16/28, A 61P 35/00  

(11)  12325   (13) Т1 

(21)  2020/1025   (22) 28/12/2020 

(45) 30/04/2022 

(30)  US201361818755P  02/05/2013  US 

(96)  02/05/2014 EP14791454.3 

(97)  18/11/2020 EP2992017 

(73)  AnaptysBio, Inc. 10421 Pacific Center 

Court San Diego, CA 9212US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  KING, David J. and KEHRY, Marilyn 

(54)  АНТИТЕЛА НАСОЧЕНИ НАСПРОТИ 

ПРОГРАМИРАНА СМРТ-1 (PD-1) 

(57)  1  Анти-PD-1 антитела коишто содржат 

тешка низа на имуноглобулински полипептид 

којшто содржи SEQ ID NO:23, лесна низа на 

имуноглобулински полипептид којшто содржи 

SEQ ID NO:40, и IgG4 тешка низа на константен 

регион (Fc). 

има уште 15 патентни барања 

 

(51)  C 07D 487/04, A 61K 31/52, A 61K 31/53, A 

61K 31/553, A 61K 31/519, A 61K 31/5377, A 61P 

33/14, A 61P 33/02  

(11)  12326   (13) Т1 

(21)  2020/1035   (22) 30/12/2020 

(45) 30/04/2022 

(30)  EP20150382418  07/08/2015  EP 

(96)  03/08/2016 EP16747519.3 

(97)  23/12/2020 EP3331885 

(73)  GlaxoSmithKline Intellectual Property 

Development Limited and University Of Dundee 

980 Great West Road Brentford Middlesex TW8 

9GS , GB and Nethergate Dundee DD1 4HN, GB 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  BRAND, Stephen; DODD, PeterGeorge; KO, 

Eun Jung; MARCO MARTIN, Maria; MILES, 

Timothy James; SANDBERG, Lars Henrik;  

THOMAS, Michael George and THOMPSON, 

Stephen 

(54)  СОЕДИНЕНИЈА 

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

сол,  

 

кадешто  

A1 е CH; 
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Патенти / Patentat 

 

 

Гласник/ Buletini Бр./Nr.  4/2022 - 30/04/2022  
 

A2 е избран од CR13 и N;  

R1 е избран од C1-C6алкил, C3-C7циклоалкил, 

C4-C7хетероциклоалкил, фенил, C5-

C6хетероарил, C1-C6алкокси, -OC3-

C7циклоалкил и NR10aR10b; кадешто C3-

C7циклоалкил, C4-C7хетероциклоалкил, фенил, 

C5-C6хетероарил и -OC3-C7циклоалкил се 

опционално супституирани со една до три групи 

независно избран од хидрокси, метокси, C1-

C3алкил и хало;  

L1 е лева група избрана од -C(O)- и -S(O)n-, 

кадешто n претставува 1 до 2;  

R3 е избран од водород, хало, метил, метокси и 

цијано; 

R4 е избран од водород, хало, метил, метокси и 

цијано; 

R2 е избран од водород, хало, Ar, Cy, X, 

NR5aR5b и -C(O)-R15;  

Ar е избран од фенил и C5-C6хетероарил, секој 

од нив е опционално супституиран со една до 

три групи независно избран од хало и -L2-R7; 

L2 е лева група избрана од врска, -(CH2)m-, -

O(CH2)m-, -C2-C4алкенил-, -OC2-C4алкенил-, -

(CH2)p-NH-(CH2)q-, и -(CH2)pC(O)-(CH2)q-; 

кадешто m претставува 1 до 4 и p и q независно 

претставува 0 до 4;  

R7 е избран од водород; хидрокси; NR8aR8b; 

C4-C7хетероциклоалкил опционално 

супституиран со една или две C1-C3алкил 

групи; C3-C7циклоалкил; C1-C6алкокси 

опционално супституиран со една NR14aR14b 

група; и фенил опционално супституиран со 

една до три групи независно избрани од хало, 

метокси и метил; 

Cy е избран од C3-C7циклоалкил, C4-

C7хетероциклоалкил, C5-C7циклоалкенил и C5-

C7хетероциклоалкенил, секоја од нив е 

опционално супституирана со една до три групи 

независно избрани од C1-C3алкил, C1-

C3алкокси, C4-C7хетероциклоалкил, 

NR11aR11b, =O,-C(O)-R15 и -C(O)O-R15;  

X е избран од C1-C6алкил, C2-C6алкенил и C1-

C6алкокси, секој од нив е опционално 

супституиран со една до три групи независно 

избран од хидрокси, метокси, хало, NR13aR13b 

и C4-C7хетероциклоалкил, кадешто C4-C7 

хетероциклоалкил е опционално супституиран 

со една до три C1-C3алкил групи; 

R5a е избран од водород; C1-C6алкил 

опционално супституиран со една група 

избрана од Ar и Cy; -C(O)-R9; -C(O)-OR9; и -

SO2-R9;  

R5b е избран од водород и C1-C3алкил; 

R8a и R8b се независно избран од водород и 

C1-C3алкил; 

R9 е избран од C1-C6алкил, C3-C7циклоалкил, 

C4-C7хетероциклоалкил, фенил и C5-

C6хетероарил; 

R10a и R10b се независно избрани од водород 

и C1-C3алкил; 

R11a и R11b се независно избрани од водород 

и C1-C3алкил; 

R12 е избран од водород, хало и метил; 

R13 е избран од водород, C1-C3алкил, -C(O)-

C4-C7хетероциклоалкил, -C(O)-C1-C3алкил и -

C(O)-C3-C7циклоалкил; 

R13a и R13b се независно избрани од водород 

и C1-C3алкил; 

R14a и R14b се независно избрани од водород 

и C1-C3алкил; и 

R15 е избран од C1-C6алкил, Ar, C3-

C7циклоалкил и C4-C7хетероциклоалкил.  

  

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  G 01N 33/50, A 61K 31/136, A 61K 31/137, 

A 61K 31/4453, A 61K 31/498, A 61K 31/704, A 

61K 33/24, A 61K 33/36, A 61K 45/06, A 61K 

31/13A 61K 31/5375, A 61P 35/00  

(11)  12341   (13) Т1 

(21)  2021/185   (22) 18/02/2021 

(45) 30/04/2022 

(30)  EP15306650  15/10/2015  EP 

(96)  14/10/2016 EP16784442.2 

(97)  17/02/2021 EP3362094 
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Патенти / Patentat 

 

 

Гласник/ Buletini Бр./Nr.  4/2022 - 30/04/2022  
 

(73)  Advanced Biodesign "Les allées du Parc" 

575/655 allée des Parcs 69800 Saint Priest , FR 

(74)  КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ  

Пиринска 66, 7500, Прилеп 

(72)  CEYLAN, Ismail; QUASH, Gerry; PEREZ-

ALEA, Mileidys and MARTIN, Guillaume 

(54)  КОМБИНАЦИЈА КОЈА ГО СОДРЖИ 

СОЕДИНЕНИЕТО АМИНОТИОЛЕСТЕР ИЛИ 

НЕГОВА ФАРМАЦЕВТСКИ ПРИФАТЛИВА 

СОЛ И СОЕДИНЕНИЕТО МОЖЕ ДА ГО 

ЗГОЛЕМИ НИВОТО НА Н2О2 ВО 

КАНЦЕРОГЕНИТЕ КЛЕТКИ КАЈ СУБЈЕКТОТ 

(57)  1  Комбинација која го содржи 

соединението со формула (I): 

(I) 

каде Х1 и Х2, идентични или различни, се 

избрани помеѓу C1-C7 алкил група, фенил, 

бензил или Х1 и Х2 заедно со азотен атом  за 

кој се врзани формираат хетероцикличен, 

поточно пиперидин или морфолин; 

или нивна фармацевтски прифатлива сол, и 

соединение кое може да го зголеми нивото на 

Н202 на канцерогените клетки кај субјектот, за 

употреба при третман на канцер кај субјектот, 

каде канцерогените клетки од субјектот: 

 

 - имаат ниво на Н202 пониско или 

еднакво на нивото на Н202 кај нормалните 

 клетки  кои потекнуваат од истото ткиво 

од субјектот како и канцерогените клетки, и  

 - имаат ниво на GSH под 0,5 nmol  на 

25000 клетки. 

има уште 12 патентни барања 

 

(51)  C 07D 403/04, C 07D 498/08, C 07D 491/20, 

C 07D 239/48, C 07D 401/04, C 07D 401/14, C 

07D 519/00, C 07D 405/14, C 07D 413/14, C 07D 

491/048, C 07D 491/056, A 61K 31/53, A 61K 

31/506, A 61P 35/00  

(11)  12315   (13) Т1 

(21)  2021/625   (22) 05/08/2021 

(45) 30/04/2022 

(30)  EP20140192617  11/11/2014  EP 

(96)  10/11/2015 EP15791315.3 

(97)  16/06/2021 EP3218358 

(73)  Universität Basel and Torqur AG 

Vizerektorat Forschung Petersgraben 35 4003 

Basel , CH and Rittergasse 3 4051 Basel , CH 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  CMILJANOVIC, Vladimir; HEBEISEN, Paul;  

BEAUFILS, Florent; BOHNACKER, Thomas; 
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Патенти / Patentat 

 

 

Гласник/ Buletini Бр./Nr.  4/2022 - 30/04/2022  
 

RAGEOT, Denise; SELE, Alexander; WYMANN, 

Matthias and  LANGLOIS, Jean-Baptiste 

(54)  ДИФЛУОРОМЕТИЛ-АМИНОПИРИДИНИ И 

ДИФЛУОРОМЕТИЛ-АМИНОПИРИМИДИНИ 

(57)  1  Соединение со формула 

 

  

кадешто 

 

 XX2 и X3 се, независно еден од друг, N 

или CH; под услов да најмалку два од X X2 

и X3 се N; 

 Y is N или CH; 

 R1 и R2 се независно еден од друг 

 

  (i) морфонил од формула (II) 

                

  

 

  кадешто стрелката означува 

врска во формула (I); и 

  кадешто R3 и R4 се независно 

еден од друг H, C1-C3алкил опционално  

  супституиран со еден или два 

OH, C1-C2флуороалкил, C1-C2алкокси, C1- 

  C2алкоксиC1-C3алкил, CN, или 

C(O)O-C1-C2алкил; или R3 и R4 формираат  

  заедно бивалентен остаток -

R5R6- избрани од -CH2-O-CH2-, -CH2-NH-CH2-, 

   или C1-C3алкилeн 

опционално супституиран со 1 до 4 F, или било 

која од    структурите 

 

      

  

 

  кадешто стрелката означува 

врска во формула (II); или 

  (ii) сатуриран 5- до 6-член 

хетероцикличен прстен Z којшто содржи  1 до 2 

   хетероатоми  независно 

избрани од N, O и S, опционално супституиран 

   со 1 до 3 R9; кадешто R9 

is независно во секое појавување халоген, -OH, 

C1-   C3алкил, CH2OH, 

CH2CH2OH, CH2F, CHF2, CF3, CH2CF3, C1-

C2алкокси, C1-  C2алкоксиC1-

C3алкил, C3-C6циклоалкил, =O, -NH2, NHCH3 

или N(CH3)2; или    два R9 

супституенти формираат заедно бивалентен 

остаток -R10R11-    

 избрани од -CH2-O-CH2-,-O-CH2CH2-O-, 

или C1-C3алкилeн опционално   

 супституиран со 1 до 4 F; 

 

 под услов да најмалку еден од R1 и R2 

е морфолинил од формула II и таутомери, 

 солвати и нивни фармацевтски 

прифатливи соли.  

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  A 61K 36/68, A 61K 36/739, A 61P 17/00  

(11)  12317   (13) Т1 

(21)  2021/626   (22) 06/08/2021 

(45) 30/04/2022 

(30)  IT201700016964  15/02/2017  IT 

(96)  12/02/2018 EP18707154.3 

(97)  26/05/2021 EP3582796 

(73)  Aboca S.p.A. Società Agricola Frazione 

Aboca 20 52037 Sansepolcro (AR), IT 
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(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)  MERCATI, Valentino; POLENZANI, Paola 

and MATTOLI, Luisa 

(54)  СОСТАВ ЗА КАШЛИЦА 

(57)  1  Состав за употреба во третман на 

кашлица, кој содржи една или повеќе 

полисахаридни фракции од банана, една или 

повеќе полисахаридни фракции од бел слез, 

една или повеќе полифенолни фракции на 

агримонија што содржат танини, кафеав шеќер, 

мед и еден или повеќе фармацевтски 

прифатливи носители и/или ексципиенси, при 

што споменатите една или повеќе 

полифенолни фракции на агримонија кои 

содржат танини содржат полифеноли со 

процент во тежина поголема или еднаква на 

3%.   

има уште 9 патентни барања 

 

(51)  C 07J 13/00, C 07J 7/00, C 07J 41/00, C 07J 

31/00, C 07J 9/00, C 07J 17/00, A 61K 31/567, A 

61K 31/566, A 61P 3/00, A 61P 25/00  

(11)  12318   (13) Т1 

(21)  2021/627   (22) 06/08/2021 

(45) 30/04/2022 

(30)  US2015621189068P  06/07/2015  US and 

US201662332931P  06/05/2016  US 

(96)  06/07/2016 EP16821926.9 

(97)  19/05/2021 EP3319612 

(73)  Sage Therapeutics, Inc. 215 First Street 

Cambridge, MA 02142, US 
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(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  SALITURO, Francesco, G.; ROBICHAUD, 

Albert, Jean; MARTINEZ BOTELLA, Gabriel and 

HARRISON, Boyd, L. 

(54)  ОКСИСТЕРОЛИ И МЕТОДИ НА 

УПОТРЕБА НА ИСТИТЕ 

(57)  1  Соединение со Формула (I): 

  

или негова фармацевтски прифатлива сол, при 

што: 

R1 е супституиран или несупституиран C1-6 

алкил; 

R2 е карбоциклил или хетероциклил; 

R5 е отсутен или водород; и 

----- претставува единечна или двојна врска, 

при што кога едната ----- е двојна врска, другата 

----- е единечна врска и R5 е отсутна;  

каде што секој пример на алкил група е 

независно несупституиран или супституиран со 

еден или повеќе супституенти.  

има уште 12 патентни барања 

 

(51)  A 61B 18/22  

(11)  12320   (13) Т1 

(21)  2021/628   (22) 06/08/2021 

(45) 30/04/2022 

(96)  20/09/2018 EP18000750.2 

(97)  23/06/2021 EP3653154 

(73)  SIA Light Guide Optics International 

Celtniecibas iela 8 5316 Livani, LV 

(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)  DZERINS, Oskars and PFAFRODS, 

Daumants 

(54)  УРЕД ЗА ТРЕТМАН НА ТЕЛЕСНО ТКИВО 

(57)  1  Уред за третирање на телесно ткиво 

што опфаќа дифузер на светлина (13) што 

кружно и ендолуминално го зрачи наведеното 

ткиво со ласерска светлосна енергија, 

наведениот дифузер (13) може да се поврзе на 

својот проксимален крај со извор (10) на 

ласерска светлосна енергија преку 

флексибилен бранов водич (12) кој содржи 

јадро со оптички влакна (1) покриено со оптичка 

обвивка (2) со индекс на прекршување помал 

од оној на јадрото (1) и заштитна обвивка (14), 

дисталниот крај на брановиот водич (12) со 

заштитна обвивка (3, 14) барем делумно е 

отстранет за да се разголи јадрото (1) и 

неговата оптичка обвивка (2) и да се обезбедат 

жлебови (4, 5) прилагодени за прекршување 

и/или рефлектирање на светлината што се 

шири во јадрото (1) и неговата оптичка обвивка 

(2) во генерално радијални насоки, слој (7) 

транспарентен за ласерската светлина што го 

опфаќа дисталниот крај на јадрото (1) и 

неговата оптичка обвивка (2) на флуидно 

затегнат начин, при што споменатите жлебови 

(4, 5) содржат најмалку два спирални жлебови 

(4, 5), при што споменатите жлебови (4, 5) се 

протегаат преку наведената оптичка обвивка (2) 

во споменатото јадро (1), и каде 

последователните жлебови (4, 5) на 

соодветните спирални жлебови се менуваат 

наизменично по надолжно продолжената 

надворешна површина на јадрото (1) и неговата 

оптичка обвивка (2), при што надворешната 

површина на споменатата оптичка обвивка (2) е 
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споена во регионот помеѓу споменатите 

жлебови (4, 5) до внатрешниот дијаметар на 

слојот (7) и/или каде што надворешната 

површина на споменатата оптичка обвивка (2) 

што се протега на растојание пред и/или зад 

жлебниот регион е споено со внатрешниот 

дијаметар на слојот (7). 

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  B 01D 53/94  

(11)  12321   (13) Т1 

(21)  2021/629   (22) 06/08/2021 

(45) 30/04/2022 

(30)  EP20080008572  07/05/2008  EP 

(96)  18/04/2009 EP15155612.3 

(97)  09/06/2021 EP2898941 

(73)  Umicore AG & Co. KG Rodenbacher 

Chaussee 4 63457 Hanau-Wolfgang, DE 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  Seyler, Michael; Adelmann, Katja; Jeske, 

Gerald and  Soeger, Nicola 

(54)  СИСТЕМ ЗА ТРЕТМАН НА ИЗДУВНИ 

ГАСОВИ ОД ДИЗЕЛ МОТОР КОИШТО 

СОДРЖАТ АЗОТНИ ОКСИДИ И 

ЈАГЛЕВОДОРОДИ 

(57)  1  Склоп за третман на издувни гасови од 

дизел мотор коишто содржат азотни оксиди 

(NOx) и јаглеводороди (HC), каде што SCR-

системот кој се состои од SCR-катализатор 

базиран на зеолит разменет со јони на Cu и 

уред за вбризгување со кој се намалува 

средството се наоѓа помеѓу оксидационен 

катализатор и филтер со честички, каде 

зеолитот е чабазит со моларен сооднос од SiO2 

до Al2O3 во опсег од 5 до 100 и има 

максимална ширина на долниот канал од 2,6 Å - 

4,2 Å. 

има уште 6 патентни барања 
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(51)  G 10L 21/038  

(11)  12322   (13) Т1 

(21)  2021/630   (22) 05/08/2021 

(45) 30/04/2022 

(30)  CN201010298711  29/09/2010  CN 

(96)  23/11/2010 EP18150683.3 

(97)  05/05/2021 EP3389048 

(73)  Crystal Clear Codec, LLC 2323 S. 

Shepherd Dr. 14th Floor Houston, TX 77019, US 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(72)  Liu, Zexin; Miao, Lei and  Taleb, Anisse 

(54)  МЕТОД И УРЕД ЗА КОДИРАЊЕ СИГНАЛ 

СО ВИСОКА ФРЕКВЕНЦИЈА КОЈ СЕ 

ОДНЕСУВА НА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ОПСЕГОТ 

ПРИ КОДИРАЊЕ ГОВОР И ГЛАС 

 

(57)  1  Метод за кодирање сигнал со висока 

фреквенција кој се однесува на зголемување на 

опсегот при кодирање на говор и глас, методот 

се состои од: 

 

одредување (101) на класа на сигнал од 

сигналот со висока фреквенција на тековна 

рамка; и  

израмнување и скалирање (104) временски 

пликови на сигналот со висока фреквенција од 

тековната рамка за да се добијат временски 

пликови на сигналот со висока фреквенција од 

тековната рамка што треба да се кодира со 

сигналот со висока фреквенција од тековната 

рамка кој е НЕ-ТРАНЗИЕНТЕН сигнал и сигнал 

со висока фреквенција од претходната рамка 

кој е ТРАНЗИЕНТЕН сигнал;  

каде што временските пликови на сигналот со 

висока фреквенција од тековната рамка прво се 

израмнуваат, а потоа израмнетите временски 

пликови на сигналот со висока фреквенција од 

тековната рамка се скалираат; или  

каде што временските пликови на сигналот со 

висока фреквенција од тековната рамка прво се 

скалираат, а потоа скалираните временски 

пликови на сигналот со висока фреквенција од 

тековната рамка се израмнуваат; и 

квантизирање и кодирање на временските 

пликови на сигналот со висока фреквенција од 



 

 

17 

 

Патенти / Patentat 

 

 

Гласник/ Buletini Бр./Nr.  4/2022 - 30/04/2022  
 

тековната рамка што треба да се кодира, како и 

информации за фреквенција и информации за 

класата на сигналот од сигналот со висока 

фреквенција од тековната рамка, каде што 

информации за класата на сигнал на 

ТРАНЗИЕНТЕН сигнал се користат кога 

информацијата за класата на сигналот со 

висока фреквенција на тековната рамка е 

квантизирана и кодирана;  

квантизирање и кодирање на временски 

пликови, информација за фреквенција и 

информација за класа на сигналот од сигналот 

со висока фреквенција од тековната рамка кога 

сигналот со висока фреквенција од тековната 

рамка е ТРАНЗИЕНТЕН сигнал;  

квантизирање и кодирање на информација за 

фреквенција и информација за класа на 

сигналот од сигналот со висока фреквенција од 

тековната рамка кога двата, сигналот со висока 

фреквенција од тековната рамка и сигналот со 

висока фреквенција од претходната рамка, се 

НЕ-ТРАНЗИЕНТНИ сигнали;  

каде што информациите за фреквенцијата на 

сигналот со висока фреквенција од тековната 

рамка се пликови за фреквенција од сигналот 

со висока фреквенција од тековната рамка.   

има уште 10 патентни барања 
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(51)  G 01N 33/574, C 07K 16/28, C 07K 16/30, A 

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

(11)  12310   (13) Т1 

(21)  2021/631   (22) 10/08/2021 

(45) 30/04/2022 

(30)  US201361872407P  30/08/2013  US; 

US201361875475P  09/09/2013  US and 

US201461940184P  14/02/2014  US 

(96)  29/08/2014 EP14839399.4 

(97)  26/05/2021 EP3038650 

(73)  ImmunoGen, Inc. 830 Winter Street 

Waltham, MA 02451 , US 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  TAVARES, Daniel; AB, Olga; RUI, Lingyun;  

SETIADY, Julianto;  LADD, Sharron and  

CARRIGAN, Christina N. 

(54)  АНТИТЕЛА И АНАЛИЗА ЗА ОТКРИВАЊЕ 

НА ФОЛАТЕН РЕЦЕПТОР 1 

(57)  1  Антитело или негов фрагмент кој го 

врзува антигенот и кој специфично се врзува за 

епитоп на FOLRкаде што антителото или 

неговиот фрагмент кој го врзува антигенот ги 

содржи полипептидните секвенциVH CDR1-3 и 

VL CDR1-3 избрани од групата составена од: 

(а) СЕКВ ИД БР: 3-8, редоследно; 

(б) СЕКВ ИД БР: 9-14, редоследно; 

(в) СЕКВ ИД БР: 15-20, редоследно; 

(г) СЕКВ ИД БР: 21-26, редоследно; 

(д) СЕКВ ИД БР: 3-5 и СЕКВ ИД БР: 59, 7 и 8, 

редоследно; 

(ѓ) СЕКВ ИД БР: 3, 60 и 5 и СЕКВ ИД БР: 6-8, 

редоследно; 

(е) СЕКВ ИД БР: 3, 61 и 5 и СЕКВ ИД БР: 6-8, 

редоследно; 

(ж) СЕКВ ИД БР: 3, 60 и 5 и СЕКВ ИД БР: 59, 7 и 

8, редоследно; и 

(з) СЕКВ ИД БР: 3, 61 и 5 и СЕКВ ИД БР: 59, 7 и 

8, редоследно.  

има уште 17 патентни барања 

 

(51)  C 07K 16/28, C 07K 16/30, C 07K 16/46, A 

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

(11)  12313   (13) Т1 

(21)  2021/632   (22) 10/08/2021 

(45) 30/04/2022 

(96)  25/11/2015 EP15805722.4 

(97)  19/05/2021 EP3223845 

(73)  Xencor, Inc. 111 West Lemon Avenue 

Monrovia, CA 91016 , US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  MOORE, Gregory; DESJARLAIS, John; 

RASHID, Rumana; BERNETT, Matthew; CHU, 

Seung; MUCHHAL, Umesh and LEE, Sung-Hyung 

(54)  ХЕТЕРОДИМЕРИЧНИ АНТИТЕЛА КОИ 

ВРЗУВААТ CD3 И CD20 

(57)  1  Анти-CD3 x анти-CD20 хетеродимерично 

антитело секое се состои од полипептидите 

HC1 (Fab-Fc), HC2 (scFv-Fc) и LC од слика 74. 

има уште 10 патентни барања 
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(51)  C 07J 41/00, C 07J 21/00, C 07J 13/00, C 

07J 9/00, A 61K 31/575, A 61P 25/16, A 61P 

25/18, A 61P 25/20, A 61P 25/22, A 61P 25/24, A 

61P 25/28, A 61P 25/30, A 61P 27/16, A 61P 

29/00, A 61P 3/04, A 61P 43/00, A 61P 9/00, A 

61P 9/10, A 61P 25/14, A 61P 25/08, A 61P 25/04, 

A 61P 25/00, A 61P 23/00, A 61P 1/14  

(11)  12333   (13) Т1 

(21)  2021/633   (22) 10/08/2021 

(45) 30/04/2022 

(30)  US201361779735P  13/03/2013  US 

(96)  13/03/2014 EP18190034.1 

(97)  19/05/2021 EP3461834 

(73)  Sage Therapeutics, Inc. 215 First Street 

Cambridge, MA 02142, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  ROBICHAUD, Albert J.; SALITURO, 

Francesco G.; MARTINEZ BOTELLA, Gabriel and 

HARRISON, Boyd L. 

(54)  НЕВРОАКТИВНИ СТЕРОИДИ 

(57)  1  Соединение со Формула (I): 

  

или негова фармацевтски прифатлива сол; 

каде што:  

R1 е супституиран или несупституиран 

алифатик; 

R2 е водород, халоген, супституиран или 

несупституиран C1-6 алкил, супституиран или 

несупституиран циклопропил, или -ORA2, каде 

што RA2 е водород или супституиран или 

несупституиран алкил; 

R3a е водород или -ORA3, каде што RA3 е 

водород или супституиран или несупституиран 

алкил, и R3b е водород; или R3a и R3b се 

споени за да формираат оксо (=О) група;  

R4 е водород, супституиран или 

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

или флуор, или една RX група и R5b се споени 

за да формираат двојна врска;  

R5a е водород; 

R5b е водород или флуор;  

R4 е водород, супституиран или 

несупституиран алкил, или халоген;  

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

или флуор, или една RX група и R5b се споени 

за да формираат двојна врска; R5a е водород; 

R5b е водород или флуор  

R6a е не-водородна група избрана од групата 

составена од супституиран и несупституиран 

алкил, супституиран и несупституиран алкенил, 

супституиран и несупституиран алкинил, 

супституиран и несупституиран карбоциклил, 

супституиран и несупституиран хетероциклил, 

супституиран и несупституиран арил, и 

супституиран и несупституиран хетероарилна 

група, каде што групата без водород е 

опционално супституирана со флуор; и  

R6b   е водород или супституирана или 

несупституирана алкил група опционално 

супституирана со флуор; 

----- претставува единечна или двојна врска, 

под услов ако е присутна една врска, тогаш 

водородот на C5 е во алфа-конфигурација; 

и понатаму под услов:  

(1) барем еден од RX и R5b е флуор; или 

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

група супституирана со флуор; или  

(3) R6a е не-водородна група која опфаќа 

помеѓу два и десет јаглеродни атоми.  

има уште 6 патентни барања 

 

(51)  C 07K 14/24, C 07K 14/52, C 07K 14/195, C 

12N 15/74, C 12N 15/70, A 61P 35/00  

(11)  12336   (13) Т1 

(21)  2021/634   (22) 10/08/2021 

(45) 30/04/2022 

(30)  EP16205439  20/12/2016  EP 

(96)  20/12/2017 EP17837961.6 

(97)  30/06/2021 EP3559022 

(73)  Universität Basel Petersgraben 35 4001 

Basel , 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)  ITTIG, Simon; AMSTUTZ, Marlise and 

KASPER, Christoph 

(54)  ДОСТАВА НА ПРОТЕИН БАЗИРАН НА 

БАКТЕРИЈА СО ОСЛАБЕНА ВИРУЛЕНТНОСТ 

(57)  1  Рекомбинантен грам-негативна 

бактериски сој со ослабена вирулентност 

избрана од  

групата составена од родовите Yersinia, 

Escherichia, Salmonella, и Pseudomonas, која  

содржи нуклеотидна молекула која содржи 

нуклеотидна секвенца што кодира  

хетерологен протеин споен во рамка до 3’крај 

на нуклеотидна секвенца што кодира  

сигнал за испорака од бактериски ефективен 

протеин, при што сигналот за испорака од  

бактериски ефективен протеин е бактериски 

T3SS ефективен протеин на грам-негативен  

бактериски сој кој содржи бактериски T3SS 

ефективен протеин или негов N-терминален  

фрагмент кој содржи место за врзување на 

шаперон, при што нуклеотидната секвенца  

што го кодира сигналот за испорака од 

бактериски ефективен протеин е оперативно  

поврзана со промотор, и каде што 

хетеролошкиот протеин е протеин вклучен во  

индукција или регулација на тип I IFN одговор 

избран од групата составена од семејството  

на рецептори слични на RIG-I (RLR), друг домен 

на CARD што содржи протеини вклучени  

во антивирусна сигнализација и тип I IFN 

индукција, и циклични динуклеотидни  

генерирачки ензими како циклични-ди-AMP, 

циклични-ди-GMP и циклични-ди-GAMP 

цикласи избрани од групата составена од 

WspR, DncV, DisA и DisA-слични, CdaA, CdaS и  
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cGAS, што доведува до стимулација на STING.  има уште 13 патентни барања 

 

(51)  C 07D 209/08, C 07D 209/26, A 61P 31/14 

(11)  12337   (13) Т1 

(21)  2021/637   (22) 11/08/2021 

(45) 30/04/2022 

(30)  EP16163488  01/04/2016  EP 

(96)  31/03/2017 EP17714751.9 

(97)  19/05/2021 EP3436437 

(73)  Katholieke Universiteit Leuven and 

Janssen Pharmaceuticals, Inc. KU Leuven 

Research & Development Waaistraat 6, Bus 

5105 3000 Leuven , BE and 1125 Trenton-

Harbourton Road Titusville, NJ 08560 , US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  RABOISSON, Pierre Jean-Marie Bernard; 

BONFANTI, Jean-François; KESTELEYN, Bart 

Rudolf Romanie; BARDIOT, Dorothée Alice Marie-

Eve and MARCHAND, Arnaud Didier M 

(54)  СУПСТИТУИРАНИ ДЕРИВАТИ НА 

ИНДОЛ КАКО ИНХИБИТОРИ НА 

РЕПЛИКАЦИЈА НЕ ДЕНГА ВИРУС 

(57)  1  Соединение со формулата (I) 

  

стереоизомерна форма, фармацевтски 

прифатлива сол, солват или полиморф на 

истото, назначено со тоа, што соединенијата се 

селектирани од групата што содржи: 
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има уште 13 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/4439, A 61K 9/14, A 61K 9/20, A 

61P 35/00, A 61P 35/04  

(11)  12339   (13) Т1 

(21)  2021/638   (22) 11/08/2021 

(45) 30/04/2022 

(30)  EP14196605  05/12/2014  EP 

(96)  03/12/2015 EP15820351.3 

(97)  26/05/2021 EP3226843 

(73)  Aragon Pharmaceuticals, Inc. 10990 

Wilshire Blvd. Suite 440 Los Angeles, CA 

90024, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  VERRECK, Geert 

(54)  АНТИКАНЦЕР СОСТАВИ 

(57)  1  1. Цврста дисперзија што содржи 

  

 поли(мет)акрилат кополимер и 

хидроксипропил метилцелулоза ацетат 

сукцинат (HPMCAS). 

има уште 32 патентни барања 

 

(51)  C 07K 14/47  

(11)  12340   (13) Т1 

(21)  2021/640   (22) 11/08/2021 

(45) 30/04/2022 

(30)  EP16306381  21/10/2016  EP and 

EP17305988  24/07/2017  EP 

(96)  20/10/2017 EP17797066.2 

(97)  21/07/2021 EP3529262 

(73)  INSERM - Institut National de la Santé et 

de la Recherche Médicale; OSE 

Immunotherapeutics and Universite de Nantes 

10rue de Tolbiac 75013 Paris, FR; 22 Boulevard 

Benoni Goullin 44200 Nantes, FR and 1 quai de 

Tourville 44000 Nantes, FR 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  POIRIER, Nicolas; VANHOVE, Bernard; 

CHIFFOLEAU, Elise; TEPPAZ, Géraldine and 

GAUTTIER, Vanessa 

(54)  МЕТОДИ ЗА ПРОМОВИРАЊЕ НА 

ОДГОВОР НА Т КЛЕТКИ 

(57)  1  Антагонист на човечки CLEC-1 за 

употреба во третман на човечки субјект кој 

боледува од канцер. 

има уште 12 патентни барања 
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(51)  C 07J 15/00, C 07J 5/00, C 07J 43/00, C 07J 

31/00, C 07J 1/00, C 07J 13/00, C 07J 7/00, C 07J 

21/00, C 07J 3/00, A 61K 31/58, A 61K 31/573, A 

61K 31/57, A 61P 25/00  

(11)  12346   (13) Т1 

(21)  2021/641   (22) 11/08/2021 

(45) 30/04/2022 

(30)  PCT/CN2013/074323  17/04/2013  CN 

(96)  17/04/2014 EP18203320.9 

(97)  09/06/2021 EP3498725 

(73)  Sage Therapeutics, Inc. 215 First Street 

Cambridge, MA 02142, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  SALITURO, Francesco G.; ROBICHAUD, 

Albert, Jean; HARRISON, Boyd, L.; BOTELLA, 

Gabriel Martinez and BERESIS, Richard Thomas 

(54)  19-NOR C3,3-ДИСУПСТИТУИРАН C21-N-

ПИРАЗОЛИЛ СТЕРОИД ЗА КОРИСТЕЊЕ ВО 

ТЕРАПИЈА 

(57)  1  Соединение со формула 

  

 

или негова фармацевтски прифатлива сол, за 

употреба при лекување на нарушување на 

расположението кај човечки субјект. 

има уште 12 патентни барања 
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(51)  H 02J 9/06, H 02M 7/06  

(11)  12347   (13) Т1 

(21)  2021/642   (22) 11/08/2021 

(45) 30/04/2022 

(30)  CZ20140885  10/12/2014  CZ 

(96)  10/12/2015 EP15839060.9 

(97)  12/05/2021 EP3231078 

(73)  Nami-tech S.r.o. Salas 103 76351 Zlín, CZ 

(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)  ODLOZILIK, Miroslav; ZRUNA, Dalimil and 

ZRUNA, Martin 

(54)  КОНВЕРТOР СО ОСЦИЛАТОР И СИСТЕМ 

НА КОНВЕРТОР СО ОСЦИЛАТОР СПОЕНИ 

СО ОПТОВАРУВАЊЕ 

(57)  1  Конвертор со осцилатор конфигуриран 

да биде поврзан со AC напон со наизменична 

струја преку влезен терминал од прва фаза (5) 

и неутрален проводник (15) или влезен 

терминал од втора фаза (16), се карактеризира 

со тоа што го вклучува влезниот терминал од 

прва фаза ( 5) на конверторот за поврзување на 

фазата преку првиот јазол (9) со катода од 

првата диода (1), како и со анода од втората 

диода (2), каде што првата диода (1) има анода 

поврзана преку трет јазол (11) со анода од 

трета диода (3), како и со првиот излезен 

терминал (17) на конверторот, при што 

катодата на третата диода (3) е поврзана преку 

четвртиот јазол (12) до анода од четврта диода 

(4), како и до неутрален проводник (15) или до 

влезен терминал од втора фаза (16) на 

конверторот, како и на вториот излезен 

терминал (18) од конверторот, при што 

четвртата диода (4) има катода поврзана со 

трет излезен терминал (19) од конверторот и 

преку втор јазол (10) до катода на втората 

диода (2), при што помеѓу вториот јазол (10) и 

третиот јазол (11) еден или повеќе меѓусебно 

паралелени осцилаторни кола (20) кои 



 

 

26 

 

Патенти / Patentat 

 

 

Гласник/ Buletini Бр./Nr.  4/2022 - 30/04/2022  
 

вклучуваатдвостран калем (6) со прв навој (21) 

и  втор навој (22) кои се истовремено намотани, 

и барем еден кондензатор, се поврзани; при 

што осцилаторното коло (20) е поврзано така 

што првиот крај на првиот навој (21) на 

двостраниот калем (6) преку првиот 

кондензатор (7) и првиот крај на вториот навој 

(22) на двостраниот калем (6) се поврзани со 

третиот јазол (11), додека другиот крај на 

првиот навој (21) на двостраниот калем (6) и 

другиот крај на вториот навој (22) на 

двостраниот калем (6) преку втор кондензатор 

(8) се поврзани со вториот јазол (10).  

има уште 8 патентни барања 

 

(51)  F 01N 3/10, F 01N 3/021  

(11)  12311   (13) Т1 

(21)  2021/816   (22) 14/10/2021 

(45) 30/04/2022 

(30)  EP20170162471  23/03/2017  EP 

(96)  20/03/2018 EP18712864.0 

(97)  25/08/2021 EP3601755 

(73)  Umicore AG & Co. KG Rodenbacher 

Chaussee 4 63457 Hanau-Wolfgang, DE 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)   DEIBEL, Naina;  SPIESS, Stephanie; 

ROESCH, Martin; RICHTER, Joerg-Michael; 

SCHOENHABER, Jan and KUNERT, Susanne 

(54)  ФИЛТЕР ЗА ЧЕСТИЧКИ 

(57)  1  Филтер за честички, за отстранување 

честички, јаглерод моноксид, јаглехидрати и 

азотни оксиди од издувните гасови на моторите 

со внатрешно согорување кои работат на 

стехиометриска смеса од воздух-гориво, кој 

содржи филтер со проточен ѕид (1) со должина 

L и три обложувања X, Y и Z (9, 6, 10) кои се 

разликуваат едно од друго, при што филтерот 

со проточен ѕид ги содржи каналите E (2) и A 

(3), кои се издолжуваат паралелно помеѓу прв 

крај (4) и втор крај (5) од филтерот со проточен 

ѕид (1) и се разделени со порозни ѕидови (6), 

кои ги формираат површините OE (7) и OA (8), 

и каналите E (2) се запечатени на начин со 

запечатување на гасовите на вториот крај (5) и 

каналите A (3) се запечатени на начин со 

запечатување на гасовите на првиот крај (4), 

карактеристични по тоа што обложувањето X 

(6) е сместено во порозните ѕидови (6), 
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обложувањето Y (9) е сместено во каналите E 

(2) на површините OE (7), и обложувањето Z 

(10) е сместено во каналите A (3) на 

површините OA (8), обложувањето X (6) се 

издолжува преку целата должина L од 

филтерот со проточен ѕид (1), обложувањето Y 

(9) се издолжува од првиот крај (4) од филтерот 

со проточен ѕид (1) преку 20 до 70 % од 

должината L на филтерот со проточен ѕид (1), и 

каталитички активното обложување Z (10) кое 

се издолжува од вториот крај (5) од филтерот 

со проточен ѕид (1) преку 20 до 70 % од 

должината L на филтерот со проточен ѕид (1), 

при што збирот на должините на обложувањата 

Y (9) и Z (10) е помал од вкупната должина на 

филтерот L. 

има уште 12 патентни барања 

 

(51)  C 12N 15/40, C 12N 5/10, C 12N 15/86, A 

61K 48/00  

(11)  12312   (13) Т1 

(21)  2021/817   (22) 15/10/2021 

(45) 30/04/2022 

(30)  PCT/EP2016/056160  21/03/2016  EP 

(96)  13/03/2017 EP17710268.8 

(97)  06/10/2021 EP3433368 

(73)  TRON - Translationale Onkologie an der 

Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg- 

Universität Mainz gemeinnützige GmbH and 

BioNTech SE Freiligrathstrasse 12 55131 Mainz  

, DE and An der Goldgrube 12 55131 Mainz, DE 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  SAHIN, Ugur; BEISSERT, Tim and 

PERKOVIC, Mario 

(54)  ТРАНС-РЕПЛИЦИРАЧКА РНК 

(57)  1  Фармацевтски состав кој опфаќа: 

(а) конструкција на мРНК за изразување на 

алфавирусна репликаза која не е способна за 

саморепликација, и 

(б) репликон на РНК што може да се реплицира 

со репликаза ин транс, 

при што конструкцијата на мРНК од (а) за 

изразување на алфавирусна репликаза опфаќа 

5’-капа за спроведување на преносот на 

репликазата; и  

при што репликонот на РНК на (б) опфаќа (1) 

секвенца за препознавање на алфавирус 5' 

репликација, (2) отворена рамка за читање што 

кодира фармацевтски активен протеин или 

пептид и (3) секвенца за препознавање на 

алфавирус 3’ репликација и при што секвенцата 

за препознавање на алфавирус 5' репликација 

и секвенцата за препознавање на алфавирус 3' 
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репликација директна репликација на РНК 

репликонот во присуство на репликаза. 

  

има уште 12 патентни барања 

 

(51)  C 07K 14/72, A 61K 38/08, A 61K 38/00, A 

61K 38/04  

(11)  12314   (13) Т1 

(21)  2021/818   (22) 15/10/2021 

(45) 30/04/2022 

(30)  US201161581391P  29/12/2011  US 

(96)  28/12/2012 EP19158126.3 

(97)  06/10/2021 EP3539551 

(73)  Rhythm Pharmaceuticals, Inc. 222 

Berkeley Street, 12th floor Boston, MA 02116 , 

US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  TARTAGLIA, Louis, A. and HENDERSON, 

Bart 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА 

МЕЛАНОКОРТИН-4 РЕЦЕПТОР-ПОВРЗАНИ 

НАРУШУВАЊА КАЈ ХЕТЕРОЗИГОТНИ 

НОСАЧИ 

(57)  1  Состав за употреба во постапка за 

лекување на дебелост или метаболен синдрoм 

кај субјект при негова потреба, кадешто 

составот содржи Ac-Arg-c(Cys-D-Ala-His-D-Phe-

Arg-Trp-Cys)-NH2 (SEQ ID NO: 140) или негова 

фармацевтска прифатлива сол и субјектот има 

генска мутација или генски дефектен упстреам 

на меланокортин-4 рецептор (MC4R). 

има уште 7 патентни барања 
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(51)  A 61K 31/573, A 61K 31/593, A 61K 47/10, A 

61K 47/22, A 61K 9/107, A 61P 17/06  

(11)  12316   (13) Т1 

(21)  2021/820   (22) 18/10/2021 

(45) 30/04/2022 

(30)  EP18162664  19/03/2018  EP 

(96)  18/03/2019 EP19709992.2 

(97)  08/09/2021 EP3768241 

(73)  MC2 Therapeutics Limited James House 

Emlyn Lane,Leatherhead,Surrey KT22 7EP, GB 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  CRUTCHLEY, Nigel; GEORGIOU, Michelle; 

LENON, Stephen and PRAESTEGAARD, Morten 

(54)  ТОПИКАЛЕН СОСТАВ КОЈ ОПФАЌА 

КАЛЦИПОТРИОЛ И БЕТАМЕТАЗОН 

ДИПРОПИОНАТ 

(57)  1  Состав за локална употреба што опфаќа 

полиафрон дисперзија, полиафрон 

дисперзијата опфаќа континуирана водена 

фаза и најмалку една дисконтинуирана 

маслена фаза,  

при што полиафрон  дисперзијата опфаќа 

калципотриол, бетаметазон дипропионат, 

алфа-токоферол и бутилиран хидроксианизол и  

каде што составот има pH вредност од 

7,75±0,5. 

има уште 13 патентни барања 

 

(51)  C 12M 1/12, C 12M 1/00  

(11)  12323   (13) Т1 

(21)  2021/821   (22) 18/10/2021 

(45) 30/04/2022 

(30)  EP20160186440  30/08/2016  EP 

(96)  30/08/2017 EP17762082.0 

(97)  21/07/2021 EP3507355 

(73)  Beco Invest B.V. Fortweg 3 3992 LX 

Houten , NL 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  EMMINGER, Franz and  FLUCH, Silvia 

(54)  ФОТОБИОРЕАКТОР И МЕТОД ЗА 

КУЛТИВИРАЊЕ НА МИКРОАЛГИ 
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(57)  1  Фотобиореактор (1) за култивација на 

фототрофични микроорганизми, 

има елемент на реактор (2) што се состои од 

многубројни цевки за прилив (3а) и цевки за 

одлив (3б) за медиум со течна култура (4) што 

ги содржи микроорганизмите, и многустрана 

цевка (5), каде што цевките за прилив (3а) и 

цевките за одлив (3б) се взаемно поврзани на 

начин за пропустливост на течност при нивниот 

горен крај (6) на многустраната цевка (5), каде 

што барем една од цевките за прилив (3а) и 

една од цевките за одлив (3б) се додатно 

поврзани една за друга на начин за 

пропустливост на течност преку дел за 

поврзување (7), 

каде што фотобиореакторот (1) понатаму се 

состои од уред (8) за доведување на гас во 

барем една цевка за прилив (3а), 

карактеризиран со тоа што  фотобиореакторот 

(1) е дизајниран така што при оперативната 

состојба во многустраната цевка (5), и 

медиумот со култура (4) и, над медиумот со 

култура (4), има простор за гас (9) за примање 

на меуричиња од гас (10) кои се присутни и се 

креваат од медиумот со култура (4), каде што 

интерфејсот (11) е подреден помеѓу медиумот 

со култура (4) и просторот за гас (9) во 

многустраната цевка (5).        

има уште 11 патентни барања 

 

(51)  C 07K 16/22, A 61P 37/02, A 61P 37/04, A 

61P 43/00, A 61P 9/08, A 61P 9/10, A 61P 9/12, A 

61P 9/14, A 61P 35/00, A 61P 9/04  

(11)  12324   (13) Т1 

(21)  2021/822   (22) 18/10/2021 

(45) 30/04/2022 

(30)  US201161493230P  03/06/2011  US 

(96)  01/06/2012 EP12792320.9 

(97)  21/07/2021 EP2714735 

(73)  XOMA Technology Ltd. XOMA Corporation 

2910 Seventh Street Berkeley, CA 94710, US 

(74)  АНА ПЕКЕВСКА- ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ  

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

Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје 

(72)  BEDINGER, Daniel; KHAN, Shireen, S.; 

MIRZA, Amer; NARASIMHA, Ajay, J. and 

TAKEUCHI, Toshihiko 

(54)  АНТИТЕЛА СПЕЦИФИЧНИ ЗА TGF-BETA 

(57)  1  Антитело што го врзува 

трансформирачкиот фактор на раст beta (TGFβ) 

TGFβ2 и TGFβ3 кој содржи: 

(а) тежок ланец на CDR1 аминокиселинска 

секвенца утврдена во SEQ ID NO: 19; 

(b) тежок ланец на CDR2 аминокиселинска 

секвенца утврдена во SEQ ID NO: 20;и 

(c) тежок ланец на CDR3 аминокиселинска 

секвенца утврдена во SEQ ID NO: 21; 

(d) лесен ланец на CDR1 аминокиселинска 
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секвенца утврдена во SEQ ID NO: 22; 

(e) лесен ланец на CDR2 аминокиселинска 

секвенца утврдена во SEQ ID NO: 23; и 

(f) лесен ланец на CDR3 аминокиселинска 

секвенца утврдена во SEQ ID NO: 24; 

при што антителото се врзува за TGFβ1 и 

TGFβ2 со поголем афинитет од TGFβ3 и ги 

врзува TGFβ1 и TGFβ2 со афинитет Kd 10-9 М 

или помалку, мерено со површинска 

плазмонска резонанца или кинетичка анализа 

на исклучување. 

има уште 20 патентни барања 

 

(51)  C 12N 15/10, C 12Q 1/68, C 40B 40/06, C 

40B 50/06  

(11)  12330   (13) Т1 

(21)  2021/823   (22) 18/10/2021 

(45) 30/04/2022 

(30)  DK20050001704  01/12/2005  DK and 

US20050741490P  02/12/2005  US 

(96)  01/12/2006 EP15188924.3 

(97)  11/08/2021 EP3018206 

(73)  Nuevolution A/S Rønnegade 8, 5th floor 

2100 Copenhagen, DK 

(74)  АНА ПЕКЕВСКА- ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ  

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

Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје 

(72)   PEDERSEN, Henrik; FELDING, Jakob; 

THISTED, Thomas; FRANCH, Thomas; 

LUNDORF, Mikkel Dybro; OLSEN, Eva 

Kampmann; HOLTMANN, Anette; JAKOBSEN, 

Søren Nyboe; GLAD, Sanne Schrøder; JENSEN, 

Kim Birkebæk; ANDERSEN, Anne Lee; HANSEN, 

Anders Holm; SØRENSEN, Anders Malling; 

GOLDBECH, Anne; DE LEON, Dean; KALDOR, 

Ditte Kievsmose; SLØK, Frank Abildgaard; 

HUSEMOEN, Gitte Nystrup; DOLBERG, 

Johannes; PETERSEN, Lene; NØRREGAARD-

MADSEN, Mads; GODSKESEN, Michael Anders; 

NEVE, Søren; SAMS, Christian Klarner; 

KRONBERG, Tine Titilola Akinleminu; 

FRESKGÅRD, Per-Ola and GOLIAEV, Alex Haahr 

(54) ЕНЗИМАТСКИ МЕТОДИ ЗА КОДИРАЊЕ 

ЗА ЕФИКАСНА СИНТЕЗА НА                                             

ГОЛЕМИТЕ БИБЛИОТЕКИ 

 

(57)  1  Сплит-и-мешање метод за синтеза на 

библиотека од мали молекули, 

при што новоформираните бифункционални 
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комплекси се распределуваат во одделни 

прегради и се изложуваат на различен реактант 

во секој оддел, 

при што споменатиот различен реактант 

реагира со барем една реактивна група на 

место за хемиска реакција на бифинкционален 

комплекс во зародиш, 

при што ознаките за нуклеинска киселина со 

единечни вериги што ги идентификуваат 

реактантите се однапред подготвени и собрани 

во конечен, идентичен идентификатор 

олигонуклеотид со хемиска или ензимска 

лигатура, и 

каде што единечниот верижен идентификатор 

олигонуклеотид е барем делумно хибридизиран 

на анти-ознаки на нуклеинска киселина со една 

нишка, при што анти-ознаките на нуклеинската 

киселина не се ковалентно поврзани едни со 

други. 

има уште 29 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/53  

(11)  12331   (13) Т1 

(21)  2021/824   (22) 18/10/2021 

(45) 30/04/2022 

(30)  US201462082539P  20/11/2014  US and 

US201562184729P  25/06/2015  US 

(96)  19/11/2015 EP19152036.0 

(97)  06/10/2021 EP3536324 

(73)  Takeda Pharmaceutical Company Limited 

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

Osaka 541-0045, JP 

(74)  АНА ПЕКЕВСКА- ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ  

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

Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје 

(72)  LAM, Betty; MONENSCHEIN, Holger; 

REICHARD, Holly and HITCHCOCK, Stephan 

(54)  4-ОКСО-3,4-ДИХИДРО-1,2,3-

БЕНЗОТРИАЗИНИ КАКО МОДУЛАТОРИ НА 

GPR139 

(57)  1  Соединение со формула 1, 

  

или негова фармацевтски прифатлива сол, 

за употреба како лек во третманот на болест, 
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нарушување или состојба избрана од групата 

составена од шизофренија, нарушување на 

спектарот на аутизам, нарушувања на 

спиењето, депресија, биполарно растројство, 

когнитивно оштетување, нарушување на 

хиперактивноста со дефицит на внимание, 

посттрауматско стресно нарушување, 

злоупотреба на супстанции, зависност од дрога, 

нарушувања во исхраната, опсесивно -

компулсивно растројство, анксиозни 

нарушувања, болка и фибромијалгија, при што: 

m е избран од 0, 1 и 2; 

n е избран од 0, 1 и 2; 

секој R1 е независно избран од групата 

составена од цијано, ореол, хидрокси, амино, 

C1-4 алкил, C1-4 алкокси, трифлуорометил и 

трифлуорометокси; 

R2 е избран од групата составена од водород и 

C1-4 алкил; 

R3 е избран од групата составена од водород и 

метил; 

секој R4 е независно избран од групата 

составена од цијано, ореол, хидрокси, амино, 

C1-4 алкил, C1-4 алкокси, трифлуорометил, 

флуорометокси, дифлуорометокси и 

трифлуорометокси; 

G е избран од групата составена од -CHRs-, -

CHR5-CH2-, и -CH2-CHR5-; и 

R5 е избран од групата составена од водород, 

трифлуорометил и C1-4 алкил. 

има уште 22 патентни барања 

 

(51)  A 01H 4/00, C 12N 5/00  

(11)  12327   (13) Т1 

(21)  2022/108   (22) 18/02/2022 

(45) 30/04/2022 

(30)  102018100485  10/01/2018  DE 

(96)  10/01/2019 EP19701581.1 

(97)  22/12/2021 EP3737223 

(73)  RoBoTec PTC GmbH Butendieker 

Landstraße 49A 28357 Bremen, 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)  VON RUNDSTEDT, Friederike 

(54)  ХРАНЛИВ МЕДИУМ ЗА 

АВТОМАТИЗИРАНО ОДГЛЕДУВАЊЕ НА 

РАСТЕНИЈАТА 

(57)  1  Медиум за растење наменет за 

одгледување растенија, кој содржи: 

(а) 3 g/l до 18 g/l агар, 

(б) 0,5 g/l до 3 g/l карагенан, се карактеризира 

со тоа што содржи 

(в) дополнителна компонента за 

стабилизирање на формата.  

има уште 13 патентни барања 
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(51)  C 07D 271/10, C 07D 271/06, C 07D 413/12, 

C 07D 413/04, C 07D 413/06, A 61K 31/4245  

(11)  12328   (13) Т1 

(21)  2022/115   (22) 23/02/2022 

(45) 30/04/2022 

(30)  1178CH2015  10/03/2015  IN and 

1180CH2015  10/03/2015  IN 

(96)  07/03/2016 EP16761169.8 

(97)  24/11/2021 EP3267984 

(73)  Aurigene Discovery Technologies Limited 

39-40 KIADB Industrial Area Electronic City 

Phase-II Hosur Road Bangalore, Karnataka 

560100, IN 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  SASIKUMAR, Pottayil Govindan Nair; 

RAMACHANDRA, Muralidhara and  

NAREMADDEPALLI, Seetharamaiah Setty 

Sudarshan 

(54)  1,2,4-ОКСАДИАЗОЛ И ТИАДИЈАЗОЛСКИ 

СОЕДИНЕНИЈА КАКО ИМУНОМОДУЛАТОРИ 

(57)  1  1. Соединение избрано од 

 

и 

 

или нивна фармацевтски прифатлива сол. 

има уште 8 патентни барања 
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(51)  C 07D 471/04, C 07F 9/60, A 61K 31/5025, A 

61P 29/00  

(11)  12329   (13) Т1 

(21)  2022/125   (22) 25/02/2022 

(45) 30/04/2022 

(30)  201762578607 P  30/10/2017  US and 

201862626853 P  06/02/2018  US 

(96)  29/10/2018 EP18804177.6 

(97)  12/01/2022 EP3704118 

(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)  LUO, Guanglin; MACOR, John E.; 

GUERNON, Jason M.; SHI, Jianliang; HART, Amy 

C.; DZIERBA, Carolyn Diane; SPERGEL, Steven 

H.; MERTZMAN, Michael E. and PITTS, William J. 

(54)  АМИНОИМИДАЗОПИРИДАЗИНИ КАКО 

КИНАЗНИ ИНХИБИТОРИ 

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

стереоизомер, тавтомер, сол, или солват, каде 

што 

 

 

 

 

 

 

 

R1 е H, хало, C1-3 алкил, C1-3 халоалкил, C1-3 

деутероалкил, C1-3 алкокси, C1-3 халоалкокси, 

C1-3 алкокси, C1-3 халоалкокси, или C1-3 

деутероалкокси; 

 R2 е H, C1-3 алкил, C1-3 алкокси, C1-3 

халоалкил, C1-3 халоалкокси, C1-3 

деутероалкил, C1-3 деутероалкокси, хало, NH2, 

или CN; 

L е C(O)NRa или 

 

 

 

 

алтернативно, -L-A- е -CH2-NRaC(O)-; 

Ra е независно H, C1-4 алкил, или C1-4 

деутероалкил; 

 алтернативно, Ra е 

((фосфоноокси)алкилкарбонилокси)алкил, 

((амино)алкилкарбонилокси)алкил, 

((амино)циклоалкил- 

карбонилокси)алкил,((((фофоноокси)алкил)карб

онилокси)алкил)окси карбонил, 

((((фофоноокси)циклоалкил)карбонилокси)алки

л)окси карбонил, 

((((амино)алкил)карбонилокси)алкил)окси 

карбонил, 

((((амино)циклоалкил)карбонилокси)алкил)оксик

арбонил, или 

((((фосфоноокси)(алкокси)бензоил)алкил)окси 

карбонил; 

A е C1-4 алкил супституиран со 0-1 OH, C1-4 

алкокси супституиран со 0-1 OH, C1-4 

деутероалкил супституиран со 0-1 OH, C3-6 

циклоалкил-C1-3-алкил-, C1-3-алкил-C3-6 

циклоалкил-, хетероциклил-C0-3 алкил каде 

што алкилот е супституиран со 0-1 OH и 

хетероциклилот е 3-6 член прстен кој содржи 1-

2 хетероатоми избрани од O, N, или S и е 

супституиран со 0-2 од OH, хало, или C1-3 

алкил; 

R3 е фенил, или 5 до 6 член хетероцикл со 1-4 

хетероатоми избрани од N и O, каде што било 

кој од фенил или хетероарил групите се 

супституирани со 0-3 R3a; 

 R3a е хало, C1-6 алкил, C1-6 алкокси, 

хидрокси-C1-6 алкокси, C1-6 деутероалкил, C1-

6 деутероалкокси, C1-6 халоалкил, C1-6 

халоалкокси, C3-6 циклоалкил, C3-6 

халоциклоалкил, C3-6 циклоалкокси, C3-6 

циклоалкил-C1-3 алкокси-, C3-6 циклоалкил-C1-

3 деутероалкокси-, C3-6 циклоалкил-C1-3 

халоалкокси-, C1-6 алкокси-C1-3 алкил-, C3-6 

циклоалкокси-C1-3 алкил-, C1-4 алкил-SO2-, 

C3-6 циклоалкил-SO2-, арил, C6-10 арил-O-, 
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C6-10 арил-S-, NRcRdCO-, (OH)2P(O)-O-, 

хетероцикл-, хетероцикл-O-, хетероцикл-CH2-, 

хетероцикл-C(O)-, каде што секој хетероцикл е 

независно 4-6 член прстен со 1-2 хетероатоми 

избрани од N и O, и каде што секој алкил, 

циклоалкил, арил, или хетероцикл е 

супституиран со 0-2 Rb; 

алтернативно, 2 R3a на соседните атоми може 

да се поврзат за да формираат -O-CH2-O-, -O-

CH2-CH2-, -O-(CH2)3- или -O-(CH2)2-O-;  

Rb, во секое појавување, е независно OH, C1-3 

алкил, хидрокси C1-3 алкил, C1-3 алкокси, хало, 

C=O, или C1-3 халоалкил, или C3-6 циклоалкил; 

 Rc и Rd се независно избрани од H, C1-

3 алкил, C1-3 деутероалкил, C3-6 циклоалкил, 

или земени заедно со N за кој тие се сврзани за 

да формираат 4-6 член хетероцикличен прстен, 

со 0-1 дополнителни хетероатоми избрани од 

N, O и S, се супституирани со 0-4 супституенти 

избрани од деутериум или хало; 

R4 е H, Cl, F, Br, C1-4 алкил, C1-4 алкокси, C1-4 

халоалкил, C1-4 деутероалкил, C1-4 

деутероалкокси, циклопропил, или NReRf: 

 Re и Rf се независно избрани од H, C1-3 

алкил, C1-3 деутероалкил, C3-6 циклоалкил, 

или земени заедно со N за кој тие се сврзани за 

да формираат 4-6 член прстен супституиран со 

0-4 супституенти избрани од деутериум или 

хало; 

R5 е H, HO-, C1-3 алкил-C(O)O-, CN, C1-3 

алкокси, NRgRh-, (OH)2P(O)O-, или 

NH2CHR8CO-каде R8 е H, C1-3 алкил, или C1-3 

алкокси-C1-3 алкил; 

 R5a и R5b се независно избрани од H, 

C1-3 алкил, 

или R5a и R5b се земени заедно за да 

формираат 3-6 член карбоцикличен или 

хетероцикличен прстен кој е супституиран со 0-

2 од F, C1-3 алкил, или C1-3 халоалкил, 

хетероцикличниот прстен со 0-2 хетероатоми 

избрани од N, O, и S;  

или R5 е отсутен и R5a и R5b се земени заедно 

за да формираат 3-6 член карбоцикличен или 

хетероцикличен прстен кој е супституиран со 0-

1 од F, или C1-3 алкил, хетероцикличниот 

прстен со 0-2 хетероатоми избрани од N, O, и S; 

 Rg и Rh се независно избрани од H, C1-

3 алкил, C1-3 деутероалкил, или C3-6 

циклоалкил; 

алтернативно, Rg и Rh, заедно со азотот за кој 

тие се сврзани, се спојуваат за да формираат 

пиперидинил, морфолинил, пиперазинил, 

пиролидинил, или азетидинил, било кои 

супституирани со 0-3 Ri; 

Ri е C1-3 алкил, хало, или C1-3 халоалкил;  

Ri е хало или OH; 

 R6 е H, или C1-3 алкил; 

X е N или C-R7; каде R7 е H, хало, CN, C1-3 

алкил, C1-3 алкокси, C1-3 халоалкил, или C1-3 

халоалкокси; и 

n е 0, или 2. 

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  C 07F 1/02, A 61K 33/14  

(11)  12334   (13) Т1 

(21)  2022/126   (22) 28/02/2022 

(45) 30/04/2022 

(30)  201361813901P  19/04/2013  US 

(96)  18/04/2014 EP14786024.1 

(97)  01/12/2021 EP2986618 

(73)  University of South Florida Division of 

Patents and Licensing 3802 Spectrum  Blvd., 

Suite 100 Tampa, FL 33612 , US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  ZAWOROTKO, Michael John; DUGGIRALA, 

Naga; SMITH, Adam John and SHYTLE, Roland 

Douglas 

(54)  ОРГАНСКИ АНЈОН ЛИТИУМ ЈОНСКИ 

КОКРИСТАЛНИ СОЕДИНЕНИЈА И СОСТАВИ 

(57)  1  Кокристал којшто ја има формула 

LiX•aM, или негов солват или хидрат, кадешто  

 

X е коњугат база на органска киселина, избрaн 
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од ацетат, адипат, диацетат, алгинат, 

аминосалицилат, анхидрометиленцитрат, 

ареколин, аргинин, аскорбат, аспартат, 

бензенсулфонат(бензен), бензоат, бикарбонат, 

бисулфат, битартарат, бутилбромид, бутират, 

калциум едентат, калциум едентат, камфорат, 

камсилат (камфорсулфонат), цитрат, 

дихидрохлорид, едентат, едисилат(1,2-

етандисулфонат), естолат(лаурил сулфат), 

есилат(етансулфонат), фумарат, 

глуцептат(глукохептонат), глуконат, диглуконат, 

глукуронат, глутамат, глицерофосфат, 

глуколиларсанилат (p-

глуколиламидофениларсонат), 

хексилрезорцинат, хидрабамин (N,N’-

ди(дехидроабиетил)етилендиамин), 

хидроксинафтоат, изетионат(2-

хидроксиетансулфонат), лактат, лактобионат, 

лизин, малат, малеат, манделат, мезилат, 

метилбромид, метиленбис(салицилат), 

метилнитрат, метилсулфат, мукат, 

напдисилат(1,5-нафталендисулфонат), 

напсилат, оксалат, палмитат, памоат(ембонат), 

пантотенат, пектинат, фенилетилбарбитурат, 

пикрат, полигалактуронат, пропионат, 

сахаринат, салицилат, стеарат, субацетат, 

сукцинат, дисукцинат, танат, тартарат, 

терефталат, теоклат(8-хлоротеофилат), 

тиоцијанат, тритиодид, ундеканоат, или 

ксинафоат (1-хидрокси-2-

нафталенкарбоксилат), 

M е природнo цвитерјонско соединение, 

ксантин или негови деривати, полифенол, или 

флавоноид, или аминокиселини; и 

a е од 0.5 до 4. 

има уште 12 патентни барања 
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(51)  C 07D 487/04  

(11)  12335   (13) Т1 

(21)  2022/127   (22) 01/03/2022 

(45) 30/04/2022 

(30)  20170167851  24/04/2017  EP and 

20170110037  21/04/2017  PT 

(96)  20/04/2018 EP18725642.5 

(97)  22/12/2021 EP3612534 

(73)  Tecnimede, Sociedade Técnico-Medicinal, 

SA Rua da Tapada Grande Nº2 Abrunheira 

2710-089 Sintra, PT 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  DA COSTA PEREIRA ROSA, Carla Patrícia; 

RAMOS DAMIL, João Carlos; CORDEIRO 

SIMÕES, Ana Vanessa and SILVA SERRA, João 

Pedro 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ НА 

ПИПЕРАЗИН ПРСТЕН ЗА СИНТЕЗА НА 

ПИРАЗИНОКАРБАЗОЛ ДЕРИВАТИ 

(57)  1  . Постапка за синтезата на пирлиндол 

енантиомери со формула II или III  

  

или нивна фармацевтска прифатлива сол, 

којашто ги содржи следните чекори: 

 

реагирање на соединение со формула VI (S)-6-

метил-N-((S)-1-фенилетил)-2,3,4,9-тетрахидро-

1H-карбазол-1-амин или соединение со 

формула VIII (R)-6-метил-N-((R)-1-фенилетил)-

2,3,4,9-тетрахидро-1H-карбазол-1-амин, 

  

  

и ацилирачко соединение со формула XII 

             

кадешто  

L1 е напуштачка група избрана од ⎯ Br, -Cl, -

OTs, -OMs, OH, ⎯ OR-OCOR1 или имидазол,  

R1 е водород, C1-C6 алкил низа или арил, во 

првиот апротичен раствор, во присуството на 

алкалин агенс за принос на соединение со 

формула X, 2-супституиран N-((S)-6-метил-

2,3,4,9-тетрахидро-1H-карбазол-1-ил)-N-((S)-1-

фенилетил) ацетамид или соединение со 

формула XI, 2-супституиран N-((R)-6-метил-

2,3,4,9-тетрахидро-1H-карбазол-1-ил)-N-((R)-1-

фенилетил)ацетамид 

  

 интрамолекуларен индол ацетамид 

циклизација на соединение со формула X или 

соединение со формула XI  

кадешто  L2 е напуштачка група избрана од 

⎯ Br, -Cl, -I, -OTs, -OMs, -OH, ⎯ ORво вториот 
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апротичен растворувач, во присуството на 

алкалин агенс и фазен трансфер катализатор 

за принос на соединение со формула IV, (S)-8-

метил- 3-((S)-1-фенилетил)-3a,4,5,6-

тетрахидро-1H-пиразино[3,2,1-jk]карбазол-

2(3H)-он или соединение со формула XIV (R)-8-

метил-3-((R)-1-фенилетил)-3a,4,5,6-тетрахидро-

1H-пиразино[3,2,1-jk]карбазол-2(3H)-он  

редуцирање на лактамскиот прстен на 

соединение со формула IV или соединение со 

формула XIV во соединение со формула V или 

соединение со формула IX, соодветно во 

третиот апротичен прстен во присуството на 

редуцирачки агенс  

и  

каталитичка хидролиза или ацидичнo фенил 

разградување за да се добиjат пирлиндол 

енантиомери со формула II или III или нивни 

фармацевтски прифатливи соли. 

има уште 20 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/167, A 61K 31/245, A 61K 9/08, A 

61K 9/00, A 61K 8/63, A 61K 8/37, A 61K 47/24, 

A 61K 31/4174, A 61K 38/13, A 61K 47/10, A 61K 

47/14, A 61P 17/06, A 61P 33/14, A 61P 31/10, A 

61P 23/02, A 61P 17/14, A 61Q 7/00  

(11)  12338   (13) Т1 

(21)  2022/128   (22) 01/03/2022 

(45) 30/04/2022 

(30)  0901409  03/11/2009  SE 

(96)  03/11/2010 EP10828610.5 

(97)  29/12/2021 EP2496263 

(73)  Lipidor AB Svärdvägen 13 182 33 

Danderyd, SE 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  CARLSSON, Anders and HOLMBÄCK, Jan 

(54)  ЛИПИДЕН СЛОЈ КОЈ ФОРМИРА СОСТАВ 

ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА НА ПОВРШИНА КАЈ 

ЖИВ ОРГАНИЗАМ 

(57)  1  Липиден слој кој се формира на кожата 

или мукозната мембрана, состав како носач за 

локална употреба кој содржи испарливо 

силиконско масло, од 10% по тежина до 30% по 

тежина на фосфолипид, од 10% по тежина до 

30 % по тежина на етанол, по избор вода во 
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количина од 5 % по тежина или помалку, каде 

што силиконското масло има точка на вриење 

над 180°C, особено над 200°C и каде што 

силиконското масло има топлина на 

испарување (kJ/kg) на 25°C од околу 100 kJ/kg 

до околу 300 kJ/kg, под услов содржината на 

испарливо силиконско масло да биде 50% по 

тежина или повеќе.  

има уште 9 патентни барања 

 

(51)  C 08J 11/04, B 32B 27/32, B 32B 15/08, B 

32B 27/08  

(11)  12342   (13) Т1 

(21)  2022/129   (22) 01/03/2022 

(45) 30/04/2022 

(30)  102020109370  03/04/2020  DE and 

102020111086  23/04/2020  DE 

(96)  13/08/2020 EP20190864.7 

(97)  16/02/2022 EP3888911 

(73)  KBG Kunststoff Beteiligungen GmbH 

Reichsstraße 78 58840 Plettenberg , 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)  RIEKER, Frank 

(54)  МЕТАЛИЗИРАНИ ФИЛМОВИ ЗА 

ПАКУВАЊА ИЗРАБОТЕНИ ОД 

РЕЦИКЛИРАНА ПЛАСТИКА 

(57)  1  Повеќеслоен пластичен филм (1), 

особено повеќеслоен пластичен композитен 

филм, базиран на пластичен рециклат 

(рециклирана пластика) и има својства на 

бариерен слој за водена пареа и/или гасови,  

каде што повеќеслојниот пластичен филм (1) 

содржи слоевит композит од неколку, особено 

најмалку три меѓусебно поврзани слоеви (1a, 

1б, 1в), 

каде што повеќеслојниот пластичен филм (1) 

содржи прв надворешен филм (1а) и втор 

надворешен филм (1в) и метален слој (1б) 

распореден помеѓу првиот надворешен филм 

(1а) и вториот надворешен филм (1в),  

каде што повеќеслојниот пластичен филм (1) 

има содржина на пластичен рециклат од 

најмалку 80% по маса врз основа на 

повеќеслојниот пластичен филм (1), 

каде што повеќеслојниот пластичен филм (1) 

содржи во најмала рака  само една единечна 

пластична квалификација според DIN EN ISO 

11469, наведената пластична квалификација 

има чистота од најмалку 90 % по маса, врз 

основа на пластичната содржина на 

повеќеслојниот пластичен филм (1), каде што 

првиот надворешен филм (1а) содржи ламинат 

од најмалку три филмски слоја (1a1a2, 1a3) 
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врзани еден за друг, особено врзан и/или 

коекструдиран по пат на коекструзија,  

каде што вториот надворешен филм (1в) 

опфаќа слој составен од најмалку три филмски 

слоеви (1в1в2, 1в3) врзани еден со друг, 

особено врзан и/или коекструдиран по пат на 

коекструзија, или е во форма на еднослоен 

филм, 

каде што металниот слој (1б) е нанесен на 

внатрешната страна на првиот надворешен 

филм (1а) и/или на страната на првиот 

надворешен филм (1а) свртен кон вториот 

надворешен филм (1в) и/или е прикачен на 

него,  

каде што металниот слој (1б) се произведува по 

пат на техники на метализација и/или на тенок 

слој (техники на тенок слој), по можност по пат 

на таложење во гасна фаза, и каде што 

металниот слој (1б) е формиран со дебелина на 

слојот во опсег од 0,001 µm до 50 µm.  

