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AP - Afrikanska regionalna organizacija za industriska     
 sopstvenost (ARIPO)

BX - Biroto na Beneluks za `igovi i modeli

EA  - Evroaziska patentna organizacija

EM - Biro za harmonizacija (`igovi i modeli/mostri (EU)

EP - Evropsko patentno biro (EPO)

IB - Me|unarodno biro (kako {to e PCT priemnoto biro)

OA - Afrikanska organizacija za intelektualna      
 sopstvenost (OAPI)

WO - Svetska organizacija za intelektualna sopstvenost (WIPO)

GC - Kooperativen sovet na arapskite zemji vo Zalivot

AD - Andora
AE - Zdru`enite Arapski   

Emirati
AF - Avganistan
AG - Antika i Barduba
AI - Antigua
AL - Albanija
AM - Ermenija
AN - Holandski Antili
AO - Angola
AR - Argentina
AT - Avstrija
AU - Avstralija
AW - Aruba
AZ - Azejberxan
BA - Bosna i Hercegovina
BB - Barbados
BD - Banglade{
BE  - Belgija
BF  - Gorna Volta
BG  - Bugarija
BH - Bahrein
BI  - Burundi
BJ  - Benin
BM - Bermudi
BN  - Brunej Daresalam
BO  - Bolivija
BR  - Brazil
BS  - Bahami
BT  - Butan
BV - Ostrovot na Buve
BW - Bocvana
BY - Belorusija
CF  -Centralnoafrikanska 

Re  pub lika
CG  - Kongo
CH  - [vajcarija
CI  - Bregot na slonovata  

koska
CK - Ostrovi na Kuk
CL  - ^ile
CM - Kamerun
CN - Kina
CO - Kolumbija
CR - Kostarika
CU - Kuba
CV - Kape Verde
CY - Kipar
CZ - ^e{ka
DE - Germanija
DJ - Xibuti
DK - Danska
DM - Dominika
DO - Dominikanska   

Republika
DZ - Al`ir
EC  - Ekvador

EE  - Estonija
EG - Egipet
EH - Zapadna Sahara
ER - Eritreja
ES - [panija
ET - Etiopija
FI - Finska
FJ - Fixi
FK - Foklandski Ostrovi
FO - Ov~i Ostrovi
FR - Francija
GA - Gabon
GB - Velika Britanija
GD - Granada
GE - Gruzija
GH - Gana
GI - Gibraltar
GL - Grenland
GM - Gambija
GN - Gvinea
GQ - Ekvatorijalna Gvinea
GR  - Grcija
GS - Ju`na Xorxija i Ostrovi  

na Ju`ni Sendvi~
GT - Gvatemala
GW  - Gvinea Bisao
GY - Gvajana
HK - Hong Kong
HN - Honduras
HR - Hrvatska
HT - Haiti
HU - Ungarija
ID - Indonezija
IE - Irska
IL - Izrael
IN - Indija
IQ - Irak
IR - Iran
IS - Island
IT - Italija
JM - Jamajka
JO - Jordan
JP - Japonija
KE - Kenija
KG - Kirgizija
KH - Kamboxa
KI - Kiribati
KM  - Komorski Ostrovi
KN - Sv. Kitis i Nevis
KP - Demokratska   

Republika Korea
KR - Republika Korea
KW - Kuvajt
KY - Kajmanski Ostrovi
KZ - Kazakstan
LA - Laos

LB - Liban
LC - Sveta Lucija
LI - Lihten{tajn
LK - [ri Lanka
LR - Liberija
LS - Lesoto
LT - Litvanija
LU - Luksenburg
LV - Latvija
LY - Libija
MA - Maroko
MC - Monako
MD - Moldavija
ME - Crna Gora
MG - Madagaskar
MK - Makedonija
ML - Mali
MM - Burma
MN - Mongolija
MO - Makao
MP - Severni Marijanski   

Ostrovi
MR - Mavritanija
MS - Monserato
MT - Malta
MU  - Mavricius
MV - Maldivi
MW- Malavi
MX  - Meksiko
MY - Malezija
MZ - Mozambik
NA - Namibija
NE - Niger
NG - Nigerija
NI - Nikaragva
NL - Holandija
NO - Norve{ka
NP - Nepal
NR - Neru
NZ - Nov Zeland
OM - Oman
PA - Panama
PE - Peru
PG - Nova Gvinea
PH - Filipini
PK - Pakistan
PL - Polska
PR - Portoriko
PT - Portugalija
PY - Paragvaj
QA - Katar
RO - Romanija
RS - Srbija
RU - Ruska Federacija
RW - Ruanda

SA - Saudiska Arabija
SB - Solomonski Ostrovi
SC - Sej{elski Ostrovi
SD - Sudan
SE - [vedska
SG - Singapur
SH - Sveta Elena
SI - Slovenija
SK  - Slova~ka
SL - Siera Leone
SM - San Marino
SN - Senegal
SO - Somalija
SR - Surinam
ST - Sao Tome i Principe
SV - Salvador
SY - Sirija
SZ - Svazilend
TC - Turki
TD - ^ad
TG - Togo
TH - Tajland
TJ - Taxikistan
TM - Turkmenija
TN - Tunis
TO - Tonga
TP - Isto~ni Timor
TR - Turcija
TT - Trinidad i Tobago
TV - Tuvalu
TW - Tajvan
TZ - Tanzanija
UA - Ukraina
UG - Uganda
US - Soedineti Amerikanski  

Dr`avi
UY - Urugvaj
UZ - Uzbekistan
VA - Vatikan
VC - Sv. Vinsent i Grenadin
VE - Venecuela
VG - Britanski Devstveni   

Ostrovi
VN - Vietnam
VU - Vanuatu
WS - Samoa
YE - Jemen
YU - Jugoslavija
ZA - Ju`noafri~ka Repubika
ZM - Zambija
ZR - Zair
ZW - Zimbabve
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I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ 
 

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВО ОД 

ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ 

 

 

 

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

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

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

за индустриската сопственост за признавање на тоа право. 

 

 

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

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

заинтересирано лице јавниот обвинител или Заводот по службена должност. 

 

 

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

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

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

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

индустриска сопственост ги објавува податоците од решението на патент. 

 

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

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

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

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

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

решението врз основа на доказ за потполно испитување се објавува првото 

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

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

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

е платена пропишаната такса. 

 

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

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

(11) Регистарски број на документот 

(13) Вид на документот: 

А-патент А1-патент со доказ 

А2-дополнителен патент 

Т1-превод на патентни барања за признаен европски патент 

Т2-одржување на европски патент со изменети патентни барања 

(21) Број на пријавата 

(22) Датум на поднесувањето 

(23) Дата на изложбено или саемско првенство 

(30) Право на првенство: датум држава број 

(45) Дата на објавување 

(45) Објава на првичните патентни барања 

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

(54) Назив на пронајдокот 

(56) Цитирани документи 

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

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

(61) Број на основната пријава 

(62) Број на првобитната пријава 

(72) Пронајдувач (и) 

(73) Носител на правото на патентот 

(74) Застапник 

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

пријавата) 

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

број - WO) 

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

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

билтен) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

* Internationals agreed Numbers for the Identification of Data 
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(51) G 01M 13/00   

(11)  7360   (13) А 

(21)  2012/223   (22) 02/07/2012 

(45) 31/10/2017 

(73)  Жаклина Стамболиска 

ул.Сава Ковачевиќ 47з II/29 1000 Скопје, 

MK 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72) Жаклина Стамболиска 

(54)  МЕТОДА ЗА ПРОАКТИВНО СЛЕДЕЊЕ 

НА СОСТОЈБАТА НА СПОРОВРТЕЧКИ 

МАШИНИ 

(57)  Метода за проактивно следење на 

состојба на споровртечки машини како 

ротопечка за производство на клинкер, 

ротопечка за производство на ферониел, 

мелници со топки, дробилки, ротирни 

сушилници и ротобагер којашто вклучува 

мерна методологија која се состои од 

мерење на радијално отстапување  на 

избрани компоненти кај споровртечки 

машини и превземање на помошни податоци 

за мерење на температурата на одредени 

сегменти од машината и употребува 

единствена конфигурација на мерен систем 

којашто се состои од: мерни сонди, систем за 

пренос на собирање на податоци, пресметка 

на потребни параметри и систем за 

визуелизација.
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(51)  G 07C 13/00  

(11)  7308   (13) А 

(21)  2015/412   (22) 19/08/2015 

(45) 31/10/2017 

(73)  Рашковски Драги 

4-ти Јули 1-4 Струмица, MK 

(74)    

 

(72) Рашковски Драги 

(54)  СИСТЕМ И УРЕДИ ЗА КРЕИРАЊЕ И 

ПРОЧИСТУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ СПИСОК 

(57)  Пронајдокот “ СИСТЕМ И УРЕДИ ЗА 

КРЕИРАЊЕ И ПРОЧИСТУВАЊЕ НА 

ИЗБИРАЧКИ СПИСОК” претставува 

интегрирано хардверско-софтверско 

решение преку кое се врши креирање и 

прочистување на избирачки список. 

Системот е направен така што овозможува 

регистрација на гласачите со помош на 

отисок од прст и негово компарирање со 

отисокот од прст во базата на 

Министерството за внатрешни работи. Преку 

ваквиот систем се оневозможуваат било 

какви манипулации со избирачкиот список и 

се зајакнува граѓанската и 

институционалната контрола. Поединечните 

гласачки единици се отпорни на вандалски 

активности и истите се погодни за 

поставување во неконтролирани средини. 

Системот е опремен со GPRS комуникација 

со која се следат евентуалните движења на 

поединечните единици.  

 

ПРЕГЛЕДИ 
 
 

ПРЕГЛЕД НА НАЦИОНАЛНИ ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА 
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИ 

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

 

 

(51) (51) основен (11) (13) 

  
7360 А 

  7308 A 

 

 

ПРЕГЛЕД НА НАЦИОНАЛНИ ПАТЕНТИ  
ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ 

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

(73) (51) (11) (13) 
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Жаклина Стамболиска 
 

7360 А 

Рашковски Драги  7308 A 

 

ПРОМЕНИ 
 

(11) 1735 

(73) Sinclair Pharmaceuticals Limited 

The Office Village; Sandpiper Court Chester 

Business Park; Chester CH4 9 QZ, UK 

 

(11) 2929 

(73) Sinclair Pharmaceuticals Limited 

The Office Village; Sandpiper Court Chester 

Business Park; Chester CH4 9QZ, UK 

 

(11) 6832 

(73) OGEDA S.A. 

Rue Adrienne, Bolland, 47 6041 Gosselies, 

BE 

 

 

 

ПРЕНОС 
 

(11) 1735 

(73) Alliance Pharmaceuticals Limited  

Avonbridge House, Bath Road, Chippenham, 

Wiltshire, SN15 2BB, UK 

 

(11) 2929 

(73) Maelor Laboratories Limited 

Avonbridge House, Bath Road, Chippenham, 

Wiltshire, SN15 2BB, UK 

 

(11) 4864 

(73) Kaleyde Pharmaceuticals AG 

Rütihof, 5423 Freienwil, CH 

 

 

 

 

 

ПРЕСТАНОК 
 

(11) 663 

 (73) CASCO PRODUCTS AB, P.O.Box 

11538, S-100 61 Stockhlom,, SE 

 

(11) 3679 

 (73) ШЕКУТКОВСКИ, Костел, 

ул. Каирска бр.2, 1000 Скопје,, MK 
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ПРЕСТАНОК ПОРАДИ НЕПЛАЌАЊE 

 