има уште 10 патентни барања 

 

(51)  C 07F 9/28, C 07F 9/44, C 07F 9/40, C 07F 

9/02, C 07F 9/6558, C 07F 9/38, A 61K 31/66, A 

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

(11)  12343   (13) Т1 

(21)  2022/130   (22) 02/03/2022 

(45) 30/04/2022 

(30)  201462033926P  06/08/2014  US 

(96)  06/08/2015 EP15829215.1 

(97)  12/01/2022 EP3177632 

(73)  The Johns Hopkins University and 

Institute of Organic Chemistry and 

Biochemistry AS CR, V.V.I. 3400 North Charles 

Street Baltimore, MD 21218 , US and 

Flemingovo namesti 542/2 166 10 Praha 6, CZ 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 
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(72)  SLUSHER, Barbara; RAIS, Rana; 

KRECMEROVA, Marcela; TICHY, Tomas; MAJER, 

Pavel and JANCARIK, Andrej 

(54)  ПРОЛЕКОВИ НА ИНХИБИТОР НА 

ПРОСТАТА СПЕЦИФИЧЕН МЕМБРАНСКИ 

АНТИГЕН (ПСМА) 

(57)  1  Соединение со формула (I) или 

формула (II):  

  

кадешто: секој RR3, и R4 е избран од 

пивалоилоксиметил (ПОМ) и 

изопропилоксикарбонилоксиметил (ПОК), како 

што е или заедно R3, и R4 се секој 

пивалоилоксиметил (ПОМ), или заедно се R3, и 

R4 се секој изопропилоксикарбонилоксиметил 

(ПОК), и 

секој R2, е независно избран од групата 

составена од H, алкил, Ar, -( CR5R6)n-Ar, -

(CR5R6)n-O- C(=O)-R7, -(CR5R6)n-C(=O)-O-R7, -

(CR5R6)n-O-C(=O)-O-R7,-(CR5R6)n-O-R7, -

(CR5R6)n-O-[(CR5R6)n-O]m-R7, -(CR5R6)n-Ar-

O-C(=O)-R7,-Ar-C(=O)-O-(CR5R6)n-R7, -

(CR5R6)n-NR8R9, и -(CR5R6)n-C(=O)-NR8R9;  

кадешто:  

 

n е цел број од 1 до 20; 

m е цел број од 1 до 20; 

секој R3’ и R4’ се независно H или алкил; 

секој R5 и R6 е независно избран од групата 

составена од H, алкил, и алкиларил;  

секој R7 е независно права низа или разгранет 

алкил; 

Ar е арил, супституиран арил, хетероарил или 

супституиран хетероарил; и  

R8 и  R9 се секој независно H или алкил; и  

негови фармацевтски прифатливи соли.  

има уште 11 патентни барања 

 

(51)  B 32B 27/08, B 32B 38/06, B 32B 27/32  

(11)  12344   (13) Т1 

(21)  2022/131   (22) 03/03/2022 

(45) 30/04/2022 

(30)  102014004042  21/03/2014  DE; 

102014010691  21/03/2014  DE and 

102014010986  29/07/2014  DE 

(96)  19/03/2015 EP15712055.1 
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(97)  19/01/2022 EP3119603 

(73)  Loparex Germany GmbH & Co. KG 

Zweibrückenstraße 15-25, 91301 Forchheim, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  SEBALD, Ingrid; SCHMIDT, WERNER and 

GRIMM, FELIX 

(54)  ФОЛИЈА ЗА ПАКУВАЊЕ 

(57)  1  Фолија за пакување што содржи 

полимерна фолија ориентирана најмалку 1:2 

најмалку моноаксијално во насока на 

машината, истата не е втисната и нема 

втисната структура и истата е составена со 

најмалку 50 wt% од C2-C3 олефин полимери, 

нивни мешавини или нивни кополимери, што 

содржи најмалку петслојна конструкција 

составена од 

(a) опционално запечатлив слој (a), подобро 

базиран на полиолефини и кополимери на 

олефин на α,β-незаситени олефини што имаат 

2-3 јаглеродни атоми како надворешен слој, 

(б) слој промотор на лепливост (б), 

(ц) слој (ц) базиран на мешавина од LDPE и 

MDPE или мешавина од LDPE, MDPE и PP или 

со ефект на преграда базиран на кополимери 

на етилен/винил алкохол, поливинил алкохоли, 

полиамиди, кополиамиди, полиестери и / или 

полиетер-полиамид блок кополимери, 

(д) слој промотор на лепливост (д), и 

(е) опционално запечатлив слој (e) базиран на 

полиолефини и кополимери на олефин на α,β-

незаситени олефини што имаат 2-3 јаглеродни 

атоми како надворешен слој, 

што имаат вкупна дебелина ≤ 18 µm, подобро ≤ 

12 µm и издолжување до најмногу 1% при сила 

на истегнување од најмалку 3 N на 25 mm 

ширина во согласност со DIN EN ISO 527-3. 

има уште 12 патентни барања 

 

(51)  C 07D 499/00, C 07D 499/76, A 61K 

31/4439, A 61K 31/43A 61K 31/497, A 61P 31/04

  

(11)  12345   (13) Т1 

(21)  2022/133   (22) 03/03/2022 

(45) 30/04/2022 

(30)  2018073568  06/04/2018  JP 

(96)  05/04/2019 EP19781624.2 

(97)  26/01/2022 EP3778609 

(73)  FUJIFILM Corporation 26-30, Nishiazabu 2-

chome Minato-ku Tokyo 106-8620, JP 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  SHOJI Muneo; FURUYA Kentaro;  

MATSUURA Kei and NAKAE Tomofumi 

(54)  ДЕРИВАТИВИ НА ПЕНАМ ИЛИ НЕГОВИ 

СОЛИ, ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ И НИВНА 

УПОТРЕБА 

(57)  1  Соединение претставено со Општа 

Формула [1] или негова сол, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"во формулата, 

R1 претставува водороден атом или 

карбоксилна заштитна група; 

R2 претставува арил група која може да биде 

супституирана или хетероциклична група која 

може да биде супституирана;  

R3 претставува водороден атом или 

карбоксилна заштитна група; 

X1 претставува C1-6 алкилен група која може 

да биде супституирана, C2-6 алкенилен група 

која може да биде супституирана, C2-6 

алкинилен група која може да биде 

супституирана, двовалентна циклична 

јаглеводородна група која може да биде 

супституирана, или двовалентна моноциклична 
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заситена хетероциклична група која може да 

биде супституирана; 

A претставува хетероциклична група која може 

да биде супституирана; 

Q претставува двовалентна циклична амино 

група која може да биде супституирана или 

двовалентна хетероциклична група која може 

да биде супституирана; 

 Y1 претставува C1-6 алкилен група која 

може да биде супституирана, C2-6 алкенилен 

група која може да биде супституирана, C2-6 

алкинилен група која може да биде 

супституирана, група претставена со Формула -

N=CH-CH=N-, група претставена со Формула -

N=CH-CH=N-O-, група претставена со Формула 

-N=CH-CH2-, група претставена со Формула -

N=CHC(=O)-, група претставена со Формула -

NHC(=O)-, група претставена со Формула -

NHC(=O)CH2-, група претставена со Формула -

NHC(=O)NH-, група претставена со Формула -

NHC(=O) NH-O-, група претставена со Формула 

-NHC(=O)C(=O)NH-, група претставена со 

Формула -NHC(=O)C(=O)N(OH)-, група 

претставена со Формула -NHCH2C(=O)-, група 

претставена со Формула -NHS(=O)2NHC(=O)-, 

група претставена со Формула -

NHC(=O)NHS(=O)2-, или врска; 

X2 претставува група претставена со Општа 

Формула -NR4- (каде R4 претставува 

водороден атом, карбамоил група, C1-6 алкил 

група која може да биде супституирана, или 

хидроксил група која  може да биде заштитена), 

група претставена со Општа Формула -N+R5R6- 

(каде R5 и R6 се исти или различни меѓу себе и 

секој претставува C1-6 алкил група која може 

да биде супституирана, или во комбинација 

претставува C2-6 алкилен група која може да 

биде супституирана или C2-6 алкенилен група 

која може да биде супституирана), група 

претставена со Општа Формула -NR7-C(=O)-

NR8- (каде R7 и R8 се исти или различни меѓу 

себе и секој претставува водороден атом, C1-6 

алкил група која може да биде супституирана, 

или хидроксил група која може да биде 

заштитена), двовалентна циклична амино група 

која може да биде супституирана, двовалентна 

хетероциклична група која може да биде 

супституирана, или врска; 

Y2 претставува C1-6 алкилен група која може 

да биде супституирана, C2-6 алкенилен група 

која може да биде супституирана, 

C2-6 алкинилен група која може да биде 

супституирана, или врска; 

X3 претставува група претставена со Општа 

Формула -NR9- (каде R9 претставува 

водороден атом, C1-6 алкил група која може да 

биде супституирана, или хидроксил група која 

може да биде заштитена) или врска; и 

y3 претставува група претставена со Формула -

C(=O)-, група претставена со Формула -C(=O)-

C(=O)-, група претставена со Општа Формула -

C(=O)-C(=NR10a)- (каде R10a претставува C1-6 

алкокси група која може да биде супституирана, 

хидроксил група која може да биде заштитена, 

или уреидо група), или група претставена со 

Формула -N=CR11a- (каде R11a претставува 

карбамоил група која може да биде 

супституирана или карбоксил група која може 

да биде заштитена) ". 

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/337, A 61K 31/472, A 61K 31/495, 

A 61K 38/15, A 61K 45/06, A 61K 9/00, A 61P 

35/00  

(11)  12348   (13) Т1 

(21)  2022/134   (22) 03/03/2022 

(45) 30/04/2022 

(30)  201662413763 P  27/10/2016  US and 

201762560840 P  20/09/2017  US 

(96)  26/10/2017 EP17864117.1 

(97)  26/01/2022 EP3532059 

(73)  Celgene Quanticel Research, Inc. 9393 

Towne Centre Drive San Diego, CA 92129 , US 
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(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  STAFFORD, Jeffrey Alan and CHO, Robert 

(54)  КОМБИНИРАНА ТЕРАПИЈА ОД 

БРОМОДОМЕН И ЕКСТРА-ТЕРМИНАЛЕН 

ПРОТЕИНСКИ ИНХИБИТОР 

(57)  1  Комбинација на лекови за употреба во 

третирање на канцер или неопластична болест, 

која опфаќа  терапевтски ефективно количество 

од најмалку еден бромодомен и инхибитор на 

екстра-терминален протеин (BET), и 

терапевтски ефективно количество од најмалку 

еден хемотерапевтски агенс кој не го инхибира 

директно BET, при што најмалку едниот 

бромодомен и инхибиторот на екстра-

терминалниот протеин (BET) е 4-[2-

(циклопропилметокси)-5-

метилсулфонилфенил]-2-метилизохинолин-l-он 

или неговата фармацевтски прифатлива сол, и 

хемотерапевтскиот агенс е темозоломид. 

има уште 9 патентни барања 
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(51)  B 27B 1/00, B 27D 1/04, B 27L 5/00, B 27M 

1/08, B 27N 7/00  

(11)  12349   (13) Т1 

(21)  2022/135   (22) 04/03/2022 

(45) 30/04/2022 

(30)  1905756  29/05/2019  FR 

(96)  27/05/2020 EP20176871.0 

(97)  08/12/2021 EP3744492 

(73)  Neofor KM1 route du Puy 48000 Mende, 

FR 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  LESCURE, Jérôme 

(54)  МЕТОД ЗА ИЗРАБОТКА НА 

ПОВЕЌЕСЛОЈНИ ПАНЕЛИ ОД МАСИВНО 

ДРВО 

(57)  1  Метод за производство на повеќеслојни 

панели од масивно дрво што ги опфаќа 

следните чекори:  

- дрвени трупци со кора (1); 

- прво сечење на (2) трупците од дрвото со кора 

за да се формираат клинови; 

- парење (3) на наведените клинови; 

- ротирачко сечење (5) на клиновите по 

парењето, за да се формираат фурнири од 

масивно дрво со дебелина помеѓу 1mm и 

10mm; 

- пред-сечење (6) дрвени влакна, во 

споменатите фурнири од масивно дрво, на 

делови на кои се растегнуваат споменатите 

дрвени влакна; 

- континуирано сушење (8) на фурнирите од 

масивно дрво; 

- рачно или автоматско сортирање (9) на 

фурнирите од масивно дрво во зависност од 

најмалку еден критериум за визуелен квалитет, 

за да се формира прв степен на фурнири за 

изработка на надворешните слоеви на 

повеќеслојните панели од масивно дрво и втор 

степен на фурнири за изработка на 

внатрешните слоеви од повеќеслојните панели 

од масивно дрво;  

- изведување аранжмани на фурнири од 

масивно дрво со: 

i) размачкување лепак (10) на лицето на 

фурнирните што ќе бидат аранжирани; 

ii) составување (11) аранжмани од фурнир кои 

се состојат од мноштво фурнири од масивно 

дрво распоредени еден наспроти друг, со 

соодветните страни со лепак свртени една кон 

друга, така што да се залепат, секој аранжман 

на фурнир содржи прв степен на фурнир за 

секој надворешен слој и, доколку е потребно, 

еден или повеќе фурнири од втор степен како 

внатрешни слоеви; 

iii) пресирање (12) на аранжманите на фурнирот 

за да се формираат повеќеслојни панели од 

масивно дрво.  

има уште 7 патентни барања 
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(51)  C 07D 403/08, C 07D 413/14, C 07D 241/20, 

C 07D 241/28, C 07D 403/04, C 07D 417/04, C 

07D 403/14, C 07D 405/12, C 07D 413/04, A 61K 

31/497, A 61P 35/00  

(11)  12350   (13) Т1 

(21)  2022/137   (22) 04/03/2022 

(45) 30/04/2022 

(30)  201862640276P  08/03/2018  US; 

201862702230P  23/07/2018  US and 

201862745873P  15/10/2018  US 

(96)  07/03/2019 EP19768926.8 

(97)  26/01/2022 EP3762368 

(73)  Incyte Corporation 1801 Augustine Cut-Off 

Wilmington, DE 19803, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  SHEPARD, Stacey; FALAHATPISHEH, 

Nikoo; SHAO, Lixin and COMBS, Andrew P. 

(54)  АМИНОПИРАЗИН ДИОЛ СОЕДИНЕНИЈА 

КАКО PI3K-Y ИНХИБИТОРИ  

(57)  1  Соединение со формула (I):  

  

 

или негова фармацевтска прифатлива сол; 

кадешто:  

 

X1 е N или CR1; 

R1 е избран од H, D, хало, C1-6 алкил, C1-6 

алкокси, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-6 

халоалкил, C1-6халоалкокси, CN, OH, и NH2; 

R2 е C(O)NRc1Rd1; 

R3, R4 и R5 се се секој независно избрани од H, 

D, хало, CN, OH, C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, 

C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-6 алкокси, C1-6 

халоалкокси, цијано-C1-6 алкил, HO-C1-6 

алкил, C1-6 алкокси-C1-6 алкил, C3-6 

циклоалкил, амино, C1-6 алкиламино, ди(C1-6 

алкил)амино, и C(O)NRcRd, кадешто C1-6 

алкил е опционално супституиран со 2, 3, 4, 5, 
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или 6 D; 

R6, R7 и R8 се секој независно избрани од H, D, 

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

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

член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, 

C6-10 арил-C1-6 алкил-, C3-10 циклоалкил-C1-6 

алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-6 алкил-, (4-

10 член хетероциклоалкил)-C1-6 алкил-, 

C(O)Rb3, C(O)NRc3Rd3, C(O)NRc3(ORa3), 

C(O)ORa3, C(=NRe3)Rb3, C(=NOH)Rb3, 

C(=NCN)Rb3, и C(=NRe3)NRc3Rd3, кадешто C1-

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

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

4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-6 

алкил-, C3-10 циклоалкил-C1-6 алкил-, (5-10 

член хетероарил)-C1-6 алкил-, и (4-10 член 

хетероциклоалкил)-C1-6 алкил- од R6, R7, и R8 

се секој опционално супституирани со 2, 3, 4, 5, 

6, 7, или 8 независно избран RB супституенти; и 

кадешто C1-6 халоалкил на R6, R7, или R8 е 

опционално супституиран со 2, 3, или 4 

независно избран Y супституенти;  

секој Y е независно избран од D, хало, C1-6 

алкил, и C1-6 халоалкил;  

или R6 и R7 супституенти, заедно со 

прстенестите атоми кон коишто тие се сврзани 

формира C3-10 циклоалкил или 4-7 член 

хетероциклоалкил, секој од нив е опционално 

супституиран со 2, 3, или 4 независно избран  

RB супституенти;  

или R7 и R8 супституенти, заедно со 

прстенестите атоми кон коишто тие се сврзани 

формираат C3-10 циклоалкил или 4-7 член 

хетероциклоалкил, секој од нив е опционално 

супституиран со 2, 3, или 4 независно избран 

RB супституенти;  

Rc и Rd се секој независно избрани од H, C1-6 

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

алкинил, C6-10 арил, C3-7 циклоалкил, 5-10 

член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, 

C6-10 арил-C1-6 алкил-, C3-7 циклоалкил-C1-6 

алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-6 алкил-, и 

(4-10 член хетероциклоалкил)-C1-6 алкил-, 

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

алкинил, C6-10 арил, C3-7 циклоалкил, 5-10 

член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, 

C6-10 арил-C1-6 алкил-, C3-7 циклоалкил-C1-6 

алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-6 алкил-, и 

(4-10 член хетероциклоалкил)-C1-6 алкил- of Rc 

и Rd, се секој опционално супституиран со 2, 3, 

4, 5, 6, 7, или 8 независно избран RM 

супституенти;  

секој Rc1 и Rd1 е независно избран од H, C1-6 

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

алкинил, C3-10циклоалкил, 4-10 член 

хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-6 алкил-, C3-

10 циклоалкил-C1-6 алкил-, (5-10 член 

хетероарил)-C1-6 алкил-, и (4-10 член 

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

алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C3-10 

циклоалкил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 

арил-C1-6 алкил-, C3-10 циклоалкил-C1-6 

алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-6 алкил-, и 

(4-10 член хетероциклоалкил)-C1-6 алкил- од 

Rc1 и Rd1 се секој опционално супституирани 

со 2, 3, 4, 5, 6, 7, или 8 независно избрани RA 

супституенти;  

или било кој од Rc1 и Rdсе сврзани за истиот N 

атом, заедно со N атомот кон којшто тие се 

сврзани формираат  4-, 5-, 6-, или 7-член 

хетероциклоалкил група, кадешто 4-, 5-, 6-, или 

7-член хетероциклоалкил група е опционално 

супституирана со 2, 3, 4, 5, 6, 7, или 8 

независно избрани RA супституенти;  

секој Ra3, Rb3, Rc3, и Rd3 е независно избран 

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

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

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

хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-6 алкил-, C3-

10 циклоалкил-C1-6 алкил-, (5-10 член 

хетероарил)-C1-6 алкил-, и (4-10 член 

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

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

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

член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-6 

алкил-, C3-10 циклоалкил-C1-6 алкил-, (5-10 
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член хетероарил)-C1-6 алкил-, и (4-10 член 

хетероциклоалкил)-C1-6 алкил- од Ra3, Rb3, 

Rc3, и Rd3 се секој опционално супституирани 

со 2, 3, 4, 5, 6, 7, или 8 независно избрани RB 

супституенти;  

или, било кој од Rc3 и Rd3, се сврзани за 

истиот N атом, заедно со N атом кон којшто тие 

се сврзани формираат 5- или 6-член 

хетероарил или 4-, 5-, 6-, или 7-член 

хетероциклоалкил група, кадешто 5- или 6-член 

хетероарил или 4-, 5-, 6-, или 7-член 

хетероциклоалкил група е опционално 

супституиран 2, 3, 4, 5, 6, 7, или 8 независно 

избрани RB супституенти;  

секој Re3 е независно избран од H, OH, CN, C1-

6 алкил, C1-6алкокси, C1-6 халоалкил, C1-6 

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

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

4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-6 

алкил-, C3-10 циклоалкил-C1-6 алкил-, (5-10 

член хетероарил)-C1-6 алкил, и (4-10 член 

хетероциклоалкил)-C1-6 алкил-;  

секој RA е независно избран од D, хало, C1-6 

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

алкинил, C6-10 арил, C3-7 циклоалкил, 5-10 

член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, 

C6-10 арил-C1-6 алкил-, C3-7 циклоалкил-C1-6 

алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-6 алкил-, (4-

10 член хетероциклоалкил)-C1-6 алкил-, CN, 

NO2, ORa4, SRa4, NHORa4, C(O)Rb4, 

C(O)NRc4Rd4, C(O)NRc4(ORb4), C(O)ORa4, 

OC(O)Rb4, OC(O)NRc4Rd4, NRc4Rd4, 

NRc4NRc4Rd4, NRc4C(O)Rb4 , NRc4C(O)ORa4, 

NRc4C(O)NRc4Rd4, C(= NRe4)Rb4, C(= 

NOH)Rb4, C(=NCN)Rb4 , C(= NRe4)NRc4Rd4, 

NRc4C(=NRe4 )NRc4Rd4, NRc4C(=NRe4)Rb4, 

NRc4C(=NOH)NRc4Rd4, 

NRc4C(=NCN)NRc4Rd4, NRc4S(O)Rb4 , 

NRc4S(O)NRc4Rd4, NRc4S(O)2Rb4, 

NRc4S(O)2NRc4Rd4, 

S(O)Rb4,S(O)NRc4Rd4,S(O)2Rb4,S(O)2NRc4Rd

4,OS(O)(=NRe4)Rb4,OS(O)2Rb4,SF5,P(O)Rf4Rg

4,OP(O)(ORh4)(ORi4), P(O)(ORh4(ORi4), и 

BRj4Rk4 кадешто C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-

6 алкинил, C6-10 арил, C3-7 циклоалкил, 5-10 

член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, 

C6-10 арил-C1-6 алкил-, C3-7 циклоалкил-C1-6 

алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-6 алкил-, и 

(4-10 член хетероциклоалкил)-C1-6 алкил- или 

RA е опционално супституиран со 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

или 8 независно избрани RD супституенти; 

секој RB е независно избран од D, хало, C1-6 

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

алкинил, C6-10 арил, C3-7 циклоалкил, 5-10 

член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, 

C6-10 арил-C1-6 алкил-, C3-7 циклоалкил-C1-6 

алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-6 алкил-, (4-

10 член хетероциклоалкил)-C1-6 алкил-, CN, 

NO2, ORa2, SRa2, NHORa2, C(O)Rb2, 

C(O)NRc2Rd2, C(O)NRc2(ORb2), C(O)ORa2, 

OC(O)Rb2, OC(O)NRc2Rd2, NRc2Rd2, 

NRc2NRc2Rd2, NRc2C(O)Rb2, NRc2C(O)ORa2, 

NRc2C(O)NRc2Rd2, C(= NRe2)Rb2, C(= 

NOH)Rb2, C(=NCN)Rb2, C(= NRe2)NRc2Rd2, 

NRc2C(=NRe2)NR c2Rd2, NRc2C(=NRe2)Rb2, 

NRc2C(=NOH)NRc2Rd2, 

NRc2C(=NCN)NRc2Rd2, NRc2S(O)Rb2, 

NRc2S(O)NRc2Rd2, NRc2S(O)2Rb2, 

NRc2S(O)2NRc2Rd2, 

S(O)Rb2,S(O)NRc2Rd2,S(O)2Rb2,S(O)2NRc2Rd

2,OS(O)(=NRe2)Rb2,OS(O)2Rb2,SF5,P(O)Rf2Rg

2,OP(O)(ORh2)(ORi2), P(O)(ORh2)(ORi2), и 

BRj2Rk2, кадешто C1-6 алкил, C2-6 алкенил, 

C2-6 алкинил, C6-10 арил, C3-7 циклоалкил, 5-

10 член хетероарил, 4-10 член 

хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-6 алкил-, C3-

7 циклоалкил-C1-6 алкил-, (5-10 член 

хетероарил)-C1-6 алкил-, и (4-10 член 

хетероциклоалкил)-C1-6 алкил- од RB е 

опционално супституиран 2, 3, 4, 5, 6, 7, или 8 

независно избран RM супституенти;  

секој Ra2, Rb2, Rc2, и Rd2 е независно избран 

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

алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 арил, C3-7 

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

хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-6 алкил-, C3-
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7 циклоалкил-C1-6 алкил-, (5-10 член 

хетероарил)-C1-6 алкил-, и (4-10 член 

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

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

C3-7циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 

член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-6 

алкил-, C3-7 циклоалкил-C1-6 алкил-, (5-10 

член хетероарил)-C1-6 алкил-, и (4-10 член 

хетероциклоалкил)-C1-6 алкил- на Ra2, Rb2, 

Rc2, и Rd2 се секој опционално супституиран со 

2, 3, 4, 5, 6, 7, или 8 независно избран RM 

супституенти;  

или, било кој Rc2 и Rd2 се сврзани за истиот N 

атом, заедно со N атом кон којшто тие се 

сврзани формираат  5- или 6-член хетероарил 

или 4-, 5-, 6-, или 7-член хетероциклоалкил 

група, кадешто 5- или 6-член хетероарил или 4-

, 5-, 6, или 7-член хетероциклоалкил група е 

опционално супституиран  2, 3, 4, 5, 6, 7, или 8 

независно избрани RM супституенти;  

секој Re2 е независно избран од H, OH, CN, C1-

6 алкил, C1-6алкокси, C1-6халоалкил, C1-6 

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

10 арил, C3-7 циклоалкил, 5-10 член 

хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 

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

(5-10 член хетероарил)-C1-6 алкил-, и (4-10 

член хетероциклоалкил)-C1-6 алкил-;  

секој Rf2 и Rg2 е независно избран од H, C1-6 

алкил, C1-6 алкокси, C1-6 халоалкил, C1-6 

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

10 арил, C3-7 циклоалкил, 5-10 член 

хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 

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

(5-10 член хетероарил)-C1-6 алкил-, и (4-10 

член хетероциклоалкил)-C1-6 алкил-;  

секој Rh2 и Ri2 е независно избран од H, C1-6 

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

алкинил, C6-10 арил, C3-7 циклоалкил, 5-10 

член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, 

C6-10 арил-C1-6 алкил-, C3-7 циклоалкил-C1-6 

алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-6 алкил-, и 

(4-10 член хетероциклоалкил)-C1-6 алкил-; 

секој Rj2 и Rk2 е независно избран од OH, C1-6 

алкокси, и C1-6 халоалкокси;  

или било кој Rj2 и Rk2 се сврзани за истиот B 

атом, заедно со B атом кон којшто тие се 

сврзани формираат  5- или 6-член 

хетероциклоалкил група опционално 

супституиран со 2, 3, или 4 супституенти 

независно избран од C1-6 алкил и C1-

6халоалкил; 

секој Ra4, Rb4, Rc4, и Rd4 е независно избрани 

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

алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 арил, C3-7 

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

хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-6 алкил-, C3-

7 циклоалкил-C1-6 алкил-, (5-10 член 

хетероарил)-C1-6 алкил-, и (4-10 член 

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

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

C3-7 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 

член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-6 

алкил-, C3-7 циклоалкил-C1-6 алкил-, (5-10 

член хетероарил)-C1-6 алкил-, и (4-10 член 

хетероциклоалкил)-C1-6 алкил- на Ra4, Rb4, 

Rc4, и Rd4 се секој опционално супституирани 

со 2, 3, 4, 5, 6, 7, или 8 независно избран RD 

супституенти;  

или, било кој Rc4 и Rd4 се сврзани за истиот N 

атом, заедно со N атом кон којшто тие се 

сврзани формираат 5- или 6-член хетероарил 

или 4-, 5-, 6-, или 7-член хетероциклоалкил 

група, кадешто 5-или 6-член хетероарил или 4-, 

5-, 6-, или 7-член хетероциклоалкил група е 

опционално супституиран  2, 3, 4, 5, 6, 7, или 8 

независно избрани RD супституенти;  

секој Re4 е независно избран од H, OH, CN, C1-

6 алкил, C1-6 алкокси, C1-6халоалкил, C1-6 

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

10 арил, C3-7 циклоалкил, 5-10 член 

хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 

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

(5-10 член хетероарил)-C1-6 алкил-, и (4-10 

член хетероциклоалкил)-C1-6 алкил-;  

секој Rf4 и Rg4 е независно избран од H, C1-6 
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алкил, C1-6 алкокси, C1-6халоалкил, C1-6 

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

10 арил, C3-7 циклоалкил, 5-10 член 

хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 

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

(5-10 член хетероарил)-C1-6 алкил-, и (4-10 

член хетероциклоалкил)-C1-6 алкил-; 

секој Rh4 и Ri4 е независно избран од H, C1-6 

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

алкинил, C6-10 арил, C3-7 циклоалкил, 5-10 

член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, 

C6-10 арил-C1-6 алкил-, C3-7 циклоалкил-C1-6 

алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-6 алкил-, и 

(4-10 член хетероциклоалкил)-C1-6 алкил-; 

секој Rj4 и Rk4 е независно избран од OH, C1-6 

алкокси, и C1-6 халоалкокси;  

или било кој Rj4 и Rk4 се сврзани за истиот B 

атом, заедно со B атом кон којшто тие се 

сврзани формира 5- или 6-член 

хетероциклоалкил група опционално 

супституирани со 2, 3, или 4 супституенти 

независно избрани од C1-6 алкил и C1-

6халоалкил; 

секој RD е независно избран од H, D, хало, C1-6 

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

алкинил, C6-10 арил, C3-7 циклоалкил, 5-10 

член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, 

C6-10 арил-C1-6 алкил-, C3-7 циклоалкил-C1-6 

алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-6 алкил-, (4-

10 член хетероциклоалкил)-C1-6 алкил-, CN, 

NO2, ORa5, SRa5, NHORa5, C(O)Rb5, 

C(O)NRc5Rd5, C(O)NRc5(oRb5), C(O)ORa5, 

OC(O)Rb5, OC(O)NRc5Rd5, NRc5Rd5, 

NRc5NRc5Rd5, NRc5C(O)Rb5, NRc5C(O)ORa5, 

NRc5C(O)NRc5Rd5, C(=NRe5)Rb5, 

C(=NOH)Rb5, C(= NCN)Rb5, C(= 

N)Re5NRc5Rd5, NRc5C(=NRe5)NRc5Rd5, 

NRc5C(=NRe5)Rb5, NRc5C(=NOH)NRc5Rd5, 

NRc5C(=NCN)NRc5Rd5, NRc5S(O)Rb5, 

NRc5S(O)NRc5Rd5, NRc5S(O)2Rb5, 

NRc5S(O)2NRc5Rd5, S(O)Rb5, S(O)NRc5Rd5, 

S(O)2Rc5, S(O)2NRc5Rd5, OS(O)(=NRe5)Rb5, 

OS(O)2Rb5, SF5, P(O)Rf5Rg5, 

OP(O)(ORh5)(ORi5), P(O)(ORh5)(ORi5), и 

BRj5Rk5, кадешто C1-6 алкил, C2-6 алкенил, 

C2-6 алкинил, C6-10 арил, C3-7 циклоалкил, 5-

10 член хетероарил, 4-10 член 

хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-6 алкил-, C3-

7 циклоалкил-C1-6 алкил-, (5-10 член 

хетероарил)-C1-6 алкил-, и (4-10 член 

хетероциклоалкил)-C1-6 алкил- од RD се секој 

опционално супституиран со 2, 3, или 4 

независно избран RE супституенти; секој Ra5, 

Rb5, Rc5, и Rd5 е независно избран од H, C1-6 

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

алкинил, C6-10 арил, C3-7 циклоалкил, 5-10 

член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, 

C6-10 арил-C1-6 алкил-, C3-7 циклоалкил-C1-6 

алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-6 алкил-, и 

(4-10 член хетероциклоалкил)-C1-6 алкил-, 

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

алкинил, C6-10 арил, C3-7циклоалкил, 5-10 

член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, 

C6-10 арил-C1-6 алкил-, C3-7 циклоалкил-C1-6 

алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-6 алкил-, и 

(4-10 член хетероциклоалкил)-C1-6 алкил- од 

Ra5, Rb5, Rc5, и Rd5 се секој опционално 

супституирани со 2, 3, или 4 независно избрани 

RE супституенти;  

или, било кој Rc5 и Rd5 се сврзани за истиот N 

атом, заедно со N атом кон којшто тие се 

сврзани формираат 5- или 6-член хетероарил 

или 4-, 5-, 6-, или 7-член хетероциклоалкил 

група, кадешто 5- или 6-член хетероарил или 4-

, 5-, 6-, или 7-член хетероциклоалкил група е 

опционално супституирана со 2, 3, или 4 

независно избрани RE супституенти;  

секој Re5 е независно избран од H, OH, CN, C1-

6 алкил, C1-6алкокси, C1-6халоалкил, C1-6 

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

10 арил, C3-7 циклоалкил, 5-10 член 

хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 

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

(5-10 член хетероарил)-C1-6 алкил-, и (4-10 

член хетероциклоалкил)-C1-6 алкил-;  

секој Rf5 и Rg5 е независно избран од H, C1-6 
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алкил, C1-6 алкокси, C1-6 халоалкил, C1-6 

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

10 арил, C3-7 циклоалкил, 5-10 член 

хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 

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

(5-10 член хетероарил)-C1-6 алкил-, и (4-10 

член хетероциклоалкил)-C1-6 алкил-;  

секој Rh5 и Ri5 е независно избран од H, C1-6 

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

алкинил, C6-10 арил, C3-7 циклоалкил, 5-10 

член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, 

C6-10 арил-C1-6 алкил-, C3-7 циклоалкил-C1-6 

алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-6 алкил-, и 

(4-10 член хетероциклоалкил)-C1-6 алкил-;  

секој Rj5 и Rk5 е независно избран од OH, C1-6 

алкокси, и C1-6 халоалкокси;  

или било кој Rjs и Rk5 се сврзани за истиот B 

атом, заедно со B атом кон којшто тие се 

сврзани формираат 5- или 6-член 

хетероциклоалкил група опционално 

супституиран со 2, 3, или 4 супституенти 

независно избрани од C1-6 алкил и C1-6 

халоалкил; 

секој RE е независно избран од H, D, хало, C1-6 

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

алкинил, C6-10 арил, C3-7 циклоалкил, 5-10 

член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, 

C6-10 арил-C1-6 алкил-, C3-7 циклоалкил-C1-6 

алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-6 алкил-, и 

(4-10 член хетероциклоалкил)-C1-6 алкил-, CN, 

NO2, ORa6, SRa6, NHORa6, C(O)Rb6, 

C(O)NRc6Rd6, C(O)NRc6(ORb6), C(O)ORa6, 

OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6, NRc6Rd6, 

NRc6NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6 , NRc6C(O)ORa6, 

NRc6C(O)NRc6Rd6, C(=NRe6)Rb6, C(=NOH)R 

b6 , C(= NCN)Rb6, C(=NRe6)NRc6Rd6 ,  

NRc6C(=NRe6)NRc6Rd6, NRc6C(=NRe6)Rb6,  

NRc6C(=NOH)NRC6Rd6, 

NRc6C(=NCN)NRc6Rd6, NRc6S(O)Rb6, 

NRc6S(O)NRc6Rd6, NRc6S(O)2Rb6, 

NRc6S(O)2NRc6Rd6, S(O)Rb6, S(O)NRc6Rd6, 

S(O)2Rc6, S(O)2NRc6Rd6, OS(O)(=NRe6)Rb6, 

OS(O)2Rb6, SF5, P(O)Rf6Rg6, 

OP(O)(ORh6)(ORi6), P(O)(ORh6)(ORi6), и 

BRj6Rk6, кадешто C1-6 алкил, C2-6 алкенил, 

C2-6 алкинил, C6-10 арил, C3-7 циклоалкил, 5-

10 член хетероарил, 4-10 член 

хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-6 алкил-, C3-

7 циклоалкил-C1-6 алкил-, (5-10 член 

хетероарил)-C1-6 алкил-, и (4-10 член 

хетероциклоалкил)-C1-6 алкил- од RE се секој 

опционално супституирани со 2, 3, 4, 5, 6, 7 или 

8 независно избран RG супституенти; 

секој Ra6, Rb6, Rc6, и Rd6 е независно избран 

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

алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 арил, C3-7 

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

хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-6 алкил-, C3-

7 циклоалкил-C1-6 алкил-, (5-10 член 

хетероарил)-C1-6 алкил-, и (4-10 член 

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

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

C3-7 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 

член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-6 

алкил-, C3-7 циклоалкил-C1-6 алкил-, (5-10 

член хетероарил)-C1-6 алкил-, и (4-10 член 

хетероциклоалкил)-C1-6 алкил- од Ra6, Rb6, 

Rc6, и Rd6 се секој опционално супституиран со 

2, 3, 4, 5, 6, 7, или 8 независно избран RG 

супституенти;  

или, било кој Rc6 и Rd6 се сврзани за истиот N 

атом, заедно со N атом кон којшто тие се 

сврзани формираат 5- или 6-член хетероарил 

или 4-, 5-, 6-, или 7-член хетероциклоалкил 

група, кадешто 5- или 6-член хетероарил или 4-

, 5-, 6-, или 7-член хетероциклоалкил група е 

опционално супституиран 2, 3, 4, 5, 6, 7, или 8 

независно избран RG супституенти;  

секој Re6 е независно избран од H, OH, CN, C1-

6 алкил, C1-6 алкокси, C1-6 халоалкил, C1-6 

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

10 арил, C3-7 циклоалкил, 5-10 член 

хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 

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

(5-10 член хетероарил)-C1-6 алкил-, и (4-10 

член хетероциклоалкил)-C1-6 алкил-;  
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секој Rf6 и Rg6 е независно избран од H, C1-6 

алкил, C1-6 алкокси, C1-6 халоалкил, C1-6 

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

10 арил, C3-7 циклоалкил, 5-10 член 

хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 

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

(5-10 член хетероарил)-C1-6 алкил-, и (4-10 

член хетероциклоалкил)-C1-6 алкил-;  

секој Rh6 и Ri6 е независно избран од H, C1-6 

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

алкинил, C6-10 арил, C3-7 циклоалкил, 5-10 

член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, 

C6-10 арил-C1-6 алкил-, C3-7 циклоалкил-C1-6 

алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-6 алкил-, и 

(4-10 член хетероциклоалкил)-C1-6 алкил-;  

секој Rj6 и Rk6 е независно избран од OH, C1-6 

алкокси, и C1-6 халоалкокси;  

или било кој Rj6 и Rk6 се сврзани за истиот B 

атом, заедно со B атом кон којшто тие се 

сврзани формираат 5- или 6-член 

хетероциклоалкил група опционално 

супституирани со 2, 3, или 4 супституенти 

независно избрани од C1-6 алкил и C1-6 

халоалкил; 

секој RG е независно избран од H, D, хало, CN, 

NO2, SF5, C1-6 алкил, C1-6 алкокси, C1-6 

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

арил, C3-7 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 

4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-6 

алкил-, C3-7 циклоалкил-C1-6 алкил-, (5-10 

член хетероарил)-C1-6 алкил-, и (4-10 член 

хетероциклоалкил)-C1-6 алкил; и  

секој RM е независно избран од H, D, OH, NO2, 

CN, хало, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 

алкинил, C1-6 халоалкил, цијано-C1-6 алкил, 

HO-C1-6 алкил, C1-6 алкокси-C1-6 алкил, C6-10 

арил, C3-7 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 

4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-6 

алкил-, C3-7 циклоалкил-C1-6 алкил-, (5-10 

член хетероарил)-C1-6 алкил-, (4-10 член 

хетероциклоалкил)-C1-6 алкил, C1-6 алкокси, 

C1-6 халоалкокси, амино, C1-6 алкиламино, 

ди(C1-6 алкил)амино, тио, C1-6 алкилтио, C1-6 

алкилсулфинил, C1-6 алкилсулфонил, 

карбамил, C1-6 алкилкарбамил, ди(C1-6 

алкил)карбамил, карбокси, C1-6 алкилкарбонил, 

C1-4 алкоксикарбонил, C1-6 

алкилкарбониламино, C1-6 

алкилсулфониламино, аминосулфонил, C1-6 

алкиламиносулфонил, ди(C1-6 

алкил)аминосулфонил, аминосулфониламино, 

C1-6 алкиламиносулфониламино, ди(C1-6 

алкил)аминосулфониламино, 

аминокарбониламино, C1-6 

алкиламинокарбониламино, и ди(C1-6 

алкил)аминокарбониламино.  

има уште 18 патентни барања 

 

(11)  12351   (13) Т1 

(21)  2022/138   (22) 07/03/2022 

(45) 30/04/2022 

(30)  201662420147 P  10/11/2016  US 

(96)  10/11/2017 EP17870565.3 

(97)  08/12/2021 EP3539026 

(73)  Swirlds, Inc. 3400 N Central Expwy, Ste. 

470, Richardson, TX 75080, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  BAIRD, Leemon C., III 

(54)  МЕТОДИ И АПАРАТИ ЗА 

ДИСТРИБУИРАНА БАЗА НА ПОДАТОЦИ 

ВКЛУЧУВАЈЌИ АНОНИМНИ ЗАПИСИ 

(57)  1  Апарат, назначено со тоа, што содржи: 

дел од примерок од дистрибуирана база на 

податоци (114) на прв компјутерски уред (110) 

конфигуриран да биде вклучен во рамките на 

мнозинство на компјутерски уреди (110, 120, 

130, 140) што спроведуваат преку мрежа (105) 

оперативно поврзана на мнозинството на 

компјутерски уреди (110, 120, 130, 140), 

дистрибуираната база на податоци (100) што 

вклучува прв запис логично поврзан со прв 
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јавен клуч што е во врска со првиот 

компјутерски уред (110); и  

процесор (111) на првиот компјутерски уред 

(110) оперативно поврзана на делот од 

примерокот од дистрибуираната база на 

податоци (114), 

процесорот (111) е конфигуриран да: 

прима од втор компјутерски уред (120) од 

мнозинството на компјутерски уреди (110, 120, 

130, 140), прв јавен клуч што е во врска со 

вториот компјутерски уред (120) и (1) шифриран 

со првиот јавен клуч што е во врска со првиот 

компјутерски уред (110) и (2) логично поврзан 

со втор запис од дистрибуираната база на 

податоци (100); 

го шифрира, на првиот компјутерски уред (110), 

првиот јавен клуч што е во врска со вториот 

компјутерски уред (120) со приватен клуч 

спарен со првиот јавен клуч што е во врска со 

првиот компјутерски уред (110); 

праќа до вториот компјутерски уред (120) втор 

јавен клуч (1) што е во врска со првиот 

компјутерски уред (110), (2) логично поврзан со 

трет запис од дистрибуираната база на 

податоци (100) и (3) шифриран со втор јавен 

клуч што е во врска со вториот компјутерски 

уред (120) и логично поврзан со четврти запис 

од дистрибуираната база на податоци (100); 

дефинира команда за пренос со извршување на 

лексикографска споредба помеѓу вториот јавен 

клуч што е во врска со првиот компјутерски 

уред (110) и првиот јавен клуч што е во врска со 

вториот компјутерски уред (120); и  

испрати сигнал за објавување во 

дистрибуираната база на податоци (100) на 

командата за пренос конфигурирана да 

пренесе вредност од првиот запис до еден од 

вториот запис или третиот запис базирано на 

лексикографската споредба и од четвртиот 

запис до еден од вториот запис или третиот 

запис базирано на лексикографската споредба, 

командата за пренос потпишана со приватниот 

клуч. 

има уште 12 патентни барања 
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ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА  

ПАТЕНТИТЕ / PASQYRA E PATENTAVE SIPAS KLASIFIKIMIT 

NDËRKOMBËTAR TË PATENTAVE 

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) / Kodi sipas klasifikimit ndërkombëtar të 

patentave (KNP) 

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) – основен / Kodi sipas klasifikimit 

ndërkombëtar të patentave (KNP) - bazë 

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

dokumentit 

 

 
 

(51) (51) основен / bazë (11) (13) 

8A61P27/16 8C07J9/00 12333 T1 

8C07F1/02 8C07F1/02 12334 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 12310 T1 

8A61P35/00 8A61P35/00 12324 T1 

8C12N15/40 8C12N15/86 12312 T1 

8A61K39/00 8A61K39/00 12313 T1 

8A61P35/00 8A61K39/00 12313 T1 

8C07K16/28 8A61K39/00 12313 T1 

8A61K31/53 8C07D239/48 12315 T1 

8A61K47/10 8A61K9/107 12316 T1 

8A61K47/22 8A61K9/107 12316 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 12325 T1 

8A61K47/10 8A61K9/00 12338 T1 

8A61P35/04 8A61K9/20 12339 T1 

8A61P35/00 8A61K45/06 12341 T1 

8B32B27/08 8B32B27/08 12344 T1 

8C07J43/00 8C07J43/00 12346 T1 

8C07J5/00 8C07J43/00 12346 T1 

8A61P33/14 8C07D487/04 12326 T1 

8A61K31/4245 8A61K31/4245 12328 T1 

8C07D413/12 8A61K31/4245 12328 T1 

8A61K31/337 8A61K31/337 12348 T1 

8A61K31/472 8A61K31/337 12348 T1 

8A61P35/00 8C07D241/20 12350 T1 

8C07D241/28 8C07D241/20 12350 T1 

8B01D53/94 8B01D53/94 12321 T1 

8C12N15/10 8C12N15/10 12330 T1 

8A61P25/16 8C07J9/00 12333 T1 

8A61P25/24 8C07J9/00 12333 T1 

8C07J13/00 8C07J9/00 12333 T1 

8A61P35/00 8C07K16/28 12310 T1 

8C12M1/12 8C12M1/00 12323 T1 

8C07K14/195 8C07K14/195 12336 T1 

8A61P43/00 8A61P35/00 12324 T1 

8C07K16/22 8A61P35/00 12324 T1 

8A61K38/00 8A61K38/00 12314 T1 

8C07D401/04 8C07D239/48 12315 T1 

8A61K36/68 8A61K36/68 12317 T1 

8B32B27/08 8B32B27/08 12342 T1 

8A61P25/00 8C07F9/28 12343 T1 

8A61K31/497 8C07D499/00 12345 T1 

8C07J17/00 8A61K31/567 12318 T1 

8C07J21/00 8C07J43/00 12346 T1 

8C07D487/04 8C07D487/04 12326 T1 

8H02M7/06 8H02M7/06 12347 T1 

8C07D271/06 8A61K31/4245 12328 T1 

8A61K45/06 8A61K31/337 12348 T1 

8B27B1/00 8B27N7/00 12349 T1 

8B27D1/04 8B27N7/00 12349 T1 

8B27L5/00 8B27N7/00 12349 T1 

8C07D403/04 8C07D241/20 12350 T1 

8C07D403/14 8C07D241/20 12350 T1 

8C07D405/12 8C07D241/20 12350 T1 

8A61B18/22 8A61B18/22 12320 T1 

8C12Q1/68 8C12N15/10 12330 T1 

8C40B50/06 8C12N15/10 12330 T1 

8A61P25/14 8C07J9/00 12333 T1 

8A61P25/22 8C07J9/00 12333 T1 

8A61P3/04 8C07J9/00 12333 T1 
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8G10L21/038 8G10L21/038 12322 T1 

8F01N3/021 8F01N3/021 12311 T1 

8A61K9/107 8A61K9/107 12316 T1 

8A61K8/37 8A61K9/00 12338 T1 

8A61P33/14 8A61K9/00 12338 T1 

8A61Q7/00 8A61K9/00 12338 T1 

8A61K31/137 8A61K45/06 12341 T1 

8A61P17/00 8A61K36/68 12317 T1 

8A61P25/28 8C07F9/28 12343 T1 

8C07F9/44 8C07F9/28 12343 T1 

8B32B27/32 8B32B27/08 12344 T1 

8A61K31/431 8C07D499/00 12345 T1 

8A61P3/00 8A61K31/567 12318 T1 

8C07J13/00 8A61K31/567 12318 T1 

8A61K31/5377 8C07D487/04 12326 T1 

8A61P33/02 8C07D487/04 12326 T1 

8C07D271/10 8A61K31/4245 12328 T1 

8C07D413/06 8A61K31/4245 12328 T1 

8A61K31/497 8C07D241/20 12350 T1 

8C07D413/04 8C07D241/20 12350 T1 

8C07J21/00 8C07J9/00 12333 T1 

8A61K33/14 8C07F1/02 12334 T1 

8C12N15/74 8C07K14/195 12336 T1 

8A61P9/04 8A61P35/00 12324 T1 

8A61P9/08 8A61P35/00 12324 T1 

8C07D491/20 8C07D239/48 12315 T1 

8C07D498/08 8C07D239/48 12315 T1 

8C07D209/08 8A61P31/14 12337 T1 

8A61K38/13 8A61K9/00 12338 T1 

8A61P17/14 8A61K9/00 12338 T1 

8A61K31/131 8A61K45/06 12341 T1 

8A61K31/498 8A61K45/06 12341 T1 

8A61K31/704 8A61K45/06 12341 T1 

8A61K33/36 8A61K45/06 12341 T1 

8A61K36/739 8A61K36/68 12317 T1 

8C07F9/38 8C07F9/28 12343 T1 

8B32B38/06 8B32B27/08 12344 T1 

8A61K31/567 8A61K31/567 12318 T1 

8C07J31/00 8A61K31/567 12318 T1 

8C07J1/00 8C07J43/00 12346 T1 

8C07J15/00 8C07J43/00 12346 T1 

8C07J31/00 8C07J43/00 12346 T1 

8C07J7/00 8C07J43/00 12346 T1 

8A61K31/519 8C07D487/04 12326 T1 

8A61K31/553 8C07D487/04 12326 T1 

8H02J9/06 8H02M7/06 12347 T1 

8B27M1/08 8B27N7/00 12349 T1 

8A61P23/00 8C07J9/00 12333 T1 

8A61P25/30 8C07J9/00 12333 T1 

8C07J9/00 8C07J9/00 12333 T1 

8C07D487/04 8C07D487/04 12335 T1 

8A61K39/00 8C07K16/28 12310 T1 

8A61P9/14 8A61P35/00 12324 T1 

8C07K16/30 8A61K39/00 12313 T1 

8C07K16/46 8A61K39/00 12313 T1 

8A61K38/08 8A61K38/00 12314 T1 

8C07D401/14 8C07D239/48 12315 T1 

8C07D491/048 8C07D239/48 12315 T1 

8C07D491/056 8C07D239/48 12315 T1 

8A61K31/593 8A61K9/107 12316 T1 

8A61P31/14 8A61P31/14 12337 T1 

8A61K31/4174 8A61K9/00 12338 T1 

8A61K9/08 8A61K9/00 12338 T1 

8A61P31/10 8A61K9/00 12338 T1 

8C07K14/47 8C07K14/47 12340 T1 

8A61K33/24 8A61K45/06 12341 T1 

8A61K45/06 8A61K45/06 12341 T1 

8A61K31/66 8C07F9/28 12343 T1 

8C07F9/28 8C07F9/28 12343 T1 

8C07J41/00 8A61K31/567 12318 T1 

8A61K31/58 8C07J43/00 12346 T1 

8A61K31/52 8C07D487/04 12326 T1 

8A01H4/00 8A01H4/00 12327 T1 

8C12N5/00 8A01H4/00 12327 T1 

8C07D413/04 8A61K31/4245 12328 T1 

8A61K38/15 8A61K31/337 12348 T1 

8A61K9/00 8A61K31/337 12348 T1 

8A61P35/00 8A61K31/337 12348 T1 

8C07D241/20 8C07D241/20 12350 T1 

8C07D413/14 8C07D241/20 12350 T1 

8C40B40/06 8C12N15/10 12330 T1 

8A61K31/575 8C07J9/00 12333 T1 
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8A61P1/14 8C07J9/00 12333 T1 

8A61P25/00 8C07J9/00 12333 T1 

8A61P43/00 8C07J9/00 12333 T1 

8A61P9/00 8C07J9/00 12333 T1 

8A61P9/10 8C07J9/00 12333 T1 

8G01N33/574 8C07K16/28 12310 T1 

8C12M1/00 8C12M1/00 12323 T1 

8A61P37/04 8A61P35/00 12324 T1 

8A61P9/10 8A61P35/00 12324 T1 

8A61K48/00 8C12N15/86 12312 T1 

8C12N5/10 8C12N15/86 12312 T1 

8C07D403/04 8C07D239/48 12315 T1 

8C07D405/14 8C07D239/48 12315 T1 

8C07D413/14 8C07D239/48 12315 T1 

8A61P35/00 8C07K16/28 12325 T1 

8A61K31/167 8A61K9/00 12338 T1 

8A61K31/136 8A61K45/06 12341 T1 

8A61K31/4453 8A61K45/06 12341 T1 

8B32B15/08 8B32B27/08 12342 T1 

8C08J11/04 8B32B27/08 12342 T1 

8A61P25/00 8A61K31/567 12318 T1 

8C07J9/00 8A61K31/567 12318 T1 

8A61P25/00 8C07J43/00 12346 T1 

8A61K31/53 8A61K31/53 12331 T1 

8A61P25/08 8C07J9/00 12333 T1 

8A61P25/20 8C07J9/00 12333 T1 

8A61P25/28 8C07J9/00 12333 T1 

8A61P29/00 8C07J9/00 12333 T1 

8A61P35/00 8C07K14/195 12336 T1 

8C07K14/52 8C07K14/195 12336 T1 

8A61P37/02 8A61P35/00 12324 T1 

8C07K14/72 8A61K38/00 12314 T1 

8A61P35/00 8C07D239/48 12315 T1 

8C07D239/48 8C07D239/48 12315 T1 

8A61K31/573 8A61K9/107 12316 T1 

8A61K47/24 8A61K9/00 12338 T1 

8A61K8/63 8A61K9/00 12338 T1 

8A61P23/02 8A61K9/00 12338 T1 

8A61K9/20 8A61K9/20 12339 T1 

8A61P35/00 8A61K9/20 12339 T1 

8A61K31/5375 8A61K45/06 12341 T1 

8B32B27/32 8B32B27/08 12342 T1 

8C07F9/02 8C07F9/28 12343 T1 

8C07F9/6558 8C07F9/28 12343 T1 

8A61K31/4439 8C07D499/00 12345 T1 

8A61P31/04 8C07D499/00 12345 T1 

8A61K31/566 8A61K31/567 12318 T1 

8C07J13/00 8C07J43/00 12346 T1 

8A61K31/53 8C07D487/04 12326 T1 

8A61K31/5025 8C07D471/04 12329 T1 

8C07D403/08 8C07D241/20 12350 T1 

8C07D417/04 8C07D241/20 12350 T1 

8A61P25/04 8C07J9/00 12333 T1 

8A61P25/18 8C07J9/00 12333 T1 

8C07J41/00 8C07J9/00 12333 T1 

8C07K16/30 8C07K16/28 12310 T1 

8C07K14/24 8C07K14/195 12336 T1 

8C12N15/70 8C07K14/195 12336 T1 

8A61P9/12 8A61P35/00 12324 T1 

8F01N3/10 8F01N3/021 12311 T1 

8C12N15/86 8C12N15/86 12312 T1 

8A61K38/04 8A61K38/00 12314 T1 

8A61K31/506 8C07D239/48 12315 T1 

8C07D519/00 8C07D239/48 12315 T1 

8A61P17/06 8A61K9/107 12316 T1 

8C07D209/26 8A61P31/14 12337 T1 

8A61K31/245 8A61K9/00 12338 T1 

8A61K47/14 8A61K9/00 12338 T1 

8A61K9/00 8A61K9/00 12338 T1 

8A61P17/06 8A61K9/00 12338 T1 

8A61K31/4439 8A61K9/20 12339 T1 

8A61K9/14 8A61K9/20 12339 T1 

8G01N33/50 8A61K45/06 12341 T1 

8C07F9/40 8C07F9/28 12343 T1 

8C07D499/00 8C07D499/00 12345 T1 

8C07D499/76 8C07D499/00 12345 T1 

8C07J7/00 8A61K31/567 12318 T1 

8A61K31/57 8C07J43/00 12346 T1 

8A61K31/573 8C07J43/00 12346 T1 

8C07J3/00 8C07J43/00 12346 T1 

8A61P29/00 8C07D471/04 12329 T1 

8C07D471/04 8C07D471/04 12329 T1 
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8C07F9/60 8C07D471/04 12329 T1 

8A61K31/495 8A61K31/337 12348 T1 

8B27N7/00 8B27N7/00 12349 T1 

 

 

 

 

 

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ / PASQYRA SIPAS PRONARËVE TË SË 

DREJTËS SË PATENTAVE 

 

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

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

patentave (KNP) 

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

dokumentit 

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

Aboca S.p.A. Società Agricola A 61P 17/00 MK/P/2021/0626 T1 

Aboca S.p.A. Società Agricola A 61K 36/68 MK/P/2021/0626 T1 

Aboca S.p.A. Società Agricola A 61K 36/739 MK/P/2021/0626 T1 

Advanced Biodesign A 61K 45/06 MK/P/2021/0185 T1 

Advanced Biodesign A 61K 33/24 MK/P/2021/0185 T1 

Advanced Biodesign A 61K 31/136 MK/P/2021/0185 T1 

Advanced Biodesign A 61K 31/137 MK/P/2021/0185 T1 

Advanced Biodesign A 61K 31/4453 MK/P/2021/0185 T1 

Advanced Biodesign A 61K 31/498 MK/P/2021/0185 T1 

Advanced Biodesign A 61K 31/5375 MK/P/2021/0185 T1 

Advanced Biodesign A 61K 31/704 MK/P/2021/0185 T1 

Advanced Biodesign A 61P 35/00 MK/P/2021/0185 T1 

Advanced Biodesign G 01N 33/50 MK/P/2021/0185 T1 

Advanced Biodesign A 61K 33/36 MK/P/2021/0185 T1 

Advanced Biodesign A 61K 31/131 MK/P/2021/0185 T1 

AnaptysBio, Inc. A 61P 35/00 MK/P/2020/1025 T1 

AnaptysBio, Inc. C 07K 16/28 MK/P/2020/1025 T1 

Aragon Pharmaceuticals, Inc. A 61P 35/00 MK/P/2021/0638 T1 

Aragon Pharmaceuticals, Inc. A 61K 31/4439 MK/P/2021/0638 T1 

Aragon Pharmaceuticals, Inc. A 61K 9/14 MK/P/2021/0638 T1 

Aragon Pharmaceuticals, Inc. A 61K 9/20 MK/P/2021/0638 T1 

Aragon Pharmaceuticals, Inc. A 61P 35/04 MK/P/2021/0638 T1 

Aurigene Discovery Technologies Limited C 07D 413/06 MK/P/2022/0115 T1 

Aurigene Discovery Technologies Limited C 07D 413/04 MK/P/2022/0115 T1 

Aurigene Discovery Technologies Limited C 07D 271/10 MK/P/2022/0115 T1 

Aurigene Discovery Technologies Limited C 07D 271/06 MK/P/2022/0115 T1 
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Aurigene Discovery Technologies Limited C 07D 413/12 MK/P/2022/0115 T1 

Aurigene Discovery Technologies Limited A 61K 31/4245 MK/P/2022/0115 T1 

Beco Invest B.V. C 12M 1/00 MK/P/2021/0821 T1 

Beco Invest B.V. C 12M 1/12 MK/P/2021/0821 T1 

Bristol-Myers Squibb Company C 07D 471/04 MK/P/2022/0125 T1 

Bristol-Myers Squibb Company A 61P 29/00 MK/P/2022/0125 T1 

Bristol-Myers Squibb Company C 07F 9/60 MK/P/2022/0125 T1 

Bristol-Myers Squibb Company A 61K 31/5025 MK/P/2022/0125 T1 

Celgene Quanticel Research, Inc. A 61K 31/495 MK/P/2022/0134 T1 

Celgene Quanticel Research, Inc. A 61K 31/337 MK/P/2022/0134 T1 

Celgene Quanticel Research, Inc. A 61K 31/472 MK/P/2022/0134 T1 

Celgene Quanticel Research, Inc. A 61P 35/00 MK/P/2022/0134 T1 

Celgene Quanticel Research, Inc. A 61K 38/15 MK/P/2022/0134 T1 

Celgene Quanticel Research, Inc. A 61K 45/06 MK/P/2022/0134 T1 

Celgene Quanticel Research, Inc. A 61K 9/00 MK/P/2022/0134 T1 

Crystal Clear Codec, LLC G 10L 21/038 MK/P/2021/0630 T1 

FUJIFILM Corporation A 61K 31/431 MK/P/2022/0133 T1 

FUJIFILM Corporation A 61K 31/4439 MK/P/2022/0133 T1 

FUJIFILM Corporation C 07D 499/76 MK/P/2022/0133 T1 

FUJIFILM Corporation A 61P 31/04 MK/P/2022/0133 T1 

FUJIFILM Corporation C 07D 499/00 MK/P/2022/0133 T1 

FUJIFILM Corporation A 61K 31/497 MK/P/2022/0133 T1 

INSERM - Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale C 07K 14/47 MK/P/2021/0640 T1 

ImmunoGen, Inc. A 61K 39/00 MK/P/2021/0631 T1 

ImmunoGen, Inc. A 61P 35/00 MK/P/2021/0631 T1 

ImmunoGen, Inc. C 07K 16/28 MK/P/2021/0631 T1 

ImmunoGen, Inc. C 07K 16/30 MK/P/2021/0631 T1 

ImmunoGen, Inc. G 01N 33/574 MK/P/2021/0631 T1 

Incyte Corporation C 07D 413/14 MK/P/2022/0137 T1 

Incyte Corporation C 07D 417/04 MK/P/2022/0137 T1 

Incyte Corporation C 07D 413/04 MK/P/2022/0137 T1 

Incyte Corporation C 07D 405/12 MK/P/2022/0137 T1 

Incyte Corporation C 07D 403/14 MK/P/2022/0137 T1 

Incyte Corporation C 07D 403/08 MK/P/2022/0137 T1 

Incyte Corporation C 07D 403/04 MK/P/2022/0137 T1 

Incyte Corporation C 07D 241/28 MK/P/2022/0137 T1 

Incyte Corporation C 07D 241/20 MK/P/2022/0137 T1 

Incyte Corporation A 61K 31/497 MK/P/2022/0137 T1 

Incyte Corporation A 61P 35/00 MK/P/2022/0137 T1 

Institute of Organic Chemistry and Biochemistry AS CR, V.V.I. C 07F 9/6558 MK/P/2022/0130 T1 

Institute of Organic Chemistry and Biochemistry AS CR, V.V.I. C 07F 9/44 MK/P/2022/0130 T1 
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Institute of Organic Chemistry and Biochemistry AS CR, V.V.I. C 07F 9/40 MK/P/2022/0130 T1 

Institute of Organic Chemistry and Biochemistry AS CR, V.V.I. C 07F 9/38 MK/P/2022/0130 T1 

Institute of Organic Chemistry and Biochemistry AS CR, V.V.I. A 61K 31/66 MK/P/2022/0130 T1 

Institute of Organic Chemistry and Biochemistry AS CR, V.V.I. C 07F 9/02 MK/P/2022/0130 T1 

Institute of Organic Chemistry and Biochemistry AS CR, V.V.I. A 61P 25/28 MK/P/2022/0130 T1 

Institute of Organic Chemistry and Biochemistry AS CR, V.V.I. A 61P 25/00 MK/P/2022/0130 T1 

Institute of Organic Chemistry and Biochemistry AS CR, V.V.I. C 07F 9/28 MK/P/2022/0130 T1 

KBG Kunststoff Beteiligungen GmbH B 32B 15/08 MK/P/2022/0129 T1 

KBG Kunststoff Beteiligungen GmbH B 32B 27/32 MK/P/2022/0129 T1 

KBG Kunststoff Beteiligungen GmbH B 32B 27/08 MK/P/2022/0129 T1 

KBG Kunststoff Beteiligungen GmbH C 08J 11/04 MK/P/2022/0129 T1 

Katholieke Universiteit Leuven C 07D 209/26 MK/P/2021/0637 T1 

Katholieke Universiteit Leuven C 07D 209/08 MK/P/2021/0637 T1 

Katholieke Universiteit Leuven A 61P 31/14 MK/P/2021/0637 T1 

Lipidor AB A 61K 31/167 MK/P/2022/0128 T1 

Lipidor AB A 61K 31/245 MK/P/2022/0128 T1 

Lipidor AB A 61Q 7/00 MK/P/2022/0128 T1 

Lipidor AB A 61P 33/14 MK/P/2022/0128 T1 

Lipidor AB A 61K 31/4174 MK/P/2022/0128 T1 

Lipidor AB A 61K 38/13 MK/P/2022/0128 T1 

Lipidor AB A 61K 47/10 MK/P/2022/0128 T1 

Lipidor AB A 61K 47/14 MK/P/2022/0128 T1 

Lipidor AB A 61K 47/24 MK/P/2022/0128 T1 

Lipidor AB A 61K 8/37 MK/P/2022/0128 T1 

Lipidor AB A 61K 8/63 MK/P/2022/0128 T1 

Lipidor AB A 61K 9/00 MK/P/2022/0128 T1 

Lipidor AB A 61K 9/08 MK/P/2022/0128 T1 

Lipidor AB A 61P 17/06 MK/P/2022/0128 T1 

Lipidor AB A 61P 17/14 MK/P/2022/0128 T1 

Lipidor AB A 61P 23/02 MK/P/2022/0128 T1 

Lipidor AB A 61P 31/10 MK/P/2022/0128 T1 

Loparex Germany GmbH & Co. KG B 32B 27/08 MK/P/2022/0131 T1 

Loparex Germany GmbH & Co. KG B 32B 27/32 MK/P/2022/0131 T1 

Loparex Germany GmbH & Co. KG B 32B 38/06 MK/P/2022/0131 T1 

MC2 Therapeutics Limited A 61K 31/573 MK/P/2021/0820 T1 

MC2 Therapeutics Limited A 61K 31/593 MK/P/2021/0820 T1 

MC2 Therapeutics Limited A 61P 17/06 MK/P/2021/0820 T1 

MC2 Therapeutics Limited A 61K 47/22 MK/P/2021/0820 T1 

MC2 Therapeutics Limited A 61K 9/107 MK/P/2021/0820 T1 

MC2 Therapeutics Limited A 61K 47/10 MK/P/2021/0820 T1 

Nami-tech S.r.o. H 02M 7/06 MK/P/2021/0642 T1 
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Nami-tech S.r.o. H 02J 9/06 MK/P/2021/0642 T1 

Neofor B 27B 1/00 MK/P/2022/0135 T1 

Neofor B 27L 5/00 MK/P/2022/0135 T1 

Neofor B 27D 1/04 MK/P/2022/0135 T1 

Neofor B 27N 7/00 MK/P/2022/0135 T1 

Neofor B 27M 1/08 MK/P/2022/0135 T1 

Nuevolution A/S C 12Q 1/68 MK/P/2021/0823 T1 

Nuevolution A/S C 12N 15/10 MK/P/2021/0823 T1 

Nuevolution A/S C 40B 50/06 MK/P/2021/0823 T1 

Nuevolution A/S C 40B 40/06 MK/P/2021/0823 T1 

Rhythm Pharmaceuticals, Inc. A 61K 38/00 MK/P/2021/0818 T1 

Rhythm Pharmaceuticals, Inc. A 61K 38/04 MK/P/2021/0818 T1 

Rhythm Pharmaceuticals, Inc. A 61K 38/08 MK/P/2021/0818 T1 

Rhythm Pharmaceuticals, Inc. C 07K 14/72 MK/P/2021/0818 T1 

RoBoTec PTC GmbH A 01H 4/00 MK/P/2022/0108 T1 

RoBoTec PTC GmbH C 12N 5/00 MK/P/2022/0108 T1 

SIA Light Guide Optics International A 61B 18/22 MK/P/2021/0628 T1 

Sage Therapeutics, Inc. C 07J 7/00 MK/P/2021/0627 T1 

Sage Therapeutics, Inc. C 07J 41/00 MK/P/2021/0627 T1 

Sage Therapeutics, Inc. C 07J 31/00 MK/P/2021/0627 T1 

Sage Therapeutics, Inc. C 07J 17/00 MK/P/2021/0627 T1 

Sage Therapeutics, Inc. C 07J 9/00 MK/P/2021/0627 T1 

Sage Therapeutics, Inc. A 61P 3/00 MK/P/2021/0627 T1 

Sage Therapeutics, Inc. A 61P 25/00 MK/P/2021/0627 T1 

Sage Therapeutics, Inc. A 61K 31/567 MK/P/2021/0627 T1 

Sage Therapeutics, Inc. A 61K 31/566 MK/P/2021/0627 T1 

Sage Therapeutics, Inc. C 07J 13/00 MK/P/2021/0627 T1 

Sage Therapeutics, Inc. A 61P 25/24 MK/P/2021/0633 T1 

Sage Therapeutics, Inc. A 61P 25/28 MK/P/2021/0633 T1 

Sage Therapeutics, Inc. A 61P 25/30 MK/P/2021/0633 T1 

Sage Therapeutics, Inc. A 61P 27/16 MK/P/2021/0633 T1 

Sage Therapeutics, Inc. A 61P 29/00 MK/P/2021/0633 T1 

Sage Therapeutics, Inc. A 61P 3/04 MK/P/2021/0633 T1 

Sage Therapeutics, Inc. A 61P 43/00 MK/P/2021/0633 T1 

Sage Therapeutics, Inc. A 61P 9/00 MK/P/2021/0633 T1 

Sage Therapeutics, Inc. A 61P 9/10 MK/P/2021/0633 T1 

Sage Therapeutics, Inc. C 07J 13/00 MK/P/2021/0633 T1 

Sage Therapeutics, Inc. C 07J 21/00 MK/P/2021/0633 T1 

Sage Therapeutics, Inc. C 07J 41/00 MK/P/2021/0633 T1 

Sage Therapeutics, Inc. C 07J 9/00 MK/P/2021/0633 T1 

Sage Therapeutics, Inc. A 61P 25/22 MK/P/2021/0633 T1 
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Sage Therapeutics, Inc. A 61P 25/20 MK/P/2021/0633 T1 

Sage Therapeutics, Inc. A 61P 25/18 MK/P/2021/0633 T1 

Sage Therapeutics, Inc. A 61P 25/16 MK/P/2021/0633 T1 

Sage Therapeutics, Inc. A 61P 25/14 MK/P/2021/0633 T1 

Sage Therapeutics, Inc. A 61P 25/08 MK/P/2021/0633 T1 

Sage Therapeutics, Inc. A 61P 25/04 MK/P/2021/0633 T1 

Sage Therapeutics, Inc. A 61P 25/00 MK/P/2021/0633 T1 

Sage Therapeutics, Inc. A 61P 23/00 MK/P/2021/0633 T1 

Sage Therapeutics, Inc. A 61K 31/575 MK/P/2021/0633 T1 

Sage Therapeutics, Inc. A 61P 1/14 MK/P/2021/0633 T1 

Sage Therapeutics, Inc. A 61K 31/57 MK/P/2021/0641 T1 

Sage Therapeutics, Inc. A 61K 31/573 MK/P/2021/0641 T1 

Sage Therapeutics, Inc. A 61K 31/58 MK/P/2021/0641 T1 

Sage Therapeutics, Inc. A 61P 25/00 MK/P/2021/0641 T1 

Sage Therapeutics, Inc. C 07J 1/00 MK/P/2021/0641 T1 

Sage Therapeutics, Inc. C 07J 13/00 MK/P/2021/0641 T1 

Sage Therapeutics, Inc. C 07J 7/00 MK/P/2021/0641 T1 

Sage Therapeutics, Inc. C 07J 21/00 MK/P/2021/0641 T1 

Sage Therapeutics, Inc. C 07J 3/00 MK/P/2021/0641 T1 

Sage Therapeutics, Inc. C 07J 31/00 MK/P/2021/0641 T1 

Sage Therapeutics, Inc. C 07J 43/00 MK/P/2021/0641 T1 

Sage Therapeutics, Inc. C 07J 5/00 MK/P/2021/0641 T1 

Sage Therapeutics, Inc. C 07J 15/00 MK/P/2021/0641 T1 

TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes 
Gutenberg- Universität Mainz gemeinnützige GmbH A 61K 48/00 MK/P/2021/0817 T1 

TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes 
Gutenberg- Universität Mainz gemeinnützige GmbH C 12N 15/86 MK/P/2021/0817 T1 

TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes 
Gutenberg- Universität Mainz gemeinnützige GmbH C 12N 5/10 MK/P/2021/0817 T1 

TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes 
Gutenberg- Universität Mainz gemeinnützige GmbH C 12N 15/40 MK/P/2021/0817 T1 

Takeda Pharmaceutical Company Limited A 61K 31/53 MK/P/2021/0824 T1 

Tecnimede, Sociedade Técnico-Medicinal, SA C 07D 487/04 MK/P/2022/0127 T1 

Umicore AG & Co. KG B 01D 53/94 MK/P/2021/0629 T1 

Umicore AG & Co. KG F 01N 3/021 MK/P/2021/0816 T1 

Umicore AG & Co. KG F 01N 3/10 MK/P/2021/0816 T1 

University Of Dundee A 61P 33/02 MK/P/2020/1035 T1 

University Of Dundee A 61K 31/5377 MK/P/2020/1035 T1 

University Of Dundee A 61K 31/53 MK/P/2020/1035 T1 

University Of Dundee A 61K 31/52 MK/P/2020/1035 T1 

University Of Dundee A 61P 33/14 MK/P/2020/1035 T1 

University Of Dundee C 07D 487/04 MK/P/2020/1035 T1 

University Of Dundee A 61K 31/519 MK/P/2020/1035 T1 

University Of Dundee A 61K 31/553 MK/P/2020/1035 T1 
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University of South Florida C 07F 1/02 MK/P/2022/0126 T1 

University of South Florida A 61K 33/14 MK/P/2022/0126 T1 

Universität Basel A 61P 35/00 MK/P/2021/0625 T1 

Universität Basel A 61K 31/53 MK/P/2021/0625 T1 

Universität Basel C 07D 401/04 MK/P/2021/0625 T1 

Universität Basel C 07D 401/14 MK/P/2021/0625 T1 

Universität Basel C 07D 403/04 MK/P/2021/0625 T1 

Universität Basel C 07D 405/14 MK/P/2021/0625 T1 

Universität Basel C 07D 413/14 MK/P/2021/0625 T1 

Universität Basel C 07D 491/048 MK/P/2021/0625 T1 

Universität Basel C 07D 491/056 MK/P/2021/0625 T1 

Universität Basel C 07D 491/20 MK/P/2021/0625 T1 

Universität Basel C 07D 498/08 MK/P/2021/0625 T1 

Universität Basel C 07D 519/00 MK/P/2021/0625 T1 

Universität Basel A 61K 31/506 MK/P/2021/0625 T1 

Universität Basel C 07D 239/48 MK/P/2021/0625 T1 

Universität Basel C 12N 15/70 MK/P/2021/0634 T1 

Universität Basel C 07K 14/52 MK/P/2021/0634 T1 

Universität Basel C 07K 14/24 MK/P/2021/0634 T1 

Universität Basel C 07K 14/195 MK/P/2021/0634 T1 

Universität Basel A 61P 35/00 MK/P/2021/0634 T1 

Universität Basel C 12N 15/74 MK/P/2021/0634 T1 

XOMA Technology Ltd. A 61P 35/00 MK/P/2021/0822 T1 

XOMA Technology Ltd. A 61P 37/02 MK/P/2021/0822 T1 

XOMA Technology Ltd. C 07K 16/22 MK/P/2021/0822 T1 

XOMA Technology Ltd. A 61P 9/14 MK/P/2021/0822 T1 

XOMA Technology Ltd. A 61P 9/12 MK/P/2021/0822 T1 

XOMA Technology Ltd. A 61P 9/10 MK/P/2021/0822 T1 

XOMA Technology Ltd. A 61P 37/04 MK/P/2021/0822 T1 

XOMA Technology Ltd. A 61P 43/00 MK/P/2021/0822 T1 

XOMA Technology Ltd. A 61P 9/04 MK/P/2021/0822 T1 

XOMA Technology Ltd. A 61P 9/08 MK/P/2021/0822 T1 

Xencor, Inc. C 07K 16/30 MK/P/2021/0632 T1 

Xencor, Inc. C 07K 16/28 MK/P/2021/0632 T1 

Xencor, Inc. A 61P 35/00 MK/P/2021/0632 T1 

Xencor, Inc. A 61K 39/00 MK/P/2021/0632 T1 

Xencor, Inc. C 07K 16/46 MK/P/2021/0632 T1 
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ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ / 

APLIKIMET PЁR MARKA TREGTARE 

 
Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на 

Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод за 
индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки. / Në 
përputhje me nenin 203 të Ligjit për Pronësi Intelektuale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” 
nr. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18), Enti Shtetëror për Pronësi Industriale 
publikon të dhënat për të drejtat e pranuara të markave tregtare. 
 

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60) / Të 

dhënat shënohen me kodet e markave tregtare INID*(standart WIPO ST.60): 

 

(210) Број на пријавата / Numri i aplikimit 

(220) Датум на поднесување / Data e depozitimit 

(230) Датум на изложбено или саемско првенство / Data e prioritetit të ekspozitës ose të panairit 

(442) Датум на на објавување на пријавата / Data e publikimit të aplikimit 

(300) Право на првенство: датум, држава, број / Data e prioritetit: data, shteti, numri 

(731) Подносител: име и адреса / Emri dhe adresa e pronarit të së drejtës 

(740) Застапник / Përfaqësuesi juridik 

(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод / Pamja e markës tregtare, përshkrimi dhe 

përkthimi 

(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои / Theksimi i ngjyrave, respektivisht 

kombinimi i ngjyrave 

(551) Индивидуалена/колективена трговска марка / Marka tregtare individuale/kolektive 

(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) 

и список на производите и услугите / Numrat e klasave sipas kualifikimit ndërkombëtar të produkteve 

dhe shërbimeve (Nice) dhe lista e produkteve dhe shërbimeve 

(531) Меѓународната класификација на фигуративн елементи на марката (Виенска класификација 

ВКЛ (6) / Kualifikimi ndërkombëtar i elementeve figuratie të markave (Kualifikimi i Vienës (6)) 

 

 

 

 

 

___________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data 
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(210) TM  2020/582 (220) 08/07/2020 

(442) 30/04/2022 

(731) Друштво за трговија и услуги 

Боттега Евенти ДОО Скопје ул.Златко 

Шнајдер 6а-37, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црна, бела 

(531) 11.03.02;27.05.01;27.05.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работење; управување со работи; 

канцелариски работи  

кл. 41  образование; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци; привремено сместување  

 

(210) TM  2020/1062 (220) 03/11/2020 

(442) 30/04/2022 

(731) Мариа Михајлова ул. Благоја 

Стефковски бр. 79, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) портокалова, бела 

(531) 26.11.01;27.05.11;29.01.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  конзервирано, смрзнато, сушено и 

варено овошје и зеленчук, желе, џемови, 

јајца, млеко и млечни производи, масла и 

масти за јадење  

кл. 30  брашно, производи од брашно, 

кондиторски производи  

кл. 35  рекламирање, трговски дејности  

 

(210) TM  2021/965 (220) 22/09/2021 

(442) 30/04/2022 

(300) 1313024  02/05/2016  WO 

(731) Shimano Inc. 3-77, Oimatsu-cho, 

Sakai-ku, Sakai City Osaka 590-8577, JP 

(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ 

Пиринска 66, 7500, Прилеп 

(540)  

 
(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги на малопродажба и 

големопродажба и услуги на онлајн 

продавници за малопродажба и 

големопродажба на велосипеди и делови 

и пробор за нив; услуги на малопродажба 

и големопродажба и услуги на онлајн 

продавници за малопродажба и 

големопродажба на облека, обувки и 

торби наменети за возење на велосипеди; 

услуги на малопродажба и 

големопродажба и услуги на онлајн 

продавници за малопродажба и 

големопродажба на прибор за риболов; 

услуги на малопродажба и 

големопродажба и услуги на онлајн 

продавници за малопродажба и 

големопродажба на облека, обувки и 

торби наменети за риболов; услуги на 

малопродажба и големопродажба и услуги 

на онлајн продавници за малопродажба и 

големопродажба на спортски производи и 

опрема; услуги на малопродажба и 

големопродажба и услуги на онлајн 

продавници за малопродажба и 

големопродажба на заштитни кациги, 

облека и обувки наменети за спорт; услуги 
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на малопродажба и големопродажба и 

услуги на онлајн продавници за 

малопродажба и големопродажба на 

облека и обувки; услуги на малопродажба 

и големопродажба и услуги на онлајн 

продавници за малопродажба и 

големопродажба на торби, торбици и 

куфери; услуги на малопродажба и 

големопродажба и услуги на онлајн 

продавници за малопродажба и 

големопродажба на чадори и чадори за 

сонце; услуги на малопродажба и 

големопродажба и услуги на онлајн 

продавници за малопродажба и 

големопродажба на чадори и чадори за 

сонце наменети за риболов; услуги на 

малопродажба и големопродажба и услуги 

на онлајн продавници за малопродажба и 

големопродажба на мерни инструменти; 

услуги на малопродажба и 

големопродажба и услуги на онлајн 

продавници за малопродажба и 

големопродажба на очила, очила за сонце 

и заштитни очила; услуги на 

малопродажба и големопродажба и услуги 

на онлајн продавници за малопродажба и 

големопродажба на апарати и 

инструменти за спасување на животи 

наменети за риболов  

 

(210) TM  2021/1057 (220) 15/10/2021 

(442) 30/04/2022 

(731) Meridian Corporation SH.P.K. 

Bulevardi Bill Clinton, Zona Industriale, 

Prishtinë, Kosovë, XX 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. Славе 

Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) светло кафена, црна, бела 

(531) 05.07.02;26.01.15;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  брашно и производи од жита, леб, 

производи од тесто   

кл. 35  огласување;водење на 

работење;управување со 

работи;канцелариски работи  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалаци;привремено сместување  

 

(210) TM  2021/1059 (220) 15/10/2021 

(442) 30/04/2022 

(731) Meridian Corporation SH.P.K. 

Bulevardi Bill Clinton, Zona Industriale, 

Prishtinë, Kosovë, XX 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. Славе 

Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

BUKA BAKERY 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци; привремено сместување  

 

(210) TM  2021/1093 (220) 26/10/2021 

(442) 30/04/2022 

(731) МИНЕКС ГРОУП ДООЕЛ ул. 20 бр. 

122, Бразда, Чучер Сандево, MK 

(540)  
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(591) бела, црвена, кафена, крем 

(531) 08.01.08;19.03.03 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кроасан  

 

(210) TM  2021/1137 (220) 05/11/2021 

(442) 30/04/2022 

(731) Sinasi Derebey Müllerstr. 27, 12207 

Berlin, DE 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(591) бела, црвена, црна 

(531) 07.11.01;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; 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 проценки, 

експерти за ефикасност, компјутерски бази 

на податоци (систематизација на 

информации во компјутерски бази на 

податоци) на електронски речници, 

литературен корпус и правопис и бази на 

податоци за преведување; компјутерски 

бази на податоци (собирање информации 

во компјутерски бази на податоци) на 

електронски речници, литературен корпус 

и правопис и бази на податоци за 

преведување, компјутерско рекламирање 

преку интернет, комуникациски медиуми 

(презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми), за 

малопродажба, изнајмување на рекламен 

простор; консултирање (професионално 

бизнис консултирање), маркетинг 

истражување, маркетинг студии, 

надворешно рекламирање, односи со 

јавноста, организирање бизнис настани за 

комерцијални и рекламни цели, 

организирање трговски саеми за 

комерцијални и рекламни цели, 

организирање бизнис конференции 

(маркетинг, продажба, менаџмент), 

семинари и обуки од областа на бизнисот; 

помош во водењето бизнис, бизнис 

консалтинг, медијација за започнување 

бизнис локално и меѓународно; 

пребарување податоци во компјутерски 

датотеки за трети лица, проценки (бизнис 

проценки), раководење (советодавни слуги 

за бизнис раководење), раководење со 

датотеки (компјутеризирано раководење 

со датотеки), систематизација на 

информации во компјутерски бази на 

податоци, собирање информации во 

компјутерските бази на податоци на 

електронски речници и бази на податоци 

за преведување, советување за бизнис 

работење, советување за бизнис 

работење и организација, услуги за 

преместување на бизнисите  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности; академии [образование]; 

тренинг (обука); конференции 

(организирање и водење конференции); 

конгреси (организирање и водење 

конгреси); информирање за образование; 

он-лајн публикување електронски книги и 

списанија; организирање изложби за 
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културни или образовни цели; практична 

обука [демонстрирање]; објавување 

текстови, со исклучок на рекламни 

текстови; организирање и водење на 

работилници [обука]  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се 

однесуваат на истите, услуги за 

индустриски анализи и истражувања, 

проектирање и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер, издавање на софтвер, 

изработка (концепирање) на софтвери, 

други консултации и понуда на софтвер, 

проектирање и развој на електронски 

речници, проектирање и развој на 

електронски речници и бази на податоци 

за преведување;програмирање на 

кмпјутерски софтвер за електронски 

речници и бази на податоци за 

преведување на други јазици;консултации 

во врска со сметачи;интегриран софтвер 

дизајниран и развиен за управување со 

лабораториски информации и податоци и 

управување со работните процеси, 

автоматско преземање на податоците 

директно од инструментите, следење и 

управување на работните активности и 

гаранција на квалитетот на извршената 

задача, софтвер дизајниран за 

управување со лаборатории и 

лабораториски инвентар;централна база 

на податоци (изнајмување време за 

пристап до базите на податоци), 

обработка на податоци, компјутерски 

активности;софтверски решенија и 

развивање на апликации за он-лајн 

бизниси;изнајмување веб [интернет] 

сервери, изнајмување компјутерски 

програми, компјутерски бази на податоци 

(обновување компјутерски бази на 

податоци), компјутерски системи, 

компјутерско програмирање;дизајн на веб 

страни  

 

(210) TM  2021/1200 (220) 19/11/2021 

(442) 30/04/2022 

(731) Друштво за промет и услуги 

МАГНУС ДООЕЛ извоз-увоз Скопје ул. 

Христо Смирненски бр. 25/локал 2, 1000, 

Скопје, MK 

(740) СЕНЗАЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Сава 

Ковачевиќ бр.47J/2-20, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црна, сива, сина, бела 

(531) 02.09.10;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски, медицински и 

ветеринарни препарати; санитарни 

препарати за медицински цели; материјал 

за пломбирање на заби, забарски смоли; 

средства за дезинфекција  

кл. 44  медицински услуги  

 

(210) TM  2021/1217 (220) 23/11/2021 

(442) 30/04/2022 

(731) Друштво за трговија и услуги 

ТУФКА ДОО Скопје ул. Партизанска 1 

бр. 64 А/1-2, 1000, Скопје, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) златна, бледо златна, црвена, темно 

кафена 

(531) 05.03.01;26.01.22;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 



 

 

70 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  4/2022 - 30/04/2022  
 

кл. 34  хартија за виткање цигари, кочани 

од хартија за виткање цигари, врвови на 

цигари, орални вапоризатори за пушачи, 

држачи за кибрит, држачи за пури, 

електронски цигари, жици за чистење 

тутун за лулиња, запалки за пушачи, кожни 

торбички за тутун, кремени за 

потпалување, кутии за пури, кутии за 

цигари, лулиња за тутун, пепелници за 

пушачи, писки за чибуци, секачи за пури, 

табакери со навлажнувачи, тегли за 

чување тутун, филтри за цигари, хартија 

за впивање за лулиња, цигари (џебни 

мачини за виткање цигари)  

кл. 35  услуги на продажба на големо и на 

продажба на мало на: хартија за виткање 

цигари, кочани од хартија за виткање 

цигари, врвови на цигари, орални 

вапоризатори за пушачи, држачи за 

кибрит, држачи за пури, електронски 

цигари, жици за чистење тутун за лулиња, 

запалки за пушачи, кожни торбички за 

тутун, кремени за потпалување, кутии за 

пури, кутии за цигари, лулиња за тутун, 

пепелници за пушачи, писки за чибуци, 

секачи за пури, табакери со навлажнувачи, 

тегли за чување тутун, филтри за цигари, 

хартија за впивање за лулиња, цигари 

(џебни мачини за виткање цигари)  

 

(210) TM  2021/1256 (220) 30/11/2021 

(442) 30/04/2022 

(731) Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3,Neuchâtel, 2000, CH 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО  

"Србо Томовиќ" 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

LAGUNA FUSE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  жичен вапоризатор за електронски 

цигари и електронски уреди за пушење; 

тутун, сиров или преработен; производи 

од тутун, вклучувајќи пури, цигари, 

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, 

тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут, 

кретек цигари; тутун во прав; замени за 

тутун (кои не се користат во медицински 

цели); артикли за пушачи, вклучувајќи 

хартија за цигари и туби, филтери за 

цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари 

и пепелници за пушачи, лулиња, џебни 

машинки за мотање на цигари, запалки за 

пушачи; кибрити; стапчиња од тутун, 

производи од тутун за загревање, 

електронски уреди и нивни делови за 

загревање на цигари или тутун со цел за 

ослободување на аеросоли кои содржат 

никотин за инхалација; раствори од течен 

никотин за електронски цигари; 

електронски уреди за пушење; 

електронски цигари; електронски цигари 

како замена за традиционални цигари; 

електронски уреди за инхалација со 

аеросоли кои содржат никотин; орални 

вапоризатори за пушачи, производи од 

тутун и замени за тутун; артикли за 

пушачи за електронски цигари; делови и 

опрема за горенаведените производи кои 

се вклучени во класата 34; апарати за 

гаснење на загреани цигари и пури како и 

загреани стапчиња од тутун; табакери за 

полнење на електронски цигари  

 

(210) TM  2021/1257 (220) 01/12/2021 

(442) 30/04/2022 

(731) Pfizer Inc. 235 East 42nd Street, New 

York, New York 10017, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

ЗИРАБЕВ 

(551) индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции прилагодени за медицинска 

или ветеринарна употреба, храна за 

бебиња; додатоци во исхраната за луѓе и 

животни; фластери, материјали за 

преврзување; материјал за пломбирање 

заби, забарски смоли; дезинфекциони 

средства; препарати за уништување 

штетници; фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2021/1258 (220) 01/12/2021 

(442) 30/04/2022 

(731) YAMABIKO CORPORATION 7-2, 

Suehirocho 1-chome, Ohme, Tokyo, JP 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 
(531) 01.13.01;26.11.22;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  моторни пили; косилки со моторен 

погон и со електричен погон; тримери за 

трева со моторен погон и со електричен 

погон; ножици за жива ограда со моторен 

погон и со електричен погон; ножици за 

кроење (машини и алати за машини); 

дувалки за ѓубре од тревници со моторен 

погон и со електричен погон; распрскувачи 

со моторен погон и со електричен погон; 

машини за распрскување; дувалки за 

прашина (машини); култиватор (машини); 

бушач за земја; косилки; дупчалки 

(машини); стабилен отсекувач; циркуларна 

пила; машини и алати за машини за 

распрскување на средства за контрола на 

штетници; земјоделски, градинарски и 

шумарски машини, алати за машини и 

алати и апарати со електричен погон; 

машини и апарати за сечење, дупчење, 

триење, острење и третман на површини, 

сите за употреба во земјоделство, 

шумарство и хортикултура  

кл. 9  батерии; полначи за батерии; 

апарати и инструменти за акумулирање и 

складирање електрична енергија  

 

(210) TM  2021/1264 (220) 03/12/2021 

(442) 30/04/2022 

(731) PANPHARMA s.a.Z.L. du Clairay 

35133 Lutre - Fougeres, FR 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. Славе 

Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

PANPHARMA 

(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 

ветеринарни апарати и инструменти, 

вештачки екстремитети, очи и заби, 

ортопедски производи, хируршки 

материјали за шиење  

 

(210) TM  2021/1265 (220) 02/12/2021 

(442) 30/04/2022 

(731) Алкалоид АД Скопје бул. 

Александар Македонски бр. 12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

MERKANO 

(551) индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2021/1267 (220) 03/12/2021 

(442) 30/04/2022 

(731) Haver Farma İlaç A.Ş. Akbaba Mah. 

Maraş Cad. No.:52/2/1, Beykoz, Istanbul, 

TR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски 

ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000, 

Скопје 

(540)  

SELFLEKS FLUKOSEL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2021/1268 (220) 03/12/2021 

(442) 30/04/2022 

(731) Industrija piva i sokova "Trebjesa" 

d.o.o. Nikšić ul. Njegoševa br. 18, Nikšić, 

ME 

(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ Бул. 

Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(540)  

 
(531) 27.05.11;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пива, јако црно пиво, зрело пиво, 

црно пиво и јако пиво; минерални и 

газирани води и други безалкохолни 

пијалоци; овошни пијалоци и овошни 

сокови; сирупи и други препарати за 

правење пијалоци  

кл. 35  услуги на малопродажба, услуги на 

продавници за малопродажба; услуги на 

малопродажба за нарачки преку пошта и 

електронски или on-line услуги на 

малопродажба поврзани со продажба на 

алкохолни пијалоци, пиво, јако црно пиво, 

зрело пиво, црно пиво и јако пиво; 

минерални и газирани води и други 

безалкохолни пијалоци; овошни пијалоци и 

овошни сокови; сирупи и други препарати 

за правење пијалоци; услуги на 

рекламирање; маркетиншки и промотивни 

услуги; организирање, делување и надзор 

на продажни и промотивно потикнувачки 

проекти и проекти-шеми за лојалност на 

купувачи; информативни, советодавни и 

консултативни услуги се во врска со 

погоре наведените услуги  

 

(210) TM  2021/1272 (220) 03/12/2021 

(442) 30/04/2022 

(300) TO/M/2021/04191  16/11/2021  TO 

(731) Riot games, Inc. (a Delaware 

corporation) 12333 West Olympic Blvd. 

Los Angeles, CA 90064, US 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

SONG OF NUNU: A LEAGUE 

OF LEGENDS STORY 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  софтвер за игри со проширена 

реалност кој може да се преземе; 

електронски публикации кои може да се 

преземаат, имено, стрипови, графички 

романи, списанија, прирачници и билтени 

на поле на забава и видео игри; музички 

датотеки кои може да се преземаат; 

софтвер за видео игри што може да се 

преземе; виртуелни производи кои може 

да се преземаат, имено, компјутерски 

софтверски програми кои содржат ресурси 
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во игра, токени и виртуелна валута за 

употреба во видео игри и виртуелни 

светови на мрежа; софтвер за преземање 

кој содржи виртуелна валута, имено, 

компјутерски програми кои содржат жетони 

во игра и валута за употреба на веб онлајн 

и мобилни видео игри; софтвер за игри за 

виртуелна реалност кој може да се 

преземе; слушалки-бубици; слушалки за 

употреба со компјутери; интерактивни 

програми за мултимедиски видео игри; 

магнетно кодирани картички за подарок; 

снимен софтвер за игри со проширена 

реалност; снимен софтвер за видео игри; 

снимен софтвер за игри со виртуелна 

реалност; звучници; касети за видео игри; 

дискови за видео игри  

кл. 18  повеќенаменски торби; спортски 

торби; ранци; торбици за носење на појас; 

торби за книги; актовки; кутии за визит 

картички; торби за носење; торбици за 

ковани пари; ланчиња за животни; 

козметички торбици кои се продаваат 

празни; костими за животни; торби за 

носење преку едно рамо; торбици со врвки 

(за тренинг); цилиндрични текстилни 

торби; торбици за носење на колкови; 

рачни торби; футроли за клучеви; торби за 

опрема; поводници за животни; багаж; 

ознаки за багаж; курирски торби; чадори за 

сонце; џебни паричници; женски ташни; 

торби со една прерамка; несесери кои се 

продаваат празни; торби за пазарење 

(тоте торби); сандаци (багаж); чадори за 

дожд; торбици за околу појас; синџирчиња 

за паричник; паричници; торбици за 

носење околу зглоб  

кл. 25  бандана марами; ремени (облека); 

капи за бејзбол; плетени капи; чизми; 

облека; капути; костими за употреба во 

игри со улоги; фустани; обувки; ракавици; 

костими за ноќ на вештерките; капи, 

шешири; покривала за глава; спортски 

маици со качулка; облека за мали деца; 

јакни (облека); удобна облека за носење 

по дома; панталони; пуловери; облека за 

дожд; сандали; марами, шалови; блузи, 

кошули; кондури; кратки панталони 

(шорцеви); сукњи; облека за спиење; 

чорапи; долни делови на тренерки; 

џемпери; горни делови на тренерки; 

костими за капење; маици со кратки 

ракави; хулахопки и хеланки; маици 

(облека); тренерки; долна облека  

кл. 28  акциони фигурички; додатоци за 

акциони фигурички; кукли полнети со 

топчиња; играчки кои се свиткуваат; 

друштвени игри; кукли со подвижна глава; 

игри со карти; игри со шах; украси за 

божиќни дрвца (освен слатки и електрични 

божиќни сијалички); фигурички за 

собирање; конзоли за компјутерски игри за 

рекреативно играње на игри; играчки за 

составување; костими за маскирање; 

украсни ветрокази (играчки); украсни 

спинери кои се движат на ветер (играчки); 

игри со коцки; кукли; додатоци за кукли; 

електрични акциони играчки; играчки во 

облик на ликови од фантазија; слушалки 

посебно прилагодени за користење при 

играње на видео игри; тастатури за 

играње на игри; глувчиња за играње игри; 

салонски игри; пињати; карти за играње; 

плишани играчки; играчки со играње на 

замислени улоги; игри за на маса; 

фигурички за игра; играчки возила; оружје 

за игра; карти-сликички за размена; 

машини за видео игри  

кл. 41  забава во вид на возење во 

забавни паркови; услуги на забавни 

паркови; услуги на разонода во вид на 

продукција и изведување на настапи во 

живо; обезбедување на онлајн игри со 

виртуелна реалност кои не може да се 

преземат; обезбедување на информации 

за разонода кои не можат да се преземат; 
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обезбедување онлајн информации за 

видео игри кои не можат да се преземат; 

обезбедување на онлајн стрипови, кратки 

приказни и романи во слики кои не можат 

да се преземат; обезбедување на видео 

снимки и други мултимедијани дигитални 

содржини кои не може да се преземат; 

обезбедување на видео игри кои не може 

да се преземат; обезбедување на игри со 

виртуелна реалност кои не може да се 

преземат  

 

(210) TM  2021/1273 (220) 06/12/2021 

(442) 30/04/2022 

(731) Т.Д. ВЕРСАТУС ДООЕЛ Бул. Јане 

Сандански бр.76/1, 1000, Скопје, MK 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 
(531) 05.03.20;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  масти за јадење; путер од 

кикиритки; путер; крем-путер; белки 

одјајца; бистри супи [бујони]; бујон 

(состојки за правење бујон); овошје, 

конзервирано; подготвени производи од 

месо; чипс од компири; кисела зелка 

[расол]; концентрати за супи [бујони]; 

џемови; замрзнато овошје; супи; суво 

грозје; корнишони; зеленчук, конзервиран; 

зеленчук, варен; зеленчук, сушен; павлака 

[млечни производи]; сирење; крокети; 

млеко; овошје, варено; овошни каши; 

месо; риби што не се живи; соја, 

конзервирана, за исхрана; масни 

супстанции за производство на масти за 

исхрана; смеси со маст за мачкање на 

леб; масло од сусам за јадење; шунка; 

жолчки од јајца; јогурт; состојки за 

правење супа од зеленчук; сокови од 

зеленчук за готвење; млечни пијалаци во 

кои преовладува млеко; сурутка; 

производи од млеко; сланина; леќа, 

конзервирана; маргарин; мармалад; 

јаткасто овошје [орев, лешник, бадем], 

подготвени; јајца; јајца во прав; паштета 

од џигер; кромид, конзервиран; туршија; 

грашок, конзервиран; колбаси; состојки за 

правење супа; доматно пире; салати од 

зеленчук; овошни салати; лосос; лој за 

исхрана; туна; доматен сок за готвење; 

масло од сончоглед за исхрана; живина 

што не е жива; кори од овошје; алгинати за 

храна [соли на органска киселина]; 

бадеми, мелени; кикиритки, преработени; 

печурки, конзервирани; маст од кокосов 

орев; масло од кокос за јадење; грав, 

конзервиран; џигер; производи за исхрана 

направени од риба; чипс од овошје; риби, 

конзервирани; месо, конзервирано; тофу 

[сирење од соја]; шлаг крем; риби во 

конзерви; овошје во конзерви; месо во 

конзерви; мекици од компири; зеленчук во 

конзерви; колбаси во тесто; пире од 

јаболка; тахини [тесто од сусамово семе]; 

хумус [мелена леблебија со сусамово 

масло, лимон и лук]; мали парчиња храна 

од овошје; урда; млеко од соја; ајвар 

[конзервирана пиперка]; мус од зеленчук; 

семки, подготвени; конзервиран лук; 

протеинско млеко; нискокалоричен чипс од 

компир; млечни ферменти за кулинарска 

употреба; компоти; кондензирано млеко; 

сметана [кисела павлака]; раженка 

[ферментирано печено млеко]; 

ферментирано млеко [потквасено]; 

доматно пире; паста од зеленчук; паста од 

црн патлиџан; гвакамоле [пире од 

авокадо]; пржени прстени од кромид; 



 

 

75 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  4/2022 - 30/04/2022  
 

фалафел; овесно млеко; растителна 

павлака; намази на база на јаткасти 

плодови; кнедли на база на компир; 

виршли; виршли во пченкарно тесто на 

стапче; соино масло за исхрана; замени за 

млеко; бадемово млеко; млеко од 

кикирики; кокосово млеко; кокосово млеко 

за употреба во кулинарството; пијалаци на 

база на бадемово млеко; пијалаци на база 

на млеко од кикирики  

 

(210) TM  2021/1274 (220) 06/12/2021 

(442) 30/04/2022 

(731) Т.Д. ВЕРСАТУС ДООЕЛ Бул. Јане 

Сандански бр.76/1, 1000, Скопје, MK 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 
(531) 27.05.01;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  масти за јадење; путер од 

кикиритки; путер; крем-путер; белки од 

јајца; бистри супи [бујони]; бујон (состојки 

за правење бујон); овошје, конзервирано; 

подготвени производи од месо; чипс од 

компири; кисела зелка [расол]; 

концентрати за супи [бујони]; џемови; 

замрзнато овошје; супи; суво грозје; 

корнишони; зеленчук, конзервиран; 

зеленчук, варен; зеленчук, сушен; павлака 

[млечни производи]; сирење; крокети; 

млеко; овошје, варено; овошни каши; 

месо; риби што не се живи; соја, 

конзервирана, за исхрана; масни 

супстанции за производство на масти за 

исхрана; смеси со маст за мачкање на 

леб; масло од сусам за јадење; шунка; 

жолчки од јајца; јогурт; состојки за 

правење супа од зеленчук; сокови од 

зеленчук за готвење; млечни пијалаци во 

кои преовладува млеко; сурутка; 

производи од млеко; сланина; леќа, 

конзервирана; маргарин; мармалад; 

јаткасто овошје [орев, лешник, бадем], 

подготвени; јајца; јајца во прав; паштета 

од џигер; кромид, конзервиран; туршија; 

грашок, конзервиран; колбаси; состојки за 

правење супа; доматно пире; салати од 

зеленчук; овошни салати; лосос; лој за 

исхрана; туна; доматен сок за готвење; 

масло од сончоглед за исхрана; живина 

што не е жива; кори од овошје; алгинати за 

храна [соли на органска киселина]; 

бадеми, мелени; кикиритки, преработени; 

печурки, конзервирани; маст од кокосов 

орев; масло од кокос за јадење; грав, 

конзервиран; џигер; производи за исхрана 

направени од риба; чипс од овошје; риби, 

конзервирани; месо, конзервирано; тофу 

[сирење од соја]; шлаг крем; риби во 

конзерви; овошје во конзерви; месо во 

конзерви; мекици од компири; зеленчук во 

конзерви; колбаси во тесто; пире од 

јаболка; тахини [тесто од сусамово семе]; 

хумус [мелена леблебија со сусамово 

масло, лимон и лук]; мали парчиња храна 

од овош]е; урда; млеко од соја; ајвар 

[конзервирана пиперка]; мус од зеленчук; 

семки, подготвени; конзервиран лук; 

протеинско млеко; нискокалоричен чипс од 

компир; млечни ферменти за кулинарска 

употреба; компоти; кондензирано млеко; 

сметана [кисела павлака]; раженка 

[ферментирано печено млеко]; 

ферментирано млеко [потквасено]; 

доматно пире; паста од зеленчук; паста од 

црн патлиџан; гвакамоле [пире од 

авокадо]; пржени прстени од кромид; 

фалафел; овесно млеко; растителна 

павлака; намази на база на јаткасти 
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плодови; кнедли на база на компир; 

виршли; виршли во пченкарно тесто на 

стапче; соино масло за исхрана; замени за 

млеко; бадемово млеко; млеко од 

кикирики; кокосово млеко; кокосово млеко 

за употреба во кулинарството; пијалаци на 

база на бадемово млеко; пијалаци на база 

на млеко од кикирики  

 

(210) TM  2021/1275 (220) 06/12/2021 

(442) 30/04/2022 

(731) Zentiva, k.s. U Kabelovny 130 102 37 

Praha 10 - Dolní Mĕcholupy, CZ 

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

фронт” 7/4 П.Фах 768, 1000, Скопје 

(540)  

ZESUVA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  лекови, фармацевтски препарати за 

употреба кај луѓе  

 

(210) TM  2021/1282 (220) 07/12/2021 

(442) 30/04/2022 

(731) Алкалоид АД Скопје бул. 

Александар Македонски бр.12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

TINGORA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2021/1283 (220) 07/12/2021 

(442) 30/04/2022 

(731) Алкалоид АД Скопје бул. 

Александар Македонски бр.12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

ZILFENAN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2021/1284 (220) 09/12/2021 

(442) 30/04/2022 

(731) MANICA S.p.A. Via all'Adige 4 38068 

ROVERETO (TN), IT 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО  

„Србо Томовиќ“ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

MANAMID 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемикалии кои се користат во 

индустријата и науката, како и во 

земјоделството, хортикултура и 

шумарството, ѓубрива за почва и 

земјоделство; бакарен сулфат (витрол); 

супстрати за хидропонско култивирање 

(обработка) во земјоделството  

кл. 5  ветеринарни препарати, санитарни 

препарати за медицинска и ветеринарна 

употреба; средства за дезинфекција за 

употреба во земјоделството и 

ветеринарни цели; препарати за 

уништување на штетници; фунгициди; 

хербициди  

 

(210) TM  2021/1285 (220) 09/12/2021 

(442) 30/04/2022 

(300) No.018579595  18/10/2021  EM 

(731) Diamond Quest Limited OMC 

Chambers, P.O.Box 3152, Road Town, 

Tortola, VG 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. 

“Народен фронт” 7/4 П.Фах 768, 1000, 

Скопје 

(540)  
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(531) 27.05.13;27.05.23 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  испарувачи за електронски цигари и 

електронски уреди за пушење; орални 

испарувачи за пушачи; тутун, сиров или 

преработен; производи од тутун, 

вкпучително пури, цигари, цигарилоси, 

тутун за виткање на сопствени цигари, 

тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут 

(snuff) тутун, цигари со или без филтери; 

замени за тутун (не за медицински 

намени); цигари кои содржат замени за 

тутун (не за медицински намени); артикли 

за пушачи, вклучително хартија за цигари 

и туби за цигари (tubes), филтри за цигари, 

бинлаци за тутун (tobacco tins), цигари и 

кутии (не од скапоцени метали) и 

пепелници, лулиња, џебни апарати за 

виткање цигари, врвови/филтри за цигари 

(cigarette tips), запалки; кибрити; тутунски 

стапчиња (tobacco sticks), производи од 

тутун со намена да бидат загревани, 

електронски уреди и нивни делови со 

намена за загревање на цигари или тутун; 

ароми (различити од есенцијални масла) 

за тутун; ароми (различити од есенцијални 

масла) за употреба во електронски цигари; 

течни раствори за употреба во 

електронски цигари; електронски уреди за 

пушење; електронски цигари; електронски 

цигари како замена за традиционални 

цигари; електронски уреди за 

инхалацијата на аеросоли кои содржат 

никотин; орални испарувачки уреди за 

употреба од пушачи, производи од тутун и 

замени за тутун; артикли за пушачи за 

електронски цигари; делови и приклучоци 

за гореспоменатите производи вклучени 

во оваа кпаса; изгаснувачи за загревани 

цигари и пури како и за загревани тутунски 

стапчиња (tobacco sticks); кутии за 

електронски цигари кои може повторно да 

се напојуваат/наполнуваат; џебни машини 

за виткање цигари; сите вклучени во класа 

34  

 

(210) TM  2021/1286 (220) 09/12/2021 

(442) 30/04/2022 

(300) No.018579596  18/10/2021  EM 

(731) Diamond Quest Limited OMC 

Chambers, P.O.Box 3152, Road Town, 

Tortola, VG 

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

фронт” 7/4 П.Фах 768, 1000, Скопје 

(540)  

 
(531) 27.05.13;27.05.23 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  батерии за електронски цигари; 

батерии за електронски уреди кои се 

користат за загревање на тутун, полначи 

за електронски уреди кои се користат за 

загревање на тутун; УСБ (USB) полначи за 

електронски уреди кои се користат за 

загревање на тутун; автомобилски 

полначи за електронски цигари; 

автомобилски полначи за уреди кои се 

користат за загревање на тутун; батериски 

полначи за електронски цигари; докови 

(бази) за полнење и станици за полнење 

за електронски уреди кои се користат за 

загревање на тутун; докови (бази) за 

полнење и станици за полнење за 

електронски цигари; преносливи (портабл) 

енергетски напојувачи за електронски 

уреди кои се користат за загревање на 

тутун; преносливи (портабл) енергетски 

напојувачи за електронски цигари; сите 

вклучени во класа 9  

кл. 34  испарувачи за електронски цигари и 

електронски уреди за пушење; орални 
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испарувачи за пушачи; тутун, сиров или 

преработен; производи од тутун, 

вклучително пури, цигари, цигарилоси, 

тутун за виткање на сопствени цигари, 

тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут 

(snuff) тутун, цигари со или без филтери; 

замени за тутун (не за медицински 

намени); цигари кои содржат замени за 

тутун (не за медицински намени); артикли 

за пушачи, вклучително хартија за цигари 

и туби за цигари (tubes), филтри за цигари, 

бинлаци за тутун (tobacco tins), цигари и 

кутии (не од скапоцени метали) и 

пепелници, лулиња, џебни апарати за 

виткање цигари, врвови/филтри за цигари 

(cigarette tips), запалки; кибрити; тутунски 

стапчиња (tobacco sticks), производи од 

тутун со намена да бидат загревани, 

електронски уреди и нивни делови со 

намена за загревање на цигари или тутун; 

ароми (различити од есенцијални масла) 

за тутун; ароми (различити од есенцијални 

масла) за употреба во електронски цигари; 

течни раствори за употреба во 

електронски цигари; електронски уреди за 

пушење; електронски цигари; електронски 

цигари како замена за традиционални 

цигари; електронски уреди за 

инхалацијата на аеросоли кои содржат 

никотин; орални испарувачки уреди за 

употреба од пушачи, производи од тутун и 

замени за тутун; артикли за пушачи за 

електронски цигари; делови и приклучоци 

за гореспоменатите производи вклучени 

во оваа класа; изгаснувачи за загревани 

цигари и пури како и за загревани тутунски 

стапчиња (tobacco sticks); кутии за 

електронски цигари кои може повторно да 

се напојуваат/наполнуваат; џебни машини 

за виткање цигари; сите вклучени во класа 

34  

 

(210) TM  2021/1287 (220) 09/12/2021 

(442) 30/04/2022 

(300) No.018579593  18/10/2021  EM 

(731) Diamond Quest Limited OMC 

Chambers, P.O.Box 3152, Road Town, 

Tortola, VG 

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

фронт” 7/4 П.Фах 768, 1000, Скопје 

(540)  

 
(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  батерии за електронски цигари; 

батерии за електронски уреди кои се 

користат за загревање на тутун, полначи 

за електронски уреди кои се користат за 

загревање на тутун; УСБ (USB) полначи за 

електронски уреди кои се користат за 

загревање на тутун; автомобилски 

полначи за електронски цигари; 

автомобилски полначи за уреди кои се 

користат за загревање на тутун; батериски 

полначи за електронски цигари; докови 

(бази) за полнење и станици за полнење 

за електронски уреди кои се користат за 

загревање на тутун; докови (бази) за 

полнење и станици за полнење за 

електронски цигари; преносливи (портабл) 

енергетски напојувачи за електронски 

уреди кои се користат за загревање на 

тутун; преносливи (портабл) енергетски 

напојувачи за електронски цигари; сите 

вклучени во класа 9  

кл. 34  испарувачи за електронски цигари и 

електронски уреди за пушење; орални 

испарувачи за пушачи; тутун, сиров или 

преработен; производи од тутун, 

вклучително пури, цигари, цигарилоси, 

тутун за виткање на сопствени цигари, 
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тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут 

(snuff) тутун, цигари со или без филтери; 

замени за тутун (не за медицински 

намени); цигари кои содржат замени за 

тутун (не за медицински намени); артикли 

за пушачи, вклучително хартија за цигари 

и туби за цигари (tubes), филтри за цигари, 

бинлаци за тутун (tobacco tins), цигари и 

кутии (не од скапоцени метали) и 

пепелници, лулиња, џебни апарати за 

виткање цигари, врвови/филтри за цигари 

(cigarette tips), запалки; кибрити; тутунски 

стапчиња (tobacco sticks), производи од 

тутун со намена да бидат загревани, 

електронски уреди и нивни делови со 

намена за загревање на цигари или тутун; 

ароми (различити од есенцијални масла) 

за тутун; ароми (различити од есенцијални 

масла) за употреба во електронски цигари; 

течни раствори за употреба во 

електронски цигари; електронски уреди за 

пушење; електронски цигари; електронски 

цигари како замена за традиционални 

цигари; електронски уреди за 

инхалацијата на аеросоли кои содржат 

никотин; орални испарувачки уреди за 

употреба од пушачи, производи од тутун и 

замени за тутун; артикли за пушачи за 

електронски цигари; делови и приклучоци 

за гореспоменатите производи вклучени 

во оваа класа; изгаснувачи за загревани 

цигари и пури како и за загревани тутунски 

стапчиња (tobacco sticks); кутии за 

електронски цигари кои може повторно да 

се напојуваат/наполнуваат; џебни машини 

за виткање цигари; сите вклучени во класа 

34  

 

(210) TM  2021/1288 (220) 09/12/2021 

(442) 30/04/2022 

(300) 018501958  28/06/2021  EM 

(731) The Procter & Gamble Company One 

Procter & Gamble Plaza, Cincinnati Ohio 

45202, US 

(740) Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери ул. Никола Вапцаров бр. 2/4, 

1000, Скопје 

(540)  

 
(591) бела, зелена 

(531) 24.15.13;24.17.02;26.04.18 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за белење и други 

материи за перење облека; препарати за 

чистење, полирање, рибање и абразивни 

препарати; адитиви за перење облека; 

препарати за перење облека; детергенти 

за перење облека; течности за перење 

облека; препарати за натопување облека 

за перење; супстанци за перење облека; 

средства за плакнење на облека за 

перење; етерични масла како мириси за 

перење облека; мирисни препарати за 

перење облека; сапуни и гелови; 

производи за плакнење и препарати за 

омекнување; омекнувачи за ткаенини  

кл. 5  препарати за перење за уништување 

на штетници; фунгициди, хербициди; 

гермициди; средства за дезинфекција за 

домаќинство; средства за дезинфекција за 

перење облека; средства за дезинфекција 

за плакнење; гермицидни детергенти; 

сапуни за дезинфекција и детергенти; 

средства за дезинфекција за домашна 

употреба  

кл. 16  садови направени од картон или 

појачана хартија; материјали за пакување 

направени од хартија или картон или 

пластика или регенерирана целулоза; 

кутии направени од картон и/или хартија 

и/или пластика и/или регенерирана 

целулоза; склопливи кутии за пакување 
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направени од хартија или картон; садови 

изработен од картон за пакување; кутии од 

хартија или картон или појачана хартија 

или пластика; кутии од хартија или картон 

или појачана хартија за индустриско 

пакување; садови направени од хартиен 

материјал или од хартиен материјал 

покриен со филм од пластичен материјал 

обезбедени на начин што не може да ги 

отворат деца; печатени пакувања од 

хартиен материјал обезбедени на начин 

што деца не може да ги отворат; пакувања 

направени од хартија или појачана хартија 

или картон или хартиен материјал 

покриени со филм од пластичен материјал 

обезбедени на начин што не може да ги 

отворат деца; садови отпорни на 

манипулации направени од картон; садови 

отпорни на манипулации направени од 

хартија; садови отпорни на манипулации 

направени од хартија и пластика; садови 

отпорни на манипулации за пакување 

направени од картон; садови отпорни на 

манипулации направени од хартија; 

печатени пакувања направени од хартија 

или картон или појачана хартија 

обезбедени на начин што деца не може да 

ги отворат; садови отпорни на 

манипулации направени од хартија и/или 

картон и/или пластика и/или регенерирана 

целулоза; сите горенаведени стоки за 

држење препарати за белење и други 

материи за употреба за перење облека, 

препарати за перење облека, детергенти 

за перење облека, течности за перење 

облека, средства за плакнење на облека 

за перење, средства за дезинфекција на 

облека за перење, ароматични препарати 

за употреба за перење, сапуни и гелови, 

средства за плакнење и препарати за 

омекнување, омекнувачи за ткаенини, 

чистење, полирање, рибање и абразивни 

препарати, миризлива вода за употреба во 

домаќинството и за употреба на ткаенини, 

козметика, тоалетни производи  

 

(210) TM  2021/1289 (220) 09/12/2021 

(442) 30/04/2022 

(731) Друштво за градежништво, 

производство и трговија ФИ - БАУ 

Ибраим и други ДОО, експорт-импорт с. 

Палатица с. Палатица, Желино, 1228 

Шемшево, MK 

(540)  

 

FI-BAU 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало на железарија и градежни 

материјали  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

кл. 39  пакување и складирање стока; 

транспорт  

 

(210) TM  2021/1290 (220) 09/12/2021 

(442) 30/04/2022 

(731) United States Polo Association 1400 

Centrepark Blvd., Suite 200, West Palm 

Beach, FL 33401, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 
(531) 02.01.20 

(551) индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 14  инструменти за мерење на време; 

ѕидни, столни и рачни часовници; 

презентациски кутии за часовници  

кл. 18  рачни чанти; чанти; чанти за на 

рамо; женски чанти без рачка; мали 

чантички; чанти за монети; паричници; 

футроли за кредитни картички; футроли за 

бизнис картички; торби за пазарување (tote 

bags); ранци; спортски чанти; чанти за 

книги; торби за плажа; торби за 

пазарување (tote bags); торби за пелени; 

козметички торби (несесери) кои се 

продаваат празни; патни куфери; торби за 

патување (багаж); чадори  

 

(210) TM  2021/1291 (220) 09/12/2021 

(442) 30/04/2022 

(731) United States Polo Association 1400 

Centrepark Blvd., Suite 200, West Palm 

Beach, FL 33401, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

U.S. POLO ASSN. 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  рачни чанти; чанти; чанти за на 

рамо; женски чанти без рачка; мали 

чантички; чанти за монети; паричници; 

футроли за кредитни картички; футроли за 

бизнис картички; торби за пазарување (tote 

bags); ранци; спортски чанти; чанти за 

книги; торби за плажа; торби за 

пазарување (tote bags); торби за пелени; 

козметички торби (несесери) кои се 

продаваат празни; патни куфери; торби за 

патување (багаж); чадори  

кл. 25  облека;облека за бебиња;марами 

(бандани);бањарки;машки гаќи за 

капење;костими за капење;облека за на 

плажа;ремени;лигавчиња;градници;женски 

маички/поткошули;облека од имитација на 

кожа;облека од 

кожа;палта;наметки;фустани;пењоари;шти

тници за уши од 

студ;шалови;ракавици;траки за 

глава;трикотажа;јакни;фармерки;дресови;п

летенина;костими;ракавици без 

прсти;вратоврски;облека за надвор;долги 

палта (overcoats);долги палта 

(topcoats);панталони;парки (јакни / 

parkas);пончо;пуловери;џемпери;марами/ш

алови (sarongs);појаси 

(sashes);шалови/марами 

(scarves/scarfs);шалови 

(shawls);маици;маици со кратки 

ракави;спортски дресови;поло 

маици;рагби маици;здолништа;сукња 

панталони (skorts);шорцеви;маски за 

спиење;влечки;чорапи;костими;трегери;до

лна облека;боди (женска долна облека/ 

teddies);маици;хеланки;панталони;унифор

ми;велови;елеци;водоотпорна 

облека;облека (додатоци) за глава: 

плетени капи (beanies);капчиња (ball 

caps);шапки;капи (skull caps);шешири (top 

hats);визири;беретки;обувки: 

сандали;влечки;чизми;атлетски 

чевли;официјални (свечени) 

чевли;потпетици;ѓонови;врвки;метални 

додатоци за чевли  

 

(210) TM  2021/1292 (220) 09/12/2021 

(442) 30/04/2022 

(731) United States Polo Association 1400 

Centrepark Blvd., Suite 200, West Palm 

Beach, FL 33401, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  
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(531) 02.01.20 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  рачни чанти; чанти; чанти за на 

рамо; женски чанти без рачка; мали 

чантички; чанти за монети; паричници; 

футроли за кредитни картички; футроли за 

бизни картички; торби за пазарување (tote 

bags); ранци; спортски чанти; чанти за 

книги; торби за плажа; торби за 

пазарување (tote bags); торби за пелени; 

козметички торби (несесери) кои се 

продаваат празни; патни куфери; торби за 

патување (багаж); чадори  

кл. 25  Облека:облека за бебиња; марами 

(бандани); бањарки;машки гаќи за капење; 

костими за капење; облека за на плажа; 

ремени; лигавчиња; градници; женски 

маички/поткошули; облека од имитација на 

кожа; облека од кожа; палта; наметки; 

фустани; пењоари; штитници за уши од 

студ; шалови; ракавици; траки за глава; 

трикотажа; јакни; фармерки; дресови; 

плетенина; костими; ракавици без прсти; 

вратоврски; облека за надвор; долги палта 

(overcoats); долги палта (topcoats); 

панталони; парки (јакни / parkas); пончо; 

пуловери; џемпери; марами/шалови 

(sarongs);појаси (sashes); 

шалови/марами(scarves/scarfs);шалови 

(shawls); маици; маици со кратки ракави; 

спортски дресови; поло маици; рагби 

маици; здолништа; сукња панталони 

(skorts); шорцеви; маски за спиење; 

влечки; чорапи; костими; трегери; долна 

облека; боди(женска долна облека/ 

teddies); маици; хеланки; панталони; 

униформи; велови; елеци; водоотпорна 

облека. 

Облека (додатоци) за глава:плетени капи 

(beanies); капчиња (ball caps); шапки; капи 

(skull caps); шешири (top hats); визири; 

беретки. 

Обувки:сандали; влечки; чизми; атлетски 

чевли; официјални (свечени) чевли; 

потпетици; ѓонови; врвки; метални 

додатоци за чевли  

 

(210) TM  2021/1293 (220) 07/12/2021 

(442) 30/04/2022 

(731) Алкалоид АД Скопје бул. 

Александар Македонски бр.12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

LIRTONEN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2021/1295 (220) 14/12/2021 

(442) 30/04/2022 

(731) Rembrandtin Coatings GmbH Ignaz-

Köck-Straße 15, 1210 Vienna, AU 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 
(591) црна, портокалова, виолетова 

(531) 01.15.15;27.05.08;27.05.10 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  индустриски хемиски производи; 

хемиски производи за употреба во 
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обработка на метал; хемиски производи за 

употреба на обработување на метални 

површини; индустриски хемиски производи 

за употреба во произведување на лакови; 

хемиски производи за употреба на 

произведување на премази отпорни на 

пламен; хемиски производи за употреба во 

произведување на премази за 

потиснување на чад; хемиски производи 

отпорни на оган за произведување на 

премази отпорни на оган; хемиски 

производи отпорни на оган за употреба во 

произведување на бои отпорни на оган; 

хемиски производи отпорни на оган за 

употреба во произведување на смоли 

отпорни на оган; хемиски производи 

отпорни на оган за употреба во 

произведување на бои отпорни на оган; 

хемиски производи отпорни на оган за 

употреба во производството на смоли 

отпорни на оган  

кл. 2  бои, лакови, за индустриска намена, 

освен за фотографска и уметничка 

намена; облоги за метали, пластики и 

хартија; помошни агенси за лакирање, 

особено емулгаторски агенси, 

дисперзанти, агенси за навлажнување, 

агенси за контрола на проток, агенси за 

сврзување и згуснување; премази отпорни 

на корозија; лакови во вид на премази; бои 

за отпорност на топлина; премази отпорни 

на топлина во вид на боја; бои отпорни на 

оган; бои отпорни на оган; бои отпорни на 

оган; бои отпорни на оган; горни премази 

отпорни на оган во форма на боја  

кл. 17  течни електрични заштитни 

материјали; жичен емајл за заштитна 

намена; заштитни бои  

 

(210) TM  2021/1296 (220) 14/12/2021 

(442) 30/04/2022 

(731) Rembrandtin Coatings GmbH Ignaz-

Köck-Straße 15, 1210 Vienna, AU 

(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)  

Thermodur 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  индустриски хемиски производи; 

хемиски производи за употреба во 

обработка на метал; хемиски производи за 

употреба на обработување на метални 

површини; индустриски хемиски производи 

за употреба во произведување на лакови; 

хемиски производи за употреба на 

произведување на премази отпорни на 

пламен; хемиски производи за употреба во 

произведување на премази за 

потиснување на чад; хемиски производи 

отпорни на оган за произведување на 

премази отпорни на оган; хемиски 

производи отпорни на оган за употреба во 

произведување на бои отпорни на оган; 

хемиски производи отпорни на оган за 

употреба во произведување на смоли 

отпорни на оган; хемиски производи 

отпорни на оган за употреба во 

произведување на бои отпорни на оган; 

хемиски производи отпорни на оган за 

употреба во производството на смоли 

отпорни на оган  

кл. 2  бои, лакови, за индустриска намена, 

освен за фотографска и уметничка 

намена; облоги за метали, пластики и 

хартија; помошни агенси за лакирање, 

особено емулгаторски агенси, 

дисперзанти, агенси за навлажнување, 

агенси за контрола на проток, агенси за 

сврзување и згуснување; премази отпорни 

на корозија; лакови во вид на премази;бои 

за отпорност на топлина; премази отпорни 

на топлина во вид на боја; бои отпорни на 

оган; бои отпорни на оган; бои отпорни на 
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оган; бои отпорни на оган; горни премази 

отпорни на оган во форма на боја  

кл. 17  течни електрични заштитни 

материјали; жичен емајл за заштитна 

намена; заштитни бои  

 

(210) TM  2021/1297 (220) 14/12/2021 

(442) 30/04/2022 

(731) Zongshen Industrial Group Co., Ltd. 

Chaoyouchang, Huaxizhen, Bananqu, 

Chongqing, CN 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(531) 03.07.17;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  моторни автомобили; мотоцикли; 

електрични трицикли; електрични возила; 

моторизирани трицикли; бензински мотори 

за копнени возила; дизел мотори за 

копнени возила; мотори за копнени 

возила; возила за движење по земја, 

воздух, вода или шини  

 

(210) TM  2021/1298 (220) 14/12/2021 

(442) 30/04/2022 

(731) Swiss Pharma International AG 

Lindenstrasse 22, 8008 - Zurich, CH 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(591) бела, сина, сива, розова 

(531) 19.13.21;24.15.13 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  аналгетски, антипиретик и 

антиинфламаторен фармацевтски 

препарат  

 

(210) TM  2021/1299 (220) 14/12/2021 

(442) 30/04/2022 

(731) Маре Трајковска ул. Аминта трети 

бр. 17, 1000, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(531) 24.09.25;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 24  текстил и текстилни производи кои 

не се опфатени со другите класи; покривки 

за кревети и маси; завеси знамиња, 

материјали (текстилни материјали), мебел 

(неврзани навлаки за мебел), мебел 

(прекривки за мебел) од текстил, навлаки 

(неврзани) за мебел, навлаки за перници, 

перници, прекривки за перници, платна, 

постелнина, чаршафи, шатори  

кл. 25  облека, обувки, капи, моден дизајн 



 

 

85 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  4/2022 - 30/04/2022  
 

и областа на модниот дизајн, изработка на 

модели по мерка, костими за капење, 

венчаници, коктел фустани и тоалети, 

тетарарски костими  

кл. 35  огласување;водење на 

работење;управување со 

работи;канцелариски работи;он-лајн 

услуги на продавници за малопродажба, 

промотивен маркетинг, промовирање на 

производи и услуги преку подготвување и 

поставување на реклами во електронски 

медиуми на кои се пристапува преку 

глобална компјутерска мрежа;е-трговија, 

он-лајн нарачки, организирање на саеми 

за комерцијални или рекламни цели;on-line 

рекламирање по пат на компјутерска 

мрежа;рекламен материјал за 

изнајмување;изнајмување на рекламен 

простор;испитување на јавното 

мислење;презентација на стоки на 

комуникациски медиуми со цел трговија на 

мало;објавување на рекламни 

текстови;ширење на рекламен 

материјал;рекламирање по пат на 

радио;рекламни огласи;рекламни 

агенции;телевизиското рекламирање 

пребарување на податоци во компјутерски 

датотеки за трети лица;услуги поврзани со 

споредба на цените;унапредување на 

продажбата на стоки и услуги на другите 

со помош на доделување на дополнителни 

поени за купувања направени со кредитни 

картички, услуги на увоз-извоз и трговија 

на големо и мало со: текстил и текстилни 

производи кои не се опфатени со другите 

класи;покривки за кревети и маси;завеси 

знамиња, материјали (текстилни 

материјали), мебел (неврзани навлаки за 

мебел), мебел (прекривки за мебел) од 

текстил, навлаки (неврзани) за мебел, 

навлаки за перници, перници, прекривки за 

перници, платна, постелнина, чаршафи, 

шатори;облека, обувки, капи, моден дизајн 

и областа на модниот дизајн, изработка на 

модели по мерка, костими за капење, 

венчаници, коктел фустани и тоалети, 

тетарарски костими  

кл. 42  eнтериерно уредување и 

декорирање, ентериерен дизајн, 

дизајнирање на внатрешно уредување, 

услуги на ентериерно уредување, 

ентериерно уредување на детски соби, 

елементи на ентериерно уредување, 

консултации во врска со внатрешно 

уредување  

 

(210) TM  2021/1300 (220) 14/12/2021 

(442) 30/04/2022 

(731) СЕАВУС ДООЕЛ Скопје ул.11 

Октомври бр.33А, 1000, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(591) бела, жолта, светло, темно зелена 

(531) 27.05.13;27.05.21 

(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 и трансформирање, 

акумулирање, регулирање или 

контролирање на електрицитетот; апарати 

за снимање, пренос и репродукција на звук 
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или слика, магнетски носачи на податоци, 

дискови за снимање, автоматски машини и 

механизми за апаратите што се 

активираат со монети или жетони, 

регистар каси, машини за сметање и 

опрема за обработка на податоци и 

компјутери, апарати за гаснење пожар; 

информатички програми, мемории за 

сметачи, менувачи на дискови 

(информатика), монитори (програми за 

сметачи), обработка на податоци, 

печатачи за компјутери, процесори 

(централни единици за обработка), 

сметачи (помошни мемории за сметачи), 

сметачи (работни програми за сметачи), 

сметачи (снимени програми за сметачи)  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се 

однесуваат на истите; услуги за 

индустриски анализи и истражувања; 

проектирање и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер; инженеринг, 

инжинерски нацрти, изнајмување 

софтвери, изработка (концепирање) на 

софтвери, консултации во врска со 

сметачи, сметачи (изнајмување сметачи), 

сметачи (програмирање на сметачите), 

централна база на податоци (изнајмување 

време за пристап до базите на 

податоците) и трговија  

 

(210) TM  2021/1301 (220) 14/12/2021 

(442) 30/04/2022 

(731) Министерство за транспорт и 

врски ул. „Плоштад Црвена Скопска 

Општина бр. 4, 1000, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

 

(591) бела, сива, зелена 

(531) 06.07.01;26.01.16 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работењето 

;управување со работата; канцелариски 

работи; развивање и имплементација на 

проекти; развивање и имплементација на 

маркетинг стратегии за други; управување 

со проекти, планирање, координација, 

набавки, мониторинг, евалуација, 

известување, фидуцијарни функции и 

заштитни марки при имплементирање на 

проекти; аутсорсинг услуги [поддршка на 

проекти), бизнис проекти (помош во 

водењето бизнис и импелемнтирање на 

проекти), бизнис информации, бизнис 

испитување, бизнис истражување, бизнис 

консултирање (професионално бизнис 

консултирање), бизнис проценки, експерти 

за ефикасност, компјутерски бази на 

податоци (систематизација на 

информации во компјутерски бази на 

податоци) на електронски речници, 

литературен корпус и правопис и бази на 

податоци за преведување; компјутерски 

бази на податоци (собирање информации 

во компјутерски бази на податоци) на 

електронски речници, консултирање 

(професионално бизнис консултирање), 

маркетинг истражување, маркетинг студии, 

надворешно рекламирање, односи со 

јавноста, организирање бизнис настани за 

комерцијални и рекламни цели, 

организирање трговски саеми за 

комерцијални и рекламни цели, 
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организирање бизнис конференции 

(маркетинг, продажба, менаџмент), 

семинари и обуки од областа на бизнисот; 

помош во водењето бизнис, бизнис 

консалтинг, медијација за започнување 

бизнис и импелементација на проекти 

локално и меѓународно; пребарување 

податоци во компјутерски датотеки за 

трети лица, проценки (бизнис проценки), 

раководење (советодавни услуги за 

бизнис раководење), раководење со 

датотеки (компјутеризирано раководење 

со датотеки), систематизација на 

информации во компјутерски бази на 

податоци, собирање информации во 

компјутерските бази на податоци на 

електронски речници и бази на податоци 

за преведување, советување за бизнис 

работење, советување за бизнис 

работење и организација, услуги за 

преместување на бизнисите  

кл. 36  финансиски работи; монетарни 

работи; услуги на финансиски консултации 

поврзани со инфраструктурни инвестиции; 

консултантски услуги поврзани со 

финансирање на градежни работи и 

инфраструктурни проекти; анализирање 

(финансиско анализирање), организирање 

на монетарни трансфери, услуги за 

префрлање на парични средства  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се 

однесуваат на истите, услуги за 

индустриски анализи и истражувања, 

проектирање и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер; инженерство; услуги 

на архитектонски и урбанистички 

проектирања; услуги на архитектонски 

проектирања во областа на транспортот и 

сообраќајот; тестирање, автентификација 

и контрола на квалитет; услуги на дизајн; 

издавање на софтвер, изработка 

(концепирање) на софтвери, други 

консултации и понуда на софтвер, 

консултации во врска со сметачи; 

интегриран софтвер дизајниран и развиен 

за управување со лабораториски 

информации и податоци и управување со 

работните процеси, автоматско 

преземање на податоците директно од 

инструментите, следење и управување на 

работните активности и гаранција на 

квалитетот на извршената задача, 

централна база на податоци (изнајмување 

време за пристап до базите на податоци), 

обработка на податоци, компјутерски 

активности; софтверски решенија и 

развивање на апликации за он-лајн 

бизниси; компјутерски бази на податоци 

(обновување компјутерски бази на 

податоци), компјутерски системи, 

компјутерско програмирање; дизајн на веб 

страни  

 

(210) TM  2021/1302 (220) 14/12/2021 

(442) 30/04/2022 

(731) Hemofarm  A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

bb, 26300, Vršac, RS 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО  

„Србо Томовиќ“ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

KARDIR 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2021/1303 (220) 14/12/2021 

(442) 30/04/2022 

(731) Hemofarm  A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

bb, 26300, Vršac, RS 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 



 

 

88 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  4/2022 - 30/04/2022  
 

КУМАНОВО  

„Србо Томовиќ“ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

KARDIM 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2021/1305 (220) 15/12/2021 

(442) 30/04/2022 

(731) Благоја Локвенец and Милица 

Којческа Локвенец ул. Прашка бр 

13/2/46, 1000, Скопје, MK and ул. 20 

Октомври бр. 3/12, 1000, Скопје, MK 

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) зелена, црвена 

(531) 26.03.05;26.03.17;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

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

ориз; тестенини и резанки, тапиока и саго; 

брашно и производи од жита; леб, 

производи од тесто и слатки; чоколадо; 

сладолед; шербет и други мразови за 

јадење; шеќер, мед, меласа; квасец, 

прашок за печење; сол, мирудии, зачини, 

конзервирани билки; оцет, сосови и други 

мирудии; мраз (замрзната вода)  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци; привремено сместување  

 

(210) TM  2021/1306 (220) 15/12/2021 

(442) 30/04/2022 

(731) Boehringer Ingelheim International 

GmbH 55218 Ingelheim, DE 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) златна 

(531) 26.11.09;26.13.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2021/1307 (220) 15/12/2021 

(442) 30/04/2022 

(731) Boehringer Ingelheim International 

GmbH 55218 Ingelheim, DE 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

FYRLISS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2021/1308 (220) 15/12/2021 

(442) 30/04/2022 

(731) Boehringer Ingelheim International 

GmbH  55218 Ingelheim, DE 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

FULBRYT 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2021/1309 (220) 15/12/2021 

(442) 30/04/2022 

(731) Boehringer Ingelheim International 

GmbH  55218 Ingelheim, DE 
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(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

SPEVIGO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2021/1310 (220) 15/12/2021 

(442) 30/04/2022 

(731) ГАЛЕНИКА АД Београд 

ул.Батајнички друм бб, Београд, RS 

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат 

ул.’'М.Х.Јасмин’'  52В-1/6, 1000, Скопје 

(540)  

SALTAPSA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции адаптирани за медицинска или 

ветеринарна употреба, храна за бебиња; 

додатоци во исхраната за луѓе и животни; 

фластери, материјали за завои; 

материјали за пломбирање заби и 

забарски смоли; средства за 

дезинфекција; препарати за уништување 

штетници; фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2021/1311 (220) 17/12/2021 

(442) 30/04/2022 

(731) JOHNSON & JOHNSON ONE 

JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW 

BRUNSWICK, NEW JERSEY, 08933, US 

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  

HEALTHY WHITE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 21  забен конец, дршки со забен конец, 

полнење за дршки со забен конец  

 

(210) TM  2021/1315 (220) 17/12/2021 

(442) 30/04/2022 

(731) Acer Incorporated 7F-5, No. 369, 

Fuxing N. Rd., Songshan Dist. TW 10541 

TAIPEI CITY, R.O.C., TW 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 
(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  научни, наутички, инструменти за 

премер, фотографски, кинематографски, 

оптички апарати и инструменти, апарати и 

инструменти за мерење тежина, за 

мерење, за сигнализирање, за контрола 

(надзор), живото спасувачки и за држење 

настава; апарати и инструменти за 

спроведување, префрлување, 

трансформирање, акумулирање, 

регулирање или контролирање на 

електрична енергија; апарати за снимање, 

трансмисија или репродукција на звук или 

слики; магнети преносници на податоци, 

дискови за снимање; компактни дискови, 

ДВД-ија и други дигитални снимачи на 

медиа; механизми за апарати кои работат 

со паричка; регистар-каси, машини за 

сметање, опрема за процесирање на 

податоци; апарати за гаснење на пожар; 

компјутери; компјутерски хардвер; рачни 

компјутери; таблет компјутери; 

компјутерски софтвер; компјутерски 

периферни уреди; принтери; компјутерски 

сервери; лап топ компјутери; компјутерски 

бележници; десктоп компјутери; мобилни 
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телефони; уреди за складирање на 

податоци; електронски игри; машини за 

видео игри; компјутерски терминали;р 

есивери (set top boxes); видео проектори; 

радија; звучници; микрофони; слушалки 

што се носат на глава; слушалки за во 

уши; приемници; автоматски автомати за 

продажба и механизми за апарати кои 

работат со паричка; компјутерски 

фирмвер; компјутерски помошен софтвер; 

скенери; монитори; екрани на допир; 

модеми; тастатури; мауси; топчиња 

(trackballs); подлога за допир (trackpads); 

светлечки пенкала; џојстици; контролори 

за играње; графички таблети; графички 

табли (digitizers); адаптери; адаптер 

картички; кабли и конектори; мегнетно-

оптички драјвери; хард диск драјвери; 

флопи диск драјвери; PCMCIA драјвери; 

кертриџи и драјвери за касети; CDROM 

драјвери; драјвери за снимање на CD (CD-

R); драјвери за повеќекратно снимање на 

CD (CD-RW); DVD-ROM драјвери; драјвери 

за повеќекратно снимање на DVD (DVD-R); 

цврсти уреди за складирање; RAID низи; 

масивни уреди за складирање; мрежни 

интерфејси; кабелски модеми; рутери, 

мостови, порти, и хабови; електронски 

уреди за потрошувачи; телефони; 

персонални дигитални асистенти (PDAs); 

дигитални видео рекордери; рекордери за 

видеокасети; телевизија, дигитална 

телевизија; стерео ресивери; DVD плеери; 

CD плеери; МРЗ плеери; дигитални аудио 

плеери и рекордери; аудио појачувачи; 

гласовни и говорни синтетизатори; видео 

генератори за специјални ефекти; 

фотоапарати (sti;cameras); видео камери; 

дигитални камери; видео декови; видео 

конвертери; баркод читачи; читачи на 

магнетни ленти; телекомуникациска 

опрема; телекомуникациски апарати и 

инструменти; мобилни телефони; паметни 

телефони; комуникациски безжични уреди 

за пренос на глас, податоци, слики, аудио, 

видео и мултимедијална содржина; 

апарати за мрежна комуникација; рачни 

дигитални електронски уреди за 

обезбедување на пристап до интернет и за 

праќање, примање, и зачувување на 

телефонски повици, електронска пошта, и 

други дигитални податоци; пренослив 

компјутерски хардвер; преносни дигитални 

електронски уреди за обезбедување на 

пристап до интернет и за праќање, 

примање, и зачувување на телефонски 

повици, електронска пошта, и други 

дигитални податоци; паметни часовници; 

паметни очила; паметни прстени; тракери 

за активност за носење; поврзани алки 

[инструменти за мерење]; електронски 

читачи за книги; компјутерски софтвер за 

поставување, конфигурирање, оперирање 

и контролирање на компјутери, 

компјутерни периферни уреди, мобилни 

уреди, мобилни телефони, паметни 

телефони, паметни очила, преносни 

уреди, слушалки за уши, слушалки што се 

носат на глава, телевизија, ресивери (set 

top boxes), аудио и видео плеери и 

рекордери, системи за домашно кино, и 

системи за забава; софтвер за развој на 

апликации; софтвер за компјутерски игри; 

претходно снимено аудио, видео и 

мултимедијална содржина што може да се 

симнува; компјутерни периферни уреди; 

периферни уреди за компјутери, мобилни 

телефони, мобилни електронски уреди, 

преносни електронски уреди, паметни 

часовници, паметни очила, слушалки за 

уши, слушалки што се носат на глава, 

телевизија, ресивери (set top boxes) и 

аудио и видео плеери и рекордери; 

преносни периферни уреди за употреба со 

компјутери, мобилни телефони, мобилни 

електронски уреди, паметни часовници, 
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паметни очила, паметни прстени, 

слушалки за уши, слушалки што се носат 

на глава, телевизија, ресивери (set top 

boxes), и аудио и видео плеери и 

рекордери; биометриски идентификациски 

апарати и апарати за автентификација; 

акцелерометри; висиномери; апарати за 

мерење на растојание; апарати за 

снимање на растојание; педометри; 

апарати за мерење на притисок; 

индикатори за притисок; монитори, дисплеј 

екрани, дисплеи што се ставаат на глава 

(head mounted displays), и слушалки за на 

глава за употреба со компјутери, паметни 

телефони, мобилни електронски уреди, 

преносни електронски уреди, паметни 

часовници, паметни очила, телевизија, 

ресивери (set top boxes), и аудио и видео 

плеери и рекордери; виртуелни и дисплеи 

со проширена реалност, наочари, 

контролери, и слушалки за на глава; 3D 

наочари; очила; очила за сонце; стакла за 

очила; оптичко стакло; оптичка стока; 

оптички апарати и инструменти; камери; 

блицови за камери; тастатури, мауси, 

подлоги за мауси, принтери, диск 

драјвери, и хард драјвери; апарати за 

снимање и репродукција на звук; 

дигитални аудио и видео плеери и 

рекордери; аудио звучници; аудио 

засилувачи и приемници; аудио апарати за 

моторни возила; снимачи на гласови и 

апарати за препознавање на гласови; 

телевизија; телевизиски приемници и 

монитори; радио трансмитери и 

приемници; кориснички интерфејсови за 

борд компјутери за моторни возила и 

електронски уреди, имено електронски 

контролни панели, монитори, екрани на 

допир, далечински управувачи, приклучни 

станици, конектори, приклучоци, и 

контроли на гласовно активирање; 

глобално позиционирачки системи (GPS 

уреди); навигациски инструменти; 

навигациски апарати за возила [борд 

компјутери]; далечински управувачи за 

контролирање на компјутери, мобилни 

телефони, мобилни електронски уреди, 

преносни електронски уреди, паметни 

часовници, паметни очила, слушалки за 

уши, слушалки што се носат на глава, 

аудио и видео плеери и рекордери, 

телевизија, ресивери (set top boxes), 

звучници, појачувачи, ситеми за домашно 

кино, и системи за забава; преносни уреди 

за контролирање на компјутери, мобилни 

телефони, мобилни електронски уреди, 

паметни часовници, паметни очила, 

слушалки за уши, слушалки што се носат 

на глава, аудио и видео плеери и 

рекордери, телевизија, ресивери (set top 

boxes), звучници, појачувачи, системи за 

домашно кино, и системи за забава; 

апарати за складирање на податоци; 