(11)3907 

(11)4178 

(11)4103 

(11)4137 

(11)4090 

(11)4088 

(11)4089 

(11)4084 

(11)4083 

(11)4315 

(11)4314 

(11)4092 

(11)4160 

(11)4065 

(11)4062 

(11)4141 

(11)4250 

(11)4257 

(11)4124 

(11)4198 

(11)4405 

(11)4666 

(11)4421 

(11)4512 

(11)4516 

(11)4514 

(11)4446 

(11)4449 

(11)4454 

(11)4570 

(11)4554 

(11)4576 

(11)4818 

(11)4816 

(11)4825 

(11)5863 

(11)5997 

(11)4852 

(11)6507 

(11)6510 

(11)4905 

(11)4938 

(11)4903 

(11)4921 

(11)5268 

(11)5498 

(11)5506 

(11)5509 

(11)5279 

(11)5680 

(11)5676 

(11)5684 

(11)5701 

(11)5319 

(11)5530 

(11)5537 

(11)5547 

(11)5572 

(11)5597 

(11)5842 

(11)5928 

(11)6047 

(11)6051 

(11)6081 



 

 

8 | С т р а н а   П а т е н т и  
 

31 Октомври  2017 Гласник Бр. 5/2017 

(51)  A 61K 31/506, A 61P 31/16  

(11)  7350   (13) Т1 

(21)  2016/728   (22) 25/10/2016 

(45) 31/10/2017 

(30)  US187713P  17/06/2009  US and 

US287781P  18/12/2009  US 

(96)  17/06/2010 EP10726760.1 

(97)  31/08/2016 EP2442809 

(73)  Vertex Pharmaceuticals Incorporated 

Boston, MA 02210, 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)  CHARIFSON, Paul; MALTAIS, Francois; 

PEROLA, Emanuele; WANG, Tiansheng; 

FARMER, Luc; CLARK, Michael, P.; 

BANDARAGE, Upul, K.; BETHIEL, Randy, S.; 

COURT, John, J.; DENG, Hongbo; DRUTU, 

Ioana; DUFFY, John, P.; GAO, Huai; GU, 

Wenxin; JACOBS, Dylan, H.; KENNEDY, 

Joseph, M.; LEDEBOER, Mark, W.; LEDFORD, 

Brian; WANNAMAKER, M., Woods; BYRN, 

Randal; ZHOU, Yi; LIN, Chao; JIANG, Min; 

GERMANN, Ursula, A.; JONES, Steven; 

SALITURO, Francesco G. and KWONG, Ann 

Dak-Yee 

(54)  ИНХИБИТОРИ НА РАЗМНОЖУВАЊЕ 

НА ВИРУСИ НА ГРИП 

(57)  1  Соединение со формула: 

 

  

 

или негова фармацевтски прифатлива сол. 

има уште 1 патентни барања. 

 

 

 

(51)  C 07K 16/22, A 61K 39/395, A 61P 7/06  

(11)  7351   (13) Т1 

(21)  2016/729   (22) 25/10/2016 

(45) 31/10/2017 

(30)   

(96)  05/12/2013 EP13818045.0 

(97)  05/10/2016 EP2931748 

(73)  Eli Lilly and Company 

Lilly Corporate Center 

Indianapolis, IN 46285, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  TRUHLAR, Stephanie Marie Eaton and 

SEO, Neungseon 

(54)  BMP-6 АНТИТЕЛА 
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(57)  1  Антитело или негов антиген-

врзувачки фрагмент, којшто се врзува за 

човечки BMP-6 (SEQ ID NO: 1), содржи лесна 

низа на варијабилен регион (LCVR) и тешка 

низа на варијабилен регион (HCVR), кадешто 

LCVR содржи комплементарни 

определувачки региони (CDRs) LCDR1, 

LCDR2, и LCDR3, и HCVR содржи CDRs 

HCDR1, HCDR2, и HCDR3, кадешто LCDR1 е 

полипептидот од RSSENIYRNLA (SEQ ID NO: 

2), LCDR2 е полипептидот од AATNLAD (SEQ 

ID NO: 3), LCDR3 е полипептидот од 

QGIWGTPLT (SEQ ID NO: 4), HCDR1 е 

полипептидот од GYTFTSYAMH (SEQ ID NO: 

5), HCDR2 е полипептидот од 

YINPYNDGTKYNENFKG (SEQ ID NO: 6) или 

YINPYNRGTKYNENFKG (SEQ ID NO: 7), и 

HCDR3 е полипептидот од RPFGNAMDI (SEQ 

ID NO: 8).  

има уште 15 патентни барања. 

 

 

 

(51)  A 61K 38/46, A 61K 38/47, A 61K 9/00, A 

61K 9/19, A 61P 25/00, A 61P 25/28  

(11)  7352   (13) Т1 

(21)  2016/730   (22) 25/10/2016 

(45) 31/10/2017 

(30)  US20100358857P  25/06/2010  US; 

US20100360786P  01/07/2010  US; 

US20100387862P  29/09/2010  US; 

US201161435710P  24/01/2011  US; 

US201161442115P  11/02/2011  US; 

US201161476210P  15/04/2011  US and 

US201161495268P  09/06/2011  US 

(96)  25/06/2011 EP11799035.8 

(97)  17/08/2016 EP2588130 

(73)  Shire Human Genetic Therapies, Inc. 

300 Shire Way 

Lexington, MA 02421, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  SHAHROKH, Zahra; CALIAS, Pericles; 

MCCAULEY, Thomas; POWELL, Jan.; PAN, 

Jing.; PFEIFER, Richard.; CHARNAS, 

Lawrence. and WRIGHT, Teresa Leah. 

(54)  CNS ИСПОРАКА Н ТЕРАПЕВТСКИ 

АГЕНТИ 

(57)  1  Воден фармацевтски состав којшто 

содржи ензим којшто е замена за 

лизозоматски ензим, визуелен агент, 

сурфактант и тоницифер, за употреба во 

постапка којашто содржи чекор на 

администрирање на составот интратекално 

во субјект кој страда од, или е подложен на 

болести зачувување на лизозоми со 

намалено ниво на активност сма 

лизозомален ензим, карактеризирајќи се со 

тоашто составот има pH од 5.5 до 7.0, 

ензимот е претставен со концентрација 

поголема од околу 10 mg/ml, и пуферниот 

агенс е повеќе од 5 mM фосфат.  