компјутерски чипови; батерии; полначи за 

батерии; електрични и електронски 

конектори, спојници, жици, кабли, полначи, 

порти, приклучни станици, и адаптери за 

употреба со компјутери, мобилни 

телефони, рачни компјутери, компјутерни 

периферни уреди, мобилни телефони, 

мобилни електронски уреди, преносни 

електронски уреди, паметни часовници, 

паметни очила, слушалки за уши, 

слушалки што се носат на глава, аудио и 

видео плеери и рекордери, телевизија и 

ресивери (set top boxes); интерактивни 

екрани на допир; интерфејсови за 

компјутери, компјутерски екрани, мобилни 

телефони, мобилни електронски уреди, 

преносни електронски уреди, паметни 

часовници, паметни очила, телевизија, 

ресивери (set top boxes) и аудио и видео 

плеери и рекордери; заштитни филмови 

адаптирани за компјутерски екрани, 

екрани на мобилни телефони, и екрани на 
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паметни часовници; навлаки, торби, кутии, 

ракави, ремени и ленти за компјутери, 

таблет компјутери, тастатури за 

компјутери, мобилни телефони, мобилни 

електронски уреди, преносни електронски 

уреди, паметни часовници, паметни очила, 

слушалки за уши, слушалки што се носат 

на глава, ресивери (set top boxes), и аудио 

и видео плеери и рекордери; преносни 

резервни батерии (pover banks); селфи 

стап (selfie stick); полначи за електронски 

цигари; полначи за автомобили; безжични 

полначи; информативна технологија и 

аудиовизуелна опрема; магнети, 

магнетизери и демагнетизери; научни и 

лабораториски уреди за третман со 

употреба на електрична енергија; апарати, 

инструменти и кабли за електрична 

енергија; оптички уреди, појачувачи и 

коректори; уреди за сигурност, 

безбедност, заштита и сигнализирање; 

уреди за навигација, водење, следење, 

таргетирање и изработување на мапи; 

инструменти, индикатори и контролери за 

мерење, детектирање и набљудување; 

апарати, едукативни апарати и 

симулатори за научни истражувања и 

лабаратории  

 

(210) TM  2021/1316 (220) 17/12/2021 

(442) 30/04/2022 

(731) Acer Incorporated 7F-5, No. 369, 

Fuxing N. Rd., Songshan Dist. TW 10541 

TAIPEI CITY, R.O.C., TW 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 
(531) 27.05.22 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  научни, наутички, инструменти за 

премер, фотографски, кинематографски, 

оптички апарати и инструменти, апарати и 

инструменти за мерење тежина, за 

мерење, за сигнализирање, за контрола 

(надзор), живото спасувачки и за држење 

настава; апарати и инструменти за 

спроведување, префрлување, 

трансформирање, акумулирање, 

регулирање или контролирање на 

електрична енергија; апарати за снимање, 

трансмисија или репродукција на звук или 

слики; магнети преносници на податоци, 

дискови за снимање; компактни дискови, 

ДВД-ија и други дигитални снимачи на 

медиа; механизми за апарати кои работат 

со паричка; регистар-каси, машини за 

сметање, опрема за процесирање на 

податоци; апарати за гаснење на пожар; 

компјутери; компјутерски хардвер; рачни 

компјутери; таблет компјутери; 

компјутерски софтвер; компјутерски 

периферни уреди; принтери; компјутерски 

сервери; лап топ компјутери; компјутерски 

бележници; десктоп компјутери; мобилни 

телефони; уреди за складирање на 

податоци; електронски игри; машини за 

видео игри; компјутерски терминали; 

ресивери (set top boxes); видео проектори; 

радија; звучници; микрофони; слушалки 

што се носат на глава; слушалки за во 

уши; приемници; автоматски автомати за 

продажба и механизми за апарати кои 

работат со паричка; компјутерски 

фирмвер; компјутерски помошен софтвер; 
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скенери; монитори; екрани на допир; 

модеми; тастатури; мауси; топчиња 

(trackballs); подлога за допир (trackpads); 

светлечки пенкала; џојстици; контролори 

за играње; графички таблети; графички 

табли (digitizers); адаптери; адаптер 

картички; кабли и конектори; мегнетно-

оптички драјвери; хард диск драјвери; 

флопи диск драјвери; PCMCIA драјвери; 

кертриџи и драјвери за касети; CDROM 

драјвери; драјвери за снимање на CD (CD-

R); драјвери за повеќекратно снимање на 

CD (CD-RW); DVD-ROM драјвери; драјвери 

за повеќекратно снимање на DVD (DVD-R); 

цврсти уреди за складирање; RAID низи; 

масивни уреди за складирање: мрежни 

интерфејси; кабелски модеми; рутери, 

мостови, порти, и хабови; електронски 

уреди за потрошувачи; телефони; 

персонални дигитални асистенти (PDAs); 

дигитални видео рекордери; рекордери за 

видеокасети; телевизија, дигитална 

телевизија; стерео ресивери; DVD плеери; 

CD плеери; МРЗ плеери; дигитални аудио 

плеери и рекордери; аудио појачувачи; 

гласовни и говорни синтетизатори; видео 

генератори за специјални ефекти; 

фотоапарати (sti; cameras); видео камери; 

дигитални камери; видео декови; видео 

конвертери; баркод читачи; читачи на 

магнетни ленти; телекомуникациска 

опрема; телекомуникациски апарати и 

инструменти; мобилни телефони; паметни 

телефони; комуникациски безжични уреди 

за пренос на глас, податоци, слики, аудио, 

видео и мултимедијална содржина; 

апарати за мрежна комуникација; рачни 

дигитални електронски уреди за 

обезбедување на пристап до интернет и за 

праќање, примање, и зачувување на 

телефонски повици, електронска пошта, и 

други дигитални податоци; пренослив 

компјутерски хардвер; преносни дигитални 

електронски уреди за обезбедување на 

пристап до интернет и за праќање, 

примање, и зачувување на телефонски 

повици, електронска пошта, и други 

дигитални податоци; паметни часовници; 

паметни очила; паметни прстени; тракери 

за активност за носење; поврзани алки 

[инструменти за мерење]; електронски 

читачи за книги; компјутерски софтвер за 

поставување, конфигурирање, оперирање 

и контролирање на компјутери, 

компјутерни периферни уреди, мобилни 

уреди, мобилни телефони, паметни 

телефони, паметни очила, преносни 

уреди, слушалки за уши, слушалки што се 

носат на глава, телевизија, ресивери (set 

top boxes), аудио и видео плеери и 

рекордери, системи за домашно кино, и 

системи за забава; софтвер за развој на 

апликации; софтвер за компјутерски игри; 

претходно снимено аудио, видео и 

мултимедијална содржина што може да се 

симнува; компјутерни периферни уреди; 

периферни уреди за компјутери, мобилни 

телефони, мобилни електронски уреди, 

преносни електронски уреди, паметни 

часовници, паметни очила, слушалки за 

уши, слушалки што се носат на глава, 

телевизија, ресивери (set top boxes) и 

аудио и видео плеери и рекордери; 

преносни периферни уреди за употреба со 

компјутери, мобилни телефони, мобилни 

електронски уреди, паметни часовници, 

паметни очила, паметни прстени, 

слушалки за уши, слушалки што се носат 

на глава, телевизија, ресивери (set top 

boxes), и аудио и видео плеери и 

рекордери; биометриски идентификациски 

апарати и апарати за автентификација; 

акцелерометри; висиномери; апарати за 

мерење на растојание; апарати за 

снимање на растојание; педометри; 

апарати за мерење на притисок; 
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индикатори за притисок; монитори, дисплеј 

екрани, дисплеи што се ставаат на глава 

(head mounted displays), и слушалки за на 

глава за употреба со компјутери, паметни 

телефони, мобилни електронски уреди, 

преносни електронски уреди, паметни 

часовници, паметни очила, телевизија, 

ресивери (set top boxes), и аудио и видео 

плеери и рекордери; виртуелни и дисплеи 

со проширена реалност, наочари, 

контролери, и слушалки за на глава; 3D 

наочари; очила; очила за сонце; стакла за 

очила; оптичко стакло; оптичка стока; 

оптички апарати и инструменти; камери; 

блицови за камери; тастатури, мауси, 

подлоги за мауси, принтери, диск 

драјвери, и хард драјвери; апарати за 

снимање и репродукција на звук; 

дигитални аудио и видео плеери и 

рекордери; аудио звучници; аудио 

засилувачи и приемници; аудио апарати за 

моторни возила; снимачи на гласови и 

апарати за препознавање на гласови; 

телевизија; телевизиски приемници и 

монитори; радио трансмитери и 

приемници; кориснички интерфејсови за 

борд компјутери за моторни возила и 

електронски уреди, имено електронски 

контролни панели, монитори, екрани на 

допир, далечински управувачи, приклучни 

станици, конектори, приклучоци, и 

контроли на гласовно активирање; 

глобално позиционирачки системи (GPS 

уреди); навигациски инструменти; 

навигациски апарати за возила [борд 

компјутери]; далечински управувачи за 

контролирање на компјутери, мобилни 

телефони, мобилни електронски уреди, 

преносни електронски уреди, паметни 

часовници, паметни очила, слушалки за 

уши, слушалки што се носат на глава, 

аудио и видео плеери и рекордери, 

телевизија, ресивери (set top boxes), 

звучници, појачувачи, ситеми за домашно 

кино, и системи за забава; преносни уреди 

за контролирање на компјутери, мобилни 

телефони, мобилни електронски уреди, 

паметни часовници, паметни очила, 

слушалки за уши, слушалки што се носат 

на глава, аудио и видео плеери и 

рекордери, телевизија, ресивери (set top 

boxes), звучници, појачувачи, системи за 

домашно кино, и системи за забава; 

апарати за складирање на податоци; 

компјутерски чипови; батерии; полначи за 

батерии; електрични и електронски 

конектори, спојници, жици, кабли, полначи, 

порти, приклучни станици, и адаптери за 

употреба со компјутери, мобилни 

телефони, рачни компјутери, компјутерни 

периферни уреди, мобилни телефони, 

мобилни електронски уреди, преносни 

електронски уреди, паметни часовници, 

паметни очила, слушалки за уши, 

слушалки што се носат на глава, аудио и 

видео плеери и рекордери, телевизија и 

ресивери (set top boxes); интерактивни 

екрани на допир; интерфејсови за 

компјутери, компјутерски екрани, мобилни 

телефони, мобилни електронски уреди, 

преносни електронски уреди, паметни 

часовници, паметни очила, телевизија, 

ресивери (set top boxes) и аудио и видео 

плеери и рекордери; заштитни филмови 

адаптирани за компјутерски екрани, 

екрани на мобилни телефони, и екрани на 

паметни часовници; навлаки, торби, кутии, 

ракави, ремени и ленти за компјутери, 

таблет компјутери, тастатури за 

компјутери, мобилни телефони, мобилни 

електронски уреди, преносни електронски 

уреди, паметни часовници, паметни очила, 

слушалки за уши, слушалки што се носат 

на глава, ресивери (set top boxes), и аудио 

и видео плеери и рекордери; преносни 

резервни батерии (pover banks); селфи 
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стап (selfie stick); полначи за електронски 

цигари; полначи за автомобили; безжични 

полначи; информативна технологија и 

аудиовизуелна опрема; магнети, 

магнетизери и демагнетизери; научни и 

лабораториски уреди за третман со 

употреба на електрична енергија; апарати, 

инструменти и кабли за електрична 

енергија; оптички уреди, појачувачи и 

коректори; уреди за сигурност, 

безбедност, заштита и сигнализирање; 

уреди за навигација, водење, следење, 

таргетирање и изработување на мапи; 

инструменти, индикатори и контролери за 

мерење, детектирање и набљудување; 

апарати, едукативни апарати и 

симулатори за научни истражувања и 

лабаратории  

 

(210) TM  2021/1317 (220) 17/12/2021 

(442) 30/04/2022 

(731) ELI LILLY and Company Lilly 

Corporate Center, Indianapolis, Indiana, 

US 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. Славе 

Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

TRULICITY 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстанции 

што се користат во медицината, храна за 

бебиња, фластери, материјали за завои, 

материјали за пломбирање заби и 

забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2021/1318 (220) 20/12/2021 

(442) 30/04/2022 

(731) CANSINO BIOLOGICS INC. 401-420, 

4/F, Biomedical Park of West Zone, 185 

South Avenue, TEDA West District, 

Tianjin, CN 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(531) 04.05.03;26.13.25;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  лекови за луѓе; биолошки препарати 

за медицински цели; фармацевтски 

производи; вакцини  

 

(210) TM  2021/1319 (220) 21/12/2021 

(442) 30/04/2022 

(731) Ана Александровска and Даниела 

Цветановска-Стојчевска бул. 

Партизански Одреди бр. 171 Б/1-26, 

1000, Скопје, MK and ул. Св. Кирил и 

Методиј бр. 48-4/12, 1000, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво АПОСТОЛСКА, 

АЛЕКСАНДРОВСКИ И ПАРТНЕРИ Скопје 

ул. Наум Наумовски Борче бр. 40/кат5-

локал 10, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) тиркизна, сива  

(531) 27.01.12;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  моделирачки восок за стоматолози; 

материјал за пополнување на заби; забен 

цемент; забен лак; забен кит; забни 
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амалгами; порцелан за забни протези; 

материјали за забни отпечатоци; 

абразивни средства за забарството; 

никнување на заби (производи за 

олеснување на никнувањето на заби)  

кл. 10  вештачки заби; вештачки заби 

(комплети вештачки заби); прстени за 

олеснување на растењето заби; вештачки 

вилици  

кл. 43  забарство; ортодонски услуги; 

естетска и реконструктивна стоматологија 

со имплантологија  

 

(210) TM  2021/1322 (220) 22/12/2021 

(442) 30/04/2022 

(731) Адвокат Маја Лазаревиќ ул. 

Прашка бр. 15/1-23, 1000, Скопје, MK 

(740) Маја Лазаревиќ ул.Букурешка бр. 

53/1-2, Скопје 

(540)  

 
(531) 17.03.02;24.15.11;26.01.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

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  

 

(210) TM  2021/1323 (220) 22/12/2021 

(442) 30/04/2022 

(731) British American Tobacco (Brands) 

Inc. 251 Little Falls Drive, Suite 100, 

Wilmington DE 19808-1674, US 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 
(591) црна, бела, сива, црвена 

(531) 26.01.16;26.11.02;26.11.12 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари; тутун, сиров или 

преработен; тутун за виткање; тутун за 

луле; производи од тутун; замени за тутун 

(не за медицински цели); пури; 

цигарилоси; запалки за цигари; запалки за 

пури; ќибрит; артикли за пушачи; хартија 

за цигари; туби за цигари; филтри за 

цигари; џебни апарати за виткање цигари; 

рачни машини за вбризгување на тутун во 

хартиени туби; електронски цигари; 

течности за електронски цигари; 

производи од тутун наменети за 

загревање  

 

(210) TM  2021/1335 (220) 23/12/2021 

(442) 30/04/2022 

(731) SHARP KABUSHIKI KAISHA also 

trading as SHARP CORPORATION 1 

Takumi-cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka 

590-8522, , JP 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО  

„Србо Томовиќ“ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  
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(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  eлектрично управувани возила; 

електрично управувани скутери; скутери; 

копнени возила и превозни средства; 

делови и опрема за возила; делови и 

опрема за електрично управувани возила, 

електрично управувани скутери, скутери  

 

(210) TM  2021/1337 (220) 23/12/2021 

(442) 30/04/2022 

(731) Jadran - Galenski Laboratorij d.d. 

Svilno 20, 51 000, Rijeka, HR 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(591) сина 

(531) 01.15.24;26.01.13;26.11.13 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  парфимерски производи, козметички 

производи, тоалетни производи  

кл. 5  лекови за човечка употреба; лекови; 

додатоци во исхраната и диететски 

препарати; диететски и хранливи 

додатоци; диететски прехранбени 

производи за медицинска употреба; 

диететски производи за пациенти; 

диететски производи за медицинска 

употреба; фармацевтски препарати за 

човечка употреба; хемиско-фармацевтски 

производи; фармацевтски препарати; 

медицински тоалетни препарати; 

медицински препарати  

 

(210) TM  2021/1338 (220) 23/12/2021 

(442) 30/04/2022 

(731) Jadran - Galenski Laboratorij d.d. 

Svilno 20, 51 000, Rijeka, HR 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(591) сина 

(531) 01.15.24;26.01.13;26.11.13 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  парфимерски производи, козметички 

производи, тоалетни производи  

кл. 5  лекови за човечка употреба; лекови; 

додатоци во исхраната и диететски 

препарати; диететски и хранливи 

додатоци; диететски прехранбени 

производи за медицинска употреба; 

диететски производи за пациенти; 

диететски производи за медицинска 

употреба; фармацевтски препарати за 

човечка употреба; хемиско-фармацевтски 

производи; фармацевтски препарати; 

медицински тоалетни препарати; 

медицински препарати  

 

(210) TM  2021/1339 (220) 23/12/2021 

(442) 30/04/2022 

(731) Jadran - Galenski Laboratorij d.d. 

Svilno 20, 51 000, Rijeka, HR 



 

 

98 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  4/2022 - 30/04/2022  
 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(591) светло и темно сина, бела, црвена 

(531) 01.15.21;02.01.16;25.01.15 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  парфимерски производи, козметички 

производи, тоалетни производи  

кл. 5  лекови за човечка употреба; лекови; 

додатоци во исхраната и диететски 

препарати; диететски и хранливи 

додатоци; диететски прехранбени 

производи за медицинска употреба; 

диететски производи за пациенти; 

диететски производи за медицинска 

употреба; фармацевтски препарати за 

човечка употреба; хемиско-фармацевтски 

производи; фармацевтски препарати; 

медицински тоалетни препарати; 

медицински препарати  

 

(210) TM  2021/1340 (220) 23/12/2021 

(442) 30/04/2022 

(731) Jadran - Galenski Laboratorij d.d. 

Svilno 20, 51 000, Rijeka, HR 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(591) светло и темно сина, бела, розова, 

црвена, кремава 

(531) 01.15.21;02.05.06;25.01.15 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  парфимерски производи, козметички 

производи, тоалетни производи  

кл. 5  лекови за човечка употреба; лекови; 

додатоци во исхраната и диететски 

препарати; диететски и хранливи 

додатоци; диететски прехранбени 

производи за медицинска употреба; 

диететски производи за пациенти; 

диететски производи за медицинска 

употреба; фармацевтски препарати за 

човечка употреба; хемиско-фармацевтски 

производи; фармацевтски препарати; 

медицински тоалетни препарати; 

медицински препарати  

 

(210) TM  2021/1341 (220) 24/12/2021 

(442) 30/04/2022 

(731) Друштво за трговија и услуги 

„ПРО-ФИТ“ доо – Скопје ул.„Дане 

Крапчев“ бр. 28, 1000, Скопје, MK 

(740) Ѓорѓи Рафајловски ул.„Браќа 

Миладинови“ бр. 406/6, Тетово 

(540)  
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(591) зелена, бела, розева 

(531) 26.01.20;27.05.02 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски, медицински и 

ветеринарни препарати; санитарни 

препарати за медицински цели; диететска 

храна и супстанции прилагодени за 

медицинска или ветеринарна употреба, 

храна за бебиња; додатоци во исхраната 

за луѓе и животни; фластери, материјали 

за завои; материјал за пломбирање на 

заби, забарски смоли; средства за 

дезинфекција; препарати за уништување 

на штетници  

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

преработки; конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук; желе, 

џемови, компоти; јајца; млеко и млечни 

производи; масла и масти за јадење  

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

ориз; тапиока и саго; брашно и производи 

од жита; леб, производи од тесто и слатки; 

сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец, 

прашок за печење; сол; оцет, сосови [како 

мирудии]; мраз [замрзната вода]  

 

(210) TM  2021/1344 (220) 24/12/2021 

(442) 30/04/2022 

(731) Acer Incorporated 7F-5, No.369, 

Fuxing N. Rd., Songshan Dist., TAIPEI 

CITY, R.O.C., TW 10541, TW 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 
(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 20  мебел; столчиња; мебел за седење; 

гејминг столици; столови со тркалца; 

подвижни столици [мебел]; канцелариски 

столици со наслон за рацете; контурни 

столици; конвертибилни столици; столици 

лежалки; столици што можат да се вртат; 

перничиња за седишта на столици; 

ногарки за столици; столици на една 

ногарка; конференциски столици; високи 

столици [мебел]; столици што се 

придвижуваат нагоре-надоле; преносна 

поддршка за грбот за употреба на столици; 

столици што се дел од канцелариски 

мебел; столици со наслони за рацете; 

лежалки со наслони за рацете; лежалки 

[мебел]; лежалки [столици]; столици за 

клацкање; седишта од метал; перничиња 

за седење; носачи на седиштата што 

можат да се прилагодат; маси; маси за 

компјутери; маси за канцеларија; бироа и 

маси; работни маси; преносни дисплеј 

табли; креденци; клупи [мебел]; огради за 

бебиња; детски креветчиња/колевки; 

библиотекарски полици; рамки за кревет 

од дрво; полици за шишиња; комоди; 

маси; канцелариски мебел; закачалки за 

костуми; индекс шкафчиња [мебел]; 

шкафчиња за документи; заштитни мрежи 

за камини [мебел]; седишта / столици 

[седишта]; долги фотелји/долги фотелји; 

потпирачи за глава[мебел]; закачалки за 

капи; штандови за изложување на роба; 

полици за шкафчиња за документи; 

комоди со фиоки; работни површини 

[маси]; душеци; работни маси за графичко 
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цртање; дивани; столарија; училишен 

мебел; маси за пишување / полици за 

машини за дактилографско пишување; 

кревети; работни клупи; рафтови [мебел]; 

штандови за цвеќиња [мебел]; држачи за 

саксии за цвеќиња; мебел од метал; 

штандови за изложување на весници; 

рафтови за списанија; мијалници [мебел]; 

закачалки; дрвени прегради за мебел / 

прегради од дрво за мебел; работни маси 

за стоење; држачи за чадори; прегради 

[мебел]; шанкови; врати за мебел; полици 

за мебел; маси за пишување; каучи; 

двоседи (settees); основи за кревет; маси 

од метал; тоалетни маси; полици за 

складирање; шкафчиња [мебел]; лежалки; 

ногарки за маси [мебел]; рафтови за 

тањири [мебел]; витрини [мебел]; душеци 

на дување, не за медицинска намена; 

држачи за сметачки машини; колички на 

тркалца за послужување [мебел]; маси за 

масажи; кревети на вода, не за 

медицинска намена; столици; колички 

[мебел]; сандаци за играчки; детски 

столчиња со масичка за јадење; дубачиња 

за деца; маси со тркалца за компјутери 

[мебел] / колички за компјутери [мебел]; 

држачи за книги [мебел]; држачи за крпи 

[мебел]; платформи монтирани на ѕид за 

пресоблекување на бебиња; подвижни 

прегради [мебел]; мебел на дување; 

организери за изложување на накит / 

организери за накит за изложување; 

единици за полици; маси за конзоли; 

полици за книги; валет закачалки (valet 

stands); креветчиња за бебиња / кревети 

за бебиња; плетени корпи за бебиња 

(Моses baskets); гардеробери; табуретки; 

воздушни кревети, не за медицински цели; 

душеци за кампување; столици за 

туширање; седишта за капење за бебиња; 

подлоги за лап топ; преносни маси; мебел 

за во бања [мебел]; фиоки за мебел; 

шкавчиња за багаж; столици за бања; 

кујнски комоди;[мебел]; организери за 

фиоки; висечки организери за плакари; 

штитници за кивање (sneeze guards); 

перничиња; перници; воздушни перници, 

не за медицински цели; долгнавести 

перници (bolsters); воздушни перничиња, 

не за медицински цели; подлоги за огради 

за новороденчиња; подлоги за 

пресоблекување за бебиња за 

повеќекратна употреба; простирки за 

спиење / подлоги за спиење; перничиња за 

потпирање на глава за бебиња; 

перничиња против превртување за 

бебиња (anti-roll cushions for babies); 

перници за позиционирање на глава за 

бебиња; вентилатори за лична употреба, 

не електрични; контејнери, не од метал 

[складирање, транспорт]; буриња (vats), не 

од метал; диспензери за крпи, 

прицврстени, не од метал / диспензери за 

крпи не од метал прицврстени; контејнери 

за пакување од пластика; бочви, не од 

метал; држачи за бочви, не од метал; 

навлаки за облека [гардеробер]; кошници 

[корпи] за транспорт на предмети; 

пекарски кошници за леб; резервоари, не 

од метал ни од масонерија / цистерни, не 

од метал ни од масонерија; буриња, не од 

метал; дрвени футроли за шишиња; корпи, 

не од метал; навлаки за облека 

[складирање]; кутии од дрво или пластика; 

контејнери за отпад, не од метал, освен за 

медицинска употреба; канти за 

рециклирање, не од метал; посребрено 

стакло [огледала]; огледала [огледала]; 

стаклени плочи за огледала; рачни 

огледала [тоалетни огледала]; закачалки 

за палта / закачалки за облека; скали од 

дрво или пластика; скали [скали], не од 

метал; скалички, не од метал; кревети за 

домашни миленици; кутии за гнездење за 

домашни миленици; куќички за домашни 
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миленици; куќички за кучиња; полици за 

сточна храна; столбови за острење на 

нокти на мачки; перничиња за миленици; 

куќички за птици; перничиња за 

обложување на кафези за миленици; 

огласни табли; плакати од дрво или 

пластика; таблици со броеви, не од метал 

/ регистерски таблици, не од метал; плочки 

за имиња, не од метал / идентификациони 

плочки, не од метал; куќни броеви, не од 

метал, несветлечки; знаци од дрво или 

пластика; предмети на надувување за 

рекламирање; етикети од пластика; ознаки 

од пластика или гума кои можат да се 

зашијат за облека; идентификациони алки, 

не од метал; кутии за алати, не од метал, 

празни; сандаци за алати, не од метал, 

празни; канти, не од метал / сандаци, не 

од метал  

 

(210) TM  2021/1345 (220) 24/12/2021 

(442) 30/04/2022 

(731) Acer Incorporated 7F-5, No.369, 

Fuxing N. Rd., Songshan Dist., TAIPEI 

CITY, R.O.C., TW 10541, TW 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 
(531) 27.05.22 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 20  мебел; столчиња; мебел за седење; 

гејминг столици; столови со тркалца; 

подвижни столици [мебел]; канцелариски 

столици со наслон за рацете; контурни 

столици; конвертибилни столици; столици 

лежалки; столици што можат да се вртат; 

перничиња за седишта на столици; 

ногарки за столици; столици на една 

ногарка; конференциски столици; високи 

столици [мебел]; столици што се 

придвижуваат нагоре-надоле; преносна 

поддршка за грбот за употреба на столици; 

столици што се дел од канцелариски 

мебел; столици со наслони за рацете; 

лежалки со наслони за рацете; лежалки 

[мебел]; лежалки [столици]; столици за 

клацкање; седишта од метал; перничиња 

за седење; носачи на седиштата што 

можат да се прилагодат; маси; маси за 

компјутери; маси за канцеларија; бироа и 

маси; работни маси; преносни дисплеј 

табли; креденци; клупи [мебел]; огради за 

бебиња; детски креветчиња/колевки; 

библиотекарски полици; рамки за кревет 

од дрво; полици за шишиња; комоди; 

маси; канцелариски мебел; закачалки за 

костуми; индекс шкафчиња [мебел]; 

шкафчиња за документи; заштитни мрежи 

за камини [мебел]; седишта / столици 

[седишта]; долги фотелји/долги фотелји; 

потпирачи за глава[мебел]; закачалки за 

капи; штандови за изложување на роба; 

полици за шкафчиња за документи; 

комоди со фиоки; работни површини 

[маси]; душеци; работни маси за графичко 

цртање; дивани; столарија; училишен 

мебел; маси за пишување / полици за 

машини за дактилографско пишување; 

кревети; работни клупи; рафтови [мебел]; 

штандови за цвеќиња [мебел]; држачи за 

саксии за цвеќиња; мебел од метал; 

штандови за изложување на весници; 

рафтови за списанија; мијалници [мебел]; 

закачалки; дрвени прегради за мебел / 

прегради од дрво за мебел; работни маси 

за стоење; држачи за чадори; прегради 

[мебел]; шанкови; врати за мебел; полици 
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за мебел; маси за пишување; каучи; 

двоседи (settees); основи за кревет; маси 

од метал; тоалетни маси; полици за 

складирање; шкафчиња [мебел]; лежалки; 

ногарки за маси [мебел]; рафтови за 

тањири [мебел]; витрини [мебел]; душеци 

на дување, не за медицинска намена; 

држачи за сметачки машини; колички на 

тркалца за послужување [мебел]; маси за 

масажи; кревети на вода, не за 

медицинска намена; столици; колички 

[мебел]; сандаци за играчки; детски 

столчиња со масичка за јадење; дубачиња 

за деца; маси со тркалца за компјутери 

[мебел] / колички за компјутери [мебел]; 

држачи за книги [мебел]; држачи за крпи 

[мебел]; платформи монтирани на ѕид за 

пресоблекување на бебиња; подвижни 

прегради [мебел]; мебел на дување; 

организери за изложување на накит / 

организери за накит за изложување; 

единици за полици; маси за конзоли; 

полици за книги; валет закачалки (valet 

stands); креветчиња за бебиња / кревети 

за бебиња; плетени корпи за бебиња 

(Моses baskets); гардеробери; табуретки; 

воздушни кревети, не за медицински цели; 

душеци за кампување; столици за 

туширање; седишта за капење за бебиња; 

подлоги за лап топ; преносни маси; мебел 

за во бања [мебел]; фиоки за мебел; 

шкавчиња за багаж; столици за бања; 

кујнски комоди;[мебел]; организери за 

фиоки; висечки организери за плакари; 

штитници за кивање (sneeze guards); 

перничиња; перници; воздушни перници, 

не за медицински цели; долгнавести 

перници (bolsters); воздушни перничиња, 

не за медицински цели; подлоги за огради 

за новороденчиња; подлоги за 

пресоблекување за бебиња за 

повеќекратна употреба; простирки за 

спиење / подлоги за спиење; перничиња за 

потпирање на глава за бебиња; 

перничиња против превртување за 

бебиња (anti-roll cushions for babies); 

перници за позиционирање на глава за 

бебиња; вентилатори за лична употреба, 

не електрични; контејнери, не од метал 

[складирање, транспорт]; буриња (vats), не 

од метал; диспензери за крпи, 

прицврстени, не од метал / диспензери за 

крпи не од метал прицврстени; контејнери 

за пакување од пластика; бочви, не од 

метал; држачи за бочви, не од метал; 

навлаки за облека [гардеробер]; кошници 

[корпи] за транспорт на предмети; 

пекарски кошници за леб; резервоари, не 

од метал ни од масонерија / цистерни, не 

од метал ни од масонерија; буриња, не од 

метал; дрвени футроли за шишиња; корпи, 

не од метал; навлаки за облека 

[складирање]; кутии оддрво или пластика; 

контејнери за отпад, не од метал, освен за 

медицинска употреба; канти за 

рециклирање, не од метал; посребрено 

стакло [огледала]; огледала [огледала]; 

стаклени плочи за огледала; рачни 

огледала [тоалетни огледала]; закачалки 

за палта / закачалки за облека; скали од 

дрво или пластика; скали [скали], не од 

метал; скалички, не од метал; кревети за 

домашни миленици; кутии за гнездење за 

домашни миленици; куќички за домашни 

миленици; куќички за кучиња; полици за 

сточна храна; столбови за острење на 

нокти на мачки; перничиња за миленици; 

куќички за птици; перничиња за 

обложување на кафези за миленици; 

огласни табли; плакати од дрво или 

пластика; таблици со броеви, не од метал 

/ регистерски таблици, не од метал; плочки 

за имиња, не од метал / идентификациони 

плочки, не од метал; куќни броеви, не од 

метал, несветлечки; знаци од дрво или 

пластика; предмети на надувување за 
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рекламирање; етикети од пластика; ознаки 

од пластика или гума кои можатда се 

зашијат за облека; идентификациони алки, 

не од метал; кутии за алати, не од метал, 

празни; сандаци за алати, не од метал, 

празни; канти, не од метал / сандаци, не 

од метал  

 

(210) TM  2021/1346 (220) 24/12/2021 

(442) 30/04/2022 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги ТЕРА МЕГДАН ДОО 

увоз-извоз с.Рабово, Валандово 

населено место без уличен систем бр. 

5, с.Рабово, Валандово, MK 

(740) Адвокатско друштво Константиновиќ 

и Милошевски ул. Пролет бр. 31, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(531) 27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  маслинки конзервирани  

кл. 30  мед  

кл. 31  свежо овошје  

кл. 32  овошни сокови  

кл. 33  ракија  

 

(210) TM  2021/1347 (220) 24/12/2021 

(442) 30/04/2022 

(731) Марко Ковачевски ул. Борка 

Талески бр. 26, 1000, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Константиновиќ 

и Милошевски ул. Пролет бр. 31, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) сина, црвена 

(531) 26.07.03;26.11.25;26.13.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  компјутерско рекламирање преку 

интернет, услуги за следење на 

печатените вести, аутсорсинг услуги 

[поддршка на бизниси], текстови 

(пишување рекламни текстови), услуги за 

дизајн на страници, за рекламни цели, 

барање спонзорства, организирање модни 

ревии за промотивни цели, деловно 

управување со спростисти, маркетинг, 

услуги за телемаркетинг  

кл. 41  услови за рекреирање 

(обезбедување услови за рекреирање), 

забава со помош на радио, текстови 

(објавување текстови) со исклучок на 

рекламни текстови, објавување текстови, 

со исклучок на рекламни текстови, 

образовни услуги, изнајмување звучни 

записи, звучни записи (изнајмување 

звучни записи), изнајмување 

кинематографски филмови, 

кинематографски филмови (изнајмување 

кинематографски филмови), производство 

на филмови, изнајмување книги 

(библиотеки за изнајмување книги), 

библиотеки за изнајмување книги, 

објавување книги, книги (објавување 

книги), радио и телевизиски апарати 

(изнајмување радио и телевизиски 

апарати), телевизиски апарати 

(изнајмување радио и телевизиски 

апарати), изнајмување радио и 
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телевизиски апарати, радио и телевизиски 

програми (продукција на радио и 

телевизиски програми, телевизиски 

програми (продукција на радио и 

телевизиски програми), продукција на 

радио и телевизиски програми, вариетеа, 

услуги на оркестри, театарски изведби, 

продукција на шоу програми, телевизиска 

забава, позирање за уметници како 

модели, услуги на подвижни библиотеки, 

подвижни библиотеки (услуги на подвижни 

библиотеки), услуги на клубови [забава 

или образование], организирање и водење 

колоквиуми, организирање и водење 

конференции, организирање и водење 

конгреси, образование (информирање за 

образование), забави (известување за 

забави), организирање изложби за 

културни или образовни цели, изложби 

(организирање изложби) за културни или 

образовни цели  

кл. 42  тестирање ткаенини, графички 

дизајн, дизајн (графички дизајн), 

дизајнирање облека, контролирање на 

квалитетот, истражување и развој за 

други, дизајнирање [индустриски дизајн]  

 

(210) TM  2021/1348 (220) 24/12/2021 

(442) 30/04/2022 

(731) Марко Ковачевски ул. Борка 

Талески бр. 26, 1000, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Константиновиќ 

и Милошевски ул. Пролет бр. 31, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591) сина, црвена 

(531) 26.04.22;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  компјутерско рекламирање преку 

интернет, услуги за следење на 

печатените вести, аутсорсинг услуги 

[поддршка на бизниси], текстови 

(пишување рекламни текстови), услуги за 

дизајн на страници, за рекламни цели, 

барање спонзорства, организирање модни 

ревии за промотивни цели, деловно 

управување со спростисти, маркетинг, 

услуги за телемаркетинг  

кл. 41  услови за рекреирање 

(обезбедување услови за рекреирање), 

забава со помош на радио, текстови 

(објавување текстови) со исклучок на 

рекламни текстови, објавување текстови, 

со исклучок на рекламни текстови, 

образовни услуги, изнајмување звучни 

записи, звучни записи (изнајмување 

звучни записи), изнајмување 

кинематографски филмови, 

кинематографски филмови (изнајмување 

кинематографски филмови), производство 

на филмови, изнајмување книги 

(библиотеки за изнајмување книги), 

библиотеки за изнајмување книги, 

објавување книги, книги (објавување 

книги), радио и телевизиски апарати 

(изнајмување радио и телевизиски 

апарати), телевизиски апарати 

(изнајмување радио и телевизиски 

апарати), изнајмување радио и 

телевизиски апарати, радио и телевизиски 

програми (продукција на радио и 

телевизиски програми, телевизиски 

програми (продукција на радио и 

телевизиски програми), продукција на 

радио и телевизиски програми, вариетеа, 

услуги на оркестри, театарски изведби, 

продукција на шоу програми, телевизиска 
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забава, позирање за уметници како 

модели, услуги на подвижни библиотеки, 

подвижни библиотеки (услуги на подвижни 

библиотеки), услуги на клубови [забава 

или образование], организирање и водење 

колоквиуми, организирање и водење 

конференции, организирање и водење 

конгреси, образование (информирање за 

образование), забави (известување за 

забави), организирање изложби за 

културни или образовни цели, изложби 

(организирање изложби) за културни или 

образовни цели  

кл. 42  тестирање ткаенини, графички 

дизајн, дизајн (графички дизајн), 

дизајнирање облека, контролирање на 

квалитетот, истражување и развој за 

други, дизајнирање [индустриски дизајн]  

 

(210) TM  2021/1350 (220) 24/12/2021 

(442) 30/04/2022 

(731) Друштво за производство, услуги, 

угостителство и трговија на големо и 

мало АВТОКОМЕРЦ Илко ДОО увоз-

извоз Битола ул. Александар 

Турунџиев бр. 59, Битола, MK 

(740) Адвокатско друштво Димитровски ул. 

Рузвелтова бр. 17 локал 3, 7000, Битола 

(540)  

 
(591) црвена, жолта 

(531) 01.15.15;27.05.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  гасови во цврста состојба за 

индустриска употреба; средства за 

разложување на бензинот; хемиски 

додатоци на моторните горива  

кл. 4  бензин; бензин во сурова состојба 

или рафиниран; бензински етер; бензинско 

гориво; бензинско желе за индустриска 

употреба; гас во цврста состојба [гориво]; 

гас за осветлување; гасно гориво; гориво; 

гориво за палење; гориво со алкохолна 

база; дизел гориво; мазут; моторни горива; 

моторно масло; нафта; нафта за 

домаќинство  

кл. 37  бензински станици за возила 

[полнење гориво и одржување]  

 

(210) TM  2021/1351 (220) 24/12/2021 

(442) 30/04/2022 

(731) GreenCycle Umweltmanagement 

GmbH Stiftsbergstraße 1 74172 

Neckarsulm, DE 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО  

„Србо Томовиќ“ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 
(591) зелена, сива 

(531) 05.03.15;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  метални палети  

кл. 16  кеси од хартија или пластика за 

ѓубре; пластична фолија за завиткување; 

хартија, хартија за копирање 

(канцелариски материјали); картон, 

картонски контејнери, материјали за 

пакување направени од картон  

кл. 20  палети, неметални  

кл. 22  торби од текстил и вреќи за 
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пакување, складирање и транспорт; вреќи 

за транспортирање на отпад  

кл. 37  поправка на пластични палети  

кл. 39  собирање, складирање и транспорт 

на секундарни сирови материјали, отпад и 

транспортни материјали, особено 

пластични палети; обезбедување на 

информации во област на собирање, 

складирање и транспорт на секундарни 

сирови материјали, отпад и транспортни 

материјали, особено пластични палети  

кл. 40  сортирање, рециклирање, палење и 

уништување на секундарни сирови 

материјали и отпад; обезбедување на 

информации во врска со сортирање, 

рециклирање, палење и уништување на 

секундарни сирови материјали и отпад  

 

(210) TM  2021/1352 (220) 27/12/2021 

(442) 30/04/2022 

(731) ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ Organize Sanayi Bölgesi 

11. Cadde, Eskisehir, TR 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 
(591) црвена, црна, бела, сина 

(531) 02.09.14;27.03.02;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  бисквити; чоколади; колачи; 

крекери; наполитанки; торти; тартови; 

десерти, имено, пекарски десерти, 

десерти базирани на брашно и чоколадо; 

леб; експандирани житарки; овесни каши; 

житарки за појадок; сладолед; мраз што се 

јаде  

 

(210) TM  2021/1358 (220) 30/12/2021 

(442) 30/04/2022 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, 

DE 

(740) Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери ул. Никола Вапцаров бр. 2/4, 

1000, Скопје 

(540)  

Kuljanka 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  козметички препарати; препарати за 

чистење и мирис; памучна волна за 

козметичка употреба; стапчиња обложени 

со памук за козметичка употреба  

кл. 4  горива и осветлување; свеќи и 

фитили за осветлување; парфемирани 

свеќи; склопови на свеќи; ноќни светла 

[свеќи]; свеќи; свеќи за апсорпција на чад; 

потпалки; прашина од јаглен [гориво]; 

синтетички лубриканти; средства за 

подмачкување, различни од оние за 

медицинска употреба; лубриканти; 

лубриканти, индустриски масла и масти, 

восоци и течности за подмачкување  

кл. 6  метални фолии за завиткување и 

пакување; метална роба; метални фолии 

за готвење; алуминиумска фолија; 

необработени и полу обработени 

материјали од метал  

кл. 8  прибор за подготовка на храна, 

имено, рачни прибори за сечкање и 

мелење храна; прибор за еднократна 

употреба [прибор за јадење] направен од 

пластика  

кл. 11  осветлување и рефлектори за 

осветлување; жици со светла, само-

осветлувачки извори на светлина, машини 

со лед светло, запалки  
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кл. 16  хартија и картон; кеси и производи 

за пакување, пакување и складирање на 

хартија, картон или пластика; декорација и 

уметнички материјали и медиуми; 

печатени материјали; вреќи за отпадоци 

од хартија [за употреба во домаќинството]; 

кеси направени од хартија за 

отстранување на измет од домашни 

миленици; хартиени бебешки лигавчиња; 

банери од хартија; подлоги за чаши за 

пиво; хартиени коктел чадори; хартија за 

полица; знамиња од хартија; хигиенски 

пешкири за раце од хартија; ткаенини за 

лице направени од хартија; груба хартија 

[за употреба во тоалети]; хартиени филтри 

за кафе; хартиени ролни; кеси за готвење 

во микробранова печка; кујнски ролни 

[хартија]; хартиени марамчиња; хартиени 

крпи за раце; навлаки од хартија за 

саксии; хартиени подлоги за кафези за 

домашни миленици; хартиени подлоги за 

менување пелени, декоративни хартиени 

украси за маса; хартиени салфетки за 

маса; шамишиња од хартија, украси од 

картон за прехранбени производи; облоги 

за фиоки од хартија, парфемирани или не; 

пергамент хартија; плакати од хартија или 

картон; украсни подметки од хартија; 

апсорбирачки листови хартија или 

пластика за пакување на прехранбени 

производи; украси за маса од хартија; 

чаршави од хартија за маса; тоалетна 

хартија; хартиени марамчиња за 

козметичка употреба; подметки од хартија 

за маса; материјали за филтрирање од 

хартија; апсорбирачки подлоги за 

домашни миленици за една употреба; 

салфетки за еднократна употреба; 

целулозни марамчиња; филтрирани 

материјали од хартија; гумени лепила за 

канцелариски материјали или за употреба 

во домаќинствата; уметнички дела и 

фигурини од хартија и картон, и 

архитектонски модели; пластична фолија 

за завиткување; фолија за пакување 

подароци; листови од преработена 

целулоза за амбалажа, филтер хартија; 

кеси направени од пластика за пакување; 

кеси направени од хартија за пакување; 

хартиени торби за пакување  

кл. 17  листови од полипропилен за 

печатење, пластични материјали во 

форма на листови [полупроизводи]; фолии 

од пластика [полупроизводи]; листови од 

обложен полиетилен за печатење; 

полиестерски листови [освен за пакување 

или пакување]; фолии од целулоза 

[различно од оние за превиткување или 

пакување]; лепливи обложени фолии за 

употреба во производство  

кл. 21  прибор за јадење, кујнски прибор и 

садови; чинии за еднократна употреба; 

чаши хартија или пластика  

кл. 22  материјали за полнење, влакна за 

полнење, вата за полнење и фатирање, 

вреќи, кеси и вреќи за пакување, 

складирање и транспорт  

кл. 29  риба, морска храна и мекотели; 

млечни производи и млечни замени; 

преработено овошје, габи и зеленчук 

(вклучувајќи јаткасти плодови и мешунки); 

јајца од птици и производи од јајца; масла 

и масти; месо; супи; подготвени оброци 

кои содржат [главно] јајца; подготвени 

јадења кои главно се состојат од месо; 

подготвени оброци кои главно се состојат 

од дивеч; подготвени оброци кои се 

состојат првенствено од замени на месо; 

подготвени оброци кои содржат [главно] 

пилешко; подготвени оброци кои содржат 

[главно] сланина; подготвени оброци кои 

се состојат главно од морска храна; 

замрзнати подготвени оброци кои главно 

се состојат од зеленчук; подготвени 

оброци направени од живина 

[преовладува живината]; супа; десерти 
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направени од млечни производи; млечни 

пудинзи; закуски од сусам  

кл. 30  пекарски производи; колачи; 

чоколадо; немедицински кондиторски 

бонбони; пецива, торти, тартови и 

бисквити (колачиња); млечни кондиторски 

производи; кондиторски производи 

обложени со слатки; кондиторски 

производи обложени со чоколадо; 

кондиторски производи од брашно; 

тартуфи [кондиторски производи]; 

подготвени десерти [кондиторски 

производи]; чоколадни слатки; грицки кои 

се состојат главно од кондиторски 

производи; чоколадни слатки кои содржат 

пралини; немедицински кондиторски 

производи во форма на желе; состојки на 

база на какао за кондиторски производи; 

десертни суфлеа; подготвени десерти 

[пецива]; десерт пудинг на база на ориз; 

варени слатки; мус конфекции; пудинзи; 

инстант десертни пудинзи; слатки 

(бонбони), слатки барови и гуми за 

џвакање; барови од житарки и енергетски 

барови; мраз, сладоледи, замрзнати 

јогурти и шербети; кафе, чаеви и какао и 

нивни замени; соли, зачини, 

ароматизирачи и додатоци на јадења, 

преработени зрна, скроб и производи 

направени од нив, препарати за печење и 

квасци; шеќери, природни засладувачи, 

слатки облоги и филови, пчелни 

производи; готови јадења кои содржат 

тестенини; подготвени оброци на база на 

ориз; подготвени оброци во форма на 

пици; суви и течни оброци подготвени за 

сервирање, главно составени од ориз; 

суви и течни оброци подготвени за 

сервирање, главно составени од 

тестенини; грицки направени од житни 

скроб; грицки од интегрална пченица; 

грицки направени од пченкарно брашно; 

грицки направени од брашно од компир; 

грицки на база на ориз; грицки направени 

од брашно од двопек; грицки базирани на 

житарки; грицки произведени од мусли; 

грицки кои главно се состојат од леб; 

закуски од тортиља  

кл. 32  пиво и варено пиво; препарати за 

правење пијалоци; безалкохолни пијалаци  

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво); 

препарати за правење алкохолни 

пијалоци; овошни екстракти, алкохолни; 

алкохолни есенции; алкохолни екстракти  

 

(210) TM  2021/1359 (220) 30/12/2021 

(442) 30/04/2022 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsum, DE 

(740) Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери ул. Никола Вапцаров бр. 2/4, 

1000, Скопје 

(540)  

TASTINO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  леб; производи од леб; земички; 

багети; тост; двопек; крцкав леб; крекери; 

кроасани; бели печива и слатки; колачи; 

тартови; лиснати теста; бисквити; вафли; 

колачиња маделини (madeleines); бриош; 

плочки од снегулки; мусли плочки; закуски 

од сусам; плочки од бадем; сите 

горанаведени производи, обложени со 

чоколадо  

 

(210) TM  2021/1360 (220) 30/12/2021 

(442) 30/04/2022 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsum, DE 

(740) Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери ул. Никола Вапцаров бр. 2/4, 

1000, Скопје 

(540)  

ARGUS 
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(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пива; мешани пијалоци кои содржат 

пиво; пијалоци на основа на пиво; 

безалкохолни пијалоци со вкус на пиво, 

мешани пијалоци кои содржат пиво  

 

(210) TM  2021/1361 (220) 30/12/2021 

(442) 30/04/2022 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsum, DE 

(740) Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери ул. Никола Вапцаров бр. 2/4, 

1000, Скопје 

(540)  

Culinea 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  готови јадења кои претежно се 

состојат од месо, риба, живина, дивеч, 

школки, овошје, зеленчук и/или млечни 

производи; месо; подготвено месо; 

сувомеснати производи; живина; 

преработки од живина; производи од 

живина; сите наведени производи и во 

замрзната форма  

кл. 30  готови јадења кои претежно се 

состојат од препарати од житарици, 

прехрамбени пасти на база на брашно, 

тестенина, ориз, леб, печива и/или слатки; 

сите наведени производи и во замрзната 

форма  

 

(210) TM  2021/1362 (220) 30/12/2021 

(442) 30/04/2022 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsum, DE 

(740) Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери ул. Никола Вапцаров бр. 2/4, 

1000, Скопје 

(540)  

Bellarom 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  мелници за кафе, освен рачно 

управувани; електрични уреди за правење 

пена од млеко  

кл. 11  електрични апарати за правење 

кафе, пијалоци на база на кафе, пијалоци 

на база на какао, пијалоци на база на чај и 

чај; електрични машини за правење кафе 

и апарати за правење кафе; електрични 

грејачи за пијалоци - за загревање млеко; 

филтри за кафе кои не се од хартија кои 

се дел од електрични апарати за кафе; 

електрични апарати за печење кафе; 

електрични машини за еспресо  

кл. 16  хартиени филтри за кафе; хартија 

за филтрирање  

кл. 21  филтри за кафе кои не се од 

хартија кои се дел од неелектрични 

апарати за кафе; цедилки за употреба во 

домаќинството; чаши; шољи; чинии; лични 

диспензери и кутии за капсули за домашна 

употреба; бокалчиња; канистри за кафе; 

кутивчиња за чај; не-електрични мелници 

за кафе; лажички за кафе; ѓезвиња за 

кафе, неелектрични; неелектрични уреди 

за правење пена од млеко; ѓезвиња за 

кафе; рачно управуван неелектричен 

апарат за правење пена од млеко, имено, 

неелектрични уреди за правење пена од 

млеко  

кл. 30  кафе; пијалоци на база на кафе; 

замена за кафе; чај; пијалоци на база на 

чај; какао; пијалоци на база на какао; 

пијалоци на база на чоколадо; препарати 

за правење пијалоци на база на кафе, 

пијалоци на база на чај, пијалоци на база 

на какао и пијалоци на база на чоколадо; 

чоколадо; чоколадни производи, имено, 

јаткасти плодови обложени со чоколадо, 

чоколадо, чоколадни барови, чоколадни 

колачи, чоколадни колачиња, бадеми 

обложени со чоколадо, чоколадо во форма 
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на снегулки, чоколадо во форма на 

листови, гранулирано чоколадо, чоколадни 

тартуфи, чоколадни бомбони, чоколадо во 

облик на јајца; капсули со кафе; капсули за 

кафе што содржат кафе за варење; 

капсули со чај; еспресо; капучино  

 

(210) TM  2021/1363 (220) 30/12/2021 

(442) 30/04/2022 

(731) Друштво за издавачка дејност 

промет, трговика и услуги на големо и 

мало СВЕТОТ НА БИБИ ДОО експорт-

импорт Скопје ул. 516 бр. 4, 1000, 

Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери ул. Никола Вапцаров бр. 2/4, 

1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црна, бела, сина, жолта, розева 

(531) 04.05.05 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија и картон; печатени 

материјали; материјал за врзување книги; 

фотографии; наставни и наставни 

материјали; брошури; книги; картички; 

боенки; стрипови; плакати од хартија или 

картон  

кл. 25  облека, обувки, облека за глави; 

пижами; маици; фронтови на маици; 

чорапи; спортски дресови  

кл. 28  игри, играчки; украси за 

новогодишни елки; карти за бинго; кукли; 

балони за забави; салонски игри; карти за 

играње; кадифен играчки; кукпи; играчки; 

конзоли за видео игри; модели на играчки  

кл. 38  телекомуникациски услуги; 

проследување на податоци; телевизиско 

емитување; пренос на дигитални датотеки; 

пренос на честитки преку интернет; пренос 

на видео по барање  

кл. 41  образование; обезбедување обука; 

забава; спортски и културни активности; 

академии [образование]; образовни услуги 

обезбедени од училишта; услуги во 

областа на индустрија за забава; филмска 

продукција, освен рекламни филмови; 

онлајн објавување на електронски книги и 

списанија; градинки; планирање на забави; 

производство на радио и телевизиски 

програми; производство на музика; 

презентација на различни емисии; 

обезбедување информации од областа на 

образованието; обезбедување видеа на 

интернет, што не може да се преземат; 

обезбедување телевизиски програми, кои 

не може да се преземат, преку услуги на 

видео по барање; објавување на книги; 

објавување на текстови, освен рекламни 

текстови; пишување сценарија, освен за 

рекламни цели; пишување сценарио; 

титлување; настава; телевизиска забава; 

театарски продукции; изнајмување 

играчки; пишување на текстови; туторство  

 

(210) TM  2021/1364 (220) 30/12/2021 

(442) 30/04/2022 

(731) Друштво за издавачка дејност 

промет, трговика и услуги на големо и 

мало СВЕТОТ НА БИБИ ДОО експорт-

импорт Скопје ул. 516 бр. 4, 1000, 

Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери ул. Никола Вапцаров бр. 2/4, 

1000, Скопје 

(540)  
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(591) црна, бела, кафена, зелена, сива, 

сина, крем 

(531) 02.05.02;02.05.23 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија и картон; печатени 

материјали; материјал за врзување книги; 

фотографии; наставни и наставни 

материјали; брошури; книги; картички; 

боенки; стрипови; плакати од хартија или 

картон  

кл. 25  облека, обувки, облека за глави; 

пижами; маици; фронтови на маици; 

чорапи; спортски дресови  

кл. 28  игри, играчки; украси за 

новогодишни елки; карти за бинго; кукли; 

балони за забави; салонски игри; карти за 

играње; кадифен играчки; кукпи; играчки; 

конзоли за видео игри; модели на играчки  

кл. 38  телекомуникациски услуги; 

проследување на податоци; телевизиско 

емитување; пренос на дигитални датотеки; 

пренос на честитки преку интернет; пренос 

на видео по барање  

кл. 41  образование; обезбедување обука; 

забава; спортски и културни активности; 

академии [образование]; образовни услуги 

обезбедени од училишта; услуги во 

областа на индустрија за забава; филмска 

продукција, освен рекламни филмови; 

онлајн објавување на електронски книги и 

списанија; градинки; планирање на забави; 

производство на радио и телевизиски 

програми; производство на музика; 

презентација на различни емисии; 

обезбедување информации од областа на 

образованието; обезбедување видеа на 

интернет, што не може да се преземат; 

обезбедување телевизиски програми, кои 

не може да се преземат, преку услуги на 

видео по барање; објавување на книги; 

објавување на текстови, освен рекламни 

текстови; пишување сценарија, освен за 

рекламни цели; пишување сценарио; 

титлување; настава; телевизиска забава; 

театарски продукции; изнајмување 

играчки; пишување на текстови; туторство  

 

(210) TM  2021/1375 (220) 30/12/2021 

(442) 30/04/2022 

(731) Финансиско друштво МОЈ КРЕДИТ 

ДООЕЛ Скопје ул. 11 Октомври бр. 23/2-

2, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црвена, црна 

(531) 27.05.01;27.05.22 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работење; управување со работи; 

канцелариски работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и проектирање поврзано со 

нив; услуги за индустриски анализи и 

истражувања;проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  
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(210) TM  2021/1376 (220) 30/12/2021 

(442) 30/04/2022 

(731) NINGBO AUX ELECTRIC CO., LTD. 

N0.1166 MINGGUANG NORTH ROAD, 

JIANGSHAN TOWN, YINZHOU DISTRICT, 

NINGBO CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CN 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  aпарати за климатизација; 

инсталации за климатизација; вентилатори 

(клима уреди); апарат за чистење на гас; 

филтри за климатизација; апарати и 

инсталации за осветлување; апарати и 

инсталации за готвење; фрижидери; фен 

за коса (сушачи за коса); бојлери; 

инсталации за греење со топла вода; 

апарати за лице со пареа (сауни); 

инсталации за прочистување на водата; 

радијатори, електрични; електрични 

вентилатори за лична употреба; апарати и 

инсталации за сушење; климатизери за 

возила; воздушни стерилизатори; апарати 

и машини за прочистување на воздухот; 

бојлери (апарати); радијатори (греење); 

греалки за бањи; апарати за 

дезинфекција; инсталации за дистрибуција 

на вода; регулациски и безбедносен 

прибор за апарати за вода; навлажнувачи 

за радијатори за централно греење; 

аспиратори за вентилација; апарат за 

ладење на воздухот; грејачи на воздух; 

инсталации и апарати за вентилација 

(клима уреди)  

 

(210) TM  2021/1377 (220) 30/12/2021 

(442) 30/04/2022 

(731) Rivian IP Holdings, LLC, (a Delaware 

limited liability company) 13250 N. 

Haggerty Road, Plymouth, Michigan 

48170, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

INDER 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури, 

руди; метални материјали за градење и 

конструирање; преносни конструкции од 

метал; неелектрични кабли и жици од 

обични метали; мали делови од 

железарија; метални садови за 

складирање или транспорт; сефови; котви; 

метални сплавови за усидрување на 

бродови; поморски котви; легури од 

обични метали; плочи за закотвување; 

метални значки за возила; ѕвона; метални 

кабли, неелектрични; метални синџири; 

метални штипки за кабли и цевки; метални 

садови; метални табли за скокање во 

вода; метални јарболи за знамиња; 

метални скали; метални брави за возила; 

железарија, имено, метални карабинери; 

преносни метални скалила за качување на 

патници; метални столбови; метални 

чекреци, освен за машини; метални 

јажиња; метални држачи за монтажа  

кл. 7  погонски машини за бродови; 

електрични погонски машини за бродови; 

мотори за бродови; генератори за струја 

кои може да се користат и како електрични 

мотори за возила; погонски машини за 

возила и за поморски возила; мотори за 

возила за поморски возила; автоматски 

куки за поморска употреба; машини за 

израмнување на тела и рамки на возила и 

заменски структурни делови за нив; 

филтри за воздух за мотори и погонски 



 

 

113 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  4/2022 - 30/04/2022  
 

машини за возила; цилиндри за мотори за 

возила; генератори за поморски и копнени  

возила; направи за палење за мотори од 

копнени и поморски возила; пневматски и 

хидраулични компресори за возила; пумпи 

за гориво за копнени и поморски возила; 

глави како делови од издувен систем на 

возила; пумпи за вода за копнени и 

поморски  возила; делови за возила, 

имено, куќишта за мотор; делови за 

возила, имено, разладувачи за масло; 

делови за возила, имено, затварачи и 

капаци за резервоар за гориво; делови за 

возила, имено, резервоари за гориво; 

механички делови за мотори за копнени и 

поморски возила; стапчиња за мерење 

длабочина за користење во возила; 

ребрасти ремени за мотори за копнени и 

поморски возила; компресори за воздух за 

возила; мотори за брисачи за ветробрани 

за копнени и поморски возила; жици за 

палење за мотори за возила; направи за 

електронско палење за возила; метални 

дихтунзи за мотори за возила  

кл. 9  бродови за спасување; поморски 

компаси; пронаоѓачи на морски длабочини; 

бови за спасување, означување и 

сигнализација; елеци за спасување  

кл. 12  копнени и поморски  возила и 

делови и опрема за нив; структурни 

делови и погонски компоненти во вид на 

електрични мотори за копнени и поморски 

возила; тела на поморски возила; 

прекривки за поморски возила правени по 

мерка; кожени ентериери за возила 

правени по мерка; тапацир за возила; 

електрични копнени и поморски возила; 

делови за електрични возила, имено, 

мотори; брисачи за ветробрани; целосно 

електрични батерии, поморски возила со 

високи перформанси; седишта за возила; 

мотори за копнени и поморски возила; 

држачи за мотори за возила; знаци за 

возила; перничиња за седишта за возила; 

огледала за возила; куки специјално 

дизајнирани за користење во возила за 

држење на  додатоци за возила; 

ветробрани за возила; направи против 

кражби за возила; заштитници за седишта 

за возила; структрурни делови за поправка 

за копнени и поморски возила; тела за 

копнени и поморски возила; гумички за 

брисачи за ветробрани за возила; 

стаклени прозорци за возила; против-

провални аларми за возила; појаси за 

седишта за користење во возила; 

додатоци за возила кои се продаваат 

после првата продажба, имено организер 

торби за возила, мрежи и послужавници 

специјално адаптирани за сместување во 

возила; безбедносни појаси за седишта за 

возила; електрични возила, имено 

автомобили, камиони, бродови; 

велосипеди; електрични брави за моторни 

возила; алармни системи за моторни 

возила; приколки за поморски возила  

кл. 16  хартија и картон; печатени работи; 

книговезнички материјал; фотографии; 

канцелариски материјали и канцелариски 

прибор, освен мебел; лепила за 

канцелариска или употреба во 

домаќинството; материјали за цртање и 

материјали за уметници; четки за сликање; 

материјали за обука и настава; пластични 

листови, фолии и ќеси за завиткување и 

пакување; печатарски букви; печатарски 

клишиња; печатени прирачници во 

областа на одржување и поправки; 

пенкала; хартија; прибор за пишување; 

налепници  

кл. 18  кожа и имитации на кожа; 

животинска кожа и парчиња животинска 

кожа; куфери и торби; чадори и 

сонцебрани; стапови за одење; камшици; 

узди и сарачки производи; ремени, 

поводници и облека за животни; торби за 
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книги; училишни торби; кофчези и торби за 

патување; чадори; платнени торби за 

патување; несесери кои се продаваат 

празни; несесери за шминка кои се 

продаваат празни; кожени торби  

кл. 21  домашни или кујнски апарати и 

садови; садови за готвење и садови за на 

маса, освен вилушки, ножеви и лажици; 

чешли и сунѓери; четки, освен четки за 

цртање; материјали за правење четки; 

прибор за чистење; сурово или 

полуобработено стакло, освен стакло што 

се користи во градежништвото; производи 

од стакло, порцелан и керамика; чаши и 

шолји; шишиња кои се продаваат празни; 

кутии за ручек; полуобработено стакло за 

прозорци за возила; стакло за сигнални 

светла или за фарови за возила  

кл. 24  текстил и замени за текстил; 

прекривки за домаќинство; завеси од 

текстил или пластика; пешкири; пешкири 

за плажа; ќебиња; завеси за прозорци  

кл. 25  облека, обувки, капи;делови од 

облека, имено, маици, тренерки, блузи, 

шорцеви, панталони, кошули, јакни, палта, 

шешири, чевли; покривала за глава, 

имено, спортски шапки, капи со стреа, 

сончеви визири; шешири за 

новороденчиња, бебиња, многу мали 

деца, и деца; едноделна облека за 

новороденчиња и многу мали деца; облека 

за новороденчиња  

кл. 26  тантели, ширити и везови, и 

позамантерија, траки и панделки; копчиња, 

закачки и окца, шпенадли и игли; вештачко 

цвеќе; декорации за коса, вештачка коса; 

текстилни закрпи за облека; декоративни 

закрпи за облека  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи; управување со 

електрични батериски системи кои се 

составени од безжично поврзани 

електрични батерии со вграден софтвер 

кој може далечински да се освежува и 

фирмвер и софтвер за поддршка за 

складирање и испуштање на складиран 

електрицитет за други, за деловни цели и 

услуги на деловно советување поврзани 

со тоа; застапништво во областа на  

поморски возила и возила; малопродажни 

објекти, пазари (аутлети) и штандови во 

областа на поморски возила и возила; 

услуги на деловно советување, имено, 

обезбедување помош во развој на 

деловни стратегии; советување во 

областа на енергетска ефикасност која се 

однесува на соларна и обновлива 

енергија; обезбедување потрошувачки 

советодавни и консултантски услуги за 

потрошувачите за купување на поморски 

возила и возила; обезбедување услуги на 

онлајн именици со информации за возила 

и станици за полнење  

кл. 40  обработка на материјали; 

рециклирање на ѓубре и отпад; 

прочистување на воздухот и третман на 

води; печатарски услуги; конзервирање на 

храна и пијалоци; производство на возила 

кроени по мерка; изнајмување на 

безжично поврзани електрични батерии со 

вграден софтвер кој може далечински да 

се освежува и фирмвер за складирање и 

ослободување на складиран електрицитет 

за стабилизирање и одговарање на 

потребите за струја и потрошувачките 

цели; прекривање на возила со акрил  

 

(210) TM  2021/1378 (220) 30/12/2021 

(442) 30/04/2022 

(300) 083697  02/07/2021  JM 

(731) Rivian IP Holdings, LLC, (a Delaware 

limited liability company) 13250 N. 

Haggerty Road, Plymouth, Michigan 

48170, US 
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(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

INDER 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  машини, машински алати, машини на 

струја; мотори и погонски машини, освен 

за копнени возила; машински елементи за 

спојување и пренос, освен за копнени 

возила; земјоделски направи, кои не се 

рачни; инкубатори за јајца; автоматски 

вендинг машини; погонски машини за 

бродови; електрични погонски машини за 

бродови; мотори за бродови; генератори 

за струја кои може да се користат и како 

електрични мотори за возила  

кл. 9  научни, истражувачки, наутички, 

геодетски, фотографски, 

кинематографски, аудиовизуелни и 

оптички апарати и инструменти, како и 

апарати и инструменти за вагање, 

мерење, сигнализирање, детектирање, 

тестирање и проверка, и апарати и 

инструменти за спасување и обучување; 

апарати и инструменти за спроведување, 

вклучување и исклучување, 

трансформирање, акумулирање, 

регулирање или контрола на 

дистрибуцијата или користењето на 

електрична енергија; апарати и 

инструменти за снимање, пренос, 

репродукција или обработка на звуци, 

слики или податоци; снимени и медиумски 

содржини кои може да се преземаат, 

компјутерски софтвер, празни дигитални 

или аналогни медиуми за снимање или 

складирање; механизми за апарати што се 

активираат со жетони; регистарски каси; 

направи за сметање; компјутери и 

компјутерски периферни направи; костими 

за нуркање, маски за нуркачи, тампони за 

уши за нуркачи, штипки за нос за нуркачи и 

пливачи, ракавици за нуркачи, апарати за 

дишење за подводно пливање; апарати за 

гасење пожар; навигациски апарати за 

бродови; интерфејси за компјутери; 

компјутерски програми за дизајнирање на 

интерфејс од страна на корисниците; 

безжично поврзани електрични батерии со 

вграден софтвер кој може далечински да 

се освежува и фирмвер за складирање и 

ослободување на складиран електрицитет; 

безжично поврзани електрични батерии со 

вграден софтвер кој може далечински да 

се освежува и фирмвер за складирање и 

ослободување на складиран електрицитет 

снабден од или со електрична мрежа или 

друг извор за генерирање струја за 

стабилизирање и одговарање на 

побарувачката за струја и потрошувачките 

цели; компјутерски софтвер за 

набљудување, оптимизација, и 

регулирање на складирањето и 

исфрлањето на складирана енергија до и 

од такви безжично поврзани електрични 

батерии; батерии за обезбедување струја 

на мотори за електрични возила; ѕидни 

конектори за струја за полнење 

електрични возила; преносни приклучоци 

за струја за полнење електрични возила; 

софтвер кој може да се симнува во вид на 

мобилна апликација за набљудување 

електрично полнење и статус на возила и 

далечинска контрола на возила; софтвер 

кој може да се симнува во вид на софтвер 

за оперативен систем за возила; 

навигациски апарати за возила [компјутери 

на табла]; локатор за возила и направи за 

помош програмирани да користат 

глобален систем за позиционирање (ГПС) 

и целуларни телекомуникации; радија за 

возила; провални аларми; полначи за 

батерии за користење за батерии за 

возила; безжични трансивери со 

технологија за собирање и прикажување 
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на статус и следење на секакви типови 

возила во локални средини; батерии, 

електрични, за возила; опрема за 

безбедност на возила, имено, електронски 

монитори на притисок во гумите; полначи 

за батерии за целуларни телефони за 

користење во возила; делови за мотори за 

возила, имено, термостати; аудио опрема 

за возила, имено, стерео, звучници, 

засилувачи, стабилизатори, вкрстувачи и 

куќишта за звучници; безжични звучници; 

аудио звучници; стереа; компјутерски 

софтвер кој може да се симнува за 

контрола на аудио направи; УСБ влезови 

за полнење за користење во возила; 

безжични управувачи за далечинско 

набљудување и контрола на 

функционирањето и статусот на други 

електрични, електронски и механички 

направи или системи, имено, батерии, 

безбедност, осветлување, следење и 

безбедносни системи; лоцирање возила, 

следење и безбедносни системи 

составени од антена и радио предавател 

кој се сместува во возилото; аудио опрема 

за возила, имено, звучници за 

автомобилски аудио системи; навигациски 

инструменти за возила [компјутери на 

табла]; батерии за возила; електрични 

апарати, имено, станици за полнење, за 

полнење електрични возила; 

компјутеризирани анализатори за мотори 

за возила; продолжни кабли за користење 

со возила; адаптери за струја за 

користење со возила; електрични кабли за 

користење со возила; електрични 

адаптери; покривачи за електрични 

адаптери кои се отпорни на атмосферски 

влијанија  

кл. 12  возила; апарати за движење по 

земја, воздух или вода; бродови; 

структурни делови за бродови; бродски 

приколки; трупови од брод; оски за 

пропелери за бродови; кормила за 

бродови; клинови за бродови; покривачи 

кроени по мерка за бродови и поморски 

возила; кутии за складирање специјално 

адаптирани за бродови; лостови за 

бродови; клинести забци за бродови; 

браници за бродови; куки за браници за 

бродови; греди за спуштање чамци за 

спасување за бродови; клинови за 

бродови; бродски куки; бродови во форма 

на кајак; елипсовидни пропелери за 

бродови; лостови на кормило за брод; 

штитници против разлабавување на 

бродови; одбојници за бродови  

кл. 37  градежни услуги; услуги за 

инсталирање и поправки; екстракција на 

руда, дупчење на нафта и гас; 

инсталирање, одржување и поправка, и 

надоградување на безжично поврзани 

електрични батерии, и советување 

поврзано со тоа, за складирање и 

ослободување на складиран електрицитет 

за стабилизирање и одговарање на 

побарувачката за струја и потрошувачките 

цели; обезбедување услуги за одржување 

и поправки на возила; консултации за 

поправки на возила; консултации за 

одржување на возила; полнење батерии 

за возила; услуги за приспособување на 

возила, имено, правење возила по мерка; 

услуги на станици за полнење возила; 

поправки на возила и одржување; 

украсување на возила; сервисни станици 

за возила; боење на возила; услуги на 

станици за полнење за електрични возила; 

услуги на управување со возен парк во вид 

на одржување на возен парк; 

инсталатерски услуги; дизајн, развој, и 

производство на специјализирани 

електрични возила; одржување, сервис, и 

поправки  на специјализирани електрични 

возила; услуги на обвивање со пластика за 

обезбедување и заштита на бродови; 
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советодавни услуги во областа на 

преправање, реновирање, ремонтирање и 

поправка на јахти и бродови; преправки, 

реновирање, ремонтирање и поправка на 

јахти и бродови  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и дизајн поврзан со нив; 

индустриски анализи, индустриски 

истражувања и услуги на индустриски 

дизајн; услуги на контрола на квалитет и 

автентификација; дизајн и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер; 

набљудување возила за да се осигура 

правилно функционирање; далечинско 

набљудување на функционирањето, 

перформансите и ефикасноста на 

електрични возила; обезбедување на 

софтвер кој не може да се симнува за 

користење во предикативна анализа на 

полнење и одржување на електрични 

возила, и предикативна анализа на 

потребите на потрошувачите; инженерски 

дизајнерски услуги; советување за развој 

на производи; советодавни услуги во 

областа на дизајнирање на возила за 

други; советување во областа на 

инженерството; набљудување на 

безжично поврзани електрични батерии со 

вграден фирмвер и софтвер за 

складирање и обезбедување струја за да 

се осигура правилно функционирање и 

програмирање за одговор на 

побарувачката за струја и потрошувачките 

цели; дизајн на системи на електрични 

батерии составени од безжично поврзани 

електрични батерии и софтвер за 

поддршка, сите за складирање и 

ослободување на складиран електрицитет, 

со цел да се оптимизира ефикасноста на 

дизајнот, програмирање и конфигурација 

на тие системи, и советодавни услуги 

поврзани со тоа; услуги на софтвер како 

услуга (СААС) со софтвер за 

набљудување, оптимизација и регулирање 

на складирањето и исфрлањето на 

складирана енергија до и од безжично 

поврзани електрични батерии; 

обезбедување онлајн софтвер кој не може 

да се симнува за набљудување, 

оптимизација, и регулирање на 

складирањето и исфрлањето на 

складирана енергија до и од безжично 

поврзани електрични батерии; управување 

на софтвер и фирмвер вметнати во 

безжично поврзани електрични батерии за 

складирање и исфрлање на складиран 

електрицитет преку програмирање и 

конфигурирање на софтвер за електрични 

батерии; инсталација, одржување и 

поправање и надоградување на 

компјутерски софтвер и фирмвер кои може 

далечински да се освежуваат вметнати во 

безжично поврзани електрични батерии и 

советување поврзано со тоа, за 

складирање и исфрлање на складиран 

електрицитет  за стабилизирање и 

одговарање на потребите за струја и 

потрошувачките цели; услуги на испекција 

на возила за нови и користени возила за 

личности кои купуваат или ги продаваат 

нивните возила; услуги на инспекција на 

штета на возила; инспекција на возила; 

услуги на дизајн на делови за возила; 

услуги за набљудување возни паркови за 

безбедносни цели; услуги на враќање на 

украдени возила; софтвер кој не може да 

се симнува во вид на управување со возни 

паркови; софтвер кој не може да се 

симнува за управување со купување, 

финасии, кредитирање, осигурување од 

штети, безбедност, осигурување и 

дијагностика за возила  

 

(210) TM  2021/1379 (220) 29/12/2021 

(442) 30/04/2022 
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(731) Центар за култура Битола ул. 

Широк Сокак бб, 7000, Битола, MK 

(740) Адвокатско друштво Димитровски ул. 

Рузвелтова бр. 17 локал 3, 7000, Битола 

(540)  

 
(591) црвена, бела 

(531) 24.03.09;24.03.12;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  организирање и водење 

конференции;организирање и водење 

конгреси; организирање и водење 

концерти; организирање изложби за 

културни или образовни цели; продавање 

на билети [забава]  

 

(210) TM  2022/4 (220) 10/01/2022 

(442) 30/04/2022 

(731) Друштво за производство трговија 

и услуги ЛУБРИКА ОИЛ ДООЕЛ увоз-

извоз, с. Аргулица, Карбинци населено 

место без уличен систем бр. 19, с. 

Аргулица, 2207 Карбинци, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) црна, светло црвена, бела 

(531) 26.04.19;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  аромати (есенцијални масла), амбра 

(парфем), бадемов сапун, бадемово 

масло, бадемово млеко за козметичка 

употреба, балсам за коса, бои за коса, бои 

(козметички бои), брилијантин за 

козметичка употреба, вештачки нокти, 

вештачки трепки, восок за депилација, 

гелови за белење на забите, дезодоранси 

за лична употреба, дезодорантни сапуни, 

екстракти од цвеќе (парфеми), 

есенцијални масла, етерични екстракти, 

кармини, козметички препарати за 

слабеење, козметички прибор, козметички 

производи, колонска вода, креми за 

белење на кожата, креми (козметички 

креми), лавандова вода, лак за нокти, 

лосиони за козметичка употреба, лосиони 

за коса, лосиони што се користат по 

бричење, марамчиња натопени со 

препарати за вадење шминка, маскара, 

маски за разубавување, масла за 

козметичка употреба, масла за парфеми и 

мириси, масла за тоалетна употреба, 

масло од лаванда, масло од роза, масло 

од јасмин, масти за козметичка употреба, 

миризлива водичка, млеко за чистење за 

тоалетна употреба, моливчиња за веѓи, 

моливчиња (козметички моливчиња), 

мошус, нане за парфимерија, нафтено 

желе за козметичка употреба, нега на 

кожата (козметички производи за нега на 

кожата), отстранувачи на лак за нокти, 

памук за козметичка употреба, парфеми, 

парфимерија, препарати за сончање, 

препарати од алое вера за козметичка 

намена, производи за шминкање, пудра за 

шминкање, сапун, сјај за усни, 

фитокозметички препарати, шампони, 

шминка  

кл. 14  накит, обетки, прстени, ѓердани, 
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амајлии (накит), белезгии (накит), беџови 

од благородни метали, бижутерија, 

бисери,бразлетни изработени од везен 

текстил, брошеви (накит), игли за 

вратоврски, копчиња за накит, кутии за 

накит, кутии за рачни часовници, медали, 

медалјони, накит од жолт килибар, оливин, 

приврзоци за клучеви, синџирчиња (накит), 

синџирчиња за часовници, сребрени 

нишки (накит), статуетки од благородни 

метали, слонова коска (накит), торбички за 

накит  

кл. 35  услуги на продажба на големо и 

продажба на мало на: аромати 

(есенцијални масла), амбра (парфем), 

бадемов сапун, бадемово масло, 

бадемово млеко за козметичка употреба, 

балсам за коса, бои за коса, бои 

(козметички бои), брилијантин за 

козметичка употреба, вештачки нокти, 

вештачки трепки, восок за депилација, 

гелови за белење на забите, дезодоранси 

за лична употреба, дезодорантни сапуни, 

екстракти од цвеќе (парфеми), 

есенцијални масла, етерични екстракти, 

кармини, козметички препарати за 

слабеење, козметички прибор, козметички 

производи, колонска вода, креми за 

белење на кожата, креми (козметички 

креми), лавандова вода, лак за нокти, 

лосиони за козметичка употреба, лосиони 

за коса, лосиони што се користат по 

бричење, марамчиња натопени со 

препарати за вадење шминка, маскара, 

маски за разубавување, масла за 

козметичка употреба, масла за парфеми и 

мириси, масла за тоалетна употреба, 

масло од лаванда, масло од роза, масло 

од јасмин, масти за козметичка употреба, 

миризлива водичка, млеко за чистење за 

тоалетна употреба, моливчиња за веѓи, 

моливчиња (козметички моливчиња), 

мошус, нане за парфимерија, нафтено 

желе за козметичка употреба, нега на 

кожата (козметички производи за нега на 

кожата), отстранувачи на лак за нокти, 

памук за козметичка употреба, парфеми, 

парфимерија, препарати за сончање, 

препарати од алое вера за козметичка 

намена, производи за шминкање, пудра за 

шминкање, сапун, сјај за усни, 

фитокозметички препарати, шампони, 

шминка, накит, обетки, прстени, ѓердани, 

амајлии (накит), белезгии (накит), беџови 

од благородни метали, бижутерија, 

бисери, бразлетни изработени од везен 

текстил, брошеви (накит), игли за 

вратоврски, копчиња за накит, кутии за 

накит, кутии за рачни часовници, медали, 

медалјони, накит од жолт килибар, оливин, 

приврзоци за клучеви, синџирчиња (накит), 

синџирчиња за часовници, сребрени 

нишки (накит), статуетки од благородни 

метали, слонова коска (накит), торбички за 

накит, часовници  

 

(210) TM  2022/5 (220) 10/01/2022 

(442) 30/04/2022 

(731) Алкалоид АД Скопје бул. 

Александар Македонски бр.12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

MAZENID 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2022/6 (220) 10/01/2022 

(442) 30/04/2022 

(731) Алкалоид АД Скопје бул. 

Александар Македонски бр.12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

ADEGRON 

(551) индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи; 

аналгетици; антибиотици; наркотици за 

медицинска употреба; лекови за луѓе; 

диететски супстанции за медицинска 

употреба; хранливи додатоци за 

медицинска употреба; додатоци во 

исхраната; минерални додатоци на 

храната; витамински производи  

 

(210) TM  2022/7 (220) 05/01/2022 

(442) 30/04/2022 

(731) Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha 

(also trading as Nissan Motor  Co., Ltd.)  

No.2, Takara-cho, Kanagawa-ku, 

Yokohama-shi, Kanagawa-ken, JP 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО  

"Србо Томовиќ" 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

LEAF 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  возила за движење по земја, 

воздух, вода или шини; автомобили; 

електрични возила; вагони; камиони; 

комбиња [возила]; спортски теренски 

возила; автобуси на моторен погон; 

рекреативни возила (RV); спортски коли; 

тркачки коли; велосипеди; моторни 

теретни возила; колички со дигалки; 

трактори вклучувајќи трактори за влечење; 

плочки за кочење за копнени возила; 

браници за возила; воздушни перничиња 

[сигурносни уреди за копнени возила]; 

калници за копнени возила; делови за 

копнени, воздушни и возила кои се движат 

по вода; додатоци за возила; се вклучено 

во класа 12  

 

(210) TM  2022/8 (220) 10/01/2022 

(442) 30/04/2022 

(731) Riot Games, Inc. (a Delaware 

corporation) 12333 West Olympic Blvd. 

Los Angeles, CA 90064, US 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО  

"Србо Томовиќ" 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

Wild Rift EMEA Championship 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  бандана марами; ремени (облека); 

капи за бејзбол; плетени капи; чизми; 

облека; капути; костими за употреба во 

игри со улоги; фустани; обувки; ракавици 

(облека); костими за Ноќ на вештерките; 

капи, шешири; покривала за глава; 

спортски маици со качулка; облека за 

мали деца; јакни (облека); удобна облека 

за носење по дома; панталони; пуловери; 

облека за дожд; сандали; марами, шалови; 

блузи, кошули; кондури; кратки панталони 

(шорцеви); сукњи; облека за спиење; 

чорапи; долни делови на тренерки; 

џемпери; горни делови на тренерки; 

костими за капење; маици со кратки 

ракави; хулахопки и хеланки; маици 

(облека); тренерки; долна облека  

кл. 38  телекомуникациски и услуги на 

емитување; услуги на емитување и пренос 

(стриминг) на натпреварувања и турнири 

во играње на компјутерски и видео игри по 

пат на глобални комуникациски мрежи, 

Интернет и безжични мрежи; услуги на 

видео, аудио и телевизиски пренос 

(стриминг); услуги на интернетско 

емитување преку глобални и локални 

компјутерски мрежи; безжичен 

електронски пренос на податоци, слики и 

информации  

кл. 41  услуги на разонода; услуги на 

разонода, имено, организирање и водење 

на натпревари и турнири во живо на 
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компјутерски и видео игри; 

воспоставување правила и регулативи во 

врска со компјутерски и видео гејминг 

натпревари и турнири; обезбедување на 

аудио и видео презентации кои што не 

може да се преземат во областа на 

натпревари и турнири во компјутерски и 

видео игри по пат на веб-страница; 

обезбедување информации за разонода 

кои што не може да се преземат за 

натпревари и турнири во компјутерски и 

видео игри по пат на веб-страница; услуги 

на разонода, имено, организирање 

состаноци и конференции на обожаватели 

(фанови) во живо со интерактивна игра 

помеѓу учесниците во областа на 

компјутерски и видео игри  

 

(210) TM  2022/9 (220) 10/01/2022 

(442) 30/04/2022 

(300) V0124243  07/01/2022  IS 

(731) Riot Games, Inc. (a Delaware 

corporation) 12333 West Olympic Blvd. 

Los Angeles, CA 90064, US 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО  

"Србо Томовиќ" 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

INTERCONTINENTAL RIFT 

RUMBLE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  бандана марами; ремени (облека); 

капи за бејзбол; плетени капи; чизми; 

облека; капути; костими за употреба во 

игри со улоги; фустани; обувки; ракавици 

(облека); костими за Ноќ на вештерките; 

капи, шешири; покривала за глава; 

спортски маици со качулка; облека за 

мали деца; јакни (облека); удобна облека 

за носење по дома; панталони; пуловери; 

облека за дожд; сандали; марами, шалови; 

блузи, кошули; кондури; кратки панталони 

(шорцеви); сукњи; облека за спиење; 

чорапи; долни делови на тренерки; 

џемпери; горни делови на тренерки; 

костими за капење; маици со кратки 

ракави; хулахопки и хеланки; маици 

(облека); тренерки; долна облека  

кл. 38  телекомуникациски и услуги на 

емитување; услуги на емитување и пренос 

(стриминг) на натпреварувања и турнири 

во играње на компјутерски и видео игри по 

пат на глобални комуникациски мрежи, 

Интернет и безжични мрежи; услуги на 

видео, аудио и телевизиски пренос 

(стриминг); услуги на интернетско 

емитување преку глобални и локални 

компјутерски мрежи; безжичен 

електронски пренос на податоци, слики и 

информации  

кл. 41  услуги на разонода; услуги на 

разонода, имено, организирање и водење 

на натпревари и турнири во живо на 

компјутерски и видео игри; 

воспоставување правила и регулативи во 

врска со компјутерски и видео гејминг 

натпревари и турнири; обезбедување на 

аудио и видео презентации кои што не 

може да се преземат во областа на 

натпревари и турнири во компјутерски и 

видео игри по пат на веб-страница; 

обезбедување информации за разонода 

кои што не може да се преземат за 

натпревари и турнири во компјутерски и 

видео игри по пат на веб-страница; услуги 

на разонода, имено, организирање 

состаноци и конференции на обожаватели 

(фанови) во живо со интерактивна игра 

помеѓу учесниците во областа на 

компјутерски и видео игри  

 

(210) TM  2022/10 (220) 11/01/2022 

(442) 30/04/2022 
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(731) SIDELA SA Juncal 1363, 11000 

Montevideo, UY 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

POXIPOL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за користење во 

индустријата, науката и фотографијата, 

како и за земјоделството, градинарството 

и шумарството; сурови вештачки смоли, 

пластични материи во сурова состојба; 

смеси за гаснење и превенција од пожар; 

производи за калење и заварување; 

материи за штавење животински кожи и 

крзна; лепливи материи што се користат 

во индустријата; китови и други 

пополнувачи во вид на паста; компост, 

природни ѓубрива, вештачки ѓубрива; 

биолошки препарати за користење во 

индустријата и науката  

 

(210) TM  2022/13 (220) 13/01/2022 

(442) 30/04/2022 

(731) Supreme Committee for Delivery & 

Legacy Al Bidda Tower, Al Corniche, PO 

Box 62022, Doha, QA 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

HAYYA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски софтверски апликации, 

за преземање; компјутерски оперативни 

програми, снимени; компјутерски 

програми, за преземање; компјутерски 

програми, снимени; компјутерски софтвер, 

снимен; компјутерски софтверски 

платформи, снимени или за преземање; 

интегрирани кола [паметни картички] / 

паметни картички [картички за 

интегрирано коло]; компјутерски 

софтверски апликации што може да се 

преземаат кои се однесуваат на спортски 

и културни активности и настани, спортски 

турнири, натпреварувања и мечеви; 

компјутерски софтверски апликации за 

преземање кои се однесуваат на 

патување, транспорт и туризам; 

компјутерски софтверски апликации за 

преземање кои се однесуваат на 

информации за финансиски кредитни и 

дебитни картички и финансиски плаќања; 

компјутерски софтверски апликации што 

може да се преземат и содржат 

информации за лична идентификација; 

компјутерски софтверски апликации за 

преземање во врска со визи и други 

документи за патување; компјутерски 

софтверски апликации за преземање кои 

се однесуваат на привремено сместување 

вклучувајќи го и нивното резервирање; 

снимени компјутерски оперативни 

програми од областа на спортски и 

културни активности и настани, спортски 

турнири, натпреварувања и мечеви; 

снимени компјутерски оперативни 

програми од областа на патувањето, 

транспортот и туризмот; снимени 

компјутерски оперативни програми од 

областа на информации за финансиски 

кредитни и дебитни картички и финансиски 

плаќања; снимени компјутерски 

оперативни програми од областа на 

личната идентификација; снимени 

компјутерски оперативни програми во 

врска со визи и други документи за 

патување; снимени компјутерски 

оперативни програми кои се однесуваат на 

привремено сместување вклучувајќи го и 

нивното резервирање; компјутерски 

програми и софтвер за преземање или 

снимени кои се однесуваат на спортски и 
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културни настани и активности, спортски 

турнири, натпреварувања и мечеви; 

компјутерски програми и софтвер за 

преземање или снимени кои се однесуваат 

на патување, транспорт и туризам; 

компјутерски програми и софтвер за 

преземање или снимени кои се однесуваат 

на информации за финансиски кредитни и 

дебитни картички и финансиски плаќања; 

компјутерски програми и софтвер за 

преземање или снимени во врска со лична 

идентификација; компјутерски програми и 

софтвер за преземање или снимени во 

врска со визи и други документи за 

патување; компјутерски програми и 

софтвер за преземање или снимени, кои 

се однесуваат на привремено сместување, 

вклучително и нивно резервирање; 

снимени или за преземање компјутерски 

софтверски платформи кои се однесуваат 

на спортски и културни настани и 

активности, спортски турнири, 

натпреварувања и мечеви; снимени или за 

преземање компјутерски софтверски 

платформи кои се однесуваат на 

патување, транспорт и туризам; снимени 

или за преземање компјутерски 

софтверски платформи кои се однесуваат 

на информации за финансиски кредитни и 

дебитни картички и финансиски плаќања; 

снимени или за преземање компјутерски 

софтверски платформи кои се однесуваат 

на визи и други документи за патување; 

снимен или за преземање компјутерски 

софтверски платформи кои се однесуваат 

на лична идентификација; снимени или за 

преземање компјутерски софтвер 

платформи кои се однесуваат на 

привремено сместување вклучувајќи го и 

нивното резервирање; апликации за 

мобилни телефони во областа на спортски 

активности и настани, спортски турнири, 

мечеви и мечеви; апликации за мобилни 

телефони во областите на патување, 

транспорт и туризам; апликации за 

мобилни телефони во областа на 

информации за финансиски кредитни и 

дебитни картички, управување со 

финансиска база на податоци и 

финансиски плаќања; апликации за 

мобилни телефони од областа на лична 

идентификација; апликации за мобилни 

телефони од областа на визи и други 

документи за патување; апликации за 

мобилни телефони кои се однесуваат на 

привремено сместување вклучувајќи го и 

нивното резервирање; паметни картички; 

носачи на податоци; електронски билети 

за преземање; електронски билети 

достапни и складирани на паметни 

картички; електронски билети за 

преземање и паметни картички за пристап 

до спортски и културни настани и 

активности, спортски турнири, 

натпреварувања и мечеви; електронски 

билети за преземање и паметни картички 

за патување и превоз; електронски билети 

за преземање и паметни картички кои 

дозволуваат влез на спортски стадиони и 

туристички атракции; електронски билети 

за преземање и паметни картички кои 

содржат финансиски информации; 

електронски билети за преземање и 

паметни картички за вршење финансиски 

плаќања; електронски и магнетни 

платежни картички; електронски и 

магнетни лични карти; кодирани припејд 

платежни картички; кредитни картички; 

дебитни картички; електронски билети и 

паметни картички кои содржат 

информации за лична идентификација; 

електронски билети и паметни картички 

кои содржат визи и други документи за 

патување; електронски билети и паметни 

картички кои се однесуваат на привремено 

сместување вклучувајќи го и нивното 
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резервирање; уреди и опрема за 

електронски продажни места; читачи на 

оптички кодови  

кл. 16  хартија, картон и стоки направени 

од овие материјали, кои не се вклучени во 

други кпаси; печатени материјали; 

фотографии; канцелариски материјал; 

материјал со инструкции и наставен 

материјал (освен апарат); печатен 

материјал; билети; брошури; картички; 

графикони; флаери; библиотечни регистри 

(канцелариски материјали); билтени; 

печатени публикации; неелектрични 

направи за отпечатоци на кредитни 

картички; честитки; азгледници; постери; 

печатени материјали кои се однесуваат на 

спортски и културни активности и настани, 

спортски турнири, натпреварувања и 

мечеви; печатени материјали кои се 

однесуваат на патување, транспорт и 

туризам; печатени материјали кои се 

однесуваат на финансиски плаќања; 

печатени документи за лична 

идентификација; печатени визи и други 

документи за патување; печатени 

материјали кои се однесуваат на 

привремено сместување; печатени 

членски картички; печатени билети и 

картички за пристап до спортски и 

културни настани и активности, спортски 

турнир, натпреварувања и мечеви; 

печатени билети и картички за патување и 

превоз; печатени билети и картички кои 

дозволуваат влез на спортски стадиони и 

туристички атракции; печатени лични 

карти; печатени припејд платежни 

картички и ваучери; печатени билети и 

картички кои се однесуваат на привремено 

сместување  

кл. 35  рекламирање; изнајмување и закуп 

на рекламен простор; маркетинг и 

промотивни услуги; промовирање на стоки 

и услуги на други; обезбедување онлајн 

пазар за купувачи и продавачи на стоки и 

услуги; бизнис менаџмент; бизнис 

администрација; канцелариски функции; 

услуги на продавници за малопродажба и 

услуги на комерцијални информативни 

агенции; обезбедување комерцијални 

информации и совети за потрошувачите

 при изборот на производи и услуги; 

системизација на информации во 

компјутерски бази на податоци; 

компилација на информации во 

компјутерски бази на податоци; 

организација на изложби за комерцијални 

или  рекламни цели; ажурирање и 

одржување на податоците во 

компјутерските бази на податоци; 

управување со податоци и бази на 

податоци кои се однесуваат на спортски и 

културни активности и настани, спортски 

турнири, натпреварувања и мечеви; 

управување со податоци и бази на 

податоци кои се однесуваат на патување, 

транспорт и туризам; управување со 

податоци и база на податоци кои се 

однесуваат на информации за финансиски 

кредити и дебитни картички и финансиски 

плаќања; управување со податоци и бази 

на податоци кои се однесуваат на 

информации за лична идентификација; 

управување со податоци и бази на 

податоци кои се однесуваат на визи и 

други документи за патување; управување 

со податоци и база на податоци кои се 

однесуваат на привремено сместување 

вклучувајќи го и нивното резервирање; 

управување со податоци и бази на 

податоци кои се однесуваат на паметни 

картички, носачи на податоци и 

електронски билети; управување со 

податоци и база на податоци кои се 

однесуваат на пристап до спортски и 

културни настани и активности, спортски 

турнири, натпреварувања и мечеви; 
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управување со податоци и база на 

податоци кои се однесуваат на влез на 

спортски стадиони и туристички атракции; 

управување со податоци и бази на 

податоци кои се однесуваат на 

електронско и магнетно плаќање и лични 

карти; обработка на податоци; 

информации, совети и консултации во 

врска со целата горенаведена услуга  

кл. 36  услуги за финансиски 

плаќања;услуги за електронско 

плаќање;собирање на плаќања;обработка 

на плаќања со кредитна 

картичка;обработка на плаќања со 

дебитни картички;обработка на плаќања 

за спортски и културни активности и 

настани, спортски турнири, 

натпреварарувања и мечеви;обработка на 

плаќања за патување, транспорт и 

туризам;издавање финансиски кредитни и 

дебитни картички;обработка на плаќања 

кои се однесуваат на документи за лична 

идентификација;обработка на плаќања во 

врска со визи и други документи за 

патување;обработка на плаќања во врска 

со привремено сместување вклучувајќи го 

и резервирањето;издавање токени од 

вредност;издавање вредносни купони за 

спортски и културни активности и настани, 

спортски турнири, натпреварувања и 

мечеви;издавање на токени од вредност 

за патување, транспорт и 

туризам;издавање на токени од вредност 

за извршување на финансиски 

плаќања;издавање на токени од вредност 

за привремено сместување вклучувајќи го 

и резервирањето;издавање вредносни 

купони за пристап до спортски и културни 

настани и активности, спортски турнири, 

натпреварувања и мечеви;издавање 

токени од вредност што дозволуваат влез 

на спортски стадиони и туристички 

атракции;издавање паметни картички кои 

содржат финансиски и лични 

податоци;издавање токени од вредност и 

паметни картички за извршување на 

финансиски плаќања;издавање 

електронски и магнетни платежни 

картички;издавање кодирани припејд 

платежни картички;издавање кредитни 

картички;издавање дебитни 

картички;информации, совети и 

консултации во врска со сите 

горенаведени услуги  

кл. 39  патнички услуги; транспортни 

услуги; услуги за аранжман за патување; 

организирање и резервација на патување 

и транспорт; организирање и резервација 

на туристички услуги; организирање и 

резервација на обиколка на знаменитости 

[туризам]; организирање и резервирање 

билети за патување и превоз; 

органзирање на патни визи и патни 

исправи за лица кои патуваат во 

странство; организирање на услуги за 

превоз на патници за други преку онлајн 

апликација; превоз на патници; 

организирање на превоз за патни тури; 

обезбедување информации за 

транспортот; транспортна логистика; 

информации, совети и консултации во 

врска со сите горенаведени услуги  

кл. 41  образование; он-лајн образовни 

услуги; обезбедување на обука; онлајн 

услуги за обука; он-лајн услуги за забава; 

спортски и културни активности; 

обезбедување електронски он-лајн 

публикации што не можат да се 

даунлодираат; издаваштво; објавување 

(со исклучок на печатење) на фотографии, 

материјал со инструкции и наставен 

материјал, билети, брошури, картички, 

графикони, флаери, библиотечни регистри 

(канцелариски материјали), билтени, 

честитки, разгледници, постери; 

електронски публикации кои се однесуваат 
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на спортски и културни активности и 

настани, спортски турнири, 

натпреварувања и мечеви; електронски 

публикации кои се однесуваат на 

патување, транспорт и туризам; 

електронски публикации кои се однесуваат 

на финансиски плаќања; електронски 

публикации кои се однесуваат на 

документи за лична идентификација; 

електронски публикации кои се однесуваат 

на визи и други документи за патување; 

електронски публикации кои се однесуваат 

на привремено сместување и нивно 

резервирање; објавување печатени 

членски картички; услуги за резервација и 

букирање на билети за забава, спортски и 

културни настани; услуги на агенција за 

спортски билети; организирање на 

спортски и културни настани и активности, 

спортски турнири, натпреварувања и 

мечеви; изнајмување на места за забава; 

организација на изложби за спортски, 

културни, забавни или едукативни цели; 

организација на спортски мечеви; 

обезбедување спортски објекти 

изнајмување на спортска опрема, освен 

возила; изнајмување на спортски терени; 

време на одржување на спортски настани; 

изнајмување на објекти на стадионот; 

организација на спортски натпревари 

[образование или забава]; услуги за 

забава; организација на изложби за 

културни или образовни цели; услуги за 

игри обезбедени онлајн од компјутерска 

мрежа; изнајмување опрема за игри; 

обезбедување информации од областа на 

забавата; услуги за мобилна библиотека / 

услуги за подвижна библиотека; услуги за 

спортски кампови; информации, совети и 

консултации во врска со сите 

горенаведени услуги  

кл. 42  дизајн и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер, вклучувајќи 

компјутерски и мобилни апликации кои се 

однесуваат на спортски и културни 

активности и настани, спортски турнири, 

натпреварувања и мечеви; дизајн и развој 

на компјутерски хардвер и софтвер, 

вклучувајќи компјутерски и мобилни 

апликации кои се однесуваат на патување, 

транспорт и туризам; дизајн и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер, 

вклучувајќи компјутерски и мобилни 

апликации кои се однесуваат на 

информации за финансиски кредити и 

дебитни картички и финансиски плаќања; 

дизајн и развој на компјутерски хардвер и 

софтвер, вклучувајќи компјутерски и 

мобилни апликации од областа на личната 

идентификација; дизајн и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер, 

вклучувајќи компјутерски и мобилни 

апликации кои се однесуваат на визи и 

документи за патување; дизајн и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер, 

вклучително и компјутерски и мобилни 

апликации кои се однесуваат на 

привремено сместување, вклучително и 

нивно резервирање; софтвер како услуга 

во областа на спортски и културни 

активности и настани, спортски турнири, 

натпреварувања и мечеви; софтвер како 

услуга во областа на патувањето, 

транспортот и туризмот; софтвер како 

услуга од областа на информации за 

финансиски кредитни и дебитни картички и 

финансиски плаќања; софтвер како услуга 

во областа на личната идентификација; 

софтвер како услуга во врска со визи и 

други документи за патување; софтвер 

како услуга во врска со привремено 

сместување вклучувајќи го и неговото 

резервирање; платформа како услуга која 

се однесува на спортски и културни 

настани и активности, спортски турнири, 

натпреварувања и мечови; платформа 
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како услуга која се однесува на патување, 

транспорт и туризам; платформа како 

услуга која се однесува на информации за 

финансиски кредитни и дебитни картички и 

финансиски плаќања; платформа како 

услуга која се однесува на лична 

идентификација; платформа како услуга 

која се однесува на визи и други 

документи за патување; платформа како 

услуга која се однесува на привремено 

сместување вклучително и нејзино 

резервирање; обезбедување онлајн 

софтвер што не може да се преземе во 

врска со спортски и културни настани и 

активности, спортски турнири, 

натпреварувања и мечеви; обезбедување 

онлајн софтвер што не може да се 

преземе во врска со патување, транспорт 

и туризам; обезбедување онлајн софтвер 

што не може да се преземе во врска со 

информации за финансиски кредитни и 

дебитни картички и финансиски плаќања; 

обезбедување онлајн софтвер кој не може 

да се преземе во врска со визи и други 

документи за патување; обезбедување на 

онлајн софтвер кој не може да се преземе 

и се однесува на лична идентификација; 

обезбедување онлајн софтвер што не 

може да се преземе во врска со 

привремено сместување, вклучувајќи го и 

неговото резервирање; обезбедување 

онлајн апликации од областа на спортски 

активности и настани, спортски турнири, 

натпреварувања и мечеви; обезбедување 

онлајн апликации во областите на 

патување, транспорт и туризам; 

обезбедување онлајн апликации во 

областа на информации за финансиски 

кредитни и дебитни картички, управување 

со финансиска база на податоци и 

финансиски плаќања; обезбедување 

онлајн апликации од областа на личната 

идентификација; обезбедување онлајн 

апликации од областа на визи и други 

документи за патување; обезбедување 

онлајн апликации кои се однесуваат на 

привремено сместување, вклучително и 

негово резервирање; обезбедување 

онлајн билети кои не се преземаат; 

обезбедување онлајн електронски билети 

што не се преземаат, достапни преку 

софтверска апликација или платформа; 

онлајн билети кои не се преземаат за 

пристап до спортски и културни настани и 

активности, спортски турнир, 

натпреварување и мечеви; онлајн билети 

кои не се преземаат за патување и превоз; 

онлајн билети кои не се преземаат што 

дозволуваат влез на спортски стадиони и 

туристички атракции; онлајн лични карти 

кои не се преземаат; развој на софтвер во 

рамките на издавање софтвер; 

обезбедување на пребарувачи за 

интернет; софтвер како услуга; развој на 

софтвер во рамките на издавање софтвер; 

услуги за автентикација на корисници кои 

користат технологија за единечно 

најавување за онлајн софтверски 

апликации; услуги за автентикација на 

корисници кои користат технологија за 

трансакции со е-трговија; платформа како 

услуга; електронско складирање на 

податоци; развој на компјутерски 

платформи; информации, совети и 

консултации во врска со сите 

горенаведени услуги  
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ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA 
 
 

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА  
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ / PASQYRA E APLIKIMEVE PËR 
MARKA TREGTARE SIPAS KUALIFIKIMIT NDËRKOMBËTAR TË MARKAVE 

TREGTARE 
 
(510) код во Меѓународната класафикација на трговски марки (Ниченска) / kodi në kualifikimin 
ndërkombëtar të markave tregtare (Niçe) 
(210) број на пријавата / numri i aplikimit 
 

(510) (210) 

1 MK/T/2021/1284 

1 MK/T/2021/1295 

1 MK/T/2021/1296 

1 MK/T/2021/1350 

1 MK/T/2022/0010 

2 MK/T/2021/1295 

2 MK/T/2021/1296 

3 MK/T/2021/1288 

3 MK/T/2021/1337 

3 MK/T/2021/1338 

3 MK/T/2021/1339 

3 MK/T/2021/1340 

3 MK/T/2021/1358 

3 MK/T/2022/0004 

4 MK/T/2021/1350 

4 MK/T/2021/1358 

5 MK/T/2021/1200 

5 MK/T/2021/1257 

5 MK/T/2021/1264 

5 MK/T/2021/1265 

5 MK/T/2021/1267 

5 MK/T/2021/1275 

5 MK/T/2021/1282 

5 MK/T/2021/1283 

5 MK/T/2021/1284 

5 MK/T/2021/1288 

5 MK/T/2021/1293 

5 MK/T/2021/1298 

5 MK/T/2021/1302 

5 MK/T/2021/1303 

5 MK/T/2021/1306 

5 MK/T/2021/1307 

5 MK/T/2021/1308 

5 MK/T/2021/1309 

5 MK/T/2021/1310 

5 MK/T/2021/1317 

5 MK/T/2021/1318 

5 MK/T/2021/1319 

5 MK/T/2021/1337 

5 MK/T/2021/1338 

5 MK/T/2021/1339 

5 MK/T/2021/1340 

5 MK/T/2021/1341 

5 MK/T/2022/0005 

5 MK/T/2022/0006 

6 MK/T/2021/1351 

6 MK/T/2021/1358 

6 MK/T/2021/1377 

7 MK/T/2021/1258 

7 MK/T/2021/1362 

7 MK/T/2021/1377 

7 MK/T/2021/1378 

8 MK/T/2021/1358 

9 MK/T/2021/1258 

9 MK/T/2021/1272 

9 MK/T/2021/1286 

9 MK/T/2021/1287 

9 MK/T/2021/1300 

9 MK/T/2021/1315 

9 MK/T/2021/1316 

9 MK/T/2021/1377 

9 MK/T/2021/1378 

9 MK/T/2022/0013 

10 MK/T/2021/1264 

10 MK/T/2021/1319 

11 MK/T/2021/1358 

11 MK/T/2021/1362 

11 MK/T/2021/1376 

12 MK/T/2021/1297 

12 MK/T/2021/1335 

12 MK/T/2021/1377 

12 MK/T/2021/1378 

12 MK/T/2022/0007 

14 MK/T/2021/1290 

14 MK/T/2022/0004 

16 MK/T/2021/1288 

16 MK/T/2021/1351 

16 MK/T/2021/1358 

16 MK/T/2021/1362 

16 MK/T/2021/1363 

16 MK/T/2021/1364 

16 MK/T/2021/1377 

16 MK/T/2022/0013 

17 MK/T/2021/1295 
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17 MK/T/2021/1296 

17 MK/T/2021/1358 

18 MK/T/2021/1272 

18 MK/T/2021/1290 

18 MK/T/2021/1291 

18 MK/T/2021/1292 

18 MK/T/2021/1377 

20 MK/T/2021/1344 

20 MK/T/2021/1345 

20 MK/T/2021/1351 

21 MK/T/2021/1311 

21 MK/T/2021/1358 

21 MK/T/2021/1362 

21 MK/T/2021/1377 

22 MK/T/2021/1351 

22 MK/T/2021/1358 

24 MK/T/2021/1299 

24 MK/T/2021/1377 

25 MK/T/2021/1272 

25 MK/T/2021/1291 

25 MK/T/2021/1292 

25 MK/T/2021/1299 

25 MK/T/2021/1363 

25 MK/T/2021/1364 

25 MK/T/2021/1377 

25 MK/T/2022/0008 

25 MK/T/2022/0009 

26 MK/T/2021/1377 

28 MK/T/2021/1272 

28 MK/T/2021/1363 

28 MK/T/2021/1364 

29 MK/T/2020/1062 

29 MK/T/2021/1273 

29 MK/T/2021/1274 

29 MK/T/2021/1341 

29 MK/T/2021/1346 

29 MK/T/2021/1358 

29 MK/T/2021/1361 

30 MK/T/2020/1062 

30 MK/T/2021/1057 

30 MK/T/2021/1093 

30 MK/T/2021/1305 

30 MK/T/2021/1341 

30 MK/T/2021/1346 

30 MK/T/2021/1352 

30 MK/T/2021/1358 

30 MK/T/2021/1359 

30 MK/T/2021/1361 

30 MK/T/2021/1362 

31 MK/T/2021/1346 

32 MK/T/2021/1268 

32 MK/T/2021/1346 

32 MK/T/2021/1358 

32 MK/T/2021/1360 

33 MK/T/2021/1346 

33 MK/T/2021/1358 

34 MK/T/2021/1217 

34 MK/T/2021/1256 

34 MK/T/2021/1285 

34 MK/T/2021/1286 

34 MK/T/2021/1287 

34 MK/T/2021/1323 

35 MK/T/2020/0582 

35 MK/T/2020/1062 

35 MK/T/2021/0965 

35 MK/T/2021/1057 

35 MK/T/2021/1137 

35 MK/T/2021/1217 

35 MK/T/2021/1268 

35 MK/T/2021/1289 

35 MK/T/2021/1299 

35 MK/T/2021/1301 

35 MK/T/2021/1347 

35 MK/T/2021/1348 

35 MK/T/2021/1375 

35 MK/T/2021/1377 

35 MK/T/2022/0004 

35 MK/T/2022/0013 

36 MK/T/2021/1301 

36 MK/T/2021/1375 

36 MK/T/2022/0013 

37 MK/T/2021/1289 

37 MK/T/2021/1350 

37 MK/T/2021/1351 

37 MK/T/2021/1378 

38 MK/T/2021/1363 

38 MK/T/2021/1364 

38 MK/T/2022/0008 

38 MK/T/2022/0009 

39 MK/T/2021/1289 

39 MK/T/2021/1351 

39 MK/T/2022/0013 

40 MK/T/2021/1351 

40 MK/T/2021/1377 

41 MK/T/2020/0582 

41 MK/T/2021/1137 

41 MK/T/2021/1272 

41 MK/T/2021/1300 

41 MK/T/2021/1347 

41 MK/T/2021/1348 

41 MK/T/2021/1363 

41 MK/T/2021/1364 

41 MK/T/2021/1379 

41 MK/T/2022/0008 

41 MK/T/2022/0009 

41 MK/T/2022/0013 

42 MK/T/2021/1137 

42 MK/T/2021/1299 

42 MK/T/2021/1300 

42 MK/T/2021/1301 

42 MK/T/2021/1347 

42 MK/T/2021/1348 

42 MK/T/2021/1375 

42 MK/T/2021/1378 

42 MK/T/2022/0013 

43 MK/T/2020/0582 

43 MK/T/2021/1057 

43 MK/T/2021/1059 

43 MK/T/2021/1305 

43 MK/T/2021/1319 

44 MK/T/2021/1200 

45 MK/T/2021/1322 
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ /    
PASQYRA SIPAS BARTËSVE TË APLIKIMEVE TË MARKAVE TREGTARE 

 
 

(731) носител на правото на трговски марка / Pronari i të drejtës së markës tregtare 
(210) број на трговската марка / numri i markës tregtare 

 

(731) (210) 

Acer Incorporated MK/T/2021/1315 

Acer Incorporated MK/T/2021/1316 

Acer Incorporated MK/T/2021/1344 

Acer Incorporated MK/T/2021/1345 

Boehringer Ingelheim International GmbH MK/T/2021/1306 

Boehringer Ingelheim International GmbH MK/T/2021/1307 

Boehringer Ingelheim International GmbH MK/T/2021/1308 

Boehringer Ingelheim International GmbH MK/T/2021/1309 

British American Tobacco (Brands) Inc. MK/T/2021/1323 

CANSINO BIOLOGICS INC. MK/T/2021/1318 

Diamond Quest Limited MK/T/2021/1285 

Diamond Quest Limited MK/T/2021/1286 

Diamond Quest Limited MK/T/2021/1287 

ELI LILLY and Company MK/T/2021/1317 

ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MK/T/2021/1352 

GreenCycle Umweltmanagement GmbH MK/T/2021/1351 

Haver Farma İlaç A.Ş. MK/T/2021/1267 

Hemofarm  A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac MK/T/2021/1302 

Hemofarm  A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac MK/T/2021/1303 

Industrija piva i sokova "Trebjesa" d.o.o. Nikšić MK/T/2021/1268 

JOHNSON & JOHNSON MK/T/2021/1311 

Jadran - Galenski Laboratorij d.d. MK/T/2021/1337 

Jadran - Galenski Laboratorij d.d. MK/T/2021/1338 

Jadran - Galenski Laboratorij d.d. MK/T/2021/1339 

Jadran - Galenski Laboratorij d.d. MK/T/2021/1340 

Lidl Stiftung & Co. KG MK/T/2021/1358 

Lidl Stiftung & Co. KG MK/T/2021/1359 

Lidl Stiftung & Co. KG MK/T/2021/1360 

Lidl Stiftung & Co. KG MK/T/2021/1361 

Lidl Stiftung & Co. KG MK/T/2021/1362 

MANICA S.p.A. MK/T/2021/1284 

Meridian Corporation SH.P.K. MK/T/2021/1057 

Meridian Corporation SH.P.K. MK/T/2021/1059 

NINGBO AUX ELECTRIC CO., LTD. MK/T/2021/1376 
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Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor  Co., Ltd.) MK/T/2022/0007 

PANPHARMA s.a.Z.L. du Clairay MK/T/2021/1264 

Pfizer Inc. MK/T/2021/1257 

Philip Morris Products S.A. MK/T/2021/1256 

Rembrandtin Coatings GmbH MK/T/2021/1295 

Rembrandtin Coatings GmbH MK/T/2021/1296 

Riot Games, Inc. (a Delaware corporation) MK/T/2022/0008 

Riot Games, Inc. (a Delaware corporation) MK/T/2022/0009 

Riot games, Inc. (a Delaware corporation) MK/T/2021/1272 

Rivian IP Holdings, LLC, (a Delaware limited liability company) MK/T/2021/1377 

Rivian IP Holdings, LLC, (a Delaware limited liability company) MK/T/2021/1378 

SHARP KABUSHIKI KAISHA also trading as SHARP CORPORATION MK/T/2021/1335 

SIDELA SA MK/T/2022/0010 

Shimano Inc. MK/T/2021/0965 

Sinasi Derebey MK/T/2021/1137 

Supreme Committee for Delivery & Legacy MK/T/2022/0013 

Swiss Pharma International AG MK/T/2021/1298 

The Procter & Gamble Company MK/T/2021/1288 

United States Polo Association MK/T/2021/1290 

United States Polo Association MK/T/2021/1291 

United States Polo Association MK/T/2021/1292 

YAMABIKO CORPORATION MK/T/2021/1258 

Zentiva, k.s. MK/T/2021/1275 

Zongshen Industrial Group Co., Ltd. MK/T/2021/1297 

Адвокат Маја Лазаревиќ MK/T/2021/1322 

Алкалоид АД Скопје MK/T/2021/1265 

Алкалоид АД Скопје MK/T/2021/1282 

Алкалоид АД Скопје MK/T/2021/1283 

Алкалоид АД Скопје MK/T/2021/1293 

Алкалоид АД Скопје MK/T/2022/0005 

Алкалоид АД Скопје MK/T/2022/0006 

Ана Александровска MK/T/2021/1319 

Благоја Локвенец MK/T/2021/1305 

ГАЛЕНИКА АД Београд MK/T/2021/1310 

Друштво за градежништво, производство и трговија ФИ - БАУ Ибраим и други 

ДОО, експорт-импорт с. Палатица MK/T/2021/1289 

Друштво за издавачка дејност промет, трговика и услуги на големо и мало 

СВЕТОТ НА БИБИ ДОО експорт-импорт Скопје MK/T/2021/1363 

Друштво за издавачка дејност промет, трговика и услуги на големо и мало 

СВЕТОТ НА БИБИ ДОО експорт-импорт Скопје MK/T/2021/1364 

Друштво за производство трговија и услуги ЛУБРИКА ОИЛ ДООЕЛ увоз-извоз, с. 

Аргулица, Карбинци MK/T/2022/0004 
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Друштво за производство, трговија и услуги ТЕРА МЕГДАН ДОО увоз-извоз 

с.Рабово, Валандово MK/T/2021/1346 

Друштво за производство, услуги, угостителство и трговија на големо и мало 

АВТОКОМЕРЦ Илко ДОО увоз-извоз Битола MK/T/2021/1350 

Друштво за промет и услуги МАГНУС ДООЕЛ извоз-увоз Скопје MK/T/2021/1200 

Друштво за трговија и услуги Боттега Евенти ДОО Скопје MK/T/2020/0582 

Друштво за трговија и услуги ТУФКА ДОО Скопје MK/T/2021/1217 

Друштво за трговија и услуги „ПРО-ФИТ“ доо - Скопје MK/T/2021/1341 

МИНЕКС ГРОУП ДООЕЛ MK/T/2021/1093 

Маре Трајковска MK/T/2021/1299 

Мариа Михајлова MK/T/2020/1062 

Марко Ковачевски MK/T/2021/1347 

Марко Ковачевски MK/T/2021/1348 

Министерство за транспорт и врски MK/T/2021/1301 

СЕАВУС ДООЕЛ Скопје MK/T/2021/1300 

Т.Д. ВЕРСАТУС ДООЕЛ MK/T/2021/1273 

Т.Д. ВЕРСАТУС ДООЕЛ MK/T/2021/1274 

Финансиско друштво МОЈ КРЕДИТ ДООЕЛ Скопје MK/T/2021/1375 

Центар за култура Битола MK/T/2021/1379 
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РЕШЕНИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ / 

VENDIMET PЁR MARKAT TREGTARE 
Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на 

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

индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки. / Në 

përputhje me nenin 203 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 

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

dhënat për të drejtat e pranuara të markave tregtare. 

 

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60) / Të dhënat 

shënohen me kodet e markave tregtare INID* (standart WIPO ST. 60): 

 

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

(151) Дата на регистрирање / Data e regjistrimit 

(181) Дата на важење (очекувано) / Data e vlefshmërisë (e pritur) 

(186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано) / Data e skadimit të vazhdueshmërisë (e pritur) 

(210) Број на пријавата / Numri i aplikimit 

(220) Дата на поднесување / Data e depozitimit 

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

(300) Право на првенство: дата, држава, број / E drejta e pioritetit: Data, shteti, numri 

(450) Дата на објавување / Data e publikimit 

(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список 

на производите и услугите / Numrat e klasave sipas kualifikimit ndërkombëtar të produkteve dhe shërbimeve 

(Niçe) dhe lista e produkteve dhe shërbimeve 

(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод / Pamja e markës tregtare, përshkrimi dhe përkthimi 

(551) Ознака за пријава на колективена трговска марка / Shenja për aplikimin e markës tregtare kolektive 

(560) Ознака за тродимензионалена трговска марка / Simboli për markën tregtare tredimenzionale 

(580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот 

(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои /Theksimi i ngjyrave, respektivisht kombinimi i 

ngjyrave 

(732) Носител на правото / Bartësi i së drejtës 

(740) Застапник / Përfaqësues juridik 

(770) Име и адреса на претходниот носител / Emri dhe adresa e bartësit të mëparshëm 

(791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата / Emri dhe adresa e marrësit të licencuarit 

 

 

 

________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа 
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(111)  30576  (151)  30/03/2022 

(210)  TM  2018/172 (220)  05/03/2018 

(181)  05/03/2028 

(450)  30/04/2022 

(732)  Друштво за производство на 

мелнички, пекарски слаткарски 

производи, промет на големо и мало и 

увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје 

бул.„Македонско-косовска бригада“ бр. 

44, Скопје, MK 

(740)  Леонид Трпеноски, адвокат ул. 

Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје 

(540)  

Just2Good 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  алги [додатоци во исхраната]; 

тестенини за исхрана; пире од бадеми; 

анасоново семе; анасон; слатки за 

украсување божикни елки; чаеви, 

немедицински; ароми на кафе [ароми]; 

ароматични подготовки за исхрана; 

мирудии; леб без квасец; сол за 

конзервирање храна; двопек; бисквити; 

колачиња од слад; пеперминт бонбони; 

бонбони; вафли; земички; какао; кафе; 

кафе (непржено кафе); растителни 

подготовки како замени за кафе; колач; 

цимет [мирудија]; капар [мирудија]; 

карамели [бонбони]; кари [мирудија]; 

подготовки од жита; гуми за жвакање што 

не се за медицинска употреба; цикорија 

[замена за кафе]; чај; чоколадо; марципан; 

каранфилче [мирудија]; додатоци на 

јадења; слаткарски производи; пченкарни 

снегулки; пуканки; средства за 

стврднување биена павлака; сладолед; 

палачинки; есенции за исхрана, со 

исклучок на етерични есенции и 

есенцијални масла; сол за готвење; 

состојки за згуснување при готвење; 

куркума [азиско тропско растение што се 

користи за мирудија и бојосување]; 

природни засладувачи; зачини; леб со 

ѓумбир; мирудија направена од пименто; 

брашно за исхрана; брашно од грав; 

пченкарно брашно; брашно од синап; 

брашно од јачмен; брашно од соја; 

пченично брашно; скроб за храна; квасец 

за тесто; фондани [слаткарски производи]; 

чајни колачиња; шеќер; ароми за колач, со 

исклучок на есенцијални масла; прашок за 

колач; тесто за колач; ѓумбир [мирудија]; 

средства за спојување смеси за 

сладоледи; мраз, природен и вештачки; 

мраз за освежување; гликоза за исхрана; 

глутен за исхрана; излупено жито за 

исхрана; оцет; кечап [сос]; пијалаци од 

какао со млеко; пијалаци од кафе со 

млеко; чоколадни пијалаци со млеко; маја 

[квасец]; квасец; врзивни средства за 

колбаси; бадемови слатки [тестенини]; 

макарони; пченка, мелена; пченка, печена; 

леб; малтоза; меласа за исхрана; златен 

сируп [сируп од меласа]; нане за 

слаткарски производи; мед; лупен јачмен; 

сенф; мушкатов орев; резанки од тесто; 

пити; јачмен (дробен јачмен); сендвичи; 

пастили [слаткарски производи]; слатки; 

бисквити петит-бер; мали кифли [печива]; 

пипер [мирудии]; пици; бибер; брашно од 

компири за исхрана; пудинзи; пралини; 

равиоли; ликорис [слаткарски производи]; 

ориз; шфран [мирудии]; саго [нишесте од 

сагова палма]; сосови [додатоци на храна]; 

сол од целер; гриз; сорбет [ладен овошен 

десерт]; шпагети; тапиока; брашно од 

тапиока за исхрана; торти; ванила [арома]; 

ванила [замена за ванила]; вермичели 

[вид тенки, долги тестенини]; пити со месо; 

панцероти; средства за смекнување месо, 

за употреба во домаќинствата; десерт со 

мраз, овошен сок и шеќер; прашоци за 

сладоледи; слатки од бадем; слаткарски 

производи од кикиритки; ароми, со 

исклучок на есенцијални масла; ароми за 
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пијалаци, со исклучок на есенцијални 

масла; овес (дробен овес); лупен овес; 

храна од овес; овесни снегулки; овесно 

брашно; стапчиња од ликорис [слаткарски 

производи]; пивски оцет; пијалаци што се 

на основа на кафе; пијалаци што се на 

основа на какао; пијалаци што се на 

основа на чоколадо; замена за кафе; 

кристализиран шеќер за исхрана; чипс 

[производи од житарици]; шоу-шоу 

[мирудија]; кускус [гриз-јадење од Северна 

Африка]; екстракти од слад за исхрана; 

слад за човечка исхрана; прополис за 

исхрана на луѓето; релиш сосови 

[додатоци за исхрана]; матичен млеч за 

човечка исхрана што не е за медицинска 

употреба; морска вода за готвење; суши 

[јапонско јадење]; доматен сос; мајонез; 

крекери; крем пудинг; овошни желеа 

[слаткарски производи]; мусли; колач од 

ориз; соја-сос; замрзнат јогурт [вид 

сладолед]; шатни [туршија од овошје, лути 

индиски мирудии и шеќер]; пролетни 

ролати; такос [мексиканско јадење]; 

тортиљи; леден чај; пијалаци што се на 

основа на чај; преливи за салати; лебни 

трошки [презла]; табуле [вид ориентално 

јадење од пченица]; алва; пити со јајца, 

сирење и сланина; сафт од печено месо; 

соја (тесто од соја) [производи за исхрана]; 

мали парчиња храна од жита; мали 

парчиња храна од ориз; варена пченка; 

бакардан; прашок за печење; сода 

бикарбона [бикарбонат на сода за 

готвење]; ароматични градинарски тревки, 

конзервирани; готови оброци од кнедли; 

глазура за торти; чоколаден мус; десерт во 

форма на мус [слатки]; овошни преливи 

[сосови]; маринади; сендвичи со кашкавал; 

песто [сос]; глазура за шунка; ленено семе 

за јадење [зачин]; пченични никулци за 

јадење; високопротеински плочки од 

житарки; тартар-крем за готвење; 

глутенски додатоци за кулинарска 

употреба; сос за тестенини; плочки од 

житарки; палминов шеќер; тесто; цветови 

или лисја како замена за чај; тесто за 

слатки печива; вареники [полнети кнедли]; 

пелмени [кнедли полнети со месо]; 

чоколадни украси за торта; украсни 

бонбони за торта; јаткасто овошје со 

чоколаден прелив; сутлијаш; јаткасто 

овошје во прав; лук во прав [зачин]; 

намази на база на чоколада; чоколадни 

намази што содржат јаткасти плодови; 

кнедли на база на брашно; агаве сируп 

[природни засладувачи]; стаклести глазури 

[стаклести преливи]; замрзнати-сушени 

јадења чија главна состојка е ориз; 

замрзнати-сушени јадења чија главна 

состојка е тестенина; пијалаци на база на 

камилица; дулсе ди лече; бибимбап 

[мешавина од ориз со зеленчук и говедско 

месо]; онигири [топчиња од ориз]; инстант 

ориз; сендвичи со виршла; коцки мраз; 

преработено семе кое се користи како 

зачин; сусамово семе [зачин]; пикалили 

[вид јадење од закиселен зеленчук]  

 

(111)  30577  (151)  31/03/2022 

(210)  TM  2018/1226 (220)  03/12/2018 

(181)  03/12/2028 

(450)  30/04/2022 

(732)  Друштво за трговија и 

угостителство АГРО МАРИОВО увоз-

извоз ДООЕЛ с. Виотoлиштe, Прилеп, 

MK 

(740)  Адвокатско друштво Димитровски 

ул. Рузвелтова бр. 17 локал 3, 7000, 

Битола 

(540)  
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 40  замрзнување храна; чадење храна; 

конзервирање храна и пијалоци  

кл. 43  бироа за сместување [хотели, 

пансиони]; кафетерии [експрес ресторани]; 

летувалишта; мотели; обезбедување 

објекти за кампување; пансиони; 

резервирање за привремено сместување; 

резервирање пансиони; резервирање 

хотели; рецепциски услуги за привремено 

сместување [управување со 

пристигнување и заминување]; хотели; 

служење храна и пијалоци; ресторани; 

ресторани со самопослужување; 

кафетерии [експрес ресторани]; вагон 

ресторани   

 

(111)  30660  (151)  21/04/2022 

(210)  TM  2020/112 (220)  11/02/2020 

(181)  11/02/2030 

(450)  30/04/2022 

(732)  Друштво за маркетиншки услуги 

МАРМАКС СТЕП ДООЕЛ Скопје ул. Кеј 

13-ти Ноември бр. 12/лок.24-ДЕ 142, 

Скопје, MK 

(740)  АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ 

СКОПЈЕ 

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот 

бр.39/28, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  светло сина, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  печатени материјали; печатени 

публикации, постери, брошури; летоци  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи  

кл. 41  објавување текстови, пишување 

текстови  

 

(111)  30666  (151)  21/04/2022 

(210)  TM  2020/184 (220)  02/03/2020 

(181)  02/03/2030 

(450)  30/04/2022 

(732)  Riot games, Inc. (a Delaware 

corporation) 12333 West Olympic Blvd. 

Los Angeles, CA 90064, US 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  софтвер за „проширена реалност” за 

играње на видео игри кој може да се 

презема, софтвер за компјутерски игри кој 

може да се презема; компјутерски 

програми кои може да се преземаат а кои 

се користат за следење на статус на 

различни корисници на услуги на онлајн 
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интерактивно играње на игри и онлајн 

поврзување на играчи со други играчи на 

сите нивоа на вештини; електронски 

публикации, имено, стрипови, графички 

романи, магазини, прирачници, и билтени 

од област на забава и видео игри кои 

може да се преземаат; софтвер за игри за 

мобилни телефони кој може да се 

презема; позадини и графички слики за 

екран за компјутери, мобилни телефони, 

таблети кои може да се преземаат; 

софтвер за видео игри кој може да се 

презема; софтвер за игри со виртуелна 

реалност за играње на видео игри кој 

може да се презема; снимен софтвер со 

„проширена реалност” за играње на видео 

игри; снимен софтвер за компјутерски 

игри; снимен софтвер за компјутерски игри 

и прирачници во електронски формат кои 

се продаваат како целина; снимен 

софтвер за виртуелна реалност за играње 

на видео игри; снимен софтвер за видео 

игри; кертриџи за видео игри; дискови за 

видео игри; звучници; полначи за батерии 

за лаптопи, мобилни телефони, таблет 

компјутери, и други преносни уреди со 

USB; празни USB флеш мемории; 

компјутерски тастатури; компјутерски 

глувчиња; украсни магнети; слушалки-

бубици; очила за вид; слушалки; слушалки 

кои се користат за компјутери; едноножни 

стативи (моноподи) за рачни дигитални 

електронски уреди, имено, фото апарати, 

мобилни телефони, таблет компјутери; 

подлоги за глувчиња; заштитни навлаки за 

мобилни телефони; очила за сонце  

кл. 16  печатени работи, имено, стрипови, 

графички романи, прирачници од област 

на компјутерски игри, прирачници за видео 

игри, стратешки упатства за игри; 

уметнички репродукции; празни дневници; 

календари; цртежи кои се копираат на 

подлога; хартија за виткање на подароци; 

честитки; бележници; романи; 

транспаренти (банери) од хартија, 

разгледници; постери; канцелариски 

материјал и прибор; налепници; 

колекционерски сликички; налепници за 

ѕид; инструменти за пишување  

кл. 18  повеќенаменски рачни торби; 

фитнес торби; ранци; торби за плажа; 

торбици за на каиш; торби за книги; 

платнени торби за пазарење; новчаници 

за метални пари; козметички торбици кои 

се продаваат празни; курирски вреќи; мали 

ранци; ранец (вреќа) со врвца; 

цилиндрични текстилни торби; торбици за 

носење на колкови или преку раме; 

спортски торби за во теретана; рачни 

торбици; футроли за клучеви; торби за 

опрема; багаж; корици (футроли) за ознаки 

за багаж; ознаки за багаж; курирски торби; 

рачни чадори за сонце; женски ташни; 

ранци; торби за носење на раме; школски 

торби; спортски торби; куфери; торби за 

пазарење (тоте торби); патни торби; 

чадори; несесери кои се продаваат 

празни; торбици кои се носат околу појас; 

стапови за одење, паричници  

кл. 20  фигурички од пластика; фигурички 

од винил  

кл. 25  облека за плажа; каиши; капути; 

костими за игри со улоги; фустани; 

ракавици; костими за Ноќ на вештерките; 

дуксерки со качулка; чорапи и плетена 

трикотажа; облека за мали деца; јакни; 

удобна облека за носење по дома; 

панталони; пуловери; облека за дожд; 

марами, шалови; блузи, кошули; шорцеви; 

здолништа; облека за спиење; кратки 

чорапи; долни делови на тренерки; дукс 

маици; џемпери; костими за капење; 

маици со кратки ракави; горни делови од 

облека; подоблека, долна облека; обувки; 

покривала за глава  

кл. 28  акциони фигурици играчки;акциони 
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играчки на батерии;кукли полнети со 

топчиња;друштвени игри кои се играат на 

табла;фигурички кои климаат со 

глава;карти за играње;декорации и украси 

за новогодишни елки (освен слатки и 

електрично осветлување за новогодишна 

елка);колекционерски фигурички;маски за 

костими;електрични акциони 

играчки;играчки во облик на ликови од 

фантазија;летечки дискови 

(играчки);играчки на 

надувување;змаеви;манипулативни 

игри;механички акциони 

играчки;моделирани пластични фигурички 

за играње;салонски игри;подароци за 

прослави во вид на мали 

играчки;друштвени игри;плишани 

играчки;фигурички за играње кои можат да 

се позиционираат;сложувалки;игри за 

замислено играње на улоги;полнети 

играчки;игри за на маса;играчки кои 

зборуваат;фигури играчки;маски 

(играчки);возила (играчки);оружје за 

играње;карти-сликички кои се 

разменуваат, за играње;конзоли за видео 

игри;машини за видео игри;кукли од винил  

кл. 38  услуги на емитување и пренос 

(стриминг) на играње на видео игри и 

натпреварување во играње на видео игри 

по пат на глобални комуникациски мрежи, 

Интернет и безжични 

мрежи;комуникациски услуги кои се 

користат за електронски пренос на пораки 

и податоци;електронски пренос на 

податоци, графика, слики и пораки помеѓу 

корисниците на компјутери за играње на 

видео игри преку безжични комуникациски 

мрежи и Интернет;обезбедување на 

онлајн комуникациски врски (линкови) кои 

ги пренасочуваат корисниците на веб 

сајтови на други локални и глобални веб 

страници врзани за игри;обезбедување на 

онлајн соби за разговори и форуми за 

интерактивна дискусија за пренос на 

пораки помеѓу учесниците и играчите на 

компјутерски и видео игри;обезбедување 

на онлајн комуникациски услуги за пренос 

на пораки помеѓу корисниците на 

компјутери за играње на видео игри;услуги 

на видео, аудио и телевизиски пренос 

(стриминг);услуги на интернетско 

емитување преку глобални и локални 

компјутерски мрежи, безжичен 

електронски пренос на податоци, слики и 

информации  

кл. 41  организирање и водење во живо на 

натпреварувања кои се однесуваат на 

компјутерски и видео игри; организирање 

на онлајн натпреварувања за компјутерски 

и видео игри за интеракгивни играчи; 

услуги на разонода, имено, обезбедување 

на онлајн компјутерски и видео игри; 

услуги на разонода, имено, организирање 

на состаноци во живо со обожаватели 

(фанови) и конференции со интерактивни 

игри помеѓу учесниците во област на 

гејминг, видео игри и е-спортови; услуги на 

разонода, имено, обезбедување на веб 

сајтови кои прикажуваат аудио и видео 

презентации кои не можат да се 

преземаат од област на компјутерски и 

видео игри; клубови на обожаватели 

(фанови); организирање во живо на 

натпреварувања за компјутерски и видео 

игри и е-спортови; обезбедување на веб 

сајтови кои прикажуваат забавни 

информации од област на компјутерски и 

видео игри; обезбедување на веб сајтови 

кои прикажуваат електронски публикации 

од област на стрипови, графички романи и 

приказни со сцени и ликови засновани на 

компјутерски и видео игри; обезбедување 

на онлајн публикации од област на 

стрипови, графички романи и приказни со 

сцени и ликови засновани на компјутерски 

и видео игри кои не можат да се 
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преземаат; обезбедување на онлајн 

интерактивни компјутерски и видео игри за 

повеќе играчи; обезбедување на онлајн 

тривиа игри (квизови), совети и стратегии 

за компјутерски и видео игри; 

обезбедување на онлајн видео игри; 

обезбедување на услуги на следење на 

корисници на онлајн интерактивно играње 

на игри и поврзување на онлајн играчи на 

игри со други играчи на сите нивоа на 

вештини  

 

(111)  30578  (151)  31/03/2022 

(210)  TM  2020/608 (220)  17/07/2020 

(181)  17/07/2030 

(450)  30/04/2022 

(732)  Osel ilac Sanayi Tic. A.S. Akbaba 

Mah. Maraş Cad. No. 52 Beykoz, Istanbul, 

TR 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

Amikaver 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  30622  (151)  21/04/2022 

(210)  TM  2020/747 (220)  20/08/2020 

(181)  20/08/2030 

(450)  30/04/2022 

(732)  ПЗУ Ординација по Општа 

Стоматологија со Заботехничка  

Лабараторија "Продента Два“ Реонски 

Центар Аеродром, ул. 1613 6/3, MK 

(540)  

 

(591)  светло сина, виолетова, темно сива, 

светло сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 10  вештачки заби  

кл. 39  транспорт, организирање патувања  

кл. 44  медицински услуги  

 

(111)  30695  (151)  21/04/2022 

(210)  TM  2020/823 (220)  11/09/2020 

(181)  11/09/2030 

(450)  30/04/2022 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги РОМАНОФФ ГРОУП 

ДООЕЛ Куманово ул.3-та Македонска 

Ударна Бригада бр. 106/1-12, Куманово, 

MK 

(540)  

 

REPLAY TOBACCO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари; тутун; тутунски производи; 

зпзлки; кибрит; артикли за пушачи  

кл. 35  услуги на малопродажба врзани за 

цигари; тутун; тутунски производи; 

запалки; кибрит; артикли за пушачи, услуги 

на продажба на големо врзани за цигари; 

тутун; тутунски производи; запалки; 

кибрит; артикли за пушачи  

 

(111)  30694  (151)  21/04/2022 

(210)  TM  2020/824 (220)  11/09/2020 

(181)  11/09/2030 
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(450)  30/04/2022 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги РОМАНОФФ ГРОУП 

ДООЕЛ Куманово ул.3-та Македонска 

Ударна Бригада бр. 106/1-12, Куманово, 

MK 

(540)  

ELLE TOBACCO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари; тутун; тутунски производи; 

зпзлки; кибрит; артикли за пушачи  

кл. 35  услуги на малопродажба врзани за 

цигари; тутун; тутунски производи; 

запалки; кибрит; артикли за пушачи, услуги 

на продажба на големо врзани за цигари; 

тутун; тутунски производи; запалки; 

кибрит; артикли за пушачи  

 

(111)  30579  (151)  31/03/2022 

(210)  TM  2020/855 (220)  18/09/2020 

(181)  18/09/2030 

(450)  30/04/2022 

(732)  Производно трговско друштво 

МАЗО-ХЕМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

бул. Македонија бр.4Д, Скопје, MK 

(740)  Сања Грујевска Стојанова бул. 

Македонија бр. 4Д, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  алки за затегнување, куки 

(железарија), спојки од метал за синџир, 

спојници од метал за ракување со товар, 

сигурносни синџири од метал, синџири од 

метал, јажиња од метал, јажиња од метал 

за ракување со товари, јажиња (заштитни 

прстени за јажиња) од метал  

кл. 7  синџири за лифтови (делови од 

машини)  

кл. 22  сајли за влечење, јажиња што не се 

од метал, јажиња  

 

(111)  30689  (151)  21/04/2022 

(210)  TM  2020/1142 (220)  30/11/2020 

(181)  30/11/2030 

(450)  30/04/2022 

(732)  Халк Банка АД Скопје ул. Св. 

Кирил и Мртодиј бр. 54, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  сина, портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  автоматски благајни за депонирање, 

повлекување или трансфер на парични 

средства [АТМ]  

кл. 16  брошури; билтени; периодични 

публикации; весници; печатени 

материјали; 

печатени публикации; печатени 

формулари и обрасци; печати; печати 

[жигови, отпечатоци]; печати со адреси; 

плика [канцелариски материјали]; постери; 

регистар [главни книги]; регистри; 

списанија;штипки за пари  

кл. 35  агенции за 

рекламирање;ажурирање на рекламниот 

материјал;ажурирање и одржување 

податоци во компјутерски бази на 

податоци;ажурирање и одржување 

информации во регистри;барање 

спонзорства;бизнис информации;бизнис 

испитување;бизнис истражување;бизнис 

пребарување;бизнис проценки, 

бизниси (услуги за преместување на 

бизнисите); вработување 

персонал;дизајнирање рекламен 

материјал; дистрибуција на примероци 

изнајмување билборди [паноа за 

рекламирање]; изнајмување време за 

рекламирање преку медиумите; 
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изнајмување канцелариски машини и 

опрема *; маркетинг; маркетинг 

истражување; маркетинг студии; 

обезбедување деловни информации преку 

веб-страница; обезбедување 

комерцијални и деловни контакт-

информации; обезбедување онлајн пазар 

за купувачи и продавачи на стоки и 

услуги;објавување рекламни текстови; 

огласување со плаќање по клик; односи со 

јавноста; организирање изложби за 

комерцијални или рекламни цели; 

пишување рекламни текстови; 

преговарање и склучување трговски 

трансакции за трети лица; преговори за 

бизнис контакти со други;презентација на 

стоки преку комуникациски медиуми за 

малопродажба;претставување на 

производите; 

раководење со датотеки 

(компјутеризирано раководење со 

датотеки); 

раководење (советодавни услуги за 

бизнис раководење); ревизија; 

рекламирање; рекламирање преку радио; 

рекламни огласи (ширење на рекламните 

огласи); 

рекламирање преку пошта; собирање 

информации во компјутерските бази на 

податоци; собирање статистички 

податоци; телевизиско рекламирање; 

умножување документи; фактурирање  

кл. 36  банкарски служби за дебитни 

картички; 

анализирање (финансиско анализирање); 

агенциии за кредити; 

агенции за станови; 

агенции за недвижности; 

агенции за наплаќање долгови; 

банкарски трансакции од дома; 

банкарство; 

брокерство *; 

верификација на чекови; 

гаранции;давање заеми врз основа на 

хипотеки; депонирање скапоцености; 

доверителство; 

заеднички фондови; 

заеми; 

известување за цени на хартии од 

вредност; 

здравствено осигурување; 

издавање вредносни купони; 

издавање кредитни картички; 

издавање патнички чекови; 

изнајмување заеднички канцеларии за 

работење; 

изнајмување канцеларии [недвижности]; 

изнајмување станови; 

инвестирање средства; 

капитални инвестиции; 

кредити со отплата на рати; 

кредитирање со заложно обезбедување; 

купување на кредит; 

лизинг на недвижности; 

лизинг на фарми; 

наплаќање кирија; 

нумизматичка проценка; 

обезбедување финансиски информации 

преку интернет; 

организирање на финансирањето за 

градежни проекти; 

организирање наплаќање;осигурителни 

информации;осигурување; 

осигурување на живот; 

осигурување од несреќи; 

осигурување од пожар; 

позајмување врз основа на залог; 

поморско осигурување; 

порамнување, финансиско; 

посредници за недвижности; 

посредување за хартии од вредност; 

посредување при осигурување; 

пренесување средства (електронско 

пренесување средства); 

прибирање добротворни средства; 

проценка за надоместок на штета 
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[финансиска проценка]; 

проценување антиквитети; 

проценување накит; 

проценување недвижен имот; 

проценување поштенски марки; 

проценување уметнички дела; 

разменување пари; 

служби за кредитни картички; 

советување во врска со осигурување; 

советување во врска со финансии; 

статистички услуги; 

трговија за акции и обврзници;управување 

со емисии на јаглерод;управување со 

недвижни имоти; 

управување со станбени згради; 

услуги за берзанско посредување; 

услуги за ликвидирање претпријатија, 

финансиски работи; 

услуги за плаќање пензија; 

услуги за советување во врска со 

задолжување; 

услуги на фондови за помош за 

позајмување; 

услуги поврзани со индивидуални сефови 

во банки; 

факторинг [администрирање на 

побарувачката на една организација со 

посредство на надворешен орган]; 

финансиски информации; 

финансиски проценки [осигурување, 

банкарство, недвижнини]; 

финансиски услуги; 

финансиско спонзорирање; 

финансиско управување; 

финансиско управување со исплатата на 

надомести за други  

кл. 38  електронска пошта; 

комуникации со телефон; 

комуникација со мобилни телефони; 

комуникација со помош на мрежи со 

оптички кабли; 

комуникација со помош на компјутерски 

терминали; 

обезбедување пристап до бази на 

податоци; 

повикување [радио, телефонски или други 

средства за електронска комуникација]; 

пренесување по факс; пренесување слики 

и пораки со помош на компјутери  

 

(111)  30690  (151)  21/04/2022 

(210)  TM  2020/1143 (220)  30/11/2020 

(181)  30/11/2030 

(450)  30/04/2022 

(732)  Халк Банка АД Скопје ул. Св. 