има уште 6 патентни барања. 
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(51)  C 07F 9/24, A 61K 31/661, A 61P 25/28  

(11)  7353   (13) Т1 

(21)  2016/733   (22) 26/10/2016 

(45) 31/10/2017 

(30)  US201261639602P  27/04/2012  US 

(96)  26/04/2013 EP13722201.4 

(97)  10/08/2016 EP2841438 

(73)  Retrophin, Inc. 

777 Third Avenue 

22nd Floor 

New York, NY 10017, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  VAINO, Andrew; BIESTEK, Marek and 

SHKRELI, Martin 

(54)  ПАНТОТЕНАТ ДЕРИВАТИ ЗА 

ТРЕТМАНОТ НА НЕВРОЛОШКИ 

ПОРЕМЕТУВАЊА 

(57)  1  Соединение што ја има формата 

  

или негова фармацевтски прифатлива сол, 

одбрано од групата составена од: 

R (Амино киселина) R’ R” 

Me (L-Ala) Me Me 

Me (L-Ala) Et Bn 

Me (L-Ala) MeCyPr MeCyPr 

МеИндол (L-Trp) Bn Et 

има уште 13 патентни барања. 
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(51)  A 01N 43/40, A 01N 43/707, A 01N 43/82, 

A 01P 13/00  

(11)  7354   (13) Т1 

(21)  2016/734   (22) 26/10/2016 

(45) 31/10/2017 

(30)  DE102009054845  17/12/2009  DE 

(96)  13/12/2010 EP10795998.3 

(97)  10/08/2016 EP2512248 

(73)  Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Strasse 10 

40789 Monheim, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  MENNE, Hubert; SCHREIBER, Dominique; 

CROSS, Susan and MARCELES PALMA, Victor 

Jose 

(54)  ХЕРБИЦИДНИ АГЕНСИ ШТО 

СОДРЖАТ ФЛУФЕНАЦЕТ 

(57)  1  Хербициден состав што содржи, како 

единствени хербицидни активни состојки,  

A) флуфенацет (компонента A), 

Б) пендиметалин (компонента Б) и 

Ц) метрибузин (компонента Ц); 

во коj хербицидните компоненти се присутни 

во тежински сооднос наведен долу:  

(опсег компонента A):(опсег компонента 

Б):(опсег компонента Ц) 

(2 - 400) : (1 - 500) : (5 - 5000). 

  

има уште 11 патентни барања. 

 

 

 

(51)  C 07D 401/04, C 07D 471/08, C 07D 

487/18, A 61K 31/439, A 61P 7/00  

(11)  7355   (13) Т1 

(21)  2016/735   (22) 26/10/2016 
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(45) 31/10/2017 

(30)  US201261679197P  03/08/2012  US and 

US201361786992P  15/03/2013  US 

(96)  02/08/2013 EP13747624.8 

(97)  12/10/2016 EP2882734 

(73)  Bristol-Myers Squibb Company 

Princeton, NJ 08543, US 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

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

James R.; GILLIGAN, Paul J.; PINTO, Donald 

J.P. Pinto and WANG, Yufeng 

(54)  ДИХИДРОПИРИДОН КАКО 

ИНХИБИТОРИ НА ФАКТОР XIA 

(57)  1  Соединение согласно Формула (VIII):  

 

  

 

или стереоизомер, тавтомер, фармацевтски 

прифатлива сол од тоа, при што:  

прстенот A е независно селектиран од  

  

  

---- е незадолжителна врска; 

R1 е независно селектиран од H, хидрокси, и 

C1-4алкил; 

R2, во секој настан, е независно селектиран 

од H и хидроксил; 

R4 е независно селектиран од H, OH, F, OC1-

4 алкил, и CN; 

R8a е независно селектиран од H, F, Cl, и Br; 

R8b е независно селектиран од H и F; и 

R8c е независно селектиран од H, F, и Cl. 

има уште 9 патентни барања. 

 

 

 

(51)  A 61K 31/422, A 61K 31/454, A 61K 

31/4545, A 61K 31/496, A 61K 45/06, A 61K 

31/505, A 61P 25/14, A 61P 25/16  

(11)  7356   (13) Т1 

(21)  2016/736   (22) 26/10/2016 

(45) 31/10/2017 

(30)  DK201070441  15/10/2010  DK; 

US201161491945P  01/06/2011  US and 

US393545P  15/10/2010  US 

(96)  13/10/2011 EP11776071.0 

(97)  14/09/2016 EP2627328 

(73)  Contera Pharma APS 

2200 Copenhagen N, DK 
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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)  HANSEN, John, Bondo and THOMSEN, 

Mikael, S. 

(54)  КОМБИНАЦИИ НА СЕРОТОНИН 

РЕЦЕПТОР АГОНИСТИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА 

ПОРЕМЕТУВАЊА НА ДВИЖЕЊЕТО 

(57)  1  Фармацевтски состав или прибор со 

делови кој што содржи  

најмалку едно соединение, при што 

споменатото соединение е 5-HT1 D, 5-HT1 B 

и 5-HT1 F ре¬цеп¬тор агонист или 

фармацевтски прифатлив дериват од тоа,  

при што споменатото соединение е триптан 

или фармацевтски прифатлив дериват од 

тоа, и при што споменатиот состав или 

прибор со делови понатаму содржи 5-НТ1 А 

рецептор агонист или негов фармацевтски 

прифатлив дериват, за употреба при 

третирање, спречување или уб¬лажување на 

пореметувањата на движењето. 

 

има уште 14 патентни барања. 

 

 

 

(51)  C 07C 235/06, A 61K 31/165, A 61P 25/30

  

(11)  7357   (13) Т1 

(21)  2016/737   (22) 26/10/2016 

(45) 31/10/2017 

(30)  EP07120551  13/11/2007  -- 

(96)  12/11/2008 EP08849561.9 

(97)  17/08/2016 EP2220027 

(73)  LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. 

S.r.l. 

18038 Sanremo (Imperia), IT 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје 
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(72)  CACCIAGLIA, Roberto and FERRARI, 

Massimo 

(54)  ПОЛИМОРФНА ФОРМА ОД N-[4-

(ТРИФЛУОРОМЕТИЛ)БЕНЗИЛ)-4-

МЕТОКСИБУТИРАМИД 

 

 

(57)  1  Полиморфна Форма A од N-[4-

(трифлуорометил)бензил]-4-

метоксибутирамид со форму-ла: 

 

која што ги има следните врвови во 

степените на дифракција (2-тета) во 

образецот на дифракција на прашок со X-

зраци ±0.2: 

 

9.7; 12.0; 18.0; 24.1; 25.9. 

 

има уште 13 патентни барања. 

 

 

 

(51)  C 07D 401/12, A 61K 31/403, A 61K 

31/435, A 61P 25/00  

(11)  7320   (13) Т1 

(21)  2016/742   (22) 27/10/2016 

(45) 31/10/2017 

(30)   

(96)  31/12/2009 EP09818648.9 

(97)  28/09/2016 EP2513085 

(73)  Suven Life Sciences Limited 

Serene Chambers, Road - 5, Avenue - 7 

Banjara Hills, Hyderabad - 500034 

Andhra Pradesh, IN 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 
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(72)  JASTI, Venkateswarlu; NIROGI, 

Ramakrishna; SHINDE, Anil, Karbhari; 

JAYARAJAN, Pradeep; BHYRAPUNENI, 

Gopinadh; AHMAD, Ishtiyaque; MOHAMMED, 

Abdul, Rasheed; VEERAMALLA, Srinivas; 

RAVELLA, Srinivasa, Rao and KAMBHAMPTI, 

Rama, Sastri 

(54)  БИЦИКЛИЧНИ СОЕДИНЕНИЈА КАКО 

АЛФА4БЕТА2 НИКОТИНСКИ 

АЦЕТИЛХОЛИНСКИ РЕЦЕПТОРНИ 

ЛИГАНДИ 

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

  

и негови стереоизомери или фармацевтски 

прифатливи соли; 

кадешто R претставува арил или хетероарил; 

R1 претставува водород, алкил или 

циклоалкил; 

R2 претставува водород, алкил, алкокси, 

циклоалкил, циклоалкилалкил, циклоалкокси, 

арил, хетероарил, хетероциклил или 

хетероциклилалкил; 

R3 претставува водород, хидрокси, халоген, 

тио, нитро, амид, амин, карбоксилна, алкил, 

алкокси, циклоалкил, циклоалкилалкил, 

циклоалкокси, халоалкил, халоалкокси, 

хетероциклил или хетероциклилалкил; 

"m" претставува 1 до 4; 

"n" претставува 1 до 2; 

"p" претставува 0 до 2; 

со клаузула дека соединението не е 

соединението со формула (A): 

 

има уште 12 патентни барања. 

 

 

 

(51)  C 12Q 1/18  

(11)  7324   (13) Т1 

(21)  2016/743   (22) 27/10/2016 

(45) 31/10/2017 

(30)  IT2009AN00064  21/09/2009  IT 

(96)  14/09/2010 EP10754882.8 

(97)  31/08/2016 EP2480682 

(73)  Liofilchem S.r.l. 

Via Scozia- Zona Industriale 

64026 Roseto Degli Abruzzi (TE), IT 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  BROCCO, Silvio 

(54)  ХАРТИЕНА ЛЕНТА ЗА 

ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МИНИМАЛНА 

КОНЦЕНТРАЦИЈА НА ИНХИБИЦИЈА НА 

АНТИБИОТИЦИ 

(57)  1  Хартиена лента (1) за определување 

на минимална концентрација на инхибиција 

од антибиотици, се карактеризира со тоашто, 

е изработена од хартија којашто пропушта 

воздух, спречува формирање на воздушни 

меури во точката на контакт со микробниот 

медиум на културата (3) коишто можат да го 

нарушат тестот или да прикаже неточни 

податоци и со тоашто има претходно 

определен степен на концентрација која на 

мерната скалата на степени има петнаеесет 

интервали на растворливост.  

има уште 5 патентни барања. 
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(51)  G 06F 9/48  

(11)  7325   (13) Т1 

(21)  2016/744   (22) 27/10/2016 

(45) 31/10/2017 

(30)  US233688  19/09/2008  US 

(96)  16/09/2009 EP09792600.0 

(97)  14/09/2016 EP2347334 

(73)  QUALCOMM Incorporated 

San Diego, California 92121, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  PLONDKE, Erich James and CODRESCU, 

Lucian 

(54)  МЕТОДИ И СИСТЕМИ ЗА 

РАСПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРЕКИНИ ВО 

ПРОЦЕСОР СО ПОВЕЌЕ НИШКИ 

(57)  1  Процесор со повеќе нишки (102) кој 

што се состои од: 

мноштво нишки (202), при што секоја нишка 

од мноштвото нишки е во состојба да 

извршува соодветна задача; 

енкодер на приоритет (206) поврзан со 

мноштво регистратори (204) и конфигуриран 

така да индицира нишка со најнизок 

приоритет од мноштвото нишки (202), при 

што нишката со најнизок приоритет има 

најнизок приоритет заснован врз соодветен 

приоритет на секоја нишка од мноштвото 

нишки (202), каде што енкодерот на 
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приоритет (206) е конфигуриран така да го 

добива соодветниот приоритет на секоја 

нишка од мноштвото нишки (206) од 

соодветен регистратор од мноштвото 

регистратори (204); и 

модул за прекин (208) конфигуриран така: да 

ја добива индикацијата за нишката со 

најнизок приоритет и да го распредели 

прекинот на нишката со најнизок приоритет, и 

каде што нишката со најнизок приоритет е 

конфигурирана така да го запре 

извршувањето на одредена соодветна 

задача и да го процесуира прекинот без 

пореметување на работата на другите нишки, 

како што се нишките со висок приоритет. 

има уште 12 патентни барања. 

 

 

 

(51)  C 07D 519/06, C 07D 501/46, C 07D 

505/24, A 61K 31/5365, A 61K 31/546, A 61K 

31/55, A 61P 31/04  

(11)  7326   (13) Т1 

(21)  2016/748   (22) 28/10/2016 

(45) 31/10/2017 

(30)  JA2008280828  31/10/2008  JP 

(96)  27/10/2009 EP15175084.1 

(97)  14/09/2016 EP2960244 

(73)  Shionogi & Co., Ltd. 