Кирил и Мртодиј бр. 54, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  сина, портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  автоматски благајни за депонирање, 

повлекување или трансфер на парични 

средства [АТМ]  

кл. 16  брошури; билтени; периодични 

публикации; весници; печатени 

материјали; 

печатени публикации; печатени 

формулари и обрасци; печати; печати 

[жигови, отпечатоци]; печати со адреси; 

плика [канцелариски материјали]; постери; 

регистар [главни книги]; регистри; 

списанија;штипки за пари  

кл. 35  агенции за 

рекламирање;ажурирање на рекламниот 

материјал;ажурирање и одржување 

податоци во компјутерски бази на 

податоци;ажурирање и одржување 

информации во регистри;барање 

спонзорства;бизнис информации;бизнис 

испитување;бизнис истражување;бизнис 

пребарување;бизнис проценки, 

бизниси (услуги за преместување на 
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бизнисите); вработување 

персонал;дизајнирање рекламен 

материјал; дистрибуција на примероци 

изнајмување билборди [паноа за 

рекламирање]; изнајмување време за 

рекламирање преку медиумите; 

изнајмување канцелариски машини и 

опрема *; маркетинг; маркетинг 

истражување; маркетинг студии; 

обезбедување деловни информации преку 

веб-страница; обезбедување 

комерцијални и деловни контакт-

информации; обезбедување онлајн пазар 

за купувачи и продавачи на стоки и 

услуги;објавување рекламни текстови; 

огласување со плаќање по клик; односи со 

јавноста; организирање изложби за 

комерцијални или рекламни цели; 

пишување рекламни текстови; 

преговарање и склучување трговски 

трансакции за трети лица; преговори за 

бизнис контакти со други;презентација на 

стоки преку комуникациски медиуми за 

малопродажба;претставување на 

производите; 

раководење со датотеки 

(компјутеризирано раководење со 

датотеки); 

раководење (советодавни услуги за 

бизнис раководење); ревизија; 

рекламирање; рекламирање преку радио; 

рекламни огласи (ширење на рекламните 

огласи); 

рекламирање преку пошта; собирање 

информации во компјутерските бази на 

податоци; собирање статистички 

податоци; телевизиско рекламирање; 

умножување документи; фактурирање  

кл. 36  банкарски служби за дебитни 

картички; 

анализирање (финансиско анализирање); 

агенциии за кредити; 

агенции за станови; 

агенции за недвижности; 

агенции за наплаќање долгови; 

банкарски трансакции од дома; 

банкарство; 

брокерство *; 

верификација на чекови; 

гаранции;давање заеми врз основа на 

хипотеки; депонирање скапоцености; 

доверителство; 

заеднички фондови; 

заеми; 

известување за цени на хартии од 

вредност; 

здравствено осигурување; 

издавање вредносни купони; 

издавање кредитни картички; 

издавање патнички чекови; 

изнајмување заеднички канцеларии за 

работење; 

изнајмување канцеларии [недвижности]; 

изнајмување станови; 

инвестирање средства; 

капитални инвестиции; 

кредити со отплата на рати; 

кредитирање со заложно обезбедување; 

купување на кредит; 

лизинг на недвижности; 

лизинг на фарми; 

наплаќање кирија; 

нумизматичка проценка; 

обезбедување финансиски информации 

преку интернет; 

организирање на финансирањето за 

градежни проекти; 

организирање наплаќање;осигурителни 

информации;осигурување; 

осигурување на живот; 

осигурување од несреќи; 

осигурување од пожар; 

позајмување врз основа на залог; 

поморско осигурување; 

порамнување, финансиско; 

посредници за недвижности; 
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посредување за хартии од вредност; 

посредување при осигурување; 

пренесување средства (електронско 

пренесување средства); 

прибирање добротворни средства; 

проценка за надоместок на штета 

[финансиска проценка]; 

проценување антиквитети; 

проценување накит; 

проценување недвижен имот; 

проценување поштенски марки; 

проценување уметнички дела; 

разменување пари; 

служби за кредитни картички; 

советување во врска со осигурување; 

советување во врска со финансии; 

статистички услуги; 

трговија за акции и обврзници;управување 

со емисии на јаглерод;управување со 

недвижни имоти; 

управување со станбени згради; 

услуги за берзанско посредување; 

услуги за ликвидирање претпријатија, 

финансиски работи; 

услуги за плаќање пензија; 

услуги за советување во врска со 

задолжување; 

услуги на фондови за помош за 

позајмување; 

услуги поврзани со индивидуални сефови 

во банки; 

факторинг [администрирање на 

побарувачката на една организација со 

посредство на надворешен орган]; 

финансиски информации; 

финансиски проценки [осигурување, 

банкарство, недвижнини]; 

финансиски услуги; 

финансиско спонзорирање; 

финансиско управување; 

финансиско управување со исплатата на 

надомести за други  

кл. 38  електронска пошта; 

комуникации со телефон; 

комуникација со мобилни телефони; 

комуникација со помош на мрежи со 

оптички кабли; 

комуникација со помош на компјутерски 

терминали; 

обезбедување пристап до бази на 

податоци; 

повикување [радио, телефонски или други 

средства за електронска комуникација]; 

пренесување по факс; пренесување слики 

и пораки со помош на компјутери  

 

(111)  30586  (151)  20/04/2022 

(210)  TM  2021/79 (220)  04/02/2021 

(181)  04/02/2031 

(450)  30/04/2022 

(300)  87831665  13/03/2018  US 

(732)  ImmunoGen, Inc. 830 Winter Street 

Waltham MA 02451, US 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи за човечка 

употреба  

 

(111)  30587  (151)  20/04/2022 

(210)  TM  2021/102 (220)  09/02/2021 

(181)  09/02/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  ГОУ НЕТ ДООЕЛ ул. Дане Крапчев 

7, MK 

(740)  Стојковски Владимир ул. Дебарца 

43/10 

(540)  
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(591)  темно сина, тиркизна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  телефонски предаватели; 

телевизиски апарати; предавателни уреди 

[телекомуникации]  

кл. 38  изнајмување телекомуникациска 

опрема;обезбедување телекомуникациски 

врски на глобалната компјутерска 

мрежа;услуги на поставување 

телекомуникациски довод и 

приклучок;обезбедување кориснички 

пристап на глобалната компјутерска 

мрежа [провајдери на услуги]  

кл. 42  советодавни услуги од областа на 

телекомуникациските технологии  

 

(111)  30701  (151)  21/04/2022 

(210)  TM  2021/224 (220)  04/03/2021 

(181)  04/03/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET 

A.S. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz 

Cad. No: 14, 34768 Ümraniye, Istanbul, TR 

(740)  МИРЈАНА  МАРКОВСКА-

АНДРЕВСКИ, адвокат ул. Орце Николов 

бр. 75, 1000, Скопје 

(540)  

GRIBEKS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  30675  (151)  21/04/2022 

(210)  TM  2021/237 (220)  05/03/2021 

(181)  05/03/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Друштво за маркетинг и 

истражување на пазарот АГЕНЦИЈА ЗА 

МАРКЕТИНГ СИТИ КОНЕКТ ДООЕЛ 

Скопје ул. 11-ти Октомври бр. 1/2, 1000, 

Скопје, MK 

(740)  Мартин Бошкоски, адвокат ул. 

Македонија бр. 11/1-5, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работење; управување со работата; 

канцелариски рботи; 

помош во водењето бизнис; рекламни 

огласи (ширење на рекламните огласи); 

советување за бизнис работење и 

организација; консултации за раководење 

со персонал; советување за бизнис 

работење; дактилографски услуги; 

претставување на производите; рекламен 

материјал (ажурирање на рекламниот 

материјалј); маркетинг студии; бизнис 

истражување; рекламирање; рекламирање 

преку радио; бизнис пребарување; 

стенографски услуги; телевизиско 

рекламирање; агенции за рекламирање; 

маркетинг истражување; раководење со 

датотеки (компјутеризирано раководење 

со датотеки); професионално бизнис 

консултирање; испитување на јавното 

мислење; промовирање на продажбата за 

трети лица; секретарски услуги; 

телефонски одговор за претплатници што 

не се достапни; текстови (обработка на 

текстови); рекламирање преку пошта; 

собирање информации во компјутерските 

бази на податоци; систематизација на 

информации во компјутерски бази на 

податоци; компјутерско рекламирање 

преку интернет; пребарување податоци во 

компјутерски датотеки за трети лица 
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услуги за следење на печатените вести; 

служби за споредување на цените; 

презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми за 

малопродажба); комерцијални 

информации и советување на 

потрошувачите [советувалиште за 

потрошувачи]; пишување рекламни 

текстови; производство на рекламни 

филмови; маркетинг; услуги за 

телемаркетинг; оптимизација за 

пребарувачи ажурирање и одржување 

податоци во компјутерски бази на 

податоци; обезбедување онлајн пазар за 

купувачи и продавачи на стоки и услуги; 

дизајнирање рекламен материјал; услуги 

за планирање состаноци (канцелариска 

работа); услуги за потсетување на 

договорени состаноци (канцелариска

 работа); администрирање на 

програми за лојалност на купувачите; 

услуги за следење на конкуренција; 

маркетинг цели  

кл. 38  телекомуникции; 

испраќање пораки; 

комуникации со телефон; 

комуникација со помош на компјутерски 

терминали; 

пренесување слики и пораки со помош на 

компјутери; 

електронска пошта; 

информации од областа на 

телекомуникациите; 

изнајмување апарати за испраќање 

пораки; 

комуникација со помош на мрежи со 

оптички кабли; 

изнајмување модеми; 

изнајмување телекомуникациска опрема; 

изнајмување телефони; 

услуги на пренесување конференции од 

далечина; 

обезбедување телекомуникациски канали 

за телевизиско купување [телешопинг]; 

соби за разговор (обезбедување интернет 

соби за разговор); 

обезбедување пристап до бази на 

податоци; 

услуги со говорна пошта; 

пренос на дигитални датотеки; 

услуги за видеоконференција; 

проток на податоци  

 

(111)  30673  (151)  21/04/2022 

(210)  TM  2021/331 (220)  29/03/2021 

(181)  29/03/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  FORTENOVA GRUPA d.d. Marijana 

Čavića 1, 10000, Zagreb, HR 

(740)  БЕРИН Д.О.О. Скопје ул.Македонија 

бр.27/2/22, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена, темно зелена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  ајвар [конзервирани пиперки]; 

сосови (дипови); салама; масло за салата; 

вегетаријански кобасици; вегетаријснки 

замни за сувомеснати производи; намази 

кои содржат маст, за леб; намази на база 

на зеленчук; намази на база на мешунки; 

желеа, џемови, компоти, овошни и 

зеленчукови намази; супени коцки; коцки 

за супа; кокосово масло; масла за јадење; 

масла за готвење; масла за исхрана; 

масла и масти; кокосово масло за исхрана; 

маслиново масло; растителни масла за 
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исхрана; екстра девствено маслиново 

масло; прехрамбени масла и масти; 

прехрамбени масла кои се користат за 

готвење на храна; кокосово масло и маст 

[за исхрана]; мешани растителни масла за 

кулинарски потреби; маслиново масло за 

исхрана; мешано масло [за исхрана]; 

мешавина на масла за исхрана; органско 

кокосово масло за кулинарски потреби; 

сончогледово масло за исхрана; кокосова 

маст; масти, прехрамбени; растителни 

масти за готвење; растителни масти за 

храна; масти за готвење; путер од семки; 

путер со зачински тревки; путер со 

зачински билки; замени за путер; млеко од 

коноп за употреба како замена за млеко; 

растителни бургери; плескавици од 

зеленчук; плескавици; плескавици за 

хамбургери од тофу; сирови плескавици за 

хамбургери; брзо смрзнати јадења од 

зеленчук; сушен зеленчук во смрзната 

состојба; замрзнати готови јадења кои 

претежно содржат зеленчук; замрзнат 

зеленчук; десерти на база на вештачко 

млеко; кокосово млеко; кокосово млеко 

коешто се користи за пиење; кокосово 

млеко кое се користи во кулинарство; 

кокосово млеко во прав; кокосово млеко 

[напиток]; млечни производи и нивни 

замени; млеко од соја [замена за млеко]; 

млеко од соја; млеко од кикирики за 

кулинарски потреби; млеко со кикирики; 

млеко од соино зрно; замени за павлака 

или млеко за напитоци; замени за павлака 

или млеко за кафе; напитоци на база на 

зоб [замена за млеко]; напитоци од соја 

како замена за млеко; немлечни замени за 

млеко; пијалоци на база на бадемово 

млеко; пијалоци на база на кокосово 

млеко; протеинско млеко; оризово млеко; 

вештачка павлака [замена за млечни 

производи]; соино млеко;соино млеко во 

прав; замени за млеко; заменски 

производи за млеко на растителна база; 

зобено млеко; јогурт од соја; јогурт; 

десерти од јогурт; ароматизирани јогурти; 

јогурти со арома на овошје; супи; готова 

супа; екстракти за супа; супи во конзерва; 

супи во кесичка; мешавини за супа; 

однапред сварена супа; концентрати за 

супа; препарати за подготовка на супа; 

пасти за подготовка на супа; препарати за 

супа од зеленчук; кобасици; овошни 

десерти; намази од сирење; намази од 

млеко; намаз од лотосови семки; намаз од 

патлиџан; намаз од лешник; намаз на база 

на орашести плодови; намази на база на 

лук; намази од овошје; готови јадења кои 

се состојат главно од замени за месо; 

готови јадења кои се состојат главно од 

зеленчук; готови производи од зеленчук; 

подготвен зеленчук; мусеви од зеленчук; 

паштета од зеленчук; преработен 

зеленчук; паштета од зеленчук; 

зеленчукова паста од тиква; концентрат од 

зеленчук за готвење; предјадења на база 

на зеленчук; преработено овошје, печурки, 

зеленчук, ореви и мешунки; желеа од 

зеленчук; замени за месо врз основа на 

зеленчук; пред-подготвени јадења од 

зеленчук; зеленчук; замени за месо; 

замени за маргарин; замена за јајца; 

замена за живина; замена за кисела 

павлака; сејтан [заемна за месо]; не 

млечни замени за млеко или павлака; 

формиран тектуриран растителен протеин 

кои се користи како замена за месо; 

барови на база на орашести плодови како 

замена за оброк;барови на база на овошни 

плодови како замена за оброк; замени за 

сирење; млеко од ориз [замена за млеко]; 

екстракт од домат; доматен концентрат 

[пире]; конзервиран домат; излупен домат; 

пире од домат; преработен домат; сок од 

домат за готвење; кондензиран домат; 

растителни сокови за готвење; екстракти 
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од зеленчук [сокови] за готвење; концетрат 

на сок од зеленчук за исхрана; млеко; 

ароматизирано млеко; бадемово млеко; 

млеко од ориз за кулинарски потреби; 

бадемово млеко за кулинарски потреби; 

пијалоци од млеко; прехрамбено масло од 

чиа семе; масла од ленено семе [за 

исхрана]; течен јогурт; кремасти јогурти; 

пијалоци од јогурт; пијалоци на база на 

јогурт; ленено масло за употреба при 

готвење; сосови од ораси; конзервирано, 

замрзнато, сушено и варено зеленчук и 

овошје; вегетаријански и вегански 

заменски производи за месо и риба; 

вегански производи како замена за риба и 

сирење; готови и делумно готови јадења 

кои главно се состојат од зеленчук; тофу и 

производи од тофу како главна состојка; 

растителни и вегетаријански деликатеси 

на база на зеленчук, овошје, компир, 

салата, млечни производи или јајца; 

намази, од зеленчук, од вегетаријански 

и/или вегански деликатесни состојки; 

готови јадеа и полуготови јадеа во свежа, 

делумно конзервирана или во конзервитан 

облик, кои делумно се состојат од делови 

од зеленчук; месо, вегетаријанско; 

вегетаријански намирници на база на 

замени за месо; прехрамбени производи, и 

тоа вегетаријански деликатеси, кои 

воглавном се состојат од заменски 

производи за месо и риба, вегетраијански 

намази, тофу, производи од тофу, 

преработено овошје и зеленчук; 

вегетаријански готови јадења од зеленчук 

и/или заменски призводи за месо и риба; 

вегетаријанска замрзната храна; 

вегетаријански брзи оброци на база на 

варен, сув или свеш зеленчук; замени за 

месо и риба на вегетаријанска база; 

плескавици од зеленчук; намирници на 

база на соја; конзервирано овошје и 

зеленчук; јадења составени од веге, 

вегетаријански и/или вегански деликатесни 

состојки, како и однапред подготвени и 

сирови јадења (на база на зеленчук, 

овошје, компир, млечни производи или 

јајца), салати; вегетабилни (растителни) и 

вегетаријански деликатеси; намази од 

зеленчук; салати за предјело; компот од 

јаболки; конзервиран грав; путер; крем од 

путер; урми; протеини за кулинарски 

потреби; конзервиран грашак; путер од 

арашиди; кикирики, обработени; кисели 

краставички; чипс од компир со ниска 

масленост; масни состојки за прозводство 

на масти за јадење; кришки од овошје; 

овошни желеа [треперливи]; каша, 

овошна; овошна салата; овошни грицки; 

желеа; желатин; желеа; зеленчук, варен; 

зеленчук, сушен; зеленчук, конзервиран; 

конзерви со зеленчук; мусеви од зеленчук; 

салати од зеленчук; млеко од коноп 

[замена за млеко]; мармалад од ѓумбир; 

подготовки за супа од зеленчук; путер од 

какао; кристализирано овошје; чипс 

[пржени компирчиња]; снегулки од компир; 

уштипци од компир; леблебија [тесто од 

леблебија]; кимчи [ферментирана храна 

од зеленчук]; кокосов путер; сушен кокос; 

овошје, варено; кондензирано млеко; 

мармалади; лук, конзервиран; крокети; 

лецитин за употреба во кулинарство; 

конзервирана леќа; масло од пченка; 

мелени бадеми; маргарин; мармалад; 

млеко; ореви, подготвени; овошје, варено; 

конзервирано овошје; замрзнато овошје; 

овошје во конзерва; овошни салати; 

конзервирани маслинки; масло семки од 

палма за исхрана; палмино масло за 

исхрана; пектин за кулинарство; 

растителни сокови за готвење; закиселен 

зеленчук или овошје; конзервирани 

печурки; полен подготвен за исхрана; 

масло од репка за исхрана; готови салати; 

семки, обработени; масло од сусам; 
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тахини [паста од семки од сусам]; кисела 

павлака; конзервирано зрно од соја за 

исхрана; семки од сончоглед, обработени; 

сончогледово масло за исхрана; тартуфи, 

конзервирани; алое вера подготвена за 

човечка потрошувачка; состојки за 

подготовка на бујон; конзервирани лук; 

вегетаријански и вегански заменско 

производи од месо  

кл. 30  мајонез; имитација на мајонез; 

вегански мајонез; сосови на база на 

мајонез; намази на база на мајонез; 

намази на база на мајонез и кечап; 

мајонез со кисело овошје или зеленчук; 

готова храна - во облик на сос; дресинзи 

за исхрана [сосови]; пасти од зеленчук 

[сосови]; солени сосови, чатни сосови и 

пасти; соли, зачини, ароми и зачински 

сосови; сосови; сосови кои користат 

оревчиња; сосови од зачински билки; 

сосови (зачински); сосови [за исхрана]; 

сосови за салата; зачинети сосови; 

зачински сосови [зачински додатоци]; 

преливи за салата; вегански сладолед; 

сладолед без млеко; округлици; чоколадни 

десерти; инстант пудинзи за десерт; 

готови десерти [на база на чоколадо]; 

готови десерти [теста]; десертни мусеви 

[слаткарски производи]; пудинзи како 

десерт; десерти од сладолед; десерти од 

пудинг на база на ориз; чоколадни намази; 

чоколадни намази со орашести плодови; 

намази на база на чоколадо; готови 

оброци кои содржат [главно] ориз; готови 

оброци кои содржат [главно] тестенина; 

готови хамбургери во пециво; готови 

десерти [кондиторски производи]; готови 

пудинзи; готови ручеци од ориз, со 

додадено месо, риба или зеленчук; 

енергетски плочки на база на житарици; 

храна од житарици; храна направена од 

печени житарици; храна за исхрана на 

луѓе на база на житарици; колачи од 

житарици за исхрана на луѓе; леб од 

повеќе видови житарици; мусли кои 

воглавном се состојат од житарици; 

обработени зрна од житарици; обработени 

житарици за исхрана на луѓе; плочки на 

база на житарици како замена за оброк; 

плочки од житарици; плочки од житарици и 

енергетски плочки; прехрамбени плочки на 

база на житарици; житарици; високо 

протеински плочки од житарици; 

производи од житарици во облик на 

плочки; подготовки од житарици; топли 

житарици за доручек; житарици, каша и 

гриз за доручек; житарици подготвени за 

исхрана на луѓе; житарици спремни за 

јадење; житарици во прав; житарици за 

доручек; житарици за исхрана на луѓе; 

тост; тостиран леб; тост (потпечен леб); 

каша од зеленчук [сосови-храна]; чатни 

[индијски сосови од мешавина на зачини, 

зеленчук или овошје]; пиреа од зеленчук 

[сосови]; однапред спакувани оброци од 

ориз, кои може да содржат месо, риба или 

зеленчук; замена за сладолед; замена за 

чоколадо; плочки на база на чоколадо како 

замена за оброк; замена за сладолед на 

база на соја; пити без месо; оцет; овошен 

оцет; ароматизиран оцет; јаболков оцет; 

вински оцет; балсамиран оцет; сенф за 

исхрана; синап [сенф]; кечап од домати; 

кечап [сос од домати]; сосови на база на 

домати; сос од домати; маринада; 

зачинска маринада; маринада со зачини; 

маринада со зачински тревки; пудинзи; 

пудинг од гриз; пудинг од ориз; пудинзи во 

прав; инстант мешавини за пудинг; 

мешавини за подготовка на пудинг; тартар 

сос; подготвен рен [зачински сос]; 

концентриран сос; кари сосови; сосови од 

печурки; сосови од рен; сосови од соја; 

сосови за готвење; сосови за тестенини; 

сосови за ориз; сос од домати [салса]; сос 

за шпагети; сос за пица; вегетаријански 
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и/или вегански паштети; вегетаријански 

намирници на база на производи од 

житарици, квасец и/или пикантни намази; 

вегетаријански и вегански слатки; леб; 

бескавасен леб; двопек  

кл. 32  безалкохолни пијалоци; протеински 

пијалоци;напитоци за спортисти збогатени 

со протеини; напитоци на база на ориз кои 

не се замена за млеко; напитоци на база 

на темен ориз кои не се замена за млеко; 

пијалоци на база на соја, освен замени за 

млеко; пијалоци на база на зоб [кои не се 

замена за млеко]; сокови од зеленчук 

[напиток]; сокови од зеленчук (напитоци); 

напитоци од зеленчук; напитоци кои се 

состојат од мешавина на сок од зеленчук и 

овошје; фрапеа од зеленчук; напитоци од 

сок од домати; сок од домати [напиток]; 

сокови; сок (овошен); органски овошен сок; 

газирани сокови; безалкохолни газирани 

пијалоци од овошен сок; безалкохолни 

пијалоци кои содржат овошни сокови; 

безалкохолни пијалоци кои содржат 

сокови од зеленчук; безалкохолни сокови 

од зеленчук; газирани овошни сокови; 

мешан овошен сок; напитоци кои се 

сотојат главно од овошни сокови; сокови 

од зелен зеленчук; безалкохолни пијалоци 

на база на соја; безалкохолни пијалоци на 

база на зоб; безалкохолни пијалоци на 

база на бадем; безалкохолни пијалоци на 

база на кокосово млеко и други 

растителни подготовки; безалкохолни 

овошни екстракти; безалкохолни овошни 

пијалоци; безалкохолни пијалоци на база 

на мед; безалкохолни пијалоци од алое 

вера; млеко од зоб за пиење; бадемово 

млеко [пијалок]; пијалоци на база на соја, 

освен замени за млеко  

 

(111)  30711  (151)  21/04/2022 

(210)  TM  2021/350 (220)  31/03/2021 

(181)  31/03/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, 

DE 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

Cologran 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  нискокалорични засладувачи 

[вештачки, хемиски]; вештачки 

засладувачи [хеллиски препарати]; 

вештачки супстанци за засладување 

[хемиски препарати]  

 

(111)  30697  (151)  21/04/2022 

(210)  TM  2021/492 (220)  28/04/2021 

(181)  28/04/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Алкалоид АД Скопје бул. 

Александар Македонски бр.12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други 

супстанции за перење; препарати за 

чистење, полирање, триење и 

нагризување; сапуни; козметички 

производи; креми (козметички креми); 

влажни марамчиња  

кл. 5  средства за дезинфекција; 

антибактериски сапун; сапуни за 

дезинфекција; медицински тоалетни 

производи; антисептици; антибактериски 

средства за миење раце; дезинфекциони 

средства за хигиенска употреба; додатоци 
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во исхраната за луѓе и животни; 

медицински чај  

кл. 29  конзервирано, смрзнато, сушено и 

варено овошје и зеленчук; кандирано 

овошје  

кл. 30  чај; зачини; мирудии; мусли; 

додатоци на јадења  

кл. 31  јаткасто овошје; семиња  

кл. 35  рекламирање; компјутерско 

рекламирање преку интернет; водење на 

работење; управување со работи; 

канцелариски работи  

 

(111)  30698  (151)  21/04/2022 

(210)  TM  2021/493 (220)  28/04/2021 

(181)  28/04/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Алкалоид АД Скопје бул. 

Александар Македонски бр.12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други 

супстанции за перење; препарати за 

чистење, полирање, триење и 

нагризување; сапуни; козметички 

производи; креми (козметички креми); 

влажни марамчиња  

кл. 5  средства за дезинфекција; 

антибактериски сапун; сапуни за 

дезинфекција; медицински тоалетни 

производи; антисептици; антибактериски 

средства за миење раце; дезинфекциони 

средства за хигиенска употреба; додатоци 

во исхраната за луѓе и животни; 

медицински чај  

кл. 29  конзервирано, смрзнато, сушено и 

варено овошје и зеленчук; кандирано 

овошје  

кл. 30  чај; зачини; мирудии; мусли; 

додатоци на јадења  

кл. 31  јаткасто овошје; семиња  

кл. 35  рекламирање; компјутерско 

рекламирање преку интернет; водење на 

работење; управување со работи; 

канцелариски работи  

 

(111)  30699  (151)  21/04/2022 

(210)  TM  2021/494 (220)  28/04/2021 

(181)  28/04/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Алкалоид АД Скопје бул. 

Александар Македонски бр.12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

PoDoma 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други 

супстанции за перење; препарати за 

чистење, полирање, триење и 

нагризување; сапуни; козметички 

производи; креми (козметички креми); 

влажни марамчиња  

кл. 5  средства за дезинфекција; 

антибактериски сапун; сапуни за 

дезинфекција; медицински тоалетни 

производи; антисептици; антибактериски 

средства за миење раце; дезинфекциони 

средства за хигиенска употреба; додатоци 

во исхраната за луѓе и животни; 

медицински чај  

кл. 29  конзервирано, смрзнато, сушено и 

варено овошје и зеленчук; кандирано 

овошје  

кл. 30  чај; зачини; мирудии; мусли; 

додатоци на јадења  

кл. 31   јаткасто овошје; семиња  

кл. 35  рекламирање; компјутерско 

рекламирање преку интернет; водење на 

работење; управување со работи; 

канцелариски работи  



 

 

152 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini  Бр./Nr.  4/2022 - 30/04/2022  
 

 

(111)  30691  (151)  21/04/2022 

(210)  TM  2021/503 (220)  10/05/2021 

(181)  10/05/2031 

(450)  30/04/2022 

(300)  81977  16/11/2020  JM 

(732)  Marriott Worldwide Corporation 

10400 Fernwood Road, Bethesda, 

Maryland 20817, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  управување на програма со награди 

за поттик што им овозможува на 

членовите да откупуваат поени за 

сместување како и производи, услуги и 

искуства поврзани со патувања; 

управување на програма со награди за 

поттик што им овозможува на членовите 

да откупуваат поени за наградите што ги 

нудат други програми за лојалност; 

промоција на услуги на хотел, 

одморалиште, авиокомпанија, 

изнајмување на автомобили, временски 

ограничено право на користење на 

одредена недвижност (time share), 

патување и одмор преку програма со 

награди за поттик; деловна организација, 

функционирање и надгледување на 

програмите за лојалност  

кл. 36  услуги за временски ограничено 

право на користење (timesharing) на 

недвижен имот со програма со награди за 

поттик;услуги за листинг, изнајмување и 

закуп на недвижен имот за резидентно 

сместување, станови, соби во домовите, 

куќи за одмор, и вили со програма со 

награди за поттик;издавање на кредитни 

картички;услуги за овластување, 

верификација, обработка на плаќања и 

обработка на трансакции со кредитни 

картички  

кл. 43  хотелски услуги со програма со 

награди за поттик; услуги за хотелски 

резервации за други  

 

(111)  30700  (151)  21/04/2022 

(210)  TM  2021/510 (220)  11/05/2021 

(181)  11/05/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  ИНТЕРНАТИОНАЛ ФРЕШ ФООД 

ДОО, с. Врапчиште ул. 100 бр.1, 

Врапчиште, MK 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, дивеч; живина; пилешко месо; 

свежо пилешко; замрзнато пилешко; 

пилешко подготвено за скара; производи 

од пилешко месо; пилешки батаци; 

пилешки гради, пилешки гради без кожа, 

пилешки батаци, пилешко филе, пилешки 

парчиња, пилешки крилца, пилешки црн 

дроб, пилешки срца, пилешка слезина; 

суви колбаси; колбас; пилешки колбаси; 

салама; пилешка салама; виршли; 

пилешки паштети; пилешка салата; салати 

од живина; сушено пилешко месо; 

замрзнати оброци кои се состојат главно 

од пилешко месо; пржено пилешко; печено 

пиле; храна закуска врз основа на пилешко 
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и месо; пилешки плескавици (хамбургери); 

мелено месо; пилешки ќофтиња; пилешка 

супа (сосови); подготвени оброци 

направени од живина (преовладува 

пилешко месо); подготвени оброци кои 

содржат (главно) пилешко месо; супа; 

пилешка супа; јајца; масла и масти за 

јадење; масла и масти; трпезни јајца, 

содржина од јајца без лушпи (белка и 

жолчка) за да се направат јајца во прав  

кл. 35  рекламирање; бизнис менаџмент; 

бизнис администрација; канцелариски 

услуги; услуги за продажба на мало и 

големо поврзани со месо и месни 

производи, дивеч и живина (пилешко 

месо)  

кл. 43  услуги за обезбедување на храна и 

пијалоци; услуги за подготовка на храна; 

услуги за подготвување храна и пијалаци  

 

(111)  30710  (151)  21/04/2022 

(210)  TM  2021/511 (220)  11/05/2021 

(181)  11/05/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Suzhou Dake Machinery Co., Ltd No. 

45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, 

Suzhou City, Jiangsu Province, CN 

(740)  Борко Бајалски, адвокат ул.Ристо 

Шишков бр.38/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 8  рачни алати и рачни инструменти, 

имено, рачно придвижувани алати; рачни 

дупчалки; шрафцигери; пили; клучеви; 

кпешти; стеги; чекани; секири; длета; 

абрихтери; фрези, секачи; забивачи; 

направи за спојување; хефталки; спојници; 

клешти за соголување жици; турпии; 

клешти за камен, пробојници; кпешти за 

нитни; мистрии; лопати; инбуси; 

виљушкасти клучеви; клешти за стегање 

конектори; рачни дигалки; извлекувачи; 

менгемиња; синџирски рачни дигалки; 

цилиндарски четки; четка за боење; вреќи 

за алати; држачи за алати; земјоделски 

алатки; градинарски алати; ножици за лим; 

гребла за трева; ножици за трева; косилки 

за порабување тревници; ножици за 

кроење; инструменти за брусење; пиштоли 

за лепило; ножеви; инструменти за 

острење; бургии за рачни алатки; дискови 

за брусење; дискови за сечење; дискови за 

полирање; дискови за шмирглање; сечила 

за пила, тркала за острење  

 

(111)  30696  (151)  21/04/2022 

(210)  TM  2021/512 (220)  12/05/2021 

(181)  12/05/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Гоце Дочински ул. „Брдославица“ 

бр. 35, 2330, Берово, MK 

(540)  

 

(591)  црна, портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  мед, производи од мед и пчелини 

производи  

кл. 33  алкохолен пијалак на база на мед, 

прополис (алкохолен)  

кл. 35  малопродажни услуги поврзани со 

мед и храна  

 

(111)  30665  (151)  21/04/2022 

(210)  TM  2021/513 (220)  12/05/2021 

(181)  12/05/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  INFINIX TECHNOLOGY LIMITED Flat 

39, 8/F, Block D, Wah Lok Industrial 

Centre, 31-35 Shan Mei Street, Fotan, NT, 

Hong Kong, CN 
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(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  раздробувачи; машини за сечење 

леб; машини за мешање; мелници 

[машини]; машини за подготовка на 

пијалоци, електромеханички; машини за 

пеглање; машини за миење садови; 

мелници за кафе, што не се рачно 

управувани; преси за овошје, електрични, 

за употреба во домаќинството; машини за 

перење алишта; индустриски роботи; 

инсталации за чистење што исцрпуваат 

прашина; ЗД принтери; автомати (вендинг 

машини); уреди за извлекување завеси, 

електрично управувани  

кл. 9  компјутерски периферни уреди; 

компјутерски бележници; лаптоп 

компјутери; таблет компјутери; кутии за 

звучници; телевизиски апарати; уреди за 

компјутерска меморија; мобилни 

телефони; паметни телефони; слушалки; 

фотоапарати [фотографија]; конектори за 

електрични водови; батерии, електрични; 

полначи за батерии  

кл. 11  електрични крушки од светилки; 

електрични ламби; ламби; вжарени 

пламеници; прегради за ладење; 

замрзнувачи; апарати и машини за 

ладење; инсталации и машини за ладење; 

фрижидери; инсталации за климатизација; 

фен за коса; апарати за климатизација; 

електрични вентилатори за лична 

употреба; уреди на пареа за пеглање 

ткаенини; грејачи за вода  

 

(111)  30692  (151)  21/04/2022 

(210)  TM  2021/514 (220)  12/05/2021 

(181)  12/05/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Друштво за трговија МАКПЕТРОЛ 

ПРОМ-ГАС ДООЕЛ ул."Св.Кирил и 

Методиј" бр. 4, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  жолта, зелена, бела, сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работење; управување со работи; 

канцелариски работи, трговија на големо 

со цврсти, течни и гасовити горива  

 

(111)  30693  (151)  21/04/2022 

(210)  TM  2021/515 (220)  12/05/2021 

(181)  12/05/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Друштво за трговија МАКПЕТРОЛ 

ПРОМ-ГАС ДООЕЛ ул."Св.Кирил и 

Методиј" бр. 4, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  жолта, зелена, бела, сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работење; управување со работи; 

канцелариски работи, трговија на големо 

со цврсти, течни и гасовити горива  

 

(111)  30709  (151)  21/04/2022 

(210)  TM  2021/531 (220)  11/05/2021 

(181)  11/05/2031 

(450)  30/04/2022 
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(732)  Riot Games, Inc. (a Delaware 

corporation) 12333 West Olympic Blvd. 

Los Angeles, CA 90064, US 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО 

"Србо Томовиќ" 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

LEAGUE OF LEGENDS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  бебешки масла; влажни марамици за 

бебиња; гелови за капење; масла за 

капење; прашоци за капење; соли за 

капење; креми за тело; масла за тело; 

спрејови за тело; освежувачи за здив; 

пенливи купки; козметички прeпарати; 

козметика; средства за чистење на заби; 

сапуни за лице; мириси; шампони за коса; 

балсами за коса; сапуни за раце; лосиони 

за раце; течни сапуни; шминка; течности 

за плакнење на уста; немедицински 

препарати за обликување на коса; 

немедицински производи за заштита од 

сонце за козметичка употреба; 

немедицински препарати за нега на усни; 

парфеми; немедицински шампони за 

домашни миленици; гелови за туширање; 

препарати за заштита од сонце; препарати 

за сончање; гелови за чистење на заби; 

пасти за заби  

кл. 6  наградни плочи од обични метали; 

кутии од обични метали; метални сандаци; 

метални идентификациски нараквици кои 

не се изработени од благородни метали; 

метални касички прасиња; метални 

прстени; украсни значки изработени 

воглавно од метал; статуи од обичен 

метал; фигурички од калај; трофеи од 

обични метали  

кл. 9  аудио звучници;полначи на 

батерија;батерии;кациги за 

велосипеди;празни мемориски флеш 

картички;празни USB флеш 

мемории;фотоапарати;футроли за 

мобилни телефони;процесори (централни 

единици за обработка на податоци) 

(компјутерски хардвер);приклучни станици 

за компјутери;компјутерски 

хардвер;компјутерски 

глувчиња;компјутерски 

монитори;компјутери;украсни привезоци за 

мобилни телефони;украсни 

магнети;дигитални материјали, имено, 

токени кои не се менуваат 

(NFTs);дигитални медии, имено, аудио-

визуелни медиски содржини од област на 

забава, музика, видео игри, играње на 

видео игри и натреварувања во видео 

игри, кои може да се преземат;дигитални 

медии, имено медиски содржини од 

областа на забава, музика, музички видео 

записи, видео игри и играње на видео 

игри, кои може да се преземат;уреди за 

пренос (стриминг) на дигитални 

медии;дигитални ознаки;софтвер за игри 

со проширена реалност кој може да се 

преземе;софтвер за чување на екран на 

компјутер кој може да се 

преземе;компјутерски софтвер кој може да 

се преземе за управување со трансакции 

користејќи blockchain 

технологија;компјутерски софтвер кој може 

да се преземе за трговија, гледање и 

управување со дигитално 

колекционерство, односно за уметност, 

целулоидни фолии за цртани филмови, 

слики, фотографии, картички за трговија и 

видео записи;позадини за компјутери кои 

може да се преземат;дигитални медии кои 

може да се преземат, имено, дигитално 

колекционерство создадено со софтверска 

технологија врз основа на 

blockchain;дигитална музика која може да 

се презема;електронски публикации кои 

може да се преземаат, имено, стрипови, 
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графички романи, списанија, прирачници и 

билтени на поле на забава и видео 

игри;кинематографски филмови кои може 

да се преземат, телевизиски програми и 

други забавни програми со кратка форма 

од област на анимација, комедија, драма, 

е-спорт, фантазија и научна 

фантастика;музички датотеки кои може да 

се преземаат;подкасти кои може да се 

преземаат во поле на забава, музика, е-

спорт и видео игри;софтвер за преземање 

за стриминг на аудио-визуелни медиски 

содржини по пат на Интернет и за мобилни 

уреди;виртуелни производи кои може да 

се преземаат;виртуелни производи кои 

може да се преземаат, имено, 

компјутерски софтверски програми кои 

содржат ресурси во игра, токени и 

виртуелна валута за употреба во видео 

игри и виртуелни светови на мрежа; 

софтвер за преземање кој содржи 

виртуелна валута, имено, компјутерски 

програми кои содржат жетони во игра и 

валута за употреба на онлајн веб  и 

мобилни видео игри; софтвер за игри за 

виртуелна реалност кој може да се 

преземе; слушалки-бубици; електронски 

приклучни станици; футроли за очила; 

очила; слушалки; слушалки за употреба со 

компјутери; држачи за телефони во 

автомобил; интерактивни програми за 

мултимедиски видео игри; леќи за камери 

за паметни телефони; магнетно кодирани 

картички за подарок; главни компјутери 

(mainframes компјутери); полначи на 

батерии за мобилни телефони; батерии за 

мобилни телефони; засилувачи на сигнал 

за мобилни телефони; мобилни телефони; 

моноподи за рачни дигитални електронски 

уреди, имено, камери, мобилни телефони, 

таблет компјутери; подлоги за 

компјутерски глувчиња; преносни 

компјутери; подкасти; телефонски припејд 

картички за повици, кои не се магнетски 

кодирани; однапред снимени компакт 

дискови кои содржат музика и филмски 

звучни записи кинематографски звучни 

записи; однапред снимени оптички и 

магнетооптички дискови кои содржат 

кинематографски филмови, телевизиски 

програми и кратки забавни програми во 

форма на анимација, комедија, драма, е-

спорт, фантазија и научна фантастика; 

однапред снимени видео дискови и DVD-а 

кои содржат кинематографски филмови, 

телевизиски програми и кратки забавни 

програми во форма на анимација, 

комедија, драма, е-спорт, фантазија и 

научна фантастика; заштитни маски за 

мобилни телефони, таблети и лаптопи; 

батерии кои се полнат; снимен софтвер за 

игри со проширена реалност; снимен 

софтвер за видо игри; снимен софтвер за 

игри со виртуелна реалност; маски за 

екрани за мобилни телефони; SD 

мемориски картички; паметни телефони; 

паметни часовници; софтвер за 

обезбедување емотикони; звучници; 

преносни звучни снимки; преносни видео 

записи; футроли за очила за сонце; очила 

за сонце; таблет компјутери; телефони; 

касети за видео игри; дискови за видео 

игри; безжични полначи; проширувачи на 

домет на безжични мрежи  

кл. 14  нараквици за зголб на нога; bangles 

нараквици; нараквици (накит); накит за 

тело; украси за прстени за клучеви или 

алки (привезоци) за клучеви; чокер 

ѓердани; часовници; цврсти нараквици за 

зглоб; копчиња за манжетни; обетки на 

штипка; обетки; накит; киутии за накит; 

привезоци (накит); торбички за накит; 

привезоци за клучеви; прстени за клучеви; 

украсни игли за ревер (накит); медаљони; 

медали; огрлици; прстени за нос; 

привезоци (накит); накит за миленичиња; 
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брош-игли; прстени како накит; шамар 

(slap) нараквици; пресовани ковани 

парички како сувенир; ремени за 

часовници; часовници  

кл. 16  уметнички репродукции; уметничка 

опрема; регистратори; празни дневници; 

обележувачи за книги; книги; календари; 

каталози со производи за компјутерски 

игри; омоти за чековни картички; 

пoдметачи за чаши од хартија; стрипови; 

восочни бои; цртежи кои се копираат на 

подлога; цртежи; марамчиња за лице; 

кесички за подароци; кутии за подароци; 

хартија за виткање на подароци; 

илустрирани романи; честитки, 

разгледници; честитки за празници; 

покани; joss хартија (духовни пари, 

ракотворби или листови од хартија 

направени со палење кои се вообичаени 

во кинеско обожавање на предците); 

списанија; мурали; држачи за картички со 

име; беџови со име; картички за подарок 

кои не се магнетно кодирани; картички за 

белешки; блокови за белешки; бележници; 

романи; транспаренти (банери) од хартија; 

хартиени кеси; знамиња од хартија; 

хартиени декорации за забава; украсни 

хартиени знамиња; подметачи од хартија; 

прекривки за маси од хартија; корици за 

пасоши; кутии за пенкала и моливи; 

фотографски албуми; разгледници; 

постери; при пејд телефонски картички за 

повици кои не се магнетно кодирани; 

споменари; школска опрема (тетратки и 

прибор за пишување); канцелариски 

материјал и канцелариски прибор, освен 

мебел; стикери; водичи за стратегија за 

игри; привремени тетоважи (налепници); 

хартиени марамичиња; сликички за 

размена (колекционерски), кои не се за 

играње; едукативни картички (квиз 

картички); инструменити за пишување; 

блокови за пишување  

кл. 18  повеќенаменски торби; спортски 

торби; ранци; торбици за носење на појас; 

торби за книги; актовки; кутии за визит 

картички; торби за носење; торбици за 

ковани пари; ланчиња за животни; 

козметички торбици кои се продаваат 

празни; костими за животни; торби за 

носење преку едно рамо; торбици кои се 

врзуваат со врвка; цилиндрични текстилни 

торби; торбици за носење на колкови; 

рачни торбици; футроли за клучеви; торби 

за опрема; поводници за животни; багаж; 

ознаки за багаж; курирски торби; чадори за 

сонце; џебни паричници; женски ташни; 

торби со една прерамка; несесери кои се 

продаваат празни; торби за пазарење 

(тоте торби); сандаци (багаж); чадори за 

дожд; торбици за околу појас; паричници 

со ланче; паричници; торбици за носење 

околу зглоб  

кл. 20  канти од дрво или пластика; 

столици; мебел за компјутери; кинетички 

скулптури  [декорација]; декоративни 

украси од пластика; изложбени витрини; 

мебел; рачни вентилатори; огледала 

(мебел); рамки за слики; перници; 

пластични украси за торти; пластични 

украси за прицврстување на автомобили, 

ѕидови, прозорци, огледала и други цврсти 

површини; скулптури од пластика; маси 

(мебел); банери од винил; скулптури од 

винил; ѕидни плочки од пластика или дрво; 

звончиња кои се придвижуваат со помош 

на ветер (украсни)  

кл. 21  повеќенаменски преносни садови 

за домаќинство; бенто кутии; садови за 

пијалок; отворачи за шишиња; садови 

(чинии); керамички украси за торта; 

стаклени украси за торта; украси за торта 

од порцелан; канделабри (свеќници); 

држачи за стапчиња за јадење; стапчиња 

за јадење; чешели; пудриери кои се 

продаваат празни; кутии за употреба во 
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домаќинство; ножеви за колачи (бисквити); 

садови за колачи; отварачи за чепови; 

козметички четкички; шољички; садови за 

маса [освен лажици, вилушки, ножеви]; 

кујнски крпи; садови; стапчиња за јадење 

за еднократна употреба; шишиња за 

пијалок за спортови; матарки; чаши за 

пијалок; четкички за заби, електрични; 

керамички фигурички; стаклени фигурички; 

фигурички од порцелан; држачи за пијалок 

од синтетичка пена (навлаки); четки за 

коса; кофи за лед; ракавици за рерна; 

држачи за кујнски прибор; кутии за храна; 

шољи; хартиени чаши; хартиени чинии; 

касички “прасиња”; бокали; чинии; 

подметачи за шерпи; сетови за сол и 

бибер; фаќачи на сонце; топлински 

изолирани шишиња; садови за чување на 

храна, топлински изолирани; топлински 

излолирани матарки; топлински изолирани 

кутии за ручек; четкички за заби; шољи за 

патување; вакум шишиња; подметачи за 

маса од винил; корпи за отпадоци; флаши 

за вода кои се продаваат празни  

кл. 24  ќебиња; чаршафи (текстилни); 

текстилни натписи; знаменца од текстил; 

подметачи од ткаенина; прекривки; завеси; 

јоргани; текстилни производи за 

домаќинство; jастучници; простирки за 

кревети (јоргани); комлети од чаршафи; 

завеси за туширање; вреќи за спиење; 

текстилни ѕидни тапети; украсни ќебиња; 

пешкири  

кл. 25  облека; обувки; покривала за глава; 

бандани; ремени (облека); капи за бејзбол; 

плeтени капи; чизми; капути; костими за 

употреба во игри со улоги; фустани; 

обувки; ракавици; костими за Ноќ на 

вештерките; капи, шешири; спортски 

маици со качулка; облeка за мали деца; 

јакни (облека); удобна облека за носење 

по дома; панталони; пуловери; облека за 

дожд; сандали; марами; кошули; кондури; 

кратки панталони; сукњи; облека за 

спиење; папучи; чорапи; долни делови на 

тренерки; џемпери; горни делови на 

тренерки; костими за капење; маици со 

кратки ракави; хулахопки и хеланки; маици 

(облека); тренерки; долна облека  

кл. 26  копче за ремен; копчиња; 

привезоци како додатоци за мобилни 

телефони; привезоци за кондури; украсни 

привезоци за ранци; додатоци за коса, 

имено, траки, шноли, машни, копчиња за 

коса, штипки за коса, еластични траки за 

коса, игли за коса, панделки, украсни 

гумички обложени со текстил, гумички за 

коса; екстензии за коса; уметна коса и 

перики; украсни налепници за јакни; 

украсни копчиња; украсни модни игли; 

привезоци за паричници и торби; додатоци 

за околувратник за миленици, имено 

привезоци; наградни траки; врвки 

(врзанти); патентни затварачи  

кл. 28  акциски фигурички за играње и 

додатоци за нив; кукли полнети со 

топчиња; играчки кои се свиткуваат; 

друштвени игри; кукли со подвижна глава; 

игри со карти; игри со шах; украси за 

божиќни дрвца (освен слатки и електрични 

божиќни сијалички); фигурички за 

собирање; конзоли за компјутерски игри за 

рекреативно играње на игри; играчки за 

составување; карневалски маски; украсни 

ветрокази (играчки); украсни спинери кои 

се движат на ветер (играчки); игри со 

коцки; кукли и додатоци за нив; електрични 

акциони играчки; играчки во облик на 

ликови од фантазија; слушалки посебно 

прилагодени за користење со играње на 

видео игри; тастатури за играње на игри; 

глувчиња за играње игри; музички играчки; 

салонски игри; пињати; карти за играње; 

плишани играчки; сложувалки; играчки со 

играње на замислени улоги; игри за на 

маса; фигурички за игра; играчки возила; 
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оружје за игра;  сликички за размена 

(карти за игри); уреди за видео игри  

кл. 30  пекарски производи; леб; пенлив чај 

(bubble tea); колачи; слатки; грицки на база 

на житарки; чоколада; шпански уштипци 

churros; кафе; пијалоци на база на кафе; 

пченкарен чипс; комбинации на крекери и 

сирење; смрзнати кондиторски производи; 

хамбургери (сендвичи); сендвичи со 

виршла (hot dog); сладолед; инстант 

нудли; макарони и сирење; пити со месо; 

пица; пуканки; переци; грицки од напукната 

пченка; грицки од напукнат ориз; рамен 

нудли; сендвичи; виршли во тесто; чај; 

напитоци на база на чај; тортиља чипс  

кл. 32  пиво; коктели на база на пиво; 

флаширана вода за пиење; газирана вода; 

енергетски напитоци; напитоци со вкус на 

овошје; напитоци од овошен сок; 

изотонични пијалоци; безалкохолни 

пијалоци; зеленчукови-овошни енергетски 

напитоци збогатени со хранливи состојки; 

безалкохолни напитоци; спортски 

напитоци; зеленчукови-овошни сокови; 

вода за пиење  

кл. 35  услуги на онлајн продажба на мало 

која се однесува на облека, книги, 

колекционерство, компјутерски софтвер, 

костими, игри, медии, предмети за забава 

и играчки; услуги на продажба на мало 

која се однесува на облека, книги, 

колекционерство, компјутерски софтвер, 

костими, игри, медии, предмети за забава 

и играчки; обезбедување на програми за 

поттик и награда на играчи на видео игри; 

обезбедување на онлајн пазари на 

дигитални имоти за купувачи и продавачи 

на крипто-токени  

кл. 36  услуги на проверка на плаќања 

засновани на blockchain; услуги на 

обработка на плаќања со дебитни 

картички и кредитини картички; обработка 

на транскакции извршени со картички за 

подарок; финансиски услуги, имено, 

следење и надгледување на дигитални 

или крипто имоти и создавање на токени 

за дигитални или крипто имоти; издавање 

на кредитни картички и припејд дебитни 

картички; финансиски услуги, имено, 

обезбедување на онлајн виртуелни валути 

во игри, кои не може да се преземат, за 

употреба од страна на членови на онлајн 

заедница по пат на глобални компјутерски 

мрежи  

кл. 38  аудио емитување; услуги на 

емитување и пренос (стриминг) на аудио-

визуелни медиски содржини во област на 

разонода, музика, видео игри, играње на 

видео игри и натпреварувања во играње 

на видео игри по пат на интернет; услуги 

на емитување и пренос (стриминг) на 

аудио и видео програми по пат на 

интернет; услуги на подкастинг и 

интернетски емитувања; услуги на 

емитувања, имено, поставување, 

објавување, покажување, прикажување, 

означување, блогување, споделување или 

на друг начин обезбедување на 

електронски медии или информации од 

интернет или други комуникациски мрежи; 

стриминг (проток) на податоци; стриминг 

(проток) на аудио, визуелна и аудио-

визуелна содржина по пат на интернет; 

телекомуникациски услуги, имено, пренос 

на подкаст содржини; телекомуникациски 

услуги, имено, пренос на сликовна и 

говорна содржина по пат на интернет; 

пренос на пишани и дигитални 

комуникации; видео емитување; пренос на 

видео содржина на барање; веб стриминг 

(пренос) кој представува пренос на 

податоци, информации и аудио-визуелни 

податоци по пат на интернет или други 

компјутерски мрежи; услуги на итернетско 

емитување  

кл. 41  услуги на забавни паркови; видео 
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продукција на проширена реалност; кино 

студија; кина; услуги на разонода; услуги 

на разонода во вид на создавање, 

развивање, дистрибуција, продукција и 

пост-продукција на кинематографски 

филмови, телевизиски програми и 

мултимедијални забавни содржини; услуги 

на разонода во вид на тековни 

телевизиски серии и филмови и филмови 

во област на акциони авантури, анимации, 

аними, комедии, фантазии, мјузикли, 

научнa фантастикa и спортови; услуги на 

разонода во вид на продукција и 

изведување на настапи, турнири, 

натпреварувања и концерти; услуги на 

разонода, имено, организирање на 

состаноци со обожаватели (фанови) и 

конфереции од област на забава, гејминг, 

видео игри и е-спортови; услуги на 

разонода, имено овозможување на 

пристап на онлајн дигитални колекции кои 

не може да се преземат, имено, уметност, 

фотографии, слики, анимации и видео 

записи за употреба во дигитални 

опкружувања со цел на разонода; услуги 

на разонода, имено обезбедување на 

кинематографски филмови, телевизиски 

програми, е-спортски настани, посебни 

настани и мултимедијална и забавна 

содржина преку вебсајтови кои не може да 

се преземаат; обезбедување на услуги на 

забава преку онлајн стриминг; услуги на 

разонода, имено обезбедување на подкаст 

содржини од област на забрава, е-

спортови и видео игри; организирање на 

костимирани забавни настани; продукција 

и дистрибуција на кинематографски 

филмови и телевизиски програми; услуги 

на ставање на располагање на 

кинематографски филмови, телевизиски 

емисии, е-спотски настани, специјални 

настани и мултимедијални забавни 

содржини, кои не може да се преземат, по 

пат на видео записи на барање; 

овозможување на пристап на онлајн игри 

со проширена реалност кои не може да се 

преземат; обезбедување на онлајн 

информации за разонода кои не може да 

се преземаат; обезбедување на онлајн 

информации кои се однесуваат на видео 

игри и е-спортови, кои не може да се 

преземат; обезбедување на онлајн 

стрипови, кратки приказни и романи во 

слики кои не може да се преземаат; 

обезбедување на видео снимки и други 

мултимедијани дигитални содржини кои не 

може да се преземат; обезбедување на 

онлајн игри со виртуелна реалност кои не 

може да се преземат; ставање на 

располагање на објекти за прикажување 

на кинематографски филмови; 

обезбедвање на игри засновани на 

интернет; обезбедување на звучни снимки 

преку онлајн стриминг; обезбедување на 

видео снимки преку онлајн стриминг; 

видео продукција на виртуелна реалност; 

вебсајтови со телевизиски емисии, 

филмови и мултимедијални забавни 

содржини кои не може да се преземат  

кл. 42  компјутерски услуги, имено 

создавање на онлајн заедници за 

регистрирани корисници за да учествуваат 

во дискусии, да добијат повратни 

информации за парови во игра, да 

формираат виртуелни заедници и да се 

ангажираат на друштвени мрежи; 

обезбедување на технологии кои 

овозможуваат на корисниците да 

создаваат, вчитуваат и споделуваат видео 

снимки кои ги создале на основа на 

компјутерска игра преку вебсајт; 

обезбедување на техонологија која им 

овозможува на корисниците да управуваат 

онлајн со софтвер за видео игри преку 

вебсајт; обезбедување на привремено 

користење на онлајн софтвер и апликации 
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кои не може да се преземат за инстант 

праќање на пораки, споделување на 

датотеки и електронско праќање и 

примање на глас, звук, видео снимка, 

текст, слики, графика и податоци; 

обезбедување на онлајн компјутерски 

програми кои не може да се преземат  и 

кои содржат виртуелна валута, жетони и 

валута, за употреба во онлај веб и 

мобилни видео игри; софтвер како услуга  

(SaaS) и платформа како услуга (PaaS) 

кои содржат софтвер за трговија, 

прикажување и управување со дигитална 

уметност, крипто-колекционерство, со 

незаменливи жетони и други жетони за 

апликации; услуги на софтвер како услуга 

(SaaS), која содржи софтвер за инстант 

праќање на пораки, споделување на 

датотеки, и електронско праќање и 

примање на гласови, аудио, видео, текст, 

слики, графика и податоци  

 

(111)  30664  (151)  21/04/2022 

(210)  TM  2021/542 (220)  21/05/2021 

(181)  21/05/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги ДЕВОЛЛИ 

ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје ул. 

Љубљанска бр.5, 1000, Скопје, MK 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

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

Скопје 

(540)  

 

(591)  розова, златна, кафена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, замена за кафе  

 

(111)  30674  (151)  21/04/2022 

(210)  TM  2021/543 (220)  21/05/2021 

(181)  21/05/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Basilea Pharmaceutica AG 

Grenzacherstrasse 487, 4058 Basel, CH 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  виолетова, жолта, портокалова, 

зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати и 

супстанции, имено антимикотици  

 

(111)  30582  (151)  13/04/2022 

(210)  TM  2021/545 (220)  21/05/2021 

(181)  21/05/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  UAS PHARMACEUTICALS PTY LTD 

15 Cansdale Place, Castle Hill NSW 2154, 

AU 

(740)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК ул. 

Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

NEUTRIDERM 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  лосиони за нега на кожа; крема за 

нега на кожа; сапун; креми за белење на 

кожата; лосиони за белење на кожата; 

шампон против првут; лосиони за коса; 

шампони; балсам за коса; креми против 

стареење (немедицински); немедицински 
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креми за кожа; козметички креми за акни; 

немедицински креми за пилинзи на лице  

 

(111)  30583  (151)  13/04/2022 

(210)  TM  2021/546 (220)  21/05/2021 

(181)  21/05/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  UAS PHARMACEUTICALS PTY LTD 

15 Cansdale Place, Castle Hill NSW 2154, 

AU 

(740)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК ул. 

Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

SUNSTOP 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  лосиони за заштита од сонце; масла 

за заштита од сонце; кармини; креми за 

заштита од сонце; гелови за заштита од 

сонце; лосиони за сончање; креми за 

сончање; гелови за сончање  

 

(111)  30584  (151)  13/04/2022 

(210)  TM  2021/547 (220)  21/05/2021 

(181)  21/05/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  UAS PHARMACEUTICALS PTY LTD 

15 Cansdale Place, Castle Hill NSW 2154, 

AU 

(740)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК ул. 

Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

DERMAVIVE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  креми за нега на кожа; лосиони за 

кожа; гелови за пилинг на кожа; сапун; 

средство за чистење за употреба на тело; 

вагинални средства за чистење 

(немедицински, не е за медицинска 

намена)  

 

(111)  30585  (151)  13/04/2022 

(210)  TM  2021/548 (220)  21/05/2021 

(181)  21/05/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  UAS PHARMACEUTICALS PTY LTD 

15 Cansdale Place, Castle Hill NSW 2154, 

AU 

(740)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК ул. 

Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

DERMQURE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  креми за нега на кожа; лосиони за 

кожа; гелови за пилинг на кожа; сапун; 

средство за чистење за употреба на тело; 

креми против стареење (немедицински); 

средства за миење на лицето; маски за 

лице (козметички); маски за лицето 

(козметички)  

 

(111)  30712  (151)  21/04/2022 

(210)  TM  2021/558 (220)  26/05/2021 

(181)  26/05/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, 

DE 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

Gelatelli 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  мраз; сладолед; замрзнат јогурт 

[вид сладолед]; сорбет [ладен овошен 

десерт]  

 

(111)  30708  (151)  21/04/2022 

(210)  TM  2021/565 (220)  27/05/2021 
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(181)  27/05/2031 

(450)  30/04/2022 

(300)  570814  24/03/2021  CZ 

(732)  Zentiva, k.s. U Kabelovny 130 102 37 

Praha 10 - Dolní Mĕcholupy, CZ 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

“Народен фронт” 7/4 П.Фах 768, 1000, 

Скопје 

(540)  

ELEBER 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  лекови, фармацевтски препарати за 

употреба кај луѓе  

 

(111)  30588  (151)  20/04/2022 

(210)  TM  2021/577 (220)  01/06/2021 

(181)  01/06/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Акционерско друштво за 

проиаводство и промет на алкохолни и 

безалкохолни пијалоци Грозд Струмица 

ул. Цветан Димов бр. бб - Стадион, 

Струмица, MK 

(540)  

 

(591)  црна, бела, црвена, златна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво), 

ракија  

кл. 35  рекламирање; услуги при увоз-

извоз и трговија на големо и мало со 

ракија  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалоци  

 

(111)  30625  (151)  21/04/2022 

(210)  TM  2021/709 (220)  23/06/2021 

(181)  23/06/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги АЛГОМАК ДООЕЛ 

Свети Николе 

ул. Васка Циклева бр. 36, Свети Николе, 

MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  сина, жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  брашно и производи од жита, леб, 

производи од тесто и слатки; квасец, 

прашок за печење; оцет, сосови (како 

мирудии); мирудии; тесто; тесто за колачи, 

слатки и печива; мини погачици; лиснато 

тесто; тесто за пица; пица и калзони; 

багети; ѓевреци; бурек; сендвичи; бриоши, 

кроасани и бисквити; замрзнати-сушени 

јадења чија главна состојка е тестенина; 

замрзнати печива и тесто; пити; замрзнати 

пити со јајца, сирење, сланина, месо, 

шунка, спанаќ, компир, праз, тиквички и 

друго  

кл. 35  огласување;водење на 

работење;управување со 

работи;канцелариски работи;водење 

дејност;водење на комерцијални 

работи;рекламирање;ширење на рекламен 
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материјал, проспекти, печатени 

примероци;рекламни огласи;објавување 

рекламни текстови;организирање 

дејности;проучување на пазарот 

(маркетинг);комерцијална 

администрација;услуги при продажба на 

големо и мало и увоз-извоз со 

прехранбени продукти  

 

(111)  30623  (151)  21/04/2022 

(210)  TM  2021/725 (220)  25/06/2021 

(181)  25/06/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  ПОФИКС ДОО ул. Деребој бб, 

1200, Тетово, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  магента, зелена 

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 19  екструдиран полистирен (XPS) 

плочи за изолација  

 

(111)  30619  (151)  20/04/2022 

(210)  TM  2021/766 (220)  09/07/2021 

(181)  09/07/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Папас фуд дооел Охрид ул. Јане 

Сандански бр. 48, Охрид, MK 

(740)  Јовчески Димитар ул. Јане 

Сандански бр. 48, Охрид 

(540)  

 

(591)  бела, црна, зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  мус од зеленчук  

 

(111)  30620  (151)  20/04/2022 

(210)  TM  2021/767 (220)  09/07/2021 

(181)  09/07/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Папас фуд дооел Охрид ул. Јане 

Сандански бр. 48, Охрид, MK 

(740)  Јовчески Димитар ул. Јане 

Сандански бр. 48, Охрид 

(540)  

 

(591)  бела, црна, зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  мус од зеленчук  

 

(111)  30621  (151)  20/04/2022 

(210)  TM  2021/768 (220)  09/07/2021 

(181)  09/07/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Папас фуд дооел Охрид ул. Јане 

Сандански бр. 48, Охрид, MK 

(740)  Јовчески Димитар ул. Јане 

Сандански бр. 48, Охрид 
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(540)  

 

(591)  бела, црна, зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  мус од зеленчук  

 

(111)  30624  (151)  20/04/2022 

(210)  TM  2021/769 (220)  09/07/2021 

(181)  09/07/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Папас фуд дооел Охрид ул. Јане 

Сандански бр. 48, Охрид, MK 

(740)  Јовчески Димитар ул. Јане 

Сандански бр. 48, Охрид 

(540)  

 

(591)  бела, црна, зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  мус од зеленчук  

 

(111)  30589  (151)  20/04/2022 

(210)  TM  2021/770 (220)  13/07/2021 

(181)  13/07/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Друштво за преработка на овошје 

и зеленчук ФУД БАР ДОО увоз-извоз 

Скопје 

ул. „Перо Наков“ бр. 31, 1000, Скопје, 

MK 

(740)  Ѓорѓи Рафајловски ул.„Браќа 

Миладинови“ бр. 406/6, Тетово 

(540)  

 

(591)  зелена, темно зелена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  пакување на храна  

кл. 29  салати и зеленчук  

кл. 30  преливи за салати  

 

(111)  30590  (151)  20/04/2022 

(210)  TM  2021/771 (220)  13/07/2021 

(181)  13/07/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги НУРО КОМЕРЦ 

Нуриман ДООЕЛ експорт-импорт 101 бр. 

66 Камењане, Боговиње, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, жолта, светло и темно сина, 

зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко и млечни производи, павлака 

(млечни производи), урда, урда со 
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пиперки, сирење (тврдо сирење, кравјо 

сирење, овчо сирење, мешано сирење), 

кашкавал (мешан кашкавал), јогурт  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; услуги при увоз-

извоз и трговија на големо и мало со: 

млеко и млечни производи, павлака, 

(млечни производи), урда, урда со 

пиперки, сирење (тврдо сирење, кравјо 

сирење, овчо сирење, мешано сирење), 

кашкавал (мешан кашкавал), јогурт  

 

(111)  30591  (151)  20/04/2022 

(210)  TM  2021/773 (220)  13/07/2021 

(181)  13/07/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Philip Morris Brands Sàrl Quai 

Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

SOHO 

(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 за пушачи, лулиња, 

џебни машинки за мотање на цигари, 

запалки за пушачи, кибрити  

 

(111)  30592  (151)  20/04/2022 

(210)  TM  2021/778 (220)  14/07/2021 

(181)  14/07/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Bridgestone Corporation 1-1, 

Kyobashi 3-Chome, Chuo-ku, Tokyo , JP 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

ENLITEN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  автомобили и делови и делчиња за 

нив; гуми за патнички возила; гуми за 

камиони; гуми за автобуси; гуми за тркачки 

коли; гуми за автомобили; гуми со 

репарирани шари за патнички возила; гуми 

со репарирани шари за камиони; гуми со 

репарирани шари за автобуси; гуми со 

репарирани шари за тркачки коли; гуми со 

репарирани шари за автомобили; 

внатрешни гуми за патнички возила; 

внатрешни гуми за камиони; внатрешни 

гуми за автобуси; внатрешни гуми за 

тркачки коли; внатрешни гуми за 

автомобили; тркала и бандажи за патнички 

возила; тркала и бандажи за камиони; 

тркала и бандажи за автобуси; тркала и 

бандажи за тркачки коли; тркала и 

бандажи за автомобили; репарирачка гума 

за повторно нанесување шари на гуми за 

сите горе споменати возила; моторни 

возила на две тркала и делови и делчиња 

за нив; гуми за моторни возила на две 

тркала; внатрешни гуми за моторни возила 

на две тркала; тркала и бандажи за 

моторни возила на две тркала; велосипеди 

и делови и делчиња за нив; гуми за 

велосипеди; внатрешни гуми за 

велосипеди; тркала и бандажи 
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велосипеди; репарирачка гума за 

повторно нанесување шари на гуми за 

моторни возила на две тркала или 

велосипеди; воздушни летала и делови и 

делчиња за нив; гуми и внатрешни гуми за 

воздушни летала; репарирачка гума за 

повторно нанесување шари на гуми за 

воздушни летала; гумени лепенки за 

репарирање внатрешни гуми или гуми; 

амортизери [за копнени возила]; 

пневматски амортизери [воздушни федери 

за копнени возила]; спојувачи или 

конектори за оски [за копнени возила]; 

браници за пловни објекти [штитници за 

страниците на бродови]; перници за 

седишта за возила; вентили за гуми  

 

(111)  30593  (151)  20/04/2022 

(210)  TM  2021/779 (220)  15/07/2021 

(181)  15/07/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  GALENIKA AD ul.Batajnicki drum 

bb, 11080, Beograd, RS 

(740)  ЕРОЛ ХАСАН, адвокат 

ул.’'М.Х.Јасмин’'  52В-1/6, 1000, Скопје 

(540)  

RIVAROX 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции адаптирани за медицинска или 

ветеринарна употреба, храна за бебиња; 

додатоци во исхраната за луѓе и животни; 

фластери, материјали за завои; 

материјали за пломбирање заби и 

забарски смоли; средства за 

дезинфекција; препарати за уништување 

штетници; фунгициди, хербициди  

 

(111)  30594  (151)  05/04/2022 

(210)  TM  2021/780 (220)  15/07/2021 

(181)  15/07/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  GALENIKA AD ul.Batajnicki drum 

bb, 11080, Beograd, RS 

(740)  ЕРОЛ ХАСАН, адвокат 

ул.’'М.Х.Јасмин’'  52В-1/6, 1000, Скопје 

(540)  

MISVENOL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции адаптирани за медицинска или 

ветеринарна употреба, храна за бебиња; 

додатоци во исхраната за луѓе и животни; 

фластери, материјали за завои; 

материјали за пломбирање заби и 

забарски смоли; средства за 

дезинфекција; препарати за уништување 

штетници; фунгициди, хербициди  

 

(111)  30595  (151)  20/04/2022 

(210)  TM  2021/781 (220)  15/07/2021 

(181)  15/07/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  GALENIKA AD ul.Batajnicki drum 

bb, 11080, Beograd, RS 

(740)  ЕРОЛ ХАСАН, адвокат 

ул.’'М.Х.Јасмин’'  52В-1/6, 1000, Скопје 

(540)  

BORTEGAZ 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции адаптирани за медицинска или 

ветеринарна употреба, храна за бебиња; 

додатоци во исхраната за луѓе и животни; 

фластери, материјали за завои; 

материјали за пломбирање заби и 
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забарски смоли; средства за 

дезинфекција; препарати за уништување 

штетници; фунгициди, хербициди  

 

(111)  30596  (151)  20/04/2022 

(210)  TM  2021/782 (220)  15/07/2021 

(181)  15/07/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  GALENIKA AD ul.Batajnicki drum 

bb, 11080, Beograd, RS 

(740)  ЕРОЛ ХАСАН, адвокат 

ул.’'М.Х.Јасмин’'  52В-1/6, 1000, Скопје 

(540)  

EZRUSTA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции адаптирани за медицинска или 

ветеринарна употреба, храна за бебиња; 

додатоци во исхраната за луѓе и животни; 

фластери, материјали за завои; 

материјали за пломбирање заби и 

забарски смоли; средства за 

дезинфекција; препарати за уништување 

штетници; фунгициди, хербициди  

 

(111)  30597  (151)  20/04/2022 

(210)  TM  2021/783 (220)  15/07/2021 

(181)  15/07/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  GALENIKA AD ul.Batajnicki drum 

bb, 11080, Beograd, RS 

(740)  ЕРОЛ ХАСАН, адвокат 

ул.’'М.Х.Јасмин’'  52В-1/6, 1000, Скопје 

(540)  

GARTYZ 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции адаптирани за медицинска или 

ветеринарна употреба, храна за бебиња; 

додатоци во исхраната за луѓе и животни; 

фластери, материјали за завои; 

материјали за пломбирање заби и 

забарски смоли; средства за 

дезинфекција; препарати за уништување 

штетници; фунгициди, хербициди  

 

(111)  30598  (151)  20/04/2022 

(210)  TM  2021/790 (220)  15/07/2021 

(181)  15/07/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Ана Ристеска ул. Никола Карев бр. 

67, Охрид, MK 

(740)  АДВОКАТСКО ДРУШТВО ГОЏО. 

КИЧЕЕЦ И НОВАКОВСКИ Бул. 

Македонски просветители 8, Охрид 

(540)  

 

(591)  зелена, портокалова, жолта, бела, 

црвена, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при трговија на мало на 

производи за широка потрошувачка услуги 

при продажба на мало на: прехрамбени 

производи; кондиторија; безалкохолни и 

алкохолни пијалаци; производи од тутун; 

месо и производи од месо; риби; леб, 

пецива и колачи; текстил; млечни 

производи, опрема за домаќинство; кујнски 

садови, прибор за јадење, предмети од 

пластика, предмети од стакло, предмети 

од порцелан и керамика, метална 

галантерија, предмети за домаќинство од 
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дрво; опрема за осветлување; музички и 

видео записи; весници, и канцелариски 

прибор; книги; игри и играчки; облека; 

обувки и предмети од кожа; спортска 

опрема; храна за животни, средства за 

лична хигиена; средства за хигиена во 

домаќинство; козметички средства; детска 

козметика; школски програм; предмети за 

подарок; авто козметика, помагала и 

останати производи  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци  

 

(111)  30599  (151)  20/04/2022 

(210)  TM  2021/792 (220)  16/07/2021 

(181)  16/07/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  THE GILLETTE COMPANY LLC One 

Gillette Park, Boston, MA 02127, US 

(740)  Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, 

Скопје 

(540)  

SEA MIST 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за бричење, имено креми 

за бричење, гелови за бричење, лосиони 

за бричење и пени за бричење; тоници, 

лосиони и балзами за после бричење, 

препарати за миење и чистење на лице 

пред бричење; прапарати за нега на кожа, 

имено хидрантни креми за кожа; 

немедицински препарати за нега на кожа, 

спрејови за тело; тоалетна вода; средства 

против потење и дезодоранси за лична 

употреба; купки за тело; немедицински 

сапуни  

 

(111)  30600  (151)  20/04/2022 

(210)  TM  2021/793 (220)  16/07/2021 

(181)  16/07/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Финансиско друштво ОНЕ 

ФИНАНЦЕ ДООЕЛ Скопје ул. Васил 

Главинов бр. 14/2-8, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  портокалова, темно сина, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  малопродажни услуги во врска со 

возила; големопродажни услуги во врска 

со возила  

кл. 36  финансиски лизинг; финансиски 

услуги; кредитирање со заложно 

обезбедување; финансирање на купување 

на возила преку лизинг  

кл. 39  изнајмување на возила  

 

(111)  30601  (151)  20/04/2022 

(210)  TM  2021/794 (220)  16/07/2021 

(181)  16/07/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Финансиско друштво ОНЕ 

ФИНАНЦЕ ДООЕЛ Скопје ул. Васил 

Главинов бр. 14/2-8, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  портокалова, темно сина, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  малопродажни услуги во врска со 

возила; големопродажни услуги во врска 

со возила  

кл. 36  финансиски лизинг; финансиски 

услуги; кредитирање со заложно 

обезбедување; финансирање на купување 
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на возила преку лизинг  

кл. 39  изнајмување на возила  

 

(111)  30602  (151)  20/04/2022 

(210)  TM  2021/795 (220)  16/07/2021 

(181)  16/07/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Финансиско друштво ОНЕ 

ФИНАНЦЕ ДООЕЛ Скопје ул. Васил 

Главинов бр. 14/2-8, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  портокалова, темно сина, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  малопродажни услуги во врска со 

возила; големопродажни услуги во врска 

со возила  

кл. 36  финансиски лизинг; финансиски 

услуги; кредитирање со заложно 

обезбедување; финансирање на купување 

на возила преку лизинг  

кл. 39  изнајмување на возила  

 

(111)  30603  (151)  20/04/2022 

(210)  TM  2021/796 (220)  16/07/2021 

(181)  16/07/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Финансиско друштво ОНЕ 

ФИНАНЦЕ ДООЕЛ Скопје ул. Васил 

Главинов бр. 14/2-8, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  портокалова, темно сина, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  малопродажни услуги во врска со 

возила; големопродажни услуги во врска 

со возила  

кл. 36  финансиски лизинг; финансиски 

услуги; кредитирање со заложно 

обезбедување; финансирање на купување 

на возила преку лизинг  

кл. 39  изнајмување на возила  

 

(111)  30626  (151)  20/04/2022 

(210)  TM  2021/803 (220)  20/07/2021 

(181)  20/07/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  ClimatePartner GmbH St.-Martin-Str. 