1-8, Doshomachi 3-chome 

Chuo-ku 

Osaka-shi 

Osaka 541-0045, JP 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  NISHITANI, Yasuhiro; YAMAWAKI, Kenji; 

TAKEOKA, Yusuke; SUGIMOTO, Hideki; 

HISAKAWA, Shinya and AOKI, Toshiaki 

(54)  ЦЕФАЛОСПОРИН ШТО ИМА КАТЕХОЛ 

ГРУПА 

(57)  1  Соединение со формулата:  

  

 или негов естер, заштитено 

соединение на аминото на прстенот во 7-

страниот ланец, фармацевтски прифатлива 

сол, или солват на истото. 

има уште 3 патентни барања. 
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(51)  A 61K 31/192, A 61K 31/196, A 61K 

47/24, A 61K 9/00, A 61K 9/12, A 61P 29/00  

(11)  7327   (13) Т1 

(21)  2016/750   (22) 28/10/2016 

(45) 31/10/2017 

(30)  DE20121009575  15/05/2012  DE and 

DE20131004199  12/03/2013  DE 

(96)  18/03/2013 EP13001361.8 

(97)  14/09/2016 EP2638894 

(73)  MIKA Pharma Gesellschaft für die 

Entwicklung und Vermarktung 

pharmazeutischer Produkte mbH 

Auestrasse 39 

67346 Speyer, DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Seigfried, Bernd G. 

(54)  ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ КОЈШТО 

СОДРЖИ ФОСФОЛИПИД 

(57)  1  Фармацевтски состав за примена кај 

човек и животни, со најмалку една со 

системско и/или со локално дејствување, 

активна состојка за локално нанесување и со 

најмалку еден фосфолипид, којшто содржи 

фосфатидилхолин во концентрација од 

најмалку 60 % од тежината, во однос на 

фосфолипидот, кадешто составот има многу 

течна конзистенција, којашто може да биде 

распрскана во капки, се карактеризира со тоа 

што составот содржи таков фосфолипид, 

којшто го подобрува пренесувањето на 

активната состојка преку клеточната 

мембрана и којашто дополнително содржи 

масло во концентрација од помеѓу 2 % од 

тежината и 4,8 % од тежината покрај тоа 

најмалку 60 % од тежината на 

фосфатидилхолин.  

има уште 28 патентни барања. 
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(51)  A 61K 31/375, A 61K 47/10, A 61K 9/00, 

A 61P 1/10  

(11)  7330   (13) Т1 

(21)  2016/751   (22) 28/10/2016 

(45) 31/10/2017 

(30)   

(96)  09/03/2012 EP12710777.9 

(97)  28/09/2016 EP2683375 

(73)  Norgine B.V. 

Hogehilweg 7 

1101 CA Amsterdam ZO, NL 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  HALPHEN, Marc; GRUSS, Hans-Jürgen; 

COX, Ian; COCKETT, Alasdair; STEIN, Peter 

and UNGAR, Alex 

(54)  КОЛОНОСКОПИЈА-ПОДГОТОВКА 

(57)  1  Раствор за чистење на дебело црево 

којшто содржи:  

a) 300 до 2000 mmol по литар аскорбински 

анјон добиен од аскорбинска киселина, една 

или повеќе соли на аскорбинска киселина 

или нивна смеса; и 

b) 10 до 200 g по литар полиетилен гликол. 

има уште 19 патентни барања. 

 

 

 

(51)  G 01N 33/50, C 07K 14/35, C 12N 15/74, 

A 61K 39/02, A 61K 39/00, A 61K 38/00, A 61K 

39/04  

(11)  7329   (13) Т1 

(21)  2016/752   (22) 31/10/2016 

(45) 31/10/2017 

(30)   

(96)  21/12/2011 EP11811539.3 

(97)  05/10/2016 EP2654783 

(73)  Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung 

der Wissenschaften e.V. and Vakzine Projekt 

Management GmbH 

80539 München, DE and 30625 Hannover, DE 
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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)  GRODE, Leander; DESEL, Christiane; 

BANDERMANN, Silke and KAUFMANN, Stefan 

H., E. 

(54)  РЕКОМБИНАНТНА МИКОБАКТЕРИЈА 

КАКО ВАКЦИНА 

(57)  1  Рекомбинантна клетка на 

Микобактерија бовис (Mycobacterium bovis) 

од сортата Данска подвид Прага, која што е 

клетка со недостиг од уреаза и која што 

содржи рекомбинантна молекула на 

нуклеинска киселина која што кодира еден 

фузиски полипептид кој што содржи: 

(a) домен од полипептид на Микобактерија , 

кој што е антиген (Ag) 85B или Ag85A , кој 

што е способен да предизвика имунолошка 

реакција, и 

(б) домен на испуштање на фаголизозоми на 

листерија за употреба ин виво како вакцина 

за генерирање на имунолошка реакција на T 

помошен тип 17 (Th17) кај субјект кој што има 

потреба од тоа. 

има уште 6 патентни барања. 

 

 

 

(51)    

(11)  7331   (13) Т1 

(21)  2016/753   (22) 31/10/2016 

(45) 31/10/2017 

(30)   

(96)  25/07/2011 EP11175230.9 

(97)  19/10/2016 EP2550966 

(73)  Dritte Patentportfolio 

Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG 

12529 Schönefeld, 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)  Clement, Prof. Dr. Bernd; Kotthaus, Dr. 

Joscha; Kotthaus, Jürke and Schade, Dennis 

Dr. 
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(54)  ДАБИГАТРАН АМИДОКСИМ ЕСТЕР 

КАКО ПРЕКУРСОР НА ЛЕКОВИ И НЕГОВО 

КОРИСТЕЊЕ КАКО ЛЕК 

(57)  1  Соединение на формула 

 

  

 

во кое 

R1 е -H, разгранета или неразгранета, 

заситена или незаситена, несупституирана 

јаглеводородна верига 

со должина на верига од 1 до 12, а 

n го претставува 2. 