59 81669 Munich, DE 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  наочари; наочари за сонце; спортски 

наочари; кутии и футроли за наочари; 

кутии и футроли за наочари за сонце  

 

(111)  30604  (151)  20/04/2022 

(210)  TM  2021/805 (220)  20/07/2021 

(181)  20/07/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  FMC Agricultural Solutions A/S 

Thyborønvej 78 Harboøre, Ronland, 7673, 

DK 
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(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

LQM 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  пестициди, хербициди  

 

(111)  30605  (151)  20/04/2022 

(210)  TM  2021/809 (220)  21/07/2021 

(181)  21/07/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Леов Трајче ул.„Гоце Делчев“ бр. 

83, Отовица, Велес, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  метални лимови, метални 

конструкции, метални конструкции 

(преносни), садови (резервоари) за 

киселини (метални), садови за течни 

горива (метални), силоси (метални), цевки 

(метални арматури за цевки), цевки 

(метални цевки за слевање), цевки 

(метални цевки со повеќе отвори за 

цевки), цевки (метални цевки), челични 

конструкции, челични лимови, челични 

цевки  

кл. 11  греалки за воздух, калорифери, 

греалки за кревет, греалки за купатило, 

греалки за нозе, греење (електрични 

апарати за греење), греење (инсталации 

за греење), грејачи за вода (бојлери), 

грејачи за вода, грејачи за пегла, грејачи 

за храна, грејачи на тело, грејачки плочи, 

електрични бојлери, електрични 

радијатори, печење (ражен за печење), 

печки (решетки за печки), печки (уреди за 

греење), плочи за греење  

кл. 40  бојадисување, галванизација, 

електролиза (обложување со постапка на 

електролиза), заварување, леење метали, 

калење метали, обложување на металите, 

обработка на металите, стружење, точење 

(острење), хромирање  

 

(111)  30606  (151)  20/04/2022 

(210)  TM  2021/813 (220)  23/07/2021 

(181)  23/07/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  The Procter & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 

Ohio 45202, US 

(740)  Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, 

Скопје 

(540)  

ALPHA/ALFA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за белење и други 

супстанции за употреба за алишта; 

препарати за чистење, средства за 

чистење, полирање, триење и абразивни 

средства; адитиви за перење; препарати 

за перење; детергенти за перење алишта; 

течности за перење; препарати за 

натопување алишта; супстанции за 

употреба на алишта; средства за 

плакнење на алишта; есенцијални масла 

како мириси за употреба на алишта; 

препарати за мирис за употреба на 

алишта; сапуни и гелови; производи за 

плакнење и препарати за омекнување; 

омекнувачи  

кл. 5  препарати за уништување на 

штетници; фунгициди, хербициди; 

микроциди; средства за дезинфекција за 

употреба во домаќинството; санитарни 

средства за перење алишта; средства за 

плакнење; детергенти за гермициди; 
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санитарни сапуни и детергенти; санитарни 

средства за употреба во домаќинството  

 

(111)  30607  (151)  20/04/2022 

(210)  TM  2021/814 (220)  23/07/2021 

(181)  23/07/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  The Procter & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 

Ohio 45202, US 

(740)  Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, зелена, сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за белење и други 

супстанции за употреба за алишта; 

препарати за чистење, средства за 

чистење, полирање, триење и абразивни 

средства; адитиви за перење; препарати 

за перење; детергенти за перење алишта; 

течности за перење; препарати за 

натопување алишта; супстанции за 

употреба на алишта; средства за 

плакнење на алишта; есенцијални масла 

како мириси за употреба на алишта; 

препарати за мирис за употреба на 

алишта; сапуни и гелови; производи за 

плакнење и препарати за омекнување; 

омекнувачи  

кл. 5  препарати за уништување на 

штетници; фунгициди, хербициди; 

микроциди; средства за дезинфекција за 

употреба во домаќинството; санитарни 

средства за перење алишта; средства за 

плакнење; детергенти за гермициди; 

санитарни сапуни и детергенти; санитарни 

средства за употреба во домаќинството  

 

(111)  30608  (151)  20/04/2022 

(210)  TM  2021/815 (220)  23/07/2021 

(181)  23/07/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  The Procter & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 

Ohio 45202, US 

(740)  Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  сина, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за белење и други 

супстанции за употреба за алишта; 

препарати за чистење, средства за 

чистење, полирање, триење и абразивни 

средства; адитиви за перење; препарати 

за перење; детергенти за перење алишта; 

течности за перење; препарати за 

натопување алишта; супстанции за 

употреба на алишта; средства за 

плакнење на алишта; есенцијални масла 

како мириси за употреба на алишта; 

препарати за мирис за употреба на 

алишта; сапуни и гелови; производи за 

плакнење и препарати за омекнување; 

омекнувачи  

кл. 5  препарати за уништување на 

штетници; фунгициди, хербициди; 

микроциди; средства за дезинфекција за 

употреба во домаќинството; санитарни 
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средства за перење алишта; средства за 

плакнење; детергенти за гермициди; 

санитарни сапуни и детергенти; санитарни 

средства за употреба во домаќинството  

 

(111)  30609  (151)  20/04/2022 

(210)  TM  2021/816 (220)  23/07/2021 

(181)  23/07/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Hankook Tire & Technology Co., 

Ltd. 286, Pangyo-ro, Bundang-gu, 

Seongnam-si, Gyeonggi-do, KR 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО 

„Србо Томовиќ“ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  автомобилски гуми; велосипедски 

гуми; надворешни обвивки за пневматски 

гуми; заштитни навлаки за тркала; гуми за 

мотоцикли; лепливи гумени парчиња за 

поправка на внатрешни гуми; внатрешни 

гуми за велосипеди; внатрешни гуми за 

мотоцикли; внатрешни гуми за пневматски 

гуми; внатрешни гуми за тркала на возила; 

внатрешни гуми за гуми на возила; мрежи 

за багаж на возила; пневматски гуми; 

опрема за поправка на внатрешни гуми; 

бандажи за тркала на возила; покривки на 

седла за велосипеди; покривки на седла 

за мотоцикли; сигурносни појаси за 

седишта на возила; сопирачки сегменти за 

возила; амортизери за возила; носачи за 

скии на  автомобили; шилци за гуми; 

крампони за гуми; гуми за возила; тврди 

гуми за тркала за возила; шарки на 

вулканизирани гуми; гасеници за возила 

(транспортни траки); гасеници за возила 

(тракторски); пневматици без внатрешна 

гума за велосипеди; пневматици без 

внатрешна гума за мотоцикли; вентили за 

гуми на возила; гуми за тркала на возила  

 

(111)  30610  (151)  20/04/2022 

(210)  TM  2021/817 (220)  23/07/2021 

(181)  23/07/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО 

„Србо Томовиќ“ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

CHESTERFIELD SELECTED 

FIELDS 

(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 за пушачи, лулиња, 

џебни машинки за мотање на цигари, 

запалки за пушачи, кибрити  

 

(111)  30642  (151)  20/04/2022 

(210)  TM  2021/818 (220)  26/07/2021 

(181)  26/07/2031 

(450)  30/04/2022 
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(732)  Трговско друштво за 

производство, промет и услуги 

ВЕРОПУЛОС ДООЕЛ Скопје 

бул. Кочо Рацин бр.1, Скопје, MK 

(740)  ЕРОЛ ХАСАН, адвокат 

ул.’'М.Х.Јасмин’'  52В-1/6, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, црна, бела, жолта, 

портокалова, сива 

(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  

 

(111)  30643  (151)  20/04/2022 

(210)  TM  2021/819 (220)  26/07/2021 

(181)  26/07/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Трговско друштво за 

производство, промет и услуги 

ВЕРОПУЛОС ДООЕЛ Скопје 

бул. Кочо Рацин бр.1, Скопје, MK 

(740)  ЕРОЛ ХАСАН, адвокат 

ул.’'М.Х.Јасмин’'  52В-1/6, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, црна, кафена, жолта, 

портокалова 

(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  

 

(111)  30611  (151)  20/04/2022 

(210)  TM  2021/820 (220)  28/07/2021 

(181)  28/07/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  СИНЕГРА ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје ул. Александар Бујнов бр. 9, 

Бутел, Скопје, MK 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  темно бордо 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 20  мебел од дрво, пластика, имитација 

на дрво за домаќинство и градина; 

огледала, декоративни огледала, рамки за 

слики; конејнери, не од метал, за 

складирање и транспорт; 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; шкафови за бања; 

завеси за купатила; прстени за завеси за 

туширање; прачки за завеси за туширање; 

шини за завеси за туширање; куки за 

завеси за туширање; држачи за тушеви, не 

од метал; детско игралиште (кафез); 

простирки за играње бебиња (кафези); 

лулка; видови на лулка; лежечки столици 

за бебиња; столици за бебиња за 

хранење; преносен кревет; перница; 

преносен кревет душек; душеци за 

промена на бебето; детски дубак; гајби за 

играчки  

кл. 21  садови за домаќинството; кујнски 
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садови; прибор, неелектричен; прибор за 

јадење (чинии); тенџере; тенџериња под 

притисок (експрес); тави; тава за пржење; 

тава за готвење; отварачи за шишиња, 

електрични и неелектрични; вазни и 

саксии за цвеќе; слама за пијалоци; 

порцелански, керамички, глинени, 

теракотни или стаклени статуи и 

декорации; порцелански, керамички, 

глинени, теракотни или стаклени 

фигурини; вазна; чаши; уметнички дела 

изработени од порцелан, керамика, глина, 

теракота или стакло; стакло, необработено 

или полуработно, освен градежно стакло; 

стаклени мозаици, не за градба; стакло во 

прав за украсување; стаклена волна, 

освен за изолација  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работење; управување со работи; 

канцелариски работи; услуги на продажба 

на големо и продажба на мало, увоз-извоз 

и услуги при продажба на големо и мало 

со мебел од дрво, пластика, имитација на 

дрво за домаќинство и градина; огледала, 

декоративни огледала, рамки за слики; 

конејнери, не од метал, за складирање и 

транспорт; 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; шкафови за бања; завеси за 

купатила; прстени за завеси за туширање; 

прачки за завеси за туширање; шини за 

завеси за туширање; куки за завеси за 

туширање; држачи за тушеви, не од метал; 

детско игралиште (кафез); простирки за 

играње бебиња (кафези); лулка; видови на 

лулка; лежечки столици за бебиња; 

столици за бебиња за хранење; преносен 

кревет; перница; преносен кревет душек; 

душеци за промена на бебето; детски 

дубак; контејнери за играчки; садови за 

домаќинството; кујнски садови; прибор, 

неелектричен; прибор за јадење (чинии); 

тенџере; тенџериња под притисок 

(експрес); тави; тава за пржење; тава за 

готвење; отварачи за шишиња, електрични 

и неелектрични; вазни и саксии за цвеќе; 

слама за пијалоци; порцелански, 

керамички, глинени, теракотни или 

стаклени статуи и декорации; 

порцелански, керамички, глинени, 

теракотни или стаклени фигурини; вазна; 

чаши; уметнички дела изработени од 

порцелан, керамика, глина, теракота или 

стакло; стакло, необработено или 

полуработно, освен градежно стакло; 

стаклени мозаици, не за градба; стакло во 

прав за украсување; стаклена волна, 

освен за изолација  

 

(111)  30612  (151)  20/04/2022 

(210)  TM  2021/822 (220)  29/07/2021 

(181)  29/07/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  The Procter & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza,Cincinnati, 

Ohio 45202, US 

(740)  Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

P&G PROFESSIONAL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за белење и други 

супстанции за перење на алишта; 

препарати за чистење, полирање, триење 

и абразивни средства; сапуни, препарати 

за миење садови, марамчиња за 

препарати за чистење; адитиви за перење 

алишта; препарати за перење алишта; 

детергенти за перење алишта; течности за 
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перење алишта; препарати за натопување 

алишта; супстанции за перење на алишта; 

средства за плакнење на алишта; 

есенцијални масла како мириси за 

употреба на алишта; препарати за мирис 

за употреба на алишта; сапуни и гелови; 

производи за плакнење и препарати за 

омекнување; омекнувачи на ткаенини; 

потпури (миризливи растенија за алишта); 

темјан; масла за парфеми и мириси; 

миризлива вода за употреба во 

домаќинство и за употреба на ткаенини; 

миризливи стапчиња; ароматични 

препарати; етерични масла  

кл. 5  антибактериски сапун; сапун за 

дезинфекција; дезинфициенси за хемиски 

тоалети; средства за дезинфекција за 

хигиенски цели; антибактериски средства 

за миење раце; препарати за уништување 

на штетници при перење на алишта; 

биоциди, фунгициди; хербициди; 

гермициди; препарати за уништување на 

вируси; сапуни и прашаци со хигиенско 

дејство; средства за хигиена за употреба 

во домаќинство; средства за дезинфекција 

за употреба во домаќинство; средства за 

дезинфекција за употреба при перење 

алишта; средства за дезинфекција за 

употреба при плакнење на алишта; 

гермицидни детергенти  

 

(111)  30613  (151)  20/04/2022 

(210)  TM  2021/823 (220)  29/07/2021 

(181)  29/07/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  The Procter & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza,Cincinnati, 

Ohio 45202, US 

(740)  Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  сина, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за белење и други 

супстанции за перење на алишта; 

препарати за чистење, полирање, триење 

и абразивни средства; сапуни, препарати 

за миење садови, марамчиња за 

препарати за чистење; адитиви за перење 

алишта; препарати за перење алишта; 

детергенти за перење алишта; течности за 

перење алишта; препарати за натопување 

алишта; супстанции за перење на алишта; 

средства за плакнење на алишта; 

есенцијални масла како мириси за 

употреба на алишта; препарати за мирис 

за употреба на алишта; сапуни и гелови; 

производи за плакнење и препарати за 

омекнување; омекнувачи на ткаенини; 

потпури (миризливи растенија за алишта); 

темјан; масла за парфеми и мириси; 

миризлива вода за употреба во 

домаќинство и за употреба на ткаенини; 

миризливи стапчиња; ароматични 

препарати; етерични масла  

кл. 5  антибактериски сапун; сапун за 

дезинфекција; дезинфициенси за хемиски 

тоалети; средства за дезинфекција за 

хигиенски цели; антибактериски средства 

за миење раце; препарати за уништување 

на штетници при перење на алишта; 

биоциди, фунгициди; хербициди; 

гермициди; препарати за уништување на 

вируси; сапуни и прашаци со хигиенско 

дејство; средства за хигиена за употреба 

во домаќинство; средства за дезинфекција 

за употреба во домаќинство; средства за 

дезинфекција за употреба при перење 

алишта; средства за дезинфекција за 
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употреба при плакнење на алишта; 

гермицидни детергенти  

 

(111)  30614  (151)  20/04/2022 

(210)  TM  2021/825 (220)  29/07/2021 

(181)  29/07/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  АЛКАЛОИД АД Скопје бул. 

Александар Македонски бр.12, Скопје, 

MK 

(540)  

FEROZOMAL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи; диететска 

храна и супстанции адаптирани за 

медицинска или ветеринарна употреба; 

диететски супстанции за медицинска 

употреба; додатоци во исхраната; 

витамини; витамински производи; 

хранливи додатоци за медицинска 

употреба; додатоци во исхраната кои 

воглавно се состојат од железо  

 

(111)  30644  (151)  20/04/2022 

(210)  TM  2021/826 (220)  29/07/2021 

(181)  29/07/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Весна Ивановска - Илиевска and 

Сребра Ѓорѓијевска ул. Есенинова бр. 

4А/7, 1000, Скопје, MK and ул. Галичник 

бр. 276, 1000, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Димитровски 

ул. Рузвелтова бр. 17 локал 3, 7000, 

Битола 

(540)  

 

(591)  бела, црна, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  изнајмување време за 

рекламирање преку медиумите; агенции за 

рекламирање; бизнис истражување; 

испитување на јавното мислење; 

комерцијално-информативни агенции; 

компјутерско рекламирање преку 

интернет; консултации за стратегија на 

комуникации во односи со јавноста; 

консултации за стратегија на комуникации 

во рекламирање; односи со јавноста; 

пишување рекламни текстови; 

рекламирање  

кл. 41  информирање за образование; 

известување за забави; услуги на 

подвижни библиотеки; услуги на студија за 

снимање; фотографски репортажи  

 

(111)  30615  (151)  20/04/2022 

(210)  TM  2021/827 (220)  29/07/2021 

(181)  29/07/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

bb, 26300, Vršac, RS 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО 

„Србо Томовиќ“ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

DOLPIRINN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  30616  (151)  20/04/2022 

(210)  TM  2021/828 (220)  29/07/2021 

(181)  29/07/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

bb, 26300, Vršac, RS 
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(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО 

„Србо Томовиќ“ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

IMPETINE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  30720  (151)  20/04/2022 

(210)  TM  2021/829 (220)  30/07/2021 

(181)  30/07/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Novartis AG 4002 Basel, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО 

„Србо Томовиќ“ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

NORAZOLAM 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за човечка 

употреба  

 

(111)  30727  (151)  20/04/2022 

(210)  TM  2021/830 (220)  03/08/2021 

(181)  03/08/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, 

DE 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

Harvest Basket 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  кнедли од компири; похован компир 

(potato friters); салата од компир; пире од 

компир; ужинка од компир; снегулки од 

компир; њоки базирани на компир; 

палачинки од компир; полнети лушпи од 

компир; преработени компири; 

конзервирани компири; рендан похован 

компир (nugges); ужинка базирана на 

компир; рости (rösti) (рендани компири 

пржени во врела маст); готов оброк што се 

состои главно од конзервирано, сушено, 

зготвено, замрзнато или од фрижидер 

овошје и зеленчук, особено компири; 

конзервирано, сушено, зготвено, 

замрзнато и од фрижидер овошје и 

зеленчук  

кл. 30  брашно од компир; ужинка продукти 

од храна направени од брашно од 

компири; слаткарски производи од брашно 

од компир; подготвена кисела храна 

направена од брашно од компир  

 

(111)  30726  (151)  20/04/2022 

(210)  TM  2021/831 (220)  03/08/2021 

(181)  03/08/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, 

DE 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

TUCÁN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  свежо овошје и зеленчук, особено 

банани  

 

(111)  30724  (151)  20/04/2022 

(210)  TM  2021/832 (220)  03/08/2021 

(181)  03/08/2031 
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(450)  30/04/2022 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, 

DE 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 14  накит; украси [накит, накит (Am.)]; 

прстени (накит); ланчиња; алки; обетки; 

привезоци за накит; прстени за клучеви 

[ситни украси или привезоци]; кутии за 

накит; хроноскопи  

кл. 18  производи од кожа, имено торби, 

куфери, рачни торби, ранци, актовки, кутии 

за документи, тоалетни несесери, празни, 

држачи за кредитни картички, држачи за 

бизнис картички, вреќички, џебни 

паричници, кутии за кредитни картички, 

паричници, сетови за патување, кутии за 

клучеви, празни ознаки за куфер, каиши 

(ремени), сите гореспоменати производи 

од кожа; производи од имитации на кожа, 

имено торби, куфери, рачни торби, ранци, 

актовки, кутии за документи, тоалетни 

несесери, празни, држачи за кредитни 

картички, држачи за бизнис картички, 

вреќички, џебни паричници, кутии за 

кредитни картички, паричници, сетови за 

патување, кутии за клучеви, празни ознаки 

за куфер, каиши (ремени), сите 

гореспоменати производи од имитации на 

кожа; рачни торби, ташни; чанти, 

портмонеа  

кл. 25  облека, обувки, покривала за глава; 

наметки, одела, костуми, блејзери, блузи, 

туники, маици, горни маици, фармерки, 

панталони, свечени фустани, суќњи, 

пуловери, дуксери, кардигани, елеци, 

комбинации [облека], јакни и палта; долна 

облека и долен веш за дневна и ноќна 

употреба, појаси, трикоа, корсети 

(bustiers), градници, корсети, боди, женски 

маички, горни маици, корслети [градник со 

мидер], чипкана долна облека, гаќи, 

комбинезони, ѕвонарки (jazz pants), 

хипстер панталони, танги, кратки боксерки, 

боксерки, жартели, трегери за високи 

чорапи, подвезици, долни маици, облека 

за во кревет и ноќна облека, хулахопки, 

високи чорапи, чорапи, маици со 

прерамки, женски пижами, пижами 

комбинезони, наметки, подсуќњи, артикли 

облека за пливање, костуми за капење, 

бикини; влошки за чевли; марами за на 

глава, марами  

кл. 26  декоративни артикли за коса  

 

(111)  30713  (151)  20/04/2022 

(210)  TM  2021/838 (220)  05/08/2021 

(181)  05/08/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  MATE MATE ASIA PTE. LTD 100 

TRAS STREET #16-01, 100AM, 

SINGAPORE (079027), SG 

(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) 
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кл. 32  енергетски пијалоци; лимонади; 

безалкохолни пијалоци; безалкохолни 

пијалоци со вкус на кафе; безалкохолни 

пијалоци со вкус на чај; безалкохолни 

овошни пијалоци; безалкохолни благи 

газирани пијалоци (soft drinks); пиво; 

безалкохолни пијалоци, особено со вкус на 

мате; минерална вода; газирани 

безалкохолни пијалоци  

кл. 35  oгласување и маркетинг; 

организирање и спроведување на 

промотивни настани за маркетинг за други; 

услуги на агенции за импорт-експорт; 

маркетинг услуги; надворешни услуги во 

вид на организирање на добавување на 

стоки за други; обезбедување на онлајн 

пазар за купувачи и продавачи на стоки и 

услуги; промоции на продажба за други; 

телемаркетинг услуги  

кл. 36  агенти за осигурување; финансиска 

размена на виртуелни валути; менување 

на валути; финансиски услуги, имено, 

обезбедување електронски трансфер на 

виртуелни валути кои ги користат членови 

на онлајн заедница преку глобална 

компјутерска мрежа; услуги на финансиско 

планирање и совети за инвестиција; 

моментално онлајн тргување со валути; 

услуги за финансиско советување и 

консалтинг; издавање на токени од 

вредност; услуги на плаќање со 

електронски новчаник; услуги на трансфер 

на валути  

 

(111)  30714  (151)  20/04/2022 

(210)  TM  2021/839 (220)  05/08/2021 

(181)  05/08/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  MATE MATE ASIA PTE. LTD 100 

TRAS STREET #16-01, 100AM, 

SINGAPORE (079027), SG 

(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)  

МАТЕ МАТЕ 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  енергетски пијалоци; лимонади; 

безалкохолни пијалоци; безалкохолни 

пијалоци со вкус на кафе; безалкохолни 

пијалоци со вкус на чај; безалкохолни 

овошни пијалоци; безалкохолни благи 

газирани пијалоци (soft drinks); пиво; 

безалкохолни пијалоци, особено со вкус на 

мате; минерална вода; газирани 

безалкохолни пијалоци  

кл. 35  oгласување и маркетинг; 

организирање и спроведување на 

промотивни настани за маркетинг за други; 

услуги на агенции за импорт-експорт; 

маркетинг услуги; надворешни услуги во 

вид на организирање на добавување на 

стоки за други; обезбедување на онлајн 

пазар за купувачи и продавачи на стоки и 

услуги; промоции на продажба за други; 

телемаркетинг услуги  

кл. 36  агенти за осигурување; финансиска 

размена на виртуелни валути; менување 

на валути; финансиски услуги, имено, 

обезбедување електронски трансфер на 

виртуелни валути кои ги користат членови 

на онлајн заедница преку глобална 

компјутерска мрежа; услуги на финансиско 

планирање и совети за инвестиција; 

моментално онлајн тргување со валути; 

услуги за финансиско советување и 

консалтинг; издавање на токени од 

вредност; услуги на плаќање со 

електронски новчаник; услуги на трансфер 

на валути  

 

(111)  30715  (151)  20/04/2022 

(210)  TM  2021/840 (220)  05/08/2021 

(181)  05/08/2031 
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(450)  30/04/2022 

(732)  8ТЕК ДООЕЛ Скопје ул. Методија 

Шаторов Шарло бр. 10/57, 1000, Скопје, 

MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  црна, зелана 

(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 проценки, 

вработување персонал (НР логистика); 

експерти за ефикасност, компјутерски бази 

на податоци (систематизација на 

информации во компјутерски бази на 

податоци); компјутерски бази на податоци 

(собирање информации во компјутерски 

бази на податоци), компјутерско 

рекламирање преку интернет, 

комуникациски медиуми (презентација на 

стоки преку комуникациски медиуми), за 

малопродажба, консултации за 

раководење со персонал, консултирање 

(професионално бизнис консултирање), 

маркетинг истражување, маркетинг студии, 

надворешно рекламирање, односи со 

јавноста, организирање бизнис настани за 

комерцијални и рекламни цели, 

организирање трговски саеми за 

комерцијални и рекламни цели, 

организирање бизнис конференции 

(маркетинг, продажба, менаџмент), 

семинари и обуки од областа на бизнисот; 

помош во водењето бизнис, бизнис 

консалтинг, медијација за започнување 

бизнис локално и меѓународно; 

пребарување податоци во компјутерски 

датотеки за трети лица, проценки (бизнис 

проценки), раководење (советодавни слуги 

за бизнис раководење), раководење со 

датотеки (компјутеризирано раководење 

со датотеки), раководење со персонал 

(консултации за раководење со персонал), 

систематизација на информации во 

компјутерски бази на податоци, собирање 

информации во компјутерските бази на 

податоци, советување за бизнис 

работење, советување за бизнис 

работење и организација, услуги за 

преместување на бизнисите  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се 

однесуваат на истите, услуги за 

индустриски анализи и истражувања, 

проектирање и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер, издавање на софтвер, 

изработка (концепирање) на софтвери, 

други консултации и понуда на софтвер, 

консултации во врска со сметачи; 

интегриран софтвер дизајниран и развиен 

за управување со лабораториски 

информации и податоци и управување со 

работните процеси, автоматско 

преземање на податоците директно од 

инструментите, следење и управување на 

работните активности и гаранција на 

квалитетот на извршената задача, 

софтвер дизајниран за управување со 

лаборатории и лабораториски инвентар; 

централна база на податоци (изнајмување 

време за пристап до базите на податоци), 

обработка на податоци, компјутерски 
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активности; софтверски решенија и 

развивање на апликации за он-лајн 

бизниси; изнајмување веб [интернет] 

сервери, изнајмување компјутерски 

програми, компјутерски бази на податоци 

(обновување компјутерски бази на 

податоци), компјутерски системи, 

компјутерско програмирање; дизајн на веб 

страни  

 

(111)  30721  (151)  20/04/2022 

(210)  TM  2021/844 (220)  05/08/2021 

(181)  05/08/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

bb, 26300, Vršac, RS 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО 

„Србо Томовиќ“ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

ARMZOL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи, освен 

депресиви  

 

(111)  30722  (151)  20/04/2022 

(210)  TM  2021/845 (220)  05/08/2021 

(181)  05/08/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION) 1, Toyota-cho, Toyota-

shi, Aichi-ken, JP 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

BZ 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  автомобили и нивните структурни 

делови  

 

(111)  30702  (151)  21/04/2022 

(210)  TM  2021/857 (220)  11/08/2021 

(181)  11/08/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Друштво за производство 

градежништво трговија и услуги ИНТЕР 

- КАФЕ ДОО експорт-импорт, с. 

Зубовце, Врапчиште населено место 

без уличен систем бр. 2, 

Стопански/Комплекс с. Зубовце, 1238 

Врапчиште, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  темно кафена, светло кафена, црна, 

бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, ароми на кафе, замена за 

кафе, пијалаци од кафе со млеко, пијалаци 

што 

се на основа на кафе  

кл. 35  услуги на продажба на големо и 

продажба на мало на кафе, ароми на 

кафе, замена за кафе, пијалаци од кафе 

со млеко, пијалаци што се на основа на 

кафе  

 

(111)  30672  (151)  21/04/2022 

(210)  TM  2021/858 (220)  11/08/2021 

(181)  11/08/2031 

(450)  30/04/2022 
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(732)  Прехранбена индустрија 

ВИТАМИНКА А.Д. ул.„Леце Котески“ бр. 

23, 7500, Прилеп, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  светло и темно кафена, зелена, 

темно црвена, розова, бела, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чоколади, темно чоколадо  

 

(111)  30671  (151)  21/04/2022 

(210)  TM  2021/859 (220)  11/08/2021 

(181)  11/08/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Прехранбена индустрија 

ВИТАМИНКА А.Д. ул.„Леце Котески“ бр. 

23, 7500, Прилеп, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  светло и темно кафена, жолта, 

зелена, розова, бела, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чоколади, млечно чоколадо со 

лешници  

 

(111)  30670  (151)  21/04/2022 

(210)  TM  2021/860 (220)  11/08/2021 

(181)  11/08/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Прехранбена индустрија 

ВИТАМИНКА А.Д. ул.„Леце Котески“ бр. 

23, 7500, Прилеп, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  кафена, жолта, црвена, розова, 

бела, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чоколади, млечно чоколадо со 

паста од лешници  

 

(111)  30669  (151)  21/04/2022 

(210)  TM  2021/861 (220)  11/08/2021 

(181)  11/08/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Прехранбена индустрија 

ВИТАМИНКА А.Д. ул.„Леце Котески“ бр. 

23, 7500, Прилеп, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  
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(591)  светло и темно кафена, црвена, 

сина, жолта, бела, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чоколади, млечно чоколадо со 

бадеми, мед и лешник  

 

(111)  30668  (151)  21/04/2022 

(210)  TM  2021/862 (220)  11/08/2021 

(181)  11/08/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Прехранбена индустрија 

ВИТАМИНКА А.Д. ул.„Леце Котески“ бр. 

23, 7500, Прилеп, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  кафена, зелена, светло и темно 

сина, црвена, бела, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чоколади, млечно чоколадо   

 

(111)  30680  (151)  21/04/2022 

(210)  TM  2021/864 (220)  12/08/2021 

(181)  12/08/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  ЦЕРМАТ ДОО „Новачки пат“ бб, 

7000, Битола, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, светло и темно жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  брашно и производи од жито, леб, 

производи од тесто и слатки, квасец, 

прашок за печење, пити, тесто за печива, 

лиснати теста, смрзнати лиснати теста, 

полнети лиснати теста, пецива од лиснати 

теста  

кл. 35  рекламирање: водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи; услуги при увоз-

извоз и трговија на големо и мало со: 

брашно и производи од жито, леб, 

производи од тесто и слатки, квасец, 

прашок за печење, пити, тесто за печива, 

лиснати теста, смрзнати лиснати теста, 

полнети лиснати теста, пецива од лиснати 

теста  

 

(111)  30681  (151)  21/04/2022 

(210)  TM  2021/865 (220)  12/08/2021 

(181)  12/08/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  ЦЕРМАТ ДОО „Новачки пат“ бб, 

7000, Битола, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, црвена, зелена 

(551)  индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 29  конзервирано, смрзнато, сушено и 

варено овошје и зеленчук  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи; услуги при увоз-

извоз и трговија на големо и мало со: 

конзервирано, смрзнато, сушено и варено 

овошје и зеленчук  

 

(111)  30682  (151)  21/04/2022 

(210)  TM  2021/866 (220)  12/08/2021 

(181)  12/08/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  ЦЕРМАТ ДОО „Новачки пат“ бб, 

7000, Битола, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, сина, жолто - златна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  риба, замрзнати рибини производи, 

риба (производи за исхрана направени од 

риба), риба (филети од риба), риби 

(посолени риби), риби во конзерви  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи; услуги при увоз-

извоз и трговија на големо и мало со: 

риба, замрзнати рибини производи, риба 

(производи за исхрана направени од 

риба), риба (филети од риба), риби 

(посолени риби), риби во конзерви  

 

(111)  30683  (151)  21/04/2022 

(210)  TM  2021/867 (220)  12/08/2021 

(181)  12/08/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Борис Какуринов and Илчо 

Нечовски ул.„Никола Тесла“ бр. 18/1-18, 

1000, Скопје, MK and ул.Франклин 

Рузвелт 6/6, 1000, Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  во сите бои и комбинации 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  звучни записи и видео записи, сите 

вклучени во оваа класа, носачи на тон, 

носачи на слика, носачи на звук и слики, 

снимени цедеа со музика  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи: он-лајн услуги на продавници за 

малопродажба на музички записи за звук, 

продавници за подароци (gift shops) и 

публикации; промотивен маркетинг, услуги 

на музички здруженија, имено 

промовирање на интересите на музичари, 

пејачи, текстописци, музички изведувачи и 

уметници; организирање он-лајн изложби 

и изложби за комерцијални и рекпамни 

цели во областа на музиката, музички 

концерти, видеа; организација на 

промоции со употреба на аудио-визуелни 

медиуми, подготвување аудио-визуелни 

презентации за музичко рекпамирање; 

организирање и спроведување на саеми и 

изложби во областа на музиката и 

забавата, за комерцијални и рекламни 

цели; промовирање на производи и услуги 

на други и овозможување, спонзори да ги 
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поврзат производите и услугите со 

концерти и музички настани; промовирање 

на производи и услуги на трети лица преку 

подготвување и поставување на реклами 

во електронски медиуми на кои се 

пристапува преку глобална компјутерска 

мрежа; он-лајн нарачки на CD-а, DVD-а, 

дискови, касети, аудио и видео ленти, 

видео игри; он-лајн нарачки за снимена 

музика и аудио-визуелна содржина 

спремна за превземање; он-лајн нарачки 

на козметички производи, часовници 

накит, кондиторски производи, вода, 

напитоци, пиво, фотографии, облека, 

обувки и капи, текстилни производи, 

промотивни материјали, како нотеси, 

чадори, канцелариски материјали, 

спортски производи, декорации, играчки  

кл. 41  услуги за забава, во смисла на 

настапи во живо од страна на музичка 

група; филмска, звучна и телевизиска 

продуција, спроведување на концерти, 

забавни манифестации, културни настани 

и спроведување на прослави, спортски и 

културни активности, објавување и 

уредување на печатени материјали; 

организирање и продукција на музички 

настани; изведба во живо на музички 

бендови, продукција на звучни и видео 

снимки  

 

(111)  30684  (151)  21/04/2022 

(210)  TM  2021/872 (220)  13/08/2021 

(181)  13/08/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  ЦЕРМАТ ДОО ул. Новачки пат бб, 

7000, Битола, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

GALLO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, месни производи, живина, 

пилешки производи, производи за исхрана 

направени од живина, смрзнати пилешки 

производи  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; услуги на увоз - извоз и 

трговија на големо и мало со: месо, месни 

производи, живина, пилешки производи, 

производи за исхрана направени од 

живина, смрзнати пилешки производи  

 

(111)  30667  (151)  21/04/2022 

(210)  TM  2021/876 (220)  17/08/2021 

(181)  17/08/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  The Coca-Cola Company One Coca-

Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

FREESTYLE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  машини за издавање (dispensing 

machines); машини за автоматско 

издавање (automatic dispensing machines); 

машини за подготовка на пијалоци; 

апарати за подготовка на ладни пијалоци; 

машини за правење газирани пијалоци  

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

производство на пареа, ладење, и 

наменети за снабдување со вода; ладилни 

единици за издавање пијалоци; апарати за 

издавање разладени пијалоци; апарати за 

греење и ладење за издавање топли и 

ладни пијалоци; апарати за ладење 

пијалоци  

кл. 32  пива; минерални и газирани води и 

други неалкохолни пијалоци; овошни 

пијалоци и овошни сокови; сирупи и 

останати средства за правење пијалоци  
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(111)  30706  (151)  21/04/2022 

(210)  TM  2021/877 (220)  17/08/2021 

(181)  17/08/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги ДЕВОЛЛИ 

ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје ул. 

Љубљанска бр.5, Скопје, MK 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, бела, кафена, виолетова, 

жолта, златна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, кафе (пијалаци што се на 

основа на кафе), екстракти од кафе, 

замена за кафе  

 

(111)  30707  (151)  21/04/2022 

(210)  TM  2021/878 (220)  17/08/2021 

(181)  17/08/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги ДЕВОЛЛИ 

ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје ул. 

Љубљанска бр.5, Скопје, MK 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, бела, кафена, виолетова, 

жолта, златна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, кафе (пијалаци што се на 

основа на кафе), екстракти од кафе, 

замена за кафе  

 

(111)  30704  (151)  21/04/2022 

(210)  TM  2021/879 (220)  17/08/2021 

(181)  17/08/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги ДЕВОЛЛИ 

ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје ул. 

Љубљанска бр.5, Скопје, MK 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, црна, бела, жолта, кафена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 30  кафе, кафе (пијалаци што се на 

основа на кафе), екстракти од кафе, 

замена за кафе  

 

(111)  30705  (151)  21/04/2022 

(210)  TM  2021/880 (220)  17/08/2021 

(181)  17/08/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги ДЕВОЛЛИ 

ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје ул. 

Љубљанска бр.5, Скопје, MK 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена, бела, кафена, жолта, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, кафе (пијалаци што се на 

основа на кафе), екстракти од кафе, 

замена за кафе  

 

(111)  30685  (151)  21/04/2022 

(210)  TM  2021/882 (220)  18/08/2021 

(181)  18/08/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Novartis AG 4002 Basel, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

„Србо Томовиќ“ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

TILOBRASTIL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за човечка 

употреба  

 

(111)  30703  (151)  21/04/2022 

(210)  TM  2021/884 (220)  19/08/2021 

(181)  19/08/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Друштво за угостителство 

трговија и услуги КАЗА МЕКСИКАНА 

ДООЕЛ Скопје 

Кеј 13-ти Ноември бр. 8 К-1, Скопје, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  бледокафена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци, служење храна и пијалаци, 

ресторани (со мексиканска храна и 

пијалаци), ресторани со самопослужување 

(со мексиканска храна и пијалаци) 

  

 

(111)  30723  (151)  20/04/2022 

(210)  TM  2021/890 (220)  23/08/2021 

(181)  23/08/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Друштво за трговија на големо и 

мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ 

експорт-импорт Скопје ул. Васил 

Ѓоргов бр. 16/1 мансарда 1, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, црна, златна 

(551)  индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работата, канцелариски 

работи  

 

(111)  30728  (151)  20/04/2022 

(210)  TM  2021/891 (220)  24/08/2021 

(181)  24/08/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Kyndryl, Inc One Vanderbilt Avenue, 

15th Floor, New York, New York 10017, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

KYNDRYL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутери; квантни компјутери; 

компјутерски хардвер и компјутерски 

софтвер; компјутерски хардвер и 

компјутерски софтвер за анализа на 

информатичка технологија и управување 

со податоци; компјутерски хардвер и 

компјутерски софтвер за развој на 

апликации; компјутерски хардвер и 

компјутерски софтвер за обработка на 

податоците во облак (cloud computing); 

компјутерски хардвер и компјутерски 

софтвер за когнитивна обработка; 

компјутерски хардвер и компјутерски 

софтвер за вештачка интелигенција; 

компјутерски хардвер и компјутерски 

софтвер за технологија на синџир на 

блокови (blockchain technology); 

компјутерски хардвер и компјутерски 

софтвер за квантна обработка и квантно 

програмирање; компјутерски хардвер, 

имено единици со магнетна лента 

(обработка на податоци), магнетни ленти, 

печатени кола, интегрирани кола, 

тастатури за компјутери, компакт дискови 

(аудио-видео), оптички дискови, 

компјутерски спојки (обработка на 

податоци), дискети, носител на магнетни 

податоци; компјутерски хардвер, имено 

видео екрани, скенери, печатачи, 

интерфејси (обработка на податоци), 

читачи (обработка на податоци), софтвер 

(снимени програми), микропроцесори, 

модеми, монитори, компјутери, 

компјутерски мемории, компјутерски 

периферни уреди; адаптери за компјутери; 

компоненти за компјутери; опрема за 

обработка на податоци; апарат за 

обработка на податоци за управување со 

податоци и информации; полупроводници; 

машински читливи електронски медиуми; 

магнетни дискови; дискови; магнетофони; 

машини за пресметување; фискални каси; 

машини за факсимил; видео рекордери; 

видео касети; електрични батерии; 

компјутерски чипови; плочки со кола; 

компјутерски хардвер, имено, сервери за 

компјутерски комуникации; куќишта за 

компјутер; табли за компјутерски 

интерфејс; компјутерски кабли и делови од 

компјутерски кабли; компјутерски факс 

модем картички; додатоци за компјутер, 

имено, филтри за екран, подлоги за 

глувци, радио пејџери, управувачи 

(joysticks); преобразувачи на енергија, 

имено, дигитални на аналогни, аналогни 

на дигитални и постепени (step-by-step) 

прекинувачи на напон; компјутерски 

глувци; картички за интегрирано коло и 

паметни картички; адаптери за 

интегрирано коло и адаптери за паметни 

картички; читачи за картички за 

интегрирано коло и паметни картички; 

микрокомпјутери; напојувачи со 

електрична енергија; проектори; 

далечински управувачи за компјутери; 

штитници од нагло зголемување на 

волтажа и непрекинато напојување; 

терминали за продажба; компјутерски 

сервери; уреди за складирање компјутери, 
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имено, подсистеми со голема брзина на 

складирање и резервирање копија 

(backup) на електронски податоци, 

локално или преку телекомуникациска 

мрежа; компјутерски програми и 

компјутерски софтвер кои се снимени и 

можат да се преземат; софтверски видео 

игри; софтвер и програми за компјутерски 

оперативен систем; компјутерски софтвер 

што се користи за пристап до глобална 

компјутерска мрежа; компјутерски софтвер 

што се користи за управување со 

документи; компјутерски софтвер што се 

користи за управување со бази на 

податоци; компјутерски софтвер што се 

користи за лоцирање, преземање и 

примање текст, електронски документи, 

графички и аудиовизуелни информации за 

внатрешни компјутерски мрежи во рамки 

на претпријатие и глобални компјутерски 

мрежи на локално и широко подрачје; 

компјутерски софтвер што се користи за 

развој на софтвер и веб-пишување (web 

authoring) и кориснички прирачници во 

електронски формат, кои се продаваат 

како целина со овие производи; 

компјутерски софтвер за употреба при 

контрола на работата и извршувањето на 

компјутерските системи, програми и 

мрежи; компјутерски софтвер за употреба 

при поврзување на различни компјутерски 

мрежи и системи, компјутерски сервери и 

уреди за складирање; компјутерски 

софтвер за поврзување на компјутери и за 

овозможување на обработка на податоци 

преку глобално достапна мрежа; 

компјутерски софтвер за управување со 

хардвер, софтвер и процеси кои постојат 

во рамките на информатичката 

технологија; компјутерски системи кои 

комбинираат хардвер и софтвер за 

употреба во управување и анализа на 

податоци и дигитални прирачници со 

инструкции кои се продаваат како целина 

со овие производи; систем за обработка 

на податоците во облак (cloud computing), 

имено мрежна интеграција на компјутерски 

хардвер и софтвер за динамично 

обезбедување, виртуелизација и мерење 

на потрошувачката на компјутерски 

ресурси; снимен или софтвер за 

обработка на податоци во облак кој може 

да се преземе, за распоредување и 

управување со виртуелни машини на 

платформа за обработка на податоци во 

облак (cloud computing); компјутерски 

системи, имено, компјутерски хардвер и 

компјутерски софтвер за развој и 

интегрирање на вештачка интелигенција, 

имено, машинско учење, длабоко учење и 

обработка на природен јазик, способен за 

собирање, организирање и анализа на 

податоци; компјутерски системи, имено, 

компјутерски хардвер и компјутерски 

софтвер за интегрирање на обработка на 

природен јазик (Natural Language 

Processing (NLP)), компјутерска 

лингвистика (Computational Linguistics 

(CL)), пронаоѓање информации 

(Information Retrieval (IR)) и машинско 

учење (Machine Learning (ML)) кој е 

способен да ги разбере општите човечки 

прашања и да формулира одговори; 

компјутерски софтвер за развој, градење и 

работа на апликации синџир блокови 

(blockchain applications); компјутерски 

хардвер и компјутерски софтвер за развој 

и тестирање на квантни алгоритми; 

документација и упатства за употреба 

снимени на електронски медиуми кои се 

читаат на машина а се однесуваат на 

компјутери или компјутерски програми; 

електронски изданија; електронски 

изданија за компјутерски медиуми, имено, 

прирачници за корисник, упатства, 

брошури, информативни листови, писмени 
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презентации и наставни материјали, во 

областа на компјутери, компјутерска 

мрежа, компјутерско складирање, 

компјутерски оперативни системи, 

информатичка технологија, управување со 

бази на податоци, обработка на 

податоците во облак (cloud computing), 

вештачка интелигенција, технологија на 

синџир на блокови (blockchain technology) 

и квантна обработка  

кл. 37  градежна конструкција; услуги на 

инсталација и поправка при обработка на 

податоци (computing), одржување на 

компјутерски хардвер; помош од страна на 

програмери при обработка на податоци; 

дизајн, инсталација и одржување на 

компјутерски хардвер за компјутерски 

мрежи; услуги на техничка поддршка, 

имено, решавање проблеми со 

компјутерски хардвер  

кл. 42  компјутерско програмирање; 

софтвер како сервис (SaaS) услуги со 

софтвер за управување со податоци; 

софтвер како сервис (SaaS) услуги со 

софтвер за обработка на податоците во 

облак (cloud computing); софтвер како 

сервис (SaaS) услуги со софтвер за 

вештачка интелигенција; софтвер како 

сервис (SaaS) услуги со софтвер за 

когнитивна обработка; софтвер како 

сервис (SaaS) услуги со софтвер за за 

технологија на синџир на блокови 

(blockchain technology);софтвер како 

сервис (SaaS) услуги со софтвер за 

квантна обработка на податоци и квантно 

програмирање; софтвер како сервис 

(SaaS) услуги со софтвер за 

конструирање, анализирање и водење 

квантни програми и квантни алгоритми; 

софтвер како сервис (SaaS) услуги со 

софтвер за развој и тестирање квантни 

алгоритми; услуги за компјутерско 

програмирање и компјутерски 

консултантски услуги за вештачка 

интелигенција; услуги за компјутерско 

програмирање и компјутерски 

консултантски услуги за когнитивна 

обработка на податоци; услуги за 

компјутерско програмирање и компјутерски 

консултантски услуги за управување со 

информации; услуги за компјутерско 

програмирање и компјутерски 

консултантски услуги за управување со 

податоци; услуги за компјутерско 

програмирање и компјутерски 

консултантски услуги за за обработка на 

податоците во облак (cloud computing);  

услуги за компјутерско програмирање и 

компјутерски консултантски услуги за 

технологија на синџир на блокови 

(blockchain technology);  услуги за 

компјутерско програмирање и компјутерски 

консултантски услуги за квантна обработка 

на податоци; услуги за компјутерско 

програмирање и компјутерски 

консултантски услуги за софтвер како 

услуга (SaaS); дизајн, инсталација, 

ажурирање и одржување на компјутерски 

софтвер; компјутерски софтвер и хардвер 

дизајн за други, и консултантски услуги во 

областа на компјутерите; компјутерски 

услуги, имено, дизајнирање, креирање и 

одржување веб -страници за други; 

анализа на компјутерски системи, база на 

податоци и мрежна интеграција, 

компјутерско програмирање за други, за 

употреба во комерцијални интеракции 

преку глобални компјутерски мрежи; 

услуги за техничка поддршка, имено, 

поддршка при проблеми со компјутерски 

програми и софтверски проблеми; дизајн 

на системи за интерконекција на 

компјутерски хардвер и софтвер, имено, 

меѓусебно електронско поврзување на 

компјутери и софтвер; услуги на 

тестирање на компјутерски софтвер и 
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хардвер (контроли на квалитет и технички 

контроли); технички проектни студии во 

областа на компјутерскиот хардвер и 

софтвер; консултантски услуги во областа 

на компјутерскиот хардвер, имено 

консултантски услуги во врска со 

компјутерско истражување и развој; совети 

и консултантски услуги во врска со 

користењето на интернет; изнајмување на 

компјутери и компјутерски софтвер; научни 

и индустриски истражувања, имено 

истражување и развој на нови производи, 

биолошки истражувања, истражувања во 

бактериологија, истражувања во хемија, 

истражувања во нега на убавина, 

истражување во механика, геолошки 

истражувања, технички истражувања, 

фармацевтски истражувања, научни 

истражувања за медицинска намена; 

услуги на информатичка технологија; 

услуги за интеграција на компјутерски 

системи; консултантски услуги во областа 

на дизајн, избор, имплементација и 

употреба на компјутерски хардвер и 

софтверски системи за други; услуги на 

техничка поддршка, имено, поддршка при 

проблеми во дијагностицирање на 

проблеми со компјутерски хардвер и 

компјутерски софтвер; услуги за дизајн на 

компјутерски системи за други; 

интерконекција на компјутерски хардвер и 

софтвер, имено, интеграција на 

компјутерски системи и мрежи; услуги на 

тестирање на компјутерски софтвер и 

хардверски, имено, тестирање на 

компјутерски софтвер, компјутери и 

сервери за да се обезбеди правилно 

функционирање; услуги на обработка на 

податоци во облак (cloud computing), 

имено, мрежно интегрирани компјутерски 

хардверски и софтверски услуги за 

динамично обезбедување, виртуелизација 

и мерење на потрошувачката на 

компјутерски ресурси; обезбедување 

виртуелни компјутерски системи и 

виртуелни компјутерски средини преку 

обработка на податоци во облак (cloud 

computing), дизајн и развој на компјутерски 

софтвер за складирање на податоци во 

облак (cloud storage of data); услуги на 

обезбедување на услуги на хостинг во 

облак (cloud hosting); услуги за 

електронско складирање и обновување на 

податоци; услуги за безбедност на 

податоци  

 

(111)  30686  (151)  21/04/2022 

(210)  TM  2021/893 (220)  25/08/2021 

(181)  25/08/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Hemofarm  A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

bb, 26300, Vršac, RS 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

„Србо Томовиќ“ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

ARKINAZA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  30687  (151)  21/04/2022 

(210)  TM  2021/894 (220)  25/08/2021 

(181)  25/08/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Hemofarm  A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

bb, 26300, Vršac, RS 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

„Србо Томовиќ“ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

ARMYSTOP 
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  30676  (151)  21/04/2022 

(210)  TM  2021/895 (220)  25/08/2021 

(181)  25/08/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  TIRTH AGRO TECHNOLOGY 

PRIVATE LIMITED SHAKTIMAN, Survey 

No 108/1,Plot No B, National Highway 27, 

Near Bharudi Toll Plaza, Bhunava 

(Village), Taluka - Gondal, Raikot-360 311, 

Gujarat, IN 

(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. 7  ротари тилери (Rotary Tillers), делови 

и додатоци за истите, сите видови на 

земјоделски алати што не се рачно 

управувани, резервни делови и сечила 

(делови од машини)  

 

(111)  30688  (151)  21/04/2022 

(210)  TM  2021/896 (220)  26/08/2021 

(181)  26/08/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Pfizer Inc. 235 East 42nd Street, New 

York, New York 10017, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

BESPONSA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции прилагодени за медицинска 

или ветеринарна употреба, храна за 

бебиња; додатоци во исхраната за луѓе и 

животни; фластери, материјали за 

преврзување; материјал за пломбирање 

заби, забарски смоли; дезинфекциони 

средства; препарати за уништување 

штетници; фунгициди, хербициди  

 

(111)  30677  (151)  21/04/2022 

(210)  TM  2021/901 (220)  31/08/2021 

(181)  31/08/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Montres Tudor SA Rue François-

Dussaud 3, Geneva, CH 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

TUDOR 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 14  ѕидни часовници и артикли за 

часовничарство, имено часовници, рачни 

часовници, делови за ѕидни часовници и 

артикли за часовничарство и додатоци за 

часовници и артикли за часовничарство 

кои не се вклучени во други класи, ѕидни 

часовници и други хронометриски 

инструменти, хронометри, хронографи 

(ѕидни часовници и часовничарство), алки 

со часовник, ремчиња за часовници, 

броила (ѕидни часовници и 

часовничарство), кутии и опаковки за 

презентирање на ѕидни часовници и 

часовничарство и накит, механизми за 

часовници и нивни делови; накит; 
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скапоцени камења и полускапоцени 

камења; скапоцени метали и нивни легури; 

игли (накит)  

кл. 35  презентирање на хоролошки и 

хронометриски артикли, артикли од накит 

и паметни часовници на сите 

комуникациски медиуми за малопродажни 

услуги; онлајн рекламирање; 

обезбедување на информации и совети за 

потрошувачите поврзани со хоролошки и 

хронометриски артикли, артикли од накит, 

паметни часовници и артикли за онлајн 

продажба; малопродажни услуги за 

хоролошки и хронометриски артикли, 

артикли од накит и паметни часовници 

преку глобална компјутерска мрежа, 

каталози, пошта и било кои други 

електронски средства; рекламирање, 

маркетинг, и промотивни услуги; рекламни 

и промотивни услуги; дистрибуција на 

промотивен материјал; советодавни 

услуги за рекламирање и маркетинг; 

советодавни услуги поврзани со 

промотивни активности  

кл. 37  услуги за поправање на хоролошки 

и хронометриски артикли, артикли од 

накит и паметни часовници; услуги за 

одржување за хоролошки и хронометриски 

артикли, артикли од накит и паметни 

часовници; услуги за полирање на 

хоролошки и хронометриски артикли и 

артикли од накит; услуги за ремонт на 

хоролошки и хронометриски артикли, 

артикли од накит и паметни часовници; 

услуги за реставрација на хоролошки и 

хронометриски артикли, артикли од накит 

и паметни часовници; услуги на техничка 

контрола за хоролошки и хронометриски 

артикли, артикли од накит и паметни 

часовници; обезбедување на совети и 

информации за сите гореспоменати услуги  

 

(111)  30678  (151)  21/04/2022 

(210)  TM  2021/902 (220)  31/08/2021 

(181)  31/08/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Montres Tudor SA Rue François-

Dussaud 3, Geneva, CH 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 14  ѕидни часовници и артикли за 

часовничарство, имено часовници, рачни 

часовници, делови за ѕидни часовници и 

артикли за часовничарство и додатоци за 

часовници и артикли за часовничарство 

кои не се вклучени во други класи, ѕидни 

часовници и други хронометриски 

инструменти, хронометри, хронографи 

(ѕидни часовници и часовничарство), алки 

со часовник, ремчиња за часовници, 

броила (ѕидни часовници и 

часовничарство), кутии и опаковки за 

презентирање на ѕидни часовници и 

часовничарство и накит, механизми за 

часовници и нивни делови; накит; 

скапоцени камења и полускапоцени 

камења; скапоцени метали и нивни легури; 

игли (накит)  

кл. 35  презентирање на хоролошки и 

хронометриски артикли, артикли од накит 

и паметни часовници на сите 

комуникациски медиуми за малопродажни 
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услуги; онлајн рекламирање; 

обезбедување на информации и совети за 

потрошувачите поврзани со хоролошки и 

хронометриски артикли, артикли од накит, 

паметни часовници и артикли за онлајн 

продажба; малопродажни услуги за 

хоролошки и хронометриски артикли, 

артикли од накит и паметни часовници 

преку глобална компјутерска мрежа, 

каталози, пошта и било кои други 

електронски средства; рекламирање, 

маркетинг, и промотивни услуги; рекламни 

и промотивни услуги; дистрибуција на 

промотивен материјал; советодавни 

услуги за рекламирање и маркетинг; 

советодавни услуги поврзани со 

промотивни активности  

кл. 37  услуги за поправање на хоролошки 

и хронометриски артикли, артикли од 

накит и паметни часовници; услуги за 

одржување за хоролошки и хронометриски 

артикли, артикли од накит и паметни 

часовници; услуги за полирање на 

хоролошки и хронометриски артикли и 

артикли од накит; услуги за ремонт на 

хоролошки и хронометриски артикли, 

артикли од накит и паметни часовници; 

услуги за реставрација на хоролошки и 

хронометриски артикли, артикли од накит 

и паметни часовници; услуги на техничка 

контрола за хоролошки и хронометриски 

артикли, артикли од накит и паметни 

часовници; обезбедување на совети и 

информации за сите гореспоменати услуги  

 

(111)  30570  (151)  28/03/2022 

(210)  TM  2021/906 (220)  02/09/2021 

(181)  02/09/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Друштво за производство, 

трговија иуслуги МАРИЈА ШУЗ ДООЕЛ 

Скопје 

Ферид Мурати бр. 6-1/6, Скопје, MK 

(740)  АДВОКАТСКО ДРУШТВО ИНТЕР 

ПАРТЕС СКОПЈЕ Бул. Крсте Мисирков 

бр.11 ДТЦ Мавровка лам. Ц 2/4, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, бела, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  додатоци против лизгање на 

обувки; облека за мотористи; обувки*; 

сандали за капење; влечки за капење; 

чорапи; чорапи против потење; петици за 

чорапи; berets; баретки; работнички 

комбинезони; женски; околувратици од 

перја или крзно; качкети; трикотажа; 

чизми*; получизми [кратки чизми]; врвови 

на обувки; штитници од пот; прерамки за 

облека [трегери]; врвки за чевли; јаки 

[облека]; заштитни јаки; женски 

маички/поткошули; килоти [облека]; 

округли капи; корсети [женска долна 

облека]; долна облека; качулки [облека]; 

рамки за шапки [скелети]; первази на капи; 

ремени [облека]; шалови; пењоари; 

емпери; пелерини со качулки; кратки 

чорапи; жартели за кратки чорапи; ластици 

за женски чорапи; жартели за чорапи; 

горен дел од чизми, внатрешни ѓонови; 

кошули; предни делови од кошули; предни 

делови од кошули што се прицврстуваат, 

облека*; капи; производи што се носат на 

глава [капи, шапки, украси за коса]; 

метални додатоци за чевли и чизми; крзно 

[облека]; јаки што се вадат; хулахопки; 
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водоотпорни костуми за скијање на вода; 

комбинезони [облека]; долна облека за 

апсорбирање пот; корселети [градник со 

мидер]; костуми; готова облека 

[конфекциска облека]; бебешки гаќички-

пелени; штитници за уши од студ [облека]; 

вратоврски; горни делови на обувки; 

гамаши; брич-панталони; панталони; 

облека за велосипедисти; горна облека 

[наметки]; ракавици [облека]; готови 

постави [делови од облека]; шамии; 

платнени широки појаси; трикотажна 

облека; спојници за кошули; чевли и чизми 

од еспарто [еспарто трева]; женски 

крзнени шалови; обувки за фудбал; 

цилиндри [капи]; габардин [облека]; 

корсети [долна облека]; појаси; калоши; 

елеци; ремени за панталони; 

средновековни женски шамии за на глава; 

обувки за гимнастика; палта; водоотпорна 

облека; хеланки; дресови [облека]; 

здолништа; бебешки комплети [облека]; 

ливреи [покривки]; спортски дресови; 

манжетни; престилки [облека]; муфови 

[облека]; манипули [украсни ленти на 

свештеничка облека]; ракавици без прсти; 

митри [бискупски капи;] влечки; пелерини; 

крзнени наметки [капути]; облека за на 

плажа; обувки за на плажа; ебови за 

облека; пиџами; фустани; дрвени чевли 

[налани]; сандали; гаќи; долги палта; 

потпетици за обувки; тоги; ленти за обувки 

што се зашиваат меѓу долниот и горниот 

дел за зацврстување; униформ;и полнети 

јакни [облека]; јакни [облека]; облека од 

хартија; велови [облека]; капи за капење; 

гаќички за капење; костуми за капење; 

бањарки; лигавчиња што не се од хартија; 

ѓонови за обувки; чевли*; потпетици; 

спортски чевли*; крзнени грејачи за нозе 

што не се на струја; крампони за копачки 

[чевли]; спортски обувки*; панделки за 

коса [облека]; парка [ескимска кратка 

кожена јакна]; комбинезон [здолниште]; 

скијачки чизми; комбинезони [долна 

облека]; боди [женска долна облека]; 

шарени свилени шамии облека за 

гимнастика; облека од имитација на кожа; 

облека од кожа; монтила [куса шпанска 

наметка]; костуми за маскенбал; сари; 

маици со кратки ракави; турбани; 

околувратник со широки краеви што се 

носи како официјална вратоврска; капи за 

туширање; рибарски елеци; ремени за 

носење пари [облека]; ебни шамичиња; 

хартиени капи [облека]; маски за спиење; 

здолнништа-панталони; пончо; саронг; 

ракавици за скијање; хеланки [панталони]; 

фустани со трегери; визири [заштита за 

глава]; килоти; спортски трегер- маици; 

валенки [чизми од валана волна]; 

свештенички одори; фризерски наметки; 

униформи за карате; униформи за џудо; 

трикоа; кимона  

 

(111)  30569  (151)  28/03/2022 

(210)  TM  2021/909 (220)  03/09/2021 

(181)  03/09/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Ангела Николоска ул. Стив 

Наумов 120, Охрид, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  темно сина, сива, портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од 

нив кои не се опфатени со другите кпаси, 

печатени работи, книговезнички 

материјал, фотографии, канцелариски 

материјал; постери; периодични 

публикации; памфлети; нотеси 
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[бележници]; каталози; печатени 

материјали; печатени публикации; 

прирачници [упатства]; брошури; 

проспекти; честитки; билтени; летоци  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи; рекламирање, вклучително и 

онлајн рекпамирање; обезбедување 

онлајн пазар за купувачи и продавачи на 

стоки; услуги на продажба на мало и 

големо со паметни електрични и 

електронски уреди, гаџети, мобилни 

телефони, компјутери, телевизори, како и 

нивни додатоци и аксесоари  

 

(111)  30581  (151)  01/04/2022 

(210)  TM  2021/911 (220)  07/09/2021 

(181)  07/09/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Сотир Сотировски 

ул.„Самоилова“ бр. 116, 1000, Скопје, 

MK 

(740)  Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери ул.Никола Вапцаров 2/4, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  сина, светло сина, портокалова, 

виолетова, зелена, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  комјпутерски хардвер и софтвер за 

автоматско издавање карти за спротски, 

културни, образовни и уметнички настани, 

филмови, музички концерти и други 

забавни настани, во живо  

кл. 35  рекламирање, промоција и услуги 

при продажба на големо и мало на билети 

за спортски, културни, образовни и 

уметнички настани, музички концерти и 

други културно забавни настани, во живо; 

огласување, водење на работење, 

управување со работи, дејности 

(професионални консултации), поддршка 

при организирање дејности (советување 

за организирање на дејностите), 

промоција /продажба за трети лица/, 

поддршка при on-line продажба за трети 

лица, ширење на рекламен материјал, 

изложби (организирање на изложби) во 

комерцијални и рекламни цели, 

изнајмување рекламен простор, on-line 

рекламирање по пат на компјутерска 

мрежа, објавување рекламни текстови, 

рекламирање по пат на радио, 

рекламирање по пат на телевизија, 

пропагандни дејности, проучување на 

пазарот (маркетинг), објавување рекламни 

текстови, рекламни огласи (ширење на 

рекламни огласи), изнајмување рекламен 

простор, односи со јавност  

кл. 41  услуги за резервации на културно 

забавни настани; услуги за резервирање 

седишта и карти; услуги на агенции за 

карти за спортски, културни, образовни и 

уметнички настани, музички концерти и 

други забавни настани, во живо  

 

(111)  30574  (151)  29/03/2022 

(210)  TM  2021/914 (220)  09/09/2021 

(181)  09/09/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  ДПТУ „ЕКСТРА МЕИН“ БОРИС 

ДООЕЛ ул. „Ѓорче Петров“ бр. 4, 

Куманово, MK 

(540)  
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  подготвени производи од месо  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со месни преработки  

 

(111)  30575  (151)  29/03/2022 

(210)  TM  2021/915 (220)  09/09/2021 

(181)  09/09/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  ДПТУ „ЕКСТРА МЕИН“ БОРИС 

ДООЕЛ ул. „Ѓорче Петров“ бр. 4, 

Куманово, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  подготвени производи од месо  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со месни преработки  

 

(111)  30573  (151)  29/03/2022 

(210)  TM  2021/916 (220)  09/09/2021 

(181)  09/09/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  ДПТУ „ЕКСТРА МЕИН“ БОРИС 

ДООЕЛ ул. „Ѓорче Петров“ бр. 4, 

Куманово, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  подготвени производи од месо  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со месни преработки  

 

(111)  30580  (151)  01/04/2022 

(210)  TM  2021/921 (220)  09/09/2021 

(181)  09/09/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Teva Pharmaceuticals Europe B.V. 

Piet Heinkade 107, 1019 GM Amsterdam, 

NL 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

DUONASE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати и 

супстанции  

 

(111)  30572  (151)  28/03/2022 

(210)  TM  2021/924 (220)  10/09/2021 

(181)  10/09/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги ДЕВОЛЛИ 

ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје ул. 

Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, MK 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

KLAN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  информатичка технологија и аудио-

визуелна, мултимедијална и фотографска 

опрема; регистрирана содржина; научни 

истражувања и лабораториски апарати, 
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едукативни средства и симулатори  

кл. 35  услуги за рекламирање, маркетинг 

и промоција  

кл. 38  телекомуникациски услуги; 

обезбедување и изнајмување на 

телекомуникациски структури и опрема  

кл. 41  образовни, забавни и спортски 

услуги; објавување, известување и 

пишување текстови; услуги за резервација 

и резервација на билети за едукативни, 

забавни и спортски актнвности и настани; 

превод и толкување; образование, забава 

и спорт  

 

(111)  30571  (151)  28/03/2022 

(210)  TM  2021/925 (220)  10/09/2021 

(181)  10/09/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги ДЕВОЛЛИ 

ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје ул. 

Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, Скопје, 

MK 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, бела, кафена, жолта, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, кафе (пијалаци што се на 

основа на кафе), екстракти од кафе, 

замена за кафе  

 

(111)  30627  (151)  20/04/2022 

(210)  TM  2021/940 (220)  14/09/2021 

(181)  14/09/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Друштво за трговија, 

производство и услуги МИГ-ПРОМЕТ 

ДООЕЛ Струга 

Населено место без уличен систем 

бр.1/2 индуст-Зона/Драслајца, Струга, 

MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  протеински барови, високо-

протеински енергетски барови, протеински 

барови во облик на шејкови, вегански 

барови со прелив од чоколадо, протеински 

барови со прелив од млечно чоколадо, 

протеински ванила барови со прелив од 

млечно чоколадо  

кл. 32  енергетски напитоци, безалкохолни 

пијалаци за снабдување со енергија, 

енергетски напитоци [не се за медицинска 

употреба], изотонични пијалаци, [не се за 

медицинска употреба], енергетски 

негазирани пијалоци со различни вкусови, 

снек храна, житарици  

кл. 35  рекламирање, водење на 

работење; управување со работата, 

групирање во корист на други, 

овозможувајќи потрошувачите соодветно 

да ги гледаат и купуваат овие стоки; 

услуги при увоз-извоз и продажба на 

големо и мало со: протеински барови, 

високо-протеински енергетски барови, 

протеински барови во облик на шејкови, 

вегански барови со прелив од чоколадо, 

протеински барови со прелив од млечно 

чоколадо, протеински ванила барови со 

прелив од млечно чоколадо, енергетски 

напитоци, безалкохолни пијалаци за 

снабдување со енергија, енергетски 
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напитоци [не се за медицинска употреба], 

изотонични пијалаци, [не се за медицинска 

употреба], енергетски негазирани пијалоци 

со различни вкусови, снек храна, 

житарици, сушено подготвувано овошје и 

зеленчук, јаткасти плодови, семиња, 

зрнести производи што не се опфатени со 

други класи  

 

(111)  30628  (151)  20/04/2022 

(210)  TM  2021/941 (220)  14/09/2021 

(181)  14/09/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Друштво за трговија, 

производство и услуги МИГ-ПРОМЕТ 

ДООЕЛ Струга 

Населено место без уличен систем 

бр.1/2 индуст-Зона/Драслајца, Струга, 

MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  протеински барови, високо-

протеински енергетски барови, протеински 

барови во облик на шејкови, вегански 

барови со прелив од чоколадо, протеински 

барови со прелив од млечно чоколадо, 

протеински ванила барови со прелив од 

млечно чоколадо  

кл. 32  енергетски напитоци, безалкохолни 

пијалаци за снабдување со енергија, 

енергетски напитоци [не се за медицинска 

употреба], изотонични пијалаци, [не се за 

медицинска употреба], енергетски 

негазирани пијалоци со различни вкусови, 

снек храна, житарици  

кл. 35  рекламирање, водење на 

работење; управување со работата, 

групирање во корист на други, 

овозможувајќи потрошувачите соодветно 

да ги гледаат и купуваат овие стоки; 

услуги при увоз-извоз и продажба на 

големо и мало со: протеински барови, 

високо-протеински енергетски барови, 

протеински барови во облик на шејкови, 

вегански барови со прелив од чоколадо, 

протеински барови со прелив од млечно 

чоколадо, протеински ванила барови со 

прелив од млечно чоколадо, енергетски 

напитоци, безалкохолни пијалаци за 

снабдување со енергија, енергетски 

напитоци [не се за медицинска употреба], 

изотонични пијалаци, [не се за медицинска 

употреба], енергетски негазирани пијалоци 

со различни вкусови, снек храна, 

житарици, сушено подготвувано овошје и 

зеленчук, јаткасти плодови, семиња, 

зрнести производи што не се опфатени со 

други класи  

 

(111)  30617  (151)  20/04/2022 

(210)  TM  2021/948 (220)  17/09/2021 

(181)  17/09/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Друштво за туризам и услуги ЦЕЛ 

СВЕТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

ул. Дебарца 15, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  портокалова, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 39  организирање патувања, 

резервации за патувања, превезување 

патници  

 

(111)  30618  (151)  20/04/2022 

(210)  TM  2021/949 (220)  17/09/2021 

(181)  17/09/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  ВИНАРИЈА СТОБИ ДООЕЛ увоз-

извоз Градско АВТОПАТ бр. 2, Градско, 

MK 

(740)  Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери ул.Никола Вапцаров 2/4, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, бела, жолта, кафена, крем, 

розева, сива, портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво), 

вино  

кл. 35  рекламирање, услуги при продажба 

на големо и мало со вино  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалоци  

 

(111)  30629  (151)  20/04/2022 

(210)  TM  2021/951 (220)  20/09/2021 

(181)  20/09/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Друштво за трговија на големо и 

мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ 

експорт-импорт Скопје ул. Васил 

Ѓоргов бр. 16/1 масандра 1, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, црна, златна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работата, канцелариски 

работи   

 

(111)  30630  (151)  20/04/2022 

(210)  TM  2021/952 (220)  20/09/2021 

(181)  20/09/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Друштво за трговија на големо и 

мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ 

експорт-импорт Скопје ул. Васил 

Ѓоргов бр. 16/1 масандра 1, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, црна, златна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работата, канцелариски 

работи   

 

(111)  30631  (151)  20/04/2022 

(210)  TM  2021/953 (220)  20/09/2021 

(181)  20/09/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Друштво за трговија на големо и 

мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ 

експорт-импорт Скопје ул. Васил 

Ѓоргов бр. 16/1 масандра 1, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  златна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работата, канцелариски 

работи   
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(111)  30632  (151)  20/04/2022 

(210)  TM  2021/957 (220)  21/09/2021 

(181)  21/09/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС АД 

Скопје Бул. Свети Климент Охридски 

30, 1000, Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

ЕДС 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  електрична енергија; електрична 

енергија од обновливи извори; електрична 

енергија од сончева енергија; електрична 

енергија од моќта на ветерот; електрична 

енергија од моќта на водата; електрична 

енергија од необновливи извори  

кл. 39  дистрибуирање енергија; 

дистрибуција на електрична енергија; 

моделирање на површинска енергија; 

дистрибуција на обновлива енергија; 

складирање на енергија и горива; 

дистрибуција на енергија за греење и 

ладење згради; информативни и 

советодавни услуги во врска со 

дистрибуцијата на енергија  

кл. 40  производство на енергија; 

генерирање на енергија; производство на 

енергија од електрани; производство на 

електрична енергија од сончева енергија; 

производство на електрична енергија од 

енергијата на ветерот; производство на 

енергија од хидроцентрали; производство 

на електрична енергија од геотермална 

енергија; производство на електрична 

енергија од бранова енергија; подготовка 

на електронски кола со шема на 

површинска енергија; информативни и 

советодавни услуги поврзани со 

производство на електрична енергија  

 

(111)  30633  (151)  20/04/2022 

(210)  TM  2021/958 (220)  21/09/2021 

(181)  21/09/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС АД 

Скопје Бул. Свети Климент Охридски 

30, 1000, Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  црна, сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  електрична енергија; електрична 

енергија од обновливи извори; електрична 

енергија од сончева енергија; електрична 

енергија од моќта на ветерот; електрична 

енергија од моќта на водата; електрична 

енергија од необновливи извори  

кл. 39  дистрибуирање енергија; 

дистрибуција на електрична енергија; 

моделирање на површинска енергија; 

дистрибуција на обновлива енергија; 

складирање на енергија и горива; 

дистрибуција на енергија за греење и 

ладење згради; информативни и 

советодавни услуги во врска со 

дистрибуцијата на енергија  

кл. 40  производство на енергија; 

генерирање на енергија; производство на 

енергија од електрани; производство на 

електрична енергија од сончева енергија; 

производство на електрична енергија од 

енергијата на ветерот; производство на 

енергија од хидроцентрали; производство 

на електрична енергија од геотермална 

енергија; производство на електрична 

енергија од бранова енергија; подготовка 

на електронски кола со шема на 
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површинска енергија; информативни и 

советодавни услуги поврзани со 

производство на електрична енергија  

 

(111)  30634  (151)  20/04/2022 

(210)  TM  2021/959 (220)  21/09/2021 

(181)  21/09/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Colgate-Palmolive Company 300 

Park Avenue, New York, New York 10022, 

US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

SPARKLE DIAMONDS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  немедицинска паста за заби  

 

(111)  30635  (151)  20/04/2022 

(210)  TM  2021/961 (220)  22/09/2021 

(181)  22/09/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги АСПЕКТУС ФАРМА 

ДОО експорт-импорт с. Бунарџик, 

Илинден ул. 103 бр. блок 17/ТИРЗ 

БУНАРЏИК ИЛИНДЕН , 1000, Скопје, MK 

(540)  

НЕУРОСПЕКТ 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

кл. 35  услуги при продажба на 

фармацевтски производи  

 

(111)  30636  (151)  20/04/2022 

(210)  TM  2021/962 (220)  22/09/2021 

(181)  22/09/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги АСПЕКТУС ФАРМА 

ДОО експорт-импорт с. Бунарџик, 

Илинден ул. 103 бр. блок 17/ТИРЗ 

БУНАРЏИК ИЛИНДЕН, 1000, Скопје, MK 

(540)  

NEUROSPECT 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

кл. 35  услуги при продажба на 

фармацевтски производи  

 

(111)  30637  (151)  20/04/2022 

(210)  TM  2021/963 (220)  22/09/2021 

(181)  22/09/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Друштво за производство, 

трговија, транспорт и услуги ТАРА 

ФАРМ ДООЕЛ експорт-импорт 

Беловиште Гостивар ул. Беловиште бр. 

12, Беловиште, Гостивар, MK 

(540)  

EVEROLIMUS ETHYPHARM 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  30638  (151)  20/04/2022 

(210)  TM  2021/964 (220)  22/09/2021 

(181)  22/09/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Prima namještaj d.o.o. Ulica 

Velimira Škorpika 22, 10 000, Zagreb, HR 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

PRIMA MEBEL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 20  мебел и опрема за домаќинство  

кл. 35  трговија на големо и мало со мебел  

кл. 37  услуги за монтирање на мебел  

кл. 39  услуги за испорака на мебел  
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кл. 42  услуги на дизајн на ентериери, како 

и информации и советодавни услуги во 

врска со тоа  

 

(111)  30645  (151)  21/04/2022 

(210)  TM  2021/970 (220)  23/09/2021 

(181)  23/09/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Shenzhen Kanion Appliance Co., 

Limited 2017-2020, HAI WAI LIAN YI 

BUILDING, NO.12, YING CHUN ROAD, JIA 

BEI, NAN HU, LUOHU DISTRICT, 

SHENZHEN CITY, CN 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(591)  црвена, бела, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  апарати за ладење на воздухот, 

инсталации за климатизација, инсталации 

за филтрирање на воздух, вентилатори 

[климатизација], апарати за климатизација, 

апарати и машини за прочистување на 

воздухот, уреди и апарати за вентилација 

[климатизација], одвлажнувачи на воздух, 

клима уреди, клима уреди за индустриска 

намена, инсталации за централна 

климатизација за индустриска намена  

 

(111)  30646  (151)  21/04/2022 

(210)  TM  2021/975 (220)  24/09/2021 

(181)  24/09/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Интернационален Картичен 

Систем АД Скопје бул. Кузман 

Јосифовски Питу бр. 1, Скопје, MK 

(540)  

cPay 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  финансиски работи, монетарни 

работи  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 42  научни и технолошки услуги, 

истражување и планирање кои се 

однесуваат на истите, проектирање и 

развој на компјутерски хардвер и софтвер  

 

(111)  30647  (151)  21/04/2022 

(210)  TM  2021/976 (220)  24/09/2021 

(181)  24/09/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Друштво за трговија и 

компјутерски услуги ИНТЕЛЕГЕНТ 

НЕТВОРК СОЛУШН ДОО Скопје ул. 4, 

бр. 95 Бардовци, Карпош, Скопје, MK 

(740)  Никола Апостоловски, адвокат ул. 

Јане Сандански бр. 63/2, Тетово 

(540)  

GEOTARGET 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  научни, наутички, геодетски, 

фотографски, кинематографски и оптички 

апарати и инструменти, мерење, 

сигнализирање, проверка (контрола), 

апарати и инструменти за спроведување, 

вклучување и исклучување, 

трансформирање, акумулирање; апарати 

за снимање, пренос или репродукција на 

звук или слика; магнетски носачи на 

податоци, дискови за снимање; машини за 

сметање, опрема за обработка на 

податоци и компјутери  

кл. 35  рекламирање; водење на 



 

 

205 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini  Бр./Nr.  4/2022 - 30/04/2022  
 

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)  30648  (151)  21/04/2022 

(210)  TM  2021/977 (220)  24/09/2021 

(181)  24/09/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Друштво за трговија и 

компјутерски услуги ИНТЕЛЕГЕНТ 

НЕТВОРК СОЛУШН ДОО Скопје ул. 4, 

бр. 95 Бардовци, Карпош, Скопје, MK 

(740)  Никола Апостоловски, адвокат ул. 

Јане Сандански бр. 63/2, Тетово 

(540)  

 

(591)  портокалова, нијанси на 

портокалова, кафена, нијанси на кафена, 

црна, зелена  

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  научни, наутички, геодетски, 

фотографски, кинематографски и оптички 

апарати и инструменти, мерење, 

сигнализирање, проверка (контрола), 

апарати и инструменти за спроведување, 

вклучување и исклучување, 

трансформирање, акумулирање; апарати 

за снимање, пренос или репродукција на 

звук или слика; магнетски носачи на 

податоци, дискови за снимање; машини за 

сметање, опрема за обработка на 

податоци и компјутери  

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)  30649  (151)  21/04/2022 

(210)  TM  2021/978 (220)  24/09/2021 

(181)  24/09/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Hemofarm  A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

bb, 26300, Vršac, RS 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

„Србо Томовиќ“ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

DIAGLET 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  30650  (151)  21/04/2022 

(210)  TM  2021/979 (220)  24/09/2021 

(181)  24/09/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Hemofarm  A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

bb, 26300, Vršac, RS 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

„Србо Томовиќ“ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

DIAGLO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  30651  (151)  21/04/2022 

(210)  TM  2021/980 (220)  24/09/2021 

(181)  24/09/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Hemofarm  A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

bb, 26300, Vršac, RS 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

„Србо Томовиќ“ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

DIATER 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  30652  (151)  21/04/2022 

(210)  TM  2021/981 (220)  24/09/2021 

(181)  24/09/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Novartis AG 4002 Basel, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

„Србо Томовиќ“ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

LYRCONTIME 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за човечка 

употреба  

 

(111)  30653  (151)  21/04/2022 

(210)  TM  2021/982 (220)  24/09/2021 

(181)  24/09/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Novartis AG 4002 Basel, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

„Србо Томовиќ“ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

LYRCONTAID 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за човечка 

употреба  

 

(111)  30654  (151)  21/04/2022 

(210)  TM  2021/985 (220)  28/09/2021 

(181)  28/09/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Тhe Procter & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati 

Ohio 45202, US 

(740)  Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери ул. Никола Вапцаров бр. 2/4, 

1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, црвена, светло зелена, темно 

зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за белење и други 

супстанции за перење на алишта; 

препарати за чистење, полирање, 

одмастување и абразивни средства; 

сапуни, препарати за миење садови, 

марамчиња за бришење импрегнирани со 

средства за чистење  

кл. 5  антибактериски сапун; сапун за 
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дезинфекција; средства за дезинфекција 

за хигиенски цели; антибактериски 

средства за миење раце; биоциди, 

фунгициди и хербициди; гермициди  

кл. 21  предмети за чистење, крпи, прибор 

за чистење, сунѓери, чистачи за прашина, 

челична волна, бришачи за подови 

(мопови), перничиња за чистење, четки 

(освен сликарски четки и четкички)  

 

(111)  30661  (151)  21/04/2022 

(210)  TM  2021/986 (220)  28/09/2021 

(181)  28/09/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Прехранбена индустрија 

ВИТАМИНКА А.Д. ул.„Леце Котески“ бр. 

23, 7500, Прилеп, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  црвена, жолта, портокалова, 

кафена, зелена, бела, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  производи на база на житарки 

(грицки) од експандиран пченкарен гриз со 

кикиритки со екстремно лут вкус  

 

(111)  30662  (151)  21/04/2022 

(210)  TM  2021/987 (220)  28/09/2021 

(181)  28/09/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Прехранбена индустрија 

ВИТАМИНКА А.Д. ул.„Леце Котески“ бр. 

23, 7500, Прилеп, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  црвена, жолта, портокалова, зелена, 

бела, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  производи на база на житарки 

(грицки) од експандиран пченкарен гриз со 

кикиритки  

 

(111)  30663  (151)  21/04/2022 

(210)  TM  2021/988 (220)  28/09/2021 

(181)  28/09/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Прехранбена индустрија 

ВИТАМИНКА А.Д. ул.„Леце Котески“ бр. 

23, 7500, Прилеп, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  
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(591)  црвена, жолта, портокалова, 

кафена, зелена, бела, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  производи на база на житарки 

(грицки) од експандиран пченкарен гриз со 

кикиритки со вкус на лута пиперка  

 

(111)  30655  (151)  21/04/2022 

(210)  TM  2021/989 (220)  29/09/2021 

(181)  29/09/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Teva Pharmaceuticals Europe B.V. 

Piet Heinkade 107, Amsterdam 1019 GM , 

NL 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

FOROBEC 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати и 

супстанции  

 

(111)  30656  (151)  21/04/2022 

(210)  TM  2021/990 (220)  29/09/2021 

(181)  29/09/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Teva Pharmaceuticals Europe B.V. 

Piet Heinkade 107, Amsterdam 1019 GM , 

NL 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

FOROBEX 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати и 

супстанции  

 

(111)  30657  (151)  21/04/2022 

(210)  TM  2021/992 (220)  29/09/2021 

(181)  29/09/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги ВАЈС ГРУП ДООЕЛ 

Скопје 

Бул. Партизански одреди бр. 29, 

подрум/лок.9, 1000, Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, зелена, сина, виолетова, 

кафена, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  препарати за употреба како 

додатоци - адитиви во храна за човечка 

употреба, мултифункционален адитив од 

комиње за користење во прехранбена 

индустрија, прехранбени адитиви од 

комиње, додатоци - суплементи во 

исхрана од комиње за немедицински цели  

кл. 30  брашно од комиње, ароматични 

подготовки за исхрана од комиње  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи; водење дејност; водење на 

комерцијални работи; рекламирање; 

ширење на рекламен материјал, 

проспекти, печатени примероци; рекламни 
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огласи; објавување рекламни текстови; 

организирање дејности; проучување на 

пазарот (маркетинг); комерцијална 

администрација; услуги при продажба на 

големо и мало и увоз-извоз со: препарати 

за употреба како додатоци - адитиви во 

храна за човечка употреба, 

мултифункционален адитив од комиње за 

користење во прехранбена индустрија, 

прехранбени адитиви од комиње, 

додатоци -суплементи во исхрана од 

комиње за немедицински цели, 

конзервирано, смрзнато, сушено и варено 

овошје и зеленчук, јаткасто овошје, 

подготвени  

 

(111)  30658  (151)  21/04/2022 

(210)  TM  2021/995 (220)  30/09/2021 

(181)  30/09/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  YETI Coolers, LLC 7601 Southwest 

Pkwy Austin, Texas 78735, US 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

YETI 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 21  прибор за пиење; садови за 

напитоци; чаши за пиење, имено, чаши (за 

вода); кригли; шолји; шолји за кафе; 

филџани за кафе; чаши за кафе, чаши за 

чај и шолји; коктел чаши; мали бокали; 

чаши за пиво; бокали за пиво; шишиња за 

пиење за спорт; бокали; чаши за вино; 

термоси; капаци за чаши; чаши со двоен 

ѕид; чаши за пиење; садови за пиење; 

чаши за вода за употреба како чаши за 

пиење; чаши за патување; изолирани 

чаши; чаши за пиво; сламки за пиење; 

чаши за пиење за бебиња и деца; 

шишиња, продадени празни; спортски 

шишиња продадени празни; шишиња со 

вода за повеќекратна употреба продадени 

празни; шишиња со вода од не рѓосувачки 

челик за повеќекратна употреба, 

продадени празни; чаши за пиење 

продадени со капаци за тоа; капаци со 

отвори за исфрлање млаз за пиење за 

шишиња за вода за повеќекратна 

употреба; чаши со двоен ѕид со капаци и 

сламки; чаши со двоен ѕид со капаци; 

шишиња за вода продадени празни; чаши 

за виски; садови изолирани со топлина; 

сламки за пиење; преносен држач за 

контејнер за пијалоци; чаши за пиење со 

држачи и посебен отвор за пиење за деца; 

чаши за пиење за бебиња и деца и нивни 

делови и делови за монтирање за истите, 

имено, чаши за бебиња и деца продадени 

како единица со писки (отвори за пиење) и 

капаци; чаши за пиење за доенчиња и 

нивни делови и делови за монтирање за 

истите, имено, писки (отвори за пиење) и 

капаци што се продаваат како единица; 

чаши за пиење за деца и нивни делови и 

делови за монтирање за истите, имено, 

чаши за пиење за деца продадени како 

единица со неизолирани капаци; сламки за 

пиење за бебиња и деца; рачки специјално 

прилагодени за прибор за пиење; термоси 

за топла или ладна храна и пијалок; 

изолирани прибори за пиење; изолирани 

садови за напитоци; садови коишто 

задржуваат топлина; изолирани држачи во 

форма на ракав, обвивки за шишиња; 

изолирани држачи во форма на ракав, 

обвивки за лименки за пијалаци; 

термоизолирана обвивка за лименки за да 

ја одржат содржината ладна или топла; 

изолирани држачи во форма на ракав, 

обвивка за тегли, шишиња или лименки; 

држачи со изолирани обвивка изработени 

од нерѓосувачки челик за тегли, шишиња 

или лименки; држачи со изолирана 
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обвивка за чаши за пијалоци; држачи за 

пијалоци од нерѓосувачки челик; држачи за 

лименки и шишиња од нерѓосувачки челик; 

отворачи за шишиња, неелектрични; 

неелектрични отворачи за шишиња; 

отворачи за шишиња; разладни патрони за 

ладење храна и пијалоци; разладни 

патрони што се користат за одржување на 

ладна храна и пијалоци; чинии за хранење 

миленичиња; садови за хранење 

миленичиња; длабоки чинии за хранење и 

пиење за миленичиња; чинии за 

миленичиња; длабоки чинии за вода за 

миленичиња; длабоки чинии за 

миленичиња; длабоки чинии за пиење за 

миленичиња; пластични кофи; садови за 

плакнење; кофи; садови за ладење [кофи 

мраз]; кофи за плакнење; кофи; 

организатор на корпа за алат, имено, 

организатор специјално прилагоден за 

прицврстување на кофа за држење алатки 

и други апарати; соодветни капаци за 

кофи или садови; не-електрични преносни 

кутии за разладување; не-електрични 

преносни ладилници; не-електрични 

преносни торби за ладење; не-електрични 

преносни ранци за разладување; 

изолирани контејнери за храна или 

пијалоци; термоизолирани контејнери за 

пијалоци; изолирани садови за храна или 

пијалоци за домашна употреба; термички 

изолирани садови за храна или пијалоци; 

изолирани кутии за ручек; изолирани 

торби за ручек; кофи за мраз; 

термоизолирани торби за храна или 

пијалоци; изолирани торби за храна или 

пијалоци за домашна употреба; преносни 

сандаци за мраз за храна и пијалоци; 

контејнери со топлинска изолација за 

употреба во домаќинството; контејнери за 

мраз; не-електрични преносни ладилници 

за пијалоци; преносни кутии за ладење, 

неелектрични; термички изолирани 

контејнери за храна; изолирани носачи за 

храна и пијалоци; преносни не-електрични 

ладилници за вода; изолирани диспензери 

за вода; кутии за ручек; вреќички за ручек 

кои не се изработени од хартија; кутии за 

складирање за општа намена за употреба 

во домаќинството; контејнери за храна за 

домаќинство; кутии за ручек; пластични 

садови за складирање за употреба во 

домаќинството; контејнери за употреба во 

кујна; кујнски контејнери; преносливи 

пластични садови за складирање на 

апарати за домаќинство и кујнски апарати; 

преносни контејнери за домаќинства за 

сите намени; контејнери за употреба во 

домаќинството; немодуларни контејнери 

за употреба при транспорт и складирање 

за употреба во домаќинството; пластични 

садови за складирање за домашна 

употреба; не-електрични кујнски 

контејнери кои не се изработени од 

благороден метал; не-метални контејнери 

за храна за домаќинство што се 

заклучуваат; затнувачи за одвод за 

одводи; преносни диспензери за пијалоци; 

сипачи на пијалак за домашна употреба; 

диспензери за вода; послужавници за 

домашни потреби; метални корпи за 

домаќинство; корпи за домаќинство; корпи 

од метал за домаќинство; внатрешни 

послужавници за не-електрични преносни 

ладилници; внатрешни организатори за 

не-електрични преносни ладилници; 

внатрешни кадичиња за не-електрични 

преносни ладилници; внатрешни 

разделувачи за не-електрични преносни 

ладилници; внатрешни кадичиња за кофи; 

внатрешни послужавници за кофи; 

организатори за кофи, имено, организатор 

специјално прилагоден за прицврстување 

на кофа за држење алатки и друг апарати; 

држач со обвивка за шишиња, имено, 

носачи за шишиња за домашна употреба; 
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држачи за шишиња од неопрен, имено, 

носачи за шишиња за домашна употреба; 

ремени специјално прилагодени за 

држење шишиња; торба специјално 

прилагодена за држење шишиња; држач 

за шишиња со обвивка; структурни делови 

и опрема за гореспоменатите производи; 

аксесоари за горенаведените производи  

 

(111)  30716  (151)  20/04/2022 

(210)  TM  2021/1006 (220)  01/10/2021 

(181)  01/10/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Друштво за трговија и услуги 

ЕЦХО ДООЕЛ Скопје ул.„Владимир 

Каваев“ бр. 2-Б, 1000, Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, светло и темно зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  печатени работи, печатени 

материјали, печатени публикации, 

печатени каталози  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи; он-лајн услуги на продавници за 

малопродажба, промотивен маркетинг, 

промовирање на производи и услуги на 

други и овозможување, спонзори да ги 

поврзат производите и услугите; 

промовирање на производи и услуги на 

трети лица преку подготвување и 

поставување на реклами во електронски 

медиуми на кои се пристапува преку 

глобална компјутерска мрежа; е-трговија, 

он-лајн нарачки, претплата за 

телекомуникациски услуги (за други); 

агенции за увоз-извоз; комерцијално 

информативни агенции; односи со јавност, 

бизнис проценки; изготвување на 

рекламни рубрики; статистички податоци; 

маркетинг студии; истражувања за 

дејностите; економски предвидувања; 

консултантски услуги во областа на 

човечки ресурси; советодавни услуги за 

бизнис менаџмент; регрутирање на 

спонзори; организирање на саеми за 

комерцијални или рекламни цели; on-line 

рекламирање по пат на компјутерска 

мрежа; рекламен материјал за 

изнајмување; изнајмување на рекламен 

простор; испитување на јавното мислење; 

презентација на стоки на комуникациски 

медиуми со цел трговија на мало; 

објавување на рекламни текстови; ширење 

на рекламен материјал; рекламирање по 

пат на радио; рекламни огласи; рекламни 

агенции; подготовка и систематизација на 

информации во компјутерски бази на 

податоци; изготвување на состојба на 

сметка; телевизиското рекламирање; 

трговско управување на лиценцирање на 

стоки и услуги, за трети лица; бизнис 

проценки; пребарување на податоци во 

компјутерски датотеки за трети лица; 

услуги поврзани со споредба на цените; 

унапредување на продажбата на стоки и 

услуги на другите со помош на 

доделување на дополнителни поени за 

купувања направени со кредитни картички  

кл. 38  електронски комуникациски услуги 

кои се однесуваат на авторизација на 

кредитни картички; телекомуникации; 

обезбедување на телекомуникациски 

врски со глобалната компјутерска мрежа; 

електронска пошта; услуги на електронска 
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огласна табла [телекомуникациски услуги]; 

испраќање на пораки; електронски услуги; 

комуникации со помош на компјутерски 

терминали; обезбедување на пристап до 

бази на податоци; изнајмување на време 

на пристап до глобалните компјутерски 

мрежи; компјутерски потпомогнат пренос 

на пораки и слики; обезбедување на 

пристап на форуми за разговор на 

интернет (соби за разговор); 

обезбедување на кориснички пристап до 

глобалните компјутерски мрежи; 

пренесување преку сателит; емитување на 

телевизиски програми  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се 

однесуваат на истите, услуги за 

индустриски анализи и истражувања, 

проектирање и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер, издавање на софтвер, 

изработка (концепирање) на софтвери, 

други консултации и понуда на софтвер, 

консултации во врска со сметачи; 

интегриран софтвер дизајниран и развиен 

за управување со лабораториски 

информации и податоци и управување со 

работните процеси, автоматско 

преземање на податоците директно од 

инструментите, следење и управување на 

работните активности и гаранција на 

квалитетот на извршената задача, 

софтвер дизајниран за управување со 

лаборатории и лабораториски инвентар; 

централна база на податоци (изнајмување 

време за пристап до базите на податоци), 

обработка на податоци, компјутерски 

активности; софтверски решенија и 

развивање на апликации за он-лајн 

бизниси; изнајмување веб [интернет] 

сервери, изнајмување компјутерски 

програми, компјутерски бази на податоци 

(обновување компјутерски бази на 

податоци), компјутерски системи, 

компјутерско програмирање; дизајн на веб 

страни  

 

(111)  30717  (151)  20/04/2022 

(210)  TM  2021/1009 (220)  04/10/2021 

(181)  04/10/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  The Coca-Cola Company One Coca-

Cola Plaza Atlanta, Georgia 30313, US 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

COLORFUL PEOPLE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво;минерална и газирана вода и 

други безалкохолни пијалоци;овошни 

пијалоци и овошни џусеви;сирупи и други 

препарати за правење напитоци  

 

(111)  30718  (151)  20/04/2022 

(210)  TM  2021/1010 (220)  04/10/2021 

(181)  04/10/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi Reşitpaşa Mahallesi Eski 

Büyükdere Caddesi No: 4, 34467 Maslak, 

Sariyer, Istanbul, TR 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

ORNISID 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи наменети 

за третман на Trichomoniasis, Amebiasis и 

Giardiasis (lambliasis)   
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(111)  30719  (151)  20/04/2022 

(210)  TM  2021/1011 (220)  04/10/2021 

(181)  04/10/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi Reşitpaşa Mahallesi Eski 

Büyükdere Caddesi No: 4, 34467 Maslak, 

Sariyer, Istanbul, TR 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

CITOLES 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи наменети 

за третман на големи депресивни епизоди, 

панично растројство со или без 

агорафобија, социјално анксиозно 

растројство (социјална фобија), 

генерализирано анксиозно растројство, 

опсесивно-компулсивно растројство (OCD)  

 

(111)  30729  (151)  20/04/2022 

(210)  TM  2021/1019 (220)  04/10/2021 

(181)  04/10/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

bb, 26300, Vršac, RS 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО 

„Србо Томовиќ“ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

PRURIDERM 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  30731  (151)  20/04/2022 

(210)  TM  2021/1020 (220)  04/10/2021 

(181)  04/10/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

bb, 26300, Vršac, RS 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО 

„Србо Томовиќ“ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

SCABEX 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  30732  (151)  20/04/2022 

(210)  TM  2021/1021 (220)  04/10/2021 

(181)  04/10/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

bb, 26300, Vršac, RS 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО 

„Србо Томовиќ“ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

CALCIBET 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  30733  (151)  20/04/2022 

(210)  TM  2021/1022 (220)  04/10/2021 

(181)  04/10/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

bb, 26300, Vršac, RS 
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(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО 

„Србо Томовиќ“ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

FLAVOTHROMBIN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  30679  (151)  21/04/2022 

(210)  TM  2021/1023 (220)  04/10/2021 

(181)  04/10/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО 

„Србо Томовиќ“ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  oблека  

кл. 34  жичен вапоризатор за електронски 

цигари и електронски уреди за пушење; 

тутун, сиров или преработен; производи 

од тутун, вклучувајќи пури, цигари, 

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, 

тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут, 

кретек цигари; тутун во прав; замени за 

тутун (кои не се користат во медицински 

цели); артикли за пушачи, вклучувајќи 

хартија за цигари и туби, филтери за 

цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари 

и пепелници за пушачи, лулиња, џебни 

машинки за мотање на цигари, запалки за 

пушачи; кибрити; стапчиња од тутун, 

производи од тутун за загревање, 

електронски уреди и нивни делови за 

загревање на цигари или тутун со цел за 

ослободување на аеросоли кои содржат 

никотин за инхалација; раствори од течен 

никотин за електронски цигари; 

електронски уреди за пушење; 

електронски цигари; електронски цигари 

како замена за традиционални цигари; 

електронски уреди за инхалација со 

аеросоли кои содржат никотин; орални 

вапоризатори за пушачи, производи од 

тутун и замени за тутун; артикли за 

пушачи за електронски цигари; делови и 

опрема за горенаведените производи кои 

се вклучени во класата 34; апарати за 

гаснење на загреани цигари и пури како и 

загреани стапчиња од тутун; табакери за 

полнење на електронски цигари  

кл. 35  услуги за продажба на мало и online 

услуги за продажба на мало кои се 

однесуваат на производи од тутун за 

загревање, електронски цигари, 

електронски уреди за пушење, 

електронски уреди и нивни делови за 

загревање на цигари или тутун, орални 

вапоризатори, вапоризатори за 

електронски цигари и уреди за пушење, 

табакери за полнење на електронски 

цигари, полначи и докови за полнење за 

гореспоменатите производи, апарати за 

гаснење на загреани цигари и загреани 

стапчиња од тутун, делови и опрема за 

горенаведените производи; услуги за 

продажба на мало и online услуги за 

продажба на мало кои се однесуваат на 

раствори од течен никотин за електронски 

цигари, замени за тутун (кои не се 

користат во медицински цели), артикли за 

пушачи, заштитни кутии, декоративни 

маски и кутии за носење за електронски 

цигари и електронски уреди за пушење, 

прибор за чистење; огласување; маркетинг  

кл. 36  осигурување и финансирање, 
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вклучувајќи финансирање на купување на 

лизинг на електронски цигари, уреди за 

загревање на тутун и електронски уреди за 

пушење  

кл. 41  обезбедување на образование, 

обука и забава  

 

(111)  30725  (151)  20/04/2022 

(210)  TM  2021/1024 (220)  05/10/2021 

(181)  05/10/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Виа Пром доо Охрид ул. Даме 

Груев Л.А. 2/10, 6000, Охрид, MK 

(740)  Адвокатско друштво Јоанидис ул. 

Донбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  тиркизно сино, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  производи од брашно и производи 

од жито, леб, производи од тесто и слатки, 

бисквити  

кл. 35  услуги на малопродажба и 

големопродажба со производи од брашно 

и производи од жито, леб, производи од 

тесто и слатки, бисквити  

 

(111)  30640  (151)  21/04/2022 

(210)  TM  2021/1035 (220)  07/10/2021 

(181)  07/10/2031 

(450)  30/04/2022 

(300)  90/647,331  15/04/2021  US 

(732)  BeiGene, Ltd. c/o Mourant 

Governance Services (Cayman) Limited, 

94 Solaris Avenue, Camana Bay, PO Box 

1348, Grand Cayman, KY1-1108, KY 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(591)  црвена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за третман 

и превенција на канцер, автоимуни и 

воспалителни заболувања, ревматоиден 

артритис, кардиоваскуларни заболувања и 

инфективни заболувања; хемиско-

фармацевтски прапарати за третман и 

превенција на канцер, автоимуни и 

воспалителни заболувања, ревматоиден 

артритис, кардиоваскуларни заболувања и 

инфективни заболувања; лекови во вид на 

фармацевтски препарати за медицински 

цели за третман и превенција на канцер, 

автоимуни и воспалителни заболувања, 

ревматоиден артритис, кардиоваскуларни 

заболувања и инфективни заболувања; 

биолошки препарати за медицински цели 

за третман и превенција на канцер, 

автоимуни и воспалителни заболувања, 

ревматоиден артритис, кардиоваскуларни 

заболувања и инфективни заболувања; 

хемиски препарати за фармацевтски цели 

за третман и превенција на канцер, 

автоимуни и воспалителни заболувања, 

ревматоиден артритис, кардиоваскуларни 

заболувања и инфективни заболувања; 

медикаменти за човечки цели за третман и 
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превенција на канцер, автоимуни и 

воспалителни заболувања, ревматоиден 

артритис, кардиоваскуларни заболувања и 

инфективни заболувања; хемиски 

препарати за медицински цели за третман 

и превенција на канцер, автоимуни и 

воспалителни заболувања, ревматоиден 

артритис, кардиоваскуларни заболувања и 

инфективни заболувања; фармацевтски 

производи што се инјектираат за третман 

и превенција на канцер, автоимуни и 

воспалителни заболувања, ревматоиден 

артритис, кардиоваскуларни заболувања и 

инфективни заболувања; сирови лекови во 

вид на фармацевтски препарати за 

третман и превенција на канцер, 

автоимуни и воспалителни заболувања, 

ревматоиден артритис, кардиоваскуларни 

заболувања и инфективни заболувања; 

биохемиски препарати за медицинска 

употреба за третман и превенција на 

канцер, автоимуни и воспалителни 

заболувања, ревматоиден артритис, 

кардиоваскуларни заболувања и 

инфективни заболувања  

кл. 40  услуги на произведување по 

нарачка во вид на хемиско процесирање и 

произведување на медикаменти и 

фармацевтски производи за третман на 

канцер, автоимуни и воспалителни 

заболувања, ревматоиден артритис, 

кардиоваскуларни заболувања и 

инфективни заболувања  

кл. 42  истражување и развој на нови 

производи за други;технолошки 

истражувања во полето на канцер, 

автоимуни и воспалителни болести, 

ревматоиден артритис, кардиоваскуларни 

заболувања и инфективни 

заболувања;хемиски истражувања; 

спроведување на клинички испитувања за 

други за третман на канцер, автоимуни и 

воспалителни болести, ревматоиден 

артритис, кардиоваскуларни заболувања и 

инфективни заболувања; биолошки 

испитувања; контрола на квалитет за 

третман на канцер, автоимуни и 

воспалителни болести, ревматоиден 

артритис, кардиоваскуларни заболувања и 

инфективни заболувања; складирање на 

електронски податоци; тестирање на 

материјал; обработка во облак [cloud 

computing] што вклучува софтвер за 

употреба во раководење на бази со 

податоци, процесирање на зборови, 

раководење со табеларни пресметки, 

следење; дизајн на пакување  

кл. 44  телемедицински услуги; 

здравствена заштита; домашни услуги за 

опоравување; услуги на салони за 

убавина; услуги за физикална терапија; 

градинарство; ветеринарни услуги; 

здравствено советување; совети за 

фармација, имено фармацевтски совети; 

изнајмување на санитарни инсталации  

 

(111)  30641  (151)  21/04/2022 

(210)  TM  2021/1036 (220)  07/10/2021 

(181)  07/10/2031 

(450)  30/04/2022 

(300)  90/647,320  15/04/2021  US 

(732)  BeiGene, Ltd. c/o Mourant Ozannes 

Corporate Services, 94 Solaris Ave, 

Camana Bay, Grand Cayman, KY1-1108, 

KY 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(591)  црна, црвена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 5  фармацевтски препарати за третман 

и превенција на канцер, автоимуни и 

воспалителни заболувања, ревматоиден 

артритис, кардиоваскуларни заболувања и 

инфективни заболувања; хемиско-

фармацевтски прапарати за третман и 

превенција на канцер, автоимуни и 

воспалителни заболувања, ревматоиден 

артритис, кардиоваскуларни заболувања и 

инфективни заболувања; лекови во вид на 

фармацевтски препарати за медицински 

цели за третман и превенција на канцер, 

автоимуни и воспалителни заболувања, 

ревматоиден артритис, кардиоваскуларни 

заболувања и инфективни заболувања; 

биолошки препарати за медицински цели 

за третман и превенција на канцер, 

автоимуни и воспалителни заболувања, 

ревматоиден артритис, кардиоваскуларни 

заболувања и инфективни заболувања; 

хемиски препарати за фармацевтски цели 

за третман и превенција на канцер, 

автоимуни и воспалителни заболувања, 

ревматоиден артритис, кардиоваскуларни 

заболувања и инфективни заболувања; 

медикаменти за човечки цели за третман и 

превенција на канцер, автоимуни и 

воспалителни заболувања, ревматоиден 

артритис, кардиоваскуларни заболувања и 

инфективни заболувања; хемиски 

препарати за медицински цели за третман 

и превенција на канцер, автоимуни и 

воспалителни заболувања, ревматоиден 

артритис, кардиоваскуларни заболувања и 

инфективни заболувања; фармацевтски 

производи што се инјектираат за третман 

и превенција на канцер, автоимуни и 

воспалителни заболувања, ревматоиден 

артритис, кардиоваскуларни заболувања и 

инфективни заболувања; сирови лекови во 

вид на фармацевтски препарати за 

третман и превенција на канцер, 

автоимуни и воспалителни заболувања, 

ревматоиден артритис, кардиоваскуларни 

заболувања и инфективни заболувања; 

биохемиски препарати за медицинска 

употреба за третман и превенција на 

канцер, автоимуни и воспалителни 

заболувања, ревматоиден артритис, 

кардиоваскуларни заболувања и 

инфективни заболувања  

кл. 40  услуги на произведување по 

нарачка во вид на хемиско процесирање и 

произведување на медикаменти и 

фармацевтски производи за третман на 

канцер, автоимуни и воспалителни 

заболувања, ревматоиден артритис, 

кардиоваскуларни заболувања и 

инфективни заболувања  

кл. 42  истражување и развој на нови 

производи за други;технолошки 

истражувања во полето на канцер, 

автоимуни и воспалителни болести, 

ревматоиден артритис, кардиоваскуларни 

заболувања и инфективни 

заболувања;хемиски истражувања; 

спроведување на клинички испитувања за 

други за третман на канцер, автоимуни и 

воспалителни болести, ревматоиден 

артритис, кардиоваскуларни заболувања и 

инфективни заболувања; биолошки 

испитувања; контрола на квалитет за 

третман на канцер, автоимуни и 

воспалителни болести, ревматоиден 

артритис, кардиоваскуларни заболувања и 

инфективни заболувања; складирање на 

електронски податоци; тестирање на 

материјал; обработка во облак [cloud 

computing] што вклучува софтвер за 

употреба во раководење на бази со 

податоци, процесирање на зборови, 

раководење со табеларни пресметки, 

следење; дизајн на пакување  

кл. 44  телемедицински услуги; 

здравствена заштита; домашни услуги за 

опоравување; услуги на салони за 
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убавина; услуги за физикална терапија; 

градинарство; ветеринарни услуги; 

здравствено советување; совети за 

фармација, имено фармацевтски совети; 

изнајмување на санитарни инсталации  

 

(111)  30730  (151)  20/04/2022 

(210)  TM  2021/1044 (220)  07/10/2021 

(181)  07/10/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  Алкалоид АД Скопје бул. 

Александар Македонски бр. 12, MK 

(540)  

LEFISYO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски проиаводи; препарати 

за ублажување на болка; опиоидни 

аналгетици; лекови за лечење од 

опиоидна зависност  

 

(111)  30659  (151)  21/04/2022 

(210)  TM  2021/1046 (220)  12/10/2021 

(181)  12/10/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  British American Tobacco (Brands) 

Inc 251 Little Falls Drive, Suite 100, 

Wilmington DE 19808-1674, US 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

LUCKY STRIKE UPSIZED 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари;тутун, сиров или 

преработен;тутун за виткање;тутун за 

луле;производи од тутун;замени за тутун 

(не за медицински 

цели);пури;цигарилоси;запалки за цигари 

за пушачи;запалки за пури за 

пушачи;ќибрит;артикли за пушачи;хартија 

за цигари;туби за цигари;филтри за 

цигари;џебни апарати за виткање 

цигари;рачни машини за вбризгување на 

тутун во хартиени туби;електронски 

цигари;течности за електронски 

цигари;производи од тутун наменети за 

загревање  

 

(111)  30639  (151)  21/04/2022 

(210)  TM  2021/1047 (220)  12/10/2021 

(181)  12/10/2031 

(450)  30/04/2022 

(732)  British American Tobacco (Brands) 

Inc 251 Little Falls Drive, Suite 100, 

Wilmington DE 19808-1674, US 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

LUCKIES UPSIZED 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари;тутун, сиров или 

преработен;тутун за виткање;тутун за 

луле;производи од тутун;замени за тутун 

(не за медицински 

цели);пури;цигарилоси;запалки за цигари 

за пушачи;запалки за пури за 

пушачи;ќибрит;артикли за пушачи;хартија 

за цигари;туби за цигари;филтри за 

цигари;џебни апарати за виткање 

цигари;рачни машини за вбризгување на 

тутун во хартиени туби;електронски 

цигари;течности за електронски 

цигари;производи од тутун наменети за 

загревање  
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ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА 
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ / PASQYRA E MARKAVE TREGTARE 

SIPAS KUALIFIKIMIT NDËRKOMBËTAR TË MARKAVE TREGTARE 
 

(510) код во Меѓународната класафикација на трговски марки (Ниченска) / kodi në kualifikimin 
ndërkombëtar të markave tregtare (Niçe) 
(111) регистарски броj / numri i regjistrimit 

 

(510) (111) 

1 30711 

3 30582 

3 30583 

3 30584 

3 30585 

3 30599 

3 30606 

3 30607 

3 30608 

3 30612 

3 30613 

3 30634 

3 30654 

3 30697 

3 30698 

3 30699 

3 30709 

4 30632 

4 30633 

5 30578 

5 30580 

5 30586 

5 30593 

5 30594 

5 30595 

5 30596 

5 30597 

5 30604 

5 30606 

5 30607 

5 30608 

5 30612 

5 30613 

5 30614 

5 30615 

5 30616 

5 30635 

5 30636 

5 30637 

5 30640 

5 30641 

5 30649 

5 30650 

5 30651 

5 30652 

5 30653 

5 30654 

5 30655 

5 30656 

5 30657 

5 30674 

5 30685 

5 30686 

5 30687 

5 30688 

5 30697 

5 30698 

5 30699 

5 30701 

5 30708 

5 30718 

5 30719 

5 30720 

5 30721 

5 30729 

5 30730 

5 30731 

5 30732 

5 30733 

6 30579 

6 30605 

6 30709 

7 30579 

7 30665 

7 30667 

7 30676 

8 30710 

9 30572 

9 30581 

9 30587 

9 30626 

9 30647 

9 30648 

9 30665 

9 30666 

9 30683 

9 30689 

9 30690 

9 30709 

9 30728 

10 30622 

11 30605 

11 30645 

11 30665 

11 30667 

12 30592 

12 30609 

12 30722 

14 30677 

14 30678 

14 30709 

14 30724 

16 30569 

16 30589 

16 30660 

16 30666 

16 30689 

16 30690 

16 30709 

16 30716 

18 30666 

18 30709 

18 30724 

19 30623 

20 30611 

20 30638 

20 30666 

20 30709 

21 30611 

21 30654 

21 30658 

21 30709 

22 30579 

24 30709 

25 30570 

25 30666 

25 30679 

25 30709 

25 30724 

26 30709 

26 30724 

28 30666 

28 30709 

29 30573 

29 30574 

29 30575 

29 30589 

29 30590 

29 30619 

29 30620 
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29 30621 

29 30624 

29 30625 

29 30673 

29 30680 

29 30681 

29 30682 

29 30684 

29 30697 

29 30698 

29 30699 

29 30700 

29 30726 

29 30727 

30 30571 

30 30576 

30 30589 

30 30625 

30 30627 

30 30628 

30 30657 

30 30661 

30 30662 

30 30663 

30 30664 

30 30668 

30 30669 

30 30670 

30 30671 

30 30672 

30 30673 

30 30696 

30 30697 

30 30698 

30 30699 

30 30702 

30 30704 

30 30705 

30 30706 

30 30707 

30 30709 

30 30712 

30 30725 

30 30727 

31 30697 

31 30698 

31 30699 

32 30627 

32 30628 

32 30642 

32 30643 

32 30667 

32 30673 

32 30709 

32 30713 

32 30714 

32 30717 

33 30588 

33 30618 

33 30696 

34 30591 

34 30610 

34 30639 

34 30659 

34 30679 

34 30694 

34 30695 

35 30569 

35 30572 

35 30573 

35 30574 

35 30575 

35 30581 

35 30588 

35 30590 

35 30598 

35 30600 

35 30601 

35 30602 

35 30603 

35 30611 

35 30618 

35 30625 

35 30627 

35 30628 

35 30629 

35 30630 

35 30631 

35 30635 

35 30636 

35 30638 

35 30644 

35 30647 

35 30648 

35 30657 

35 30660 

35 30675 

35 30677 

35 30678 

35 30679 

35 30680 

35 30681 

35 30682 

35 30683 

35 30684 

35 30689 

35 30690 

35 30691 

35 30692 

35 30693 

35 30694 

35 30695 

35 30696 

35 30697 

35 30698 

35 30699 

35 30700 

35 30702 

35 30709 

35 30713 

35 30714 

35 30715 

35 30716 

35 30723 

35 30725 

36 30600 

36 30601 

36 30602 

36 30603 

36 30646 

36 30679 

36 30689 

36 30690 

36 30691 

36 30709 

36 30713 

36 30714 

37 30638 

37 30677 

37 30678 

37 30728 

38 30572 

38 30587 

38 30646 

38 30666 

38 30675 

38 30689 

38 30690 

38 30709 

38 30716 

39 30600 

39 30601 

39 30602 

39 30603 

39 30617 

39 30622 

39 30632 

39 30633 

39 30638 

40 30577 

40 30605 

40 30632 

40 30633 

40 30640 
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40 30641 

41 30572 

41 30581 

41 30644 

41 30660 

41 30666 

41 30679 

41 30683 

41 30709 

42 30587 

42 30638 

42 30640 

42 30641 

42 30646 

42 30647 

42 30648 

42 30709 

42 30715 

42 30716 

42 30728 

43 30577 

43 30588 

43 30598 

43 30618 

43 30691 

43 30700 

43 30703 

44 30622 

44 30640 

44 30641 
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ /  
PASQYRA SIPAS PRONARËVE TË SË DREJTËS SË MARKAVE TREGTARE 

 
(732) носител на правото на трговски марка / pronari i të drejtës së markës tregtare 
(111) регистарски број  / numri i regjistrimit 
(210) број на пријавата / numri i aplikimit 

 

(732) (111) (210) 

8ТЕК ДООЕЛ Скопје 30715 MK/T/2021/0840 

Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 30718 MK/T/2021/1010 

Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 30719 MK/T/2021/1011 

Basilea Pharmaceutica AG 30674 MK/T/2021/0543 

BeiGene, Ltd. 30640 MK/T/2021/1035 

BeiGene, Ltd. 30641 MK/T/2021/1036 

Bridgestone Corporation 30592 MK/T/2021/0778 

British American Tobacco (Brands) Inc 30659 MK/T/2021/1046 

British American Tobacco (Brands) Inc 30639 MK/T/2021/1047 

ClimatePartner GmbH 30626 MK/T/2021/0803 

Colgate-Palmolive Company 30634 MK/T/2021/0959 

FMC Agricultural Solutions A/S 30604 MK/T/2021/0805 

FORTENOVA GRUPA d.d. 30673 MK/T/2021/0331 

GALENIKA AD 30593 MK/T/2021/0779 

GALENIKA AD 30594 MK/T/2021/0780 

GALENIKA AD 30595 MK/T/2021/0781 

GALENIKA AD 30596 MK/T/2021/0782 

GALENIKA AD 30597 MK/T/2021/0783 

Hankook Tire & Technology Co., Ltd. 30609 MK/T/2021/0816 

Hemofarm  A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac 30686 MK/T/2021/0893 

Hemofarm  A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac 30687 MK/T/2021/0894 

Hemofarm  A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac 30649 MK/T/2021/0978 

Hemofarm  A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac 30650 MK/T/2021/0979 

Hemofarm  A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac 30651 MK/T/2021/0980 

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac 30615 MK/T/2021/0827 

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac 30616 MK/T/2021/0828 

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac 30721 MK/T/2021/0844 

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac 30729 MK/T/2021/1019 

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac 30731 MK/T/2021/1020 

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac 30732 MK/T/2021/1021 

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac 30733 MK/T/2021/1022 

INFINIX TECHNOLOGY LIMITED 30665 MK/T/2021/0513 

ImmunoGen, Inc. 30586 MK/T/2021/0079 

Kyndryl, Inc 30728 MK/T/2021/0891 
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Lidl Stiftung & Co. KG 30711 MK/T/2021/0350 

Lidl Stiftung & Co. KG 30712 MK/T/2021/0558 

Lidl Stiftung & Co. KG 30727 MK/T/2021/0830 

Lidl Stiftung & Co. KG 30726 MK/T/2021/0831 

Lidl Stiftung & Co. KG 30724 MK/T/2021/0832 

MATE MATE ASIA PTE. LTD 30713 MK/T/2021/0838 

MATE MATE ASIA PTE. LTD 30714 MK/T/2021/0839 

Marriott Worldwide Corporation 30691 MK/T/2021/0503 

Montres Tudor SA 30677 MK/T/2021/0901 

Montres Tudor SA 30678 MK/T/2021/0902 

NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET A.S. 30701 MK/T/2021/0224 

Novartis AG 30720 MK/T/2021/0829 

Novartis AG 30685 MK/T/2021/0882 

Novartis AG 30652 MK/T/2021/0981 

Novartis AG 30653 MK/T/2021/0982 

Osel ilac Sanayi Tic. A.S. 30578 MK/T/2020/0608 

Pfizer Inc.  30688 MK/T/2021/0896 

Philip Morris Brands Sàrl 30591 MK/T/2021/0773 

Philip Morris Products S.A. 30610 MK/T/2021/0817 

Philip Morris Products S.A. 30679 MK/T/2021/1023 

Prima namještaj d.o.o. 30638 MK/T/2021/0964 

Riot Games, Inc. (a Delaware corporation) 30709 MK/T/2021/0531 

Riot games, Inc. (a Delaware corporation) 30666 MK/T/2020/0184 

Shenzhen Kanion Appliance Co., Limited 30645 MK/T/2021/0970 

Suzhou Dake Machinery Co., Ltd 30710 MK/T/2021/0511 

THE GILLETTE COMPANY LLC 30599 MK/T/2021/0792 

TIRTH AGRO TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED 30676 MK/T/2021/0895 

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION) 30722 MK/T/2021/0845 

Teva Pharmaceuticals Europe B.V. 30580 MK/T/2021/0921 

Teva Pharmaceuticals Europe B.V. 30655 MK/T/2021/0989 

Teva Pharmaceuticals Europe B.V. 30656 MK/T/2021/0990 

The Coca-Cola Company 30667 MK/T/2021/0876 

The Coca-Cola Company 30717 MK/T/2021/1009 

The Procter & Gamble Company 30606 MK/T/2021/0813 

The Procter & Gamble Company 30607 MK/T/2021/0814 

The Procter & Gamble Company 30608 MK/T/2021/0815 

The Procter & Gamble Company  30612 MK/T/2021/0822 

The Procter & Gamble Company  30613 MK/T/2021/0823 

UAS PHARMACEUTICALS PTY LTD 30582 MK/T/2021/0545 

UAS PHARMACEUTICALS PTY LTD 30583 MK/T/2021/0546 

UAS PHARMACEUTICALS PTY LTD 30584 MK/T/2021/0547 
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UAS PHARMACEUTICALS PTY LTD 30585 MK/T/2021/0548 

YETI Coolers, LLC 30658 MK/T/2021/0995 

Zentiva, k.s. 30708 MK/T/2021/0565 

АЛКАЛОИД АД Скопје 30614 MK/T/2021/0825 

Акционерско друштво за проиаводство и промет на алкохолни и 

безалкохолни пијалоци Грозд Струмица 30588 MK/T/2021/0577 

Алкалоид АД Скопје 30697 MK/T/2021/0492 

Алкалоид АД Скопје 30698 MK/T/2021/0493 

Алкалоид АД Скопје 30699 MK/T/2021/0494 

Алкалоид АД Скопје 30730 MK/T/2021/1044 

Ана Ристеска 30598 MK/T/2021/0790 

Ангела Николоска 30569 MK/T/2021/0909 

ВИНАРИЈА СТОБИ ДООЕЛ увоз-извоз Градско 30618 MK/T/2021/0949 

Виа Пром доо Охрид 30725 MK/T/2021/1024 

ГОУ НЕТ ДООЕЛ 30587 MK/T/2021/0102 

Гоце Дочински 30696 MK/T/2021/0512 

ДПТУ "ЕКСТРА МЕИН" БОРИС ДООЕЛ  30574 MK/T/2021/0914 

ДПТУ "ЕКСТРА МЕИН" БОРИС ДООЕЛ  30575 MK/T/2021/0915 

ДПТУ "ЕКСТРА МЕИН" БОРИС ДООЕЛ  30573 MK/T/2021/0916 

Друштво за маркетинг и истражување на пазарот АГЕНЦИЈА ЗА 

МАРКЕТИНГ СИТИ КОНЕКТ ДООЕЛ Скопје 30675 MK/T/2021/0237 

Друштво за маркетиншки услуги МАРМАКС СТЕП ДООЕЛ Скопје 30660 MK/T/2020/0112 

Друштво за преработка на овошје и зеленчук ФУД БАР ДОО увоз-извоз 

Скопје 30589 MK/T/2021/0770 

Друштво за производство градежништво трговија и услуги ИНТЕР - КАФЕ 

ДОО експорт-импорт, с. Зубовце, Врапчиште 30702 MK/T/2021/0857 

Друштво за производство на мелнички, пекарски слаткарски производи, 

промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје 30576 MK/T/2018/0172 

Друштво за производство, трговија и услуги АЛГОМАК ДООЕЛ Свети Николе 30625 MK/T/2021/0709 

Друштво за производство, трговија и услуги АСПЕКТУС ФАРМА ДОО 

експорт-импорт с. Бунарџик, Илинден 30635 MK/T/2021/0961 

Друштво за производство, трговија и услуги АСПЕКТУС ФАРМА ДОО 

експорт-импорт с. Бунарџик, Илинден 30636 MK/T/2021/0962 

Друштво за производство, трговија и услуги ВАЈС ГРУП ДООЕЛ Скопје 30657 MK/T/2021/0992 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН 

ДООЕЛ Скопје 30664 MK/T/2021/0542 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН 

ДООЕЛ Скопје 30706 MK/T/2021/0877 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН 

ДООЕЛ Скопје 30707 MK/T/2021/0878 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН 

ДООЕЛ Скопје 30704 MK/T/2021/0879 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН 

ДООЕЛ Скопје 30705 MK/T/2021/0880 
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Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН 

ДООЕЛ Скопје 30572 MK/T/2021/0924 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН 

ДООЕЛ Скопје 30571 MK/T/2021/0925 

Друштво за производство, трговија и услуги НУРО КОМЕРЦ Нуриман 

ДООЕЛ експорт-импорт 30590 MK/T/2021/0771 

Друштво за производство, трговија и услуги РОМАНОФФ ГРОУП ДООЕЛ 

Куманово 30695 MK/T/2020/0823 

Друштво за производство, трговија и услуги РОМАНОФФ ГРОУП ДООЕЛ 

Куманово 30694 MK/T/2020/0824 

Друштво за производство, трговија иуслуги МАРИЈА ШУЗ ДООЕЛ Скопје 30570 MK/T/2021/0906 

Друштво за производство, трговија, транспорт и услуги ТАРА ФАРМ ДООЕЛ 

експорт-импорт Беловиште Гостивар 30637 MK/T/2021/0963 

Друштво за трговија МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС ДООЕЛ 30692 MK/T/2021/0514 

Друштво за трговија МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС ДООЕЛ 30693 MK/T/2021/0515 

Друштво за трговија и компјутерски услуги ИНТЕЛЕГЕНТ НЕТВОРК 

СОЛУШН ДОО Скопје 30647 MK/T/2021/0976 

Друштво за трговија и компјутерски услуги ИНТЕЛЕГЕНТ НЕТВОРК 

СОЛУШН ДОО Скопје 30648 MK/T/2021/0977 

Друштво за трговија и угостителство АГРО МАРИОВО увоз-извоз ДООЕЛ с. 

Виотoлиштe 30577 MK/T/2018/1226 

Друштво за трговија и услуги ЕЦХО ДООЕЛ Скопје 30716 MK/T/2021/1006 

Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-

импорт Скопје 30723 MK/T/2021/0890 

Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-

импорт Скопје 30629 MK/T/2021/0951 

Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-

импорт Скопје 30630 MK/T/2021/0952 

Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-

импорт Скопје 30631 MK/T/2021/0953 

Друштво за трговија, производство и услуги МИГ-ПРОМЕТ ДООЕЛ Струга 30627 MK/T/2021/0940 

Друштво за трговија, производство и услуги МИГ-ПРОМЕТ ДООЕЛ Струга 30628 MK/T/2021/0941 

Друштво за туризам и услуги ЦЕЛ СВЕТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 30617 MK/T/2021/0948 

Друштво за угостителство трговија и услуги КАЗА МЕКСИКАНА ДООЕЛ 

Скопје 30703 MK/T/2021/0884 

ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС АД Скопје 30632 MK/T/2021/0957 

ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС АД Скопје 30633 MK/T/2021/0958 

ИНТЕРНАТИОНАЛ ФРЕШ ФООД ДОО, с. Врапчиште 30700 MK/T/2021/0510 

Илчо Нечовски 30683 MK/T/2021/0867 

Интернационален Картичен Систем АД Скопје 30646 MK/T/2021/0975 

Леов Трајче 30605 MK/T/2021/0809 

ПЗУ Ординација по Општа Стоматологија со Заботехничка  Лабараторија 

"Продента Два“ 30622 MK/T/2020/0747 

ПОФИКС ДОО 30623 MK/T/2021/0725 

Папас фуд дооел Охрид 30619 MK/T/2021/0766 
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Папас фуд дооел Охрид 30620 MK/T/2021/0767 

Папас фуд дооел Охрид 30621 MK/T/2021/0768 

Папас фуд дооел Охрид 30624 MK/T/2021/0769 

Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА А.Д. 30672 MK/T/2021/0858 

Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА А.Д. 30671 MK/T/2021/0859 

Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА А.Д. 30670 MK/T/2021/0860 

Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА А.Д. 30669 MK/T/2021/0861 

Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА А.Д. 30668 MK/T/2021/0862 

Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА А.Д. 30661 MK/T/2021/0986 

Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА А.Д. 30662 MK/T/2021/0987 

Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА А.Д. 30663 MK/T/2021/0988 

Производно трговско друштво МАЗО-ХЕМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 30579 MK/T/2020/0855 

СИНЕГРА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 30611 MK/T/2021/0820 

Сотир Сотировски 30581 MK/T/2021/0911 

Сребра Ѓорѓијевска 30644 MK/T/2021/0826 

Тhe Procter & Gamble Company 30654 MK/T/2021/0985 

Трговско друштво за производство, промет и услуги ВЕРОПУЛОС ДООЕЛ 

Скопје 30642 MK/T/2021/0818 

Трговско друштво за производство, промет и услуги ВЕРОПУЛОС ДООЕЛ 

Скопје 30643 MK/T/2021/0819 

Финансиско друштво ОНЕ ФИНАНЦЕ ДООЕЛ Скопје 30600 MK/T/2021/0793 

Финансиско друштво ОНЕ ФИНАНЦЕ ДООЕЛ Скопје 30601 MK/T/2021/0794 

Финансиско друштво ОНЕ ФИНАНЦЕ ДООЕЛ Скопје 30602 MK/T/2021/0795 

Финансиско друштво ОНЕ ФИНАНЦЕ ДООЕЛ Скопје 30603 MK/T/2021/0796 

Халк Банка АД Скопје 30689 MK/T/2020/1142 

Халк Банка АД Скопје 30690 MK/T/2020/1143 

ЦЕРМАТ ДОО 30680 MK/T/2021/0864 

ЦЕРМАТ ДОО 30681 MK/T/2021/0865 

ЦЕРМАТ ДОО 30682 MK/T/2021/0866 

ЦЕРМАТ ДОО 30684 MK/T/2021/0872 
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Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini  Бр./Nr.  4/2022 - 30/04/2022  
 

ПРЕНОС / BARTJE 

 

(111) 12372 

(732) National Food Industries Co. Ltd. Frimex Plaza - Ibrahim Al-Juffali St.,Al-Andalus 

District, P.O. Box 8680 Jeddah 21492, SA 

 

(111) 14769 

(732) Wella Operations US LLC 4500 Park Granada, Suite 100, 91302 Calabasas, California, 

US 

 

(111) 23490 

(732) Novartis Consumer Health S.A Route de I'Etraz, 1197, Prangins, CH 

 

(111) 23902 

(732) АЛЕКСАНДАР МИЛОШЕВИЌ бул. Партизански Одреди бр. 46/1-3, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 26711 

(732) Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, US 

 

 

 

ПРОМЕНИ / NDRYSHIME 

(111) 3188 

(732) E. R. Sqiubb & Sons, L.L.C., a Delaware Limited Liability Company Route 206 and 

Province Line Road, Princeton, New Jersey 08540, US 

 

(111) 10919 

(732) MITSUBISHI PENCIL COMPANY, LIMITED 5-23-37, Higashi-Ohi, Shinagawa-ku, Tokyo, 

JP 

 

(111) 10870 

(732) Autumnpaper Limited 5th Floor, Rear Suite Oakfield House, 35 Perrymont Road, 

Haywards Heath, RH16 3BW, West Sussex, GB 

 

(111) 11398 

(732) Друштво за прозводство, трговија и услуги РОДОПИ 2021 увоз-извоз ДОО Прилеп 

ул. Кеј 9-ти Септември бр. 2/27, Прилеп, MK 

 

(111) 17898 

(732) Gensental Ilaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İs Kuleleri Levent Mah. Meltem 

Sok.No:10 Kule 2 K: 24 4.Levent Beşiktas, İstanbul, TR 
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Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini  Бр./Nr.  4/2022 - 30/04/2022  
 

(111) 18284 

(732) Gensental Ilaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İs Kuleleri Levent Mah. Meltem 

Sok.No:10 Kule 2 K: 24 4.Levent Beşiktas, İstanbul, TR 

 

(111) 18285 

(732) Gensental Ilaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İs Kuleleri Levent Mah. Meltem 

Sok.No:10 Kule 2 K: 24 4.Levent Beşiktas, İstanbul, TR 

 

(111) 18860 

(732) Gensental Ilaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İs Kuleleri Levent Mah. Meltem 

Sok.No:10 Kule 2 K: 24 4.Levent Beşiktas, İstanbul, TR 

 

(111) 18818 

(732) Gensental Ilaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İs Kuleleri Levent Mah. Meltem 

Sok.No:10 Kule 2 K: 24 4.Levent Beşiktas, İstanbul, TR 

 

(111) 18814 

(732) Gensental Ilaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İs Kuleleri Levent Mah. Meltem 

Sok.No:10 Kule 2 K: 24 4.Levent Beşiktas, İstanbul, TR 

 

(111) 18812 

(732) Gensental Ilaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İs Kuleleri Levent Mah. Meltem 

Sok.No:10 Kule 2 K: 24 4.Levent Beşiktas, İstanbul, TR 

 

(111) 18811 

(732) Gensental Ilaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İs Kuleleri Levent Mah. Meltem 

Sok.No:10 Kule 2 K: 24 4.Levent Beşiktas, İstanbul, TR 

 

(111) 18815 

(732) Gensental Ilaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İs Kuleleri Levent Mah. Meltem 

Sok.No:10 Kule 2 K: 24 4.Levent Beşiktas, İstanbul, TR 

 

(111) 18817 

(732) Gensental Ilaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İs Kuleleri Levent Mah. Meltem 

Sok.No:10 Kule 2 K: 24 4.Levent Beşiktas, İstanbul, TR 

 

(111) 18809 

(732) Gensental Ilaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İs Kuleleri Levent Mah. Meltem 

Sok.No:10 Kule 2 K: 24 4.Levent Beşiktas, İstanbul, TR 

 

(111) 19002 

(732) Трговско друштво за канцелариско административни дејности ИНБОХ ДООЕЛ 

Скопје ул. 32 бр. 15, Илинден, MK 
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Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini  Бр./Nr.  4/2022 - 30/04/2022  
 

 

(111) 19001 

(732) Трговско друштво за канцелариско административни дејности ИНБОХ ДООЕЛ 

Скопје ул. 32 бр. 15, Илинден, MK 

 

(111) 19344 

(732) Gensental Ilaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İs Kuleleri Levent Mah. Meltem 

Sok.No:10 Kule 2 K: 24 4.Levent Beşiktas, İstanbul, TR 

 

(111) 19801 

(732) NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET A.S. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: 14, 

34768 Ümraniye, Istanbul, TR 

 

(111) 19802 

(732) NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET A.S. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: 14, 

34768 Ümraniye, Istanbul, TR 

 

(111) 20929 

(732) NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET A.S. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: 14, 

34768 Ümraniye, Istanbul, TR 

 

(111) 20268 

(732) Mikasa Corporation 1, Kuchi, Asa-cho, Asakita-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima-ken, JP 

 

(111) 22365 

(732) Gensental Ilaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İs Kuleleri Levent Mah. Meltem 

Sok.No:10 Kule 2 K: 24 4.Levent Beşiktas, İstanbul, TR 

 

(111) 22517 

(732) Gensental Ilaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İs Kuleleri Levent Mah. Meltem 

Sok.No:10 Kule 2 K: 24 4.Levent Beşiktas, İstanbul, TR 

 

(111) 24062 

(732) Fortex Nutraceuticals LTD Sofia Suhodol, 10 Prohladen Kat street, 1000, Sofia, BG 

 

(111) 26711 

(732) Fitbit, Inc. 199 Fremont Street, 14th Floor San Francisco, California 94105, US 
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Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini  Бр./Nr.  4/2022 - 30/04/2022  
 

СПОЈУВАЊЕ / BASHKIM 

 

(111) 2208 

(732) The Dow Chemical Company 2211 H. H. Dow Way, Midland, MI 48674, US 

 

 

 

 

ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА / RIPËRTËRITJA LICENCËS 

(111) 26254   MK/T/ 2017/1082      

(111) 28671   MK/T/ 2019/1085      

 
 

 

ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ / VAZHDIMËSIA E 

VLEFSHMËRISË 

 

(111) 4945   (186) 12/05/2032 

(111) 4858   (186) 17/03/2032 

(111) 3963   (186) 01/03/2032 

(111) 5073   (186) 05/03/2032 

(111) 5084   (186) 05/03/2032 

(111) 5083   (186) 05/03/2032 

(111) 5071   (186) 05/03/2032 

(111) 5129   (186) 05/03/2032 

(111) 5130   (186) 05/03/2032 

(111) 3188   (186) 15/09/2032 

(111) 3222   (186) 10/08/2032 

(111) 10956   (186) 15/01/2032 

(111) 10919   (186) 15/01/2032 

(111) 10870   (186) 29/01/2032 

(111) 10942   (186) 12/02/2032 

(111) 21066   (186) 25/03/2032 

(111) 11431   (186) 05/04/2032 

(111) 11099   (186) 10/04/2032 

(111) 11220   (186) 15/04/2032 
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Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini  Бр./Nr.  4/2022 - 30/04/2022  
 

(111) 11218   (186) 24/04/2032 

(111) 11390   (186) 07/05/2032 

(111) 9372   (186) 08/05/2032 

(111) 9363   (186) 08/05/2032 

(111) 11398   (186) 09/05/2032 

(111) 11310   (186) 09/07/2032 

(111) 19002   (186) 11/02/2031 

(111) 19001   (186) 11/02/2031 

(111) 19801   (186) 13/09/2031 

(111) 19802   (186) 13/09/2031 

(111) 20134   (186) 29/09/2031 

(111) 20929   (186) 05/10/2031 

(111) 19952   (186) 22/11/2031 

(111) 20268   (186) 18/01/2032 

(111) 20776   (186) 20/01/2032 

(111) 20777   (186) 20/01/2032 

(111) 20314   (186) 06/02/2032 

(111) 20337   (186) 10/02/2032 

(111) 20340   (186) 10/02/2032 

(111) 20345   (186) 15/02/2032 

(111) 20367   (186) 23/02/2032 

(111) 20369   (186) 23/02/2032 

(111) 20370   (186) 24/02/2032 

(111) 20371   (186) 24/02/2032 

(111) 20381   (186) 28/02/2032 

(111) 20386   (186) 01/03/2032 

(111) 20411   (186) 07/03/2032 

(111) 20983   (186) 14/03/2032 

(111) 20593   (186) 19/03/2032 

(111) 20642   (186) 11/04/2032 

(111) 23827   (186) 12/04/2032 

(111) 20683   (186) 20/04/2032 

(111) 20572   (186) 04/05/2032 

(111) 20573   (186) 08/05/2032 

(111) 20079   (186) 23/05/2032 

(111) 20195   (186) 05/06/2032 
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Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini  Бр./Nr.  4/2022 - 30/04/2022  
 

(111) 20763   (186) 11/06/2032 

(111) 20780   (186) 20/06/2032 

(111) 20720   (186) 22/08/2032 

(111) 22226   (186) 30/08/2032 

(111) 21391   (186) 27/11/2032 
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale Гласник/ Buletini Бр./Nr.  4/2022 - 30/04/2022 

 

РЕШЕНИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН / 

VENDIMET PЁR DISENJOT INDUSTRIALE 

 
Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на 

Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод 
индустриска сопственост ги објавува податоците за идустрискиот дизајн.. Në përputhje me nenin 
154 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 21/2009, 24/11, 
12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18”) Enti Shtetëror për Pronësi Industriale publikon të dhënat për 
disenjot industriale.  
 

Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80) / Të dhënat 

shënohen me INID* kode për disenjo industriale (standart WIPO ST. 80): 

 

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

(18) Датум на важење на индустриски дизајн / Data e vlefshmërisë së disenjos industriale 

(21) Број на пријавата / Numri i aplikimit 

(22) Дата на поднесување / Data e depozitimit 

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

(28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број на  индустриски дизајни / Lënda e aplikimit, 

theksohet numri i përgjithshëm  i disejnove industriale 

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

(45) Дата на објавување / Data e publikimit 

(51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)  / Klasifikimi Ndërkombëtar I 

Disenjove Industriale (Locarno) 

(54) Назив на телото, односно сликата или цртежот / Emri i objektit, përkatësisht fotografia ose 

vizatimi 

(55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот / Fotografia ose 

paraqitja grafike (skica) e objektit, përkatësisht fotoja ose vizatimi 

(57) Назначување на боите или комбинации на бои / caktimimi ngjyrave ose kombinimi i ngjyrave 

(72) Автор / Autori 

(73) Носител на правото / Bartësi i së drejtës 

(74) Застапник / Përfaqësuesi juridik 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data 
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  4/2022 - 30/04/2022 
 

(11) 946  (45) 30/04/2022 

(21) ID  2020/7  (22) 27/03/2020    

(18) 27/03/2025 

(28) 5 (пет) дизајни, тродимензионални  

(72) не сака да биде наведен во пријавата () 

(73) ДПТУ ФЕ ИНВЕСТ ДЕ ДООЕЛ експорт импорт Тетово Скопски пат бр.КП7229, 

Тетово, MK 

(51) 25-01 

(54) "ГРАДЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ" 
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  4/2022 - 30/04/2022 
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  4/2022 - 30/04/2022 
 

      

 

 

 

(11) 943  (45) 30/04/2022 

(21) ID  2021/27 (22) 03/09/2021    

(18) 03/09/2026 

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален  

(72) XIE (No. 3089, Building 2, Huqingping Road, Zhaoxiang Town, Qingpu District, Shanghai) 

(73) Supersoco Intelligent Technology (Shnghai) Co., Ltd. No. 3089, Building 2, Huqingping 

Road, Zhaoxiang Town, Qingpu District, Shanghai, CN 

(74) АНА ПЕКЕВСКА,АДВОКАТ бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, лок. 5, Бизнис Центар 

Аура,1000 Скопје 

(51) 12-11 

(54) "Електрични мотоцикли" 
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  4/2022 - 30/04/2022 
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  4/2022 - 30/04/2022 
 

 

 

 

 

 

(11) 944  (45) 30/04/2022 

(21) ID  2021/33 (22) 13/10/2021    

(18) 13/10/2026 

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален  

(72) Ненад Златевски (ул. Козара 28/11, 1000, Скопје) 

(73) АЛКАЛОИД АД Скопје бул. Александар Македонски бр. 12, 1000, Скопје, MK 

(51) 09-01 

(54) "Шише" 
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  4/2022 - 30/04/2022 
 

                             

         

 

(11) 945  (45) 30/04/2022 

(21) ID  2021/35 (22) 26/10/2021    

(18) 26/10/2026 

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален  

(72) Талески Доситеј (Бигорски манастир, с. Ростуше 1254) 

(73) Бигорски манастир с. Ростуше 1254, MK 

(51) 09-01 

(54) "Амбалажа" 
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  4/2022 - 30/04/2022 
 

ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA 
 

 

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА 
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН /  

PASQYRA E DISENJOVE TË PUBLIKUARA SIPAS KUALIFIKIMIT 
NDËRKOMBËTAR TË DISENJOVE INDUSTRIALE 

 

 

(51) код по меѓународната класификација на индустриски дизајн / kodi sipas 
kualifikimit ndërkombëtar të disenjove industriale 

 

(11) регистарски број на дизајнот / numri i regjistrimit së disenjos 

 

(51) (11) 

25-01 MK/I/ 2020/946 

12-11 MK/I/ 2021/943 

09-01 MK/I/ 2021/944 

09-01 MK/I/ 2021/945 
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  4/2022 - 30/04/2022 
 

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕН ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН / 
PASQYRA SIPAS BARTËSIT TË SË DREJTËS TË DISENJOS 

INDUSTRIALE TË PUBLIKUAR 
 

(73) носител на правото на индустриски дизајн / bartësi i së drejtës së disenjos 
industriale 

 

(11) регистарски број на документот / numri i regjistrimit të dokumentit 

 

(21) број на пријавата / numri i aplikimit 

 

(73) (11) (21) 

ДПТУ ФЕ ИНВЕСТ ДЕ ДООЕЛ експорт импорт Тетово Скопски пат бр.КП7229, 
Тетово, MK 

946 
MK/I/ 2020/946 

Supersoco Intelligent Technology (Shnghai) Co., Ltd. No. 3089, Building 2, 
Huqingping Road, Zhaoxiang Town, Qingpu District, Shanghai, CN 

943 
MK/I/ 2021/943 

АЛКАЛОИД АД Скопје бул. Александар Македонски бр. 12, 1000, Скопје, MK 944 MK/I/ 2021/944 

Бигорски манастир с. Ростуше 1254, MK 945 MK/I/ 2021/945 
 



242 

 

ВПИШУВАЊЕ 
 
255. Маја Ристова, адвокат 
ул. Мирче Ацев бр. 5/3-17 
1000 Скопје 
Република Северна Македонија 
моб.075 313 406 
e-mail:contact@advokatristova@com 
 
 
БРИШЕЊЕ 
 
232. Игор Тасевски, адвокат 
ул. Петричка бр.  6/1-3 
1000 Скопје 
Република Северна Македонија 
моб. 071 314857 
факс. 02 3220 012 
e-mail:igor.tasevski@stsh-legal.com 
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