има уште 13 патентни барања. 
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(51)  A 61K 38/08, A 61K 38/16, A 61K 39/00, 

A 61P 35/00  

(11)  7332   (13) Т1 

(21)  2016/754   (22) 31/10/2016 

(45) 31/10/2017 

(30)   

(96)  13/10/2008 EP08017921.1 

(97)  05/10/2016 EP2172212 

(73)  Immatics Biotechnologies GmbH 

72076 Tübingen, DE 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  Schoor, Oliver; Hilf, Norbert; Weinschenk, 

Toni; Trautwein, Claudia; Walter, Steffen and 

Singh, Harpreet 

(54)  НОВА ИМУНОТЕРАПИЈА ПРОТИВ 

НЕКОЛКУ ТУМОРИ ВКЛУЧУВАЈЌИ 

НЕВРОНАЛНИ И МОЗОЧНИ ТУМОРИ 

(57)  1  Пептид што се состои од секвенцата 

LTFGDVVAV (SEQ ID No. 10).  

има уште 16 патентни барања. 
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(51)  C 07D 498/08, A 61K 31/553, A 61P 9/00  

(11)  7333   (13) Т1 

(21)  2016/755   (22) 31/10/2016 

(45) 31/10/2017 

(30)   

(96)  20/03/2013 EP13721085.2 

(97)  03/08/2016 EP2855487 

(73)  Minerva Patents S.A. 

1449 Luxembourg, LU 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  GUARNA, Antonio and COZZOLINO, 

Federico 

(54)  СОЕДИНЕНИЈА ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА 

ЗАБОЛУВАЊА ПОВРЗАНИ СО ИСХЕМИЈА 

- РЕПЕРФУЗИЈА 

(57)  1  Соединение со формула (I) 

  

при што 

R1 е селектиран од групата која што се 

состои од H, C1-8алкил, C1-8алкенил, C2-

8алкинил, циклоалкил, арил, хетероцикл-C1-

8алкил-арил, -C1-8алкил-хетероцикл, -C1-

8алкил-NH2, - арил-NH2, -C1-8алкил-O-арил, 

-арил-OH, C1-8алкил-OH, -COOR, -C1-

8алкил-OR, метилоксикар-бонил-C1-8алкил, 

карбоалкилокси-арил алкил карбамоил арил 
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и -(аминокиселински стра-нични синџири); 

R2 is селектиран од групата која што се 

состои од H, C1-8алкил, C2-8алкенил, C2-

8алкинил, циклоалкил, арил, -C1-8алкил-

арил, -C1-8алкил-хетероцикл, -C1-8алкил-

NRR’, -арил-NRR’, - C1-8алкил-OR, -C1-

8алкил-COOR, -C1-8алкил-OC(O)R, -C1-

8алкил-N(R)C(O)R’, -арил-OR, -арил-COOR, -

арил-COR, -арил-OC(O)R, -арил-N(R)C(O)R’, 

-CH(аминокиселински странични синџири) 

CO2R, -CH(аминокиселински странични 

синџири)C(O)NR, -CH(CO2R)- 

аминокиселински странични синџири и 

CH(CONRR’)- аминокиселински странични 

синџири,  

R3 is COOH; 

R и R’, еднакви или различни еден од друг, 

се селектирани од групата која што се состои 

од H, C1-8алкил, C2-8алкенил, C2-8алкинил, 

циклоалкил, арил, хетероцикл, -C1-8алкил-

арил; -C1-8хетероцикл алкил; заштитна 

група, -C(O)CH-( аминокиселински странични 

синџири)-NHT, -NH-CH(аминокиселински 

странични синџири)COOT и -

CH(аминокиселински странични 

синџири)COOT, каде што T е селектиран од 

H и C1-8алкил; R и R’ комбинирани еден со 

друг може да формираат циклоалкил; 

и каде што горните алкил, алкенил, алкинил, 

циклоалкил, арил, хетероцикл групи може да 

бидат заменети со една или повеќе половини 

селектирани од групата која што се состои од 

халоген, CN, N02, NH2, OH, COOH, CO и C1-

6алкил; исклучувајќи ги соединенијата 

(1S,5R,7S)-3-етил-2-оксо-6,8-диокса-3-

азабицикло[3.2.1]октан-7-карбоксилна 

киселина, (1R,5S,7R)-3-(p-метоксибензил)-2-

оксо-6,8-диокса-3-азабицикло[3.2.1]октан-7-

карбоксилна киселина, (1R,5S,7R)-3-Бензил-

2-оксо-6,8-диокса-3-азабицикло[3.2.1]октан-7-

карбоксилна киселина и (1R,5S,7R)-3-(p-

фенил)-бензил-2-оксо-6,8-диокса-3-

азабицикло[3.2.1]октан-7-карбоксилна 

киселина. 

има уште 14 патентни барања. 
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(51)  H 04L 29/06, H 04L 29/08, G 06F 3/0484  

(11)  7334   (13) Т1 

(21)  2016/756   (22) 31/10/2016 

(45) 31/10/2017 

(30)   

(96)  27/11/2013 EP13803416.0 

(97)  21/09/2016 EP2926522 

(73)  Qualcomm Incorporated 

San Diego, CA 92121-1714, 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)  LE NERRIEC, Yohan; BING, Jehan 

Gerard; GUION, Alexandre; MENTER, Judah 

John and TAI, Daniel D. 

(54)  СИСТЕМ И МЕТОД ЗА ДАВАЊЕ 

УСЛУГИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПРАВАТА 

КАЈ МРЕЖНИТЕ УСЛУГИ 

(57)  1  Метод за давање на мрежна услуга, 

каде што методот се имплементира со еден 

или повеќе процесори и опфаќа: 

чување на мноштво библиотеки за мрежни 

услуги (530), каде што секоја библиотека за 

мрежни услуги (530) е поврзана со соодветна 

мрежна услуга, секоја библиотека за мрежни 

услуги (530) содржи група на правила за 
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управување со правата (532) за мрежната 

услуга; 

добивање комуникација од уред, каде што 

комуникацијата вклучува група на 

идентификатори (512); 

одредување на мрежната услуга која што е 

специфицирана со комуникацијата; 

одредување на еден или повеќе контролни 

параметри (527) кои што се засновани врз 

групата на правила за управување со 

правата (532) за одредената мрежна услуга; 

одредување на група линкови за 

репродукција (525) за пристап до медиумски 

ресурси идентификувани со групата на 

идентификатори за одредената мрежна 

услуга; и 

обезбедување на групата линкови за 

репродукција на уред за репродукција (750) 

идентификувани со комуникацијата, каде што 

групата линкови има еден или повеќе 

контролни параметри (527).  

има уште 13 патентни барања. 

 

 

 

(51)  C 07K 14/71, C 07K 14/495  

(11)  7335   (13) Т1 

(21)  2016/757   (22) 31/10/2016 

(45) 31/10/2017 

(30)   

(96)  24/11/2009 EP09761055.4 

(97)  31/08/2016 EP2370463 

(73)  Amgen Inc. 

One Amgen Center Drive 

Thousand Oaks, CA 91320-1799, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  LI, Yue-Sheng; HAN, Hq; SUN, 

Jeonghoon; TAM, Lei-Ting Tony; MICHAELS, 
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Mark Leo; BOONE, Thomas C. and 

DESHPANDE, Rohini 

(54)  СТАБИЛИЗИРАЧКА ВАРИЈАНТА НА 

АКТИВИНСКИ IIB РЕЦЕПТОР 

(57)  1  Изолиран протеин којшто содржи 

стабилизиран активински IIB рецепторски 

полипептид кадешто наведениот полипептид 

е избран од групата којашто се состои од:: 

 

(a) полипептид којшто се состои од 

секвенцата истакната во групата којашто се 

состои од SEQ ID NO: 4, 6, 12 и 14; 

(б) полипептид којшто има најмалку 90% 

секвенцна идентичност кон (a), кадешто 

полипептидот има W или Y во позицијата која 

соодветствува на позиција  28 од SEQ ID 

NO:2 и a T во позицијата која соодветствува 

на позиција  44 од SEQ ID NO:2, кадешто 

полипептидот е способен да врзува 

миостатин, активин  A, или  GDF-11, и 

(в) полипептиди коишто имаат најмалку 95% 

секвенцна идентичност кон (a), кадешто 

полипептидот има W или Y во позицијата која 

соодветствува на позиција  28 од SEQ ID 

NO:2 и a T во позицијата која соодветствува 

на позиција  44 од SEQ ID NO:2, кадешто 

полипептидот е способен да врзува 

миостатин, активин  A, или  GDF-11. 

има уште 26 патентни барања. 

 

 

 

(51)  C 07D 473/34, A 61K 31/52, A 61P 31/20, 

A 61P 31/18  

(11)  7336   (13) Т1 

(21)  2016/758   (22) 31/10/2016 

(45) 31/10/2017 

(30)  US201161524224P  16/08/2011  US 

(96)  15/08/2012 EP12753867.6 

(97)  05/10/2016 EP2744810 

(73)  Gilead Sciences, Inc. 

333 Lakeside Drive 

Foster City, CA 94404, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  LIU, Dazhan; SHI, Bing; WANG, Fang and 

YU, Richard, Hung Chiu 
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(54)  ТЕНОФОВИР АЛАФЕНАМИД 

ХЕМИФУМАРАТ 

(57)  1  Тенофовир алафенамид 

хемифумарат.  

има уште 14 патентни барања. 

 

 

 

(51)  C 07C 51/43, C 07D 239/34  

(11)  7337   (13) Т1 

(21)  2016/759   (22) 01/11/2016 

(45) 31/10/2017 

(30)  EP20120382259  29/06/2012  -- 

(96)  28/06/2013 EP13732182.4 

(97)  10/08/2016 EP2867214 

(73)  Kern Pharma, S.L. 

Venus, 72 Pol. Ind. Colon II 

08228 Terrassa, ES 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  TESSON, Nicolas and TRILLA CASTAÑO, 

Montserrat 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ПРИГОТВУВАЊЕ НА 

ДЕРИВАТ НА КАРБОКСИЛНА КИСЕЛИНА И 

НА НИВНИТЕ ИНТЕРМЕДИЈАРИ  

(57)  1  Кокристал на (S)-2-хидрокси-3-

метокси-3,3-дифенилпропионска киселина и 

некои амино ниселини.  

има уште 13 патентни барања. 
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(51)  A 61K 31/56, A 61K 9/20, A 61K 9/06, A 

61K 31/57  

(11)  7338   (13) Т1 

(21)  2016/760   (22) 01/11/2016 

(45) 31/10/2017 

(30)  US20090169149P  14/04/2009  US 

(96)  13/04/2010 EP10717084.7 

(97)  17/08/2016 EP2419108 

(73)  Laboratoire HRA Pharma and The 

United States of America, as represented by 

The Secretary, Department of Health and 

Human Services 

Office of Technology Transfer 

National Institutes of Health 

15, rue Béranger 

75003 Paris, FR and 6011 Executive 

Boulevard, Suite 325 

MSC 7660 

Bethesda, MD 20892-7660, US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  GAINER, Erin; BLITHE, Diana; ULMANN, 

André; NIEMAN, Lynette and MATHE, Henri 

Camille 

(54)  ПОСТАПКА ЗА КОНТРАЦЕПЦИЈА ПО 

ПОТРЕБА  

(57)  1  Постапка за користење на 

контрацепција која што опфаќа орално 

давање на жена облик кој го опфаќа  

улиприсал ацетат или неговиот метаболит во 

количество од 30 mg, во рамка од  120 сати 

по сексот.  

има уште 5 патентни барања. 

 

 

 

(51)  C 07K 16/22, A 61K 39/395, A 61P 37/00  

(11)  7288   (13) Т1 

(21)  2016/836   (22) 24/11/2016 

(45) 31/10/2017 

(30)  US20100299801P  29/01/2010  US; 

US20100361687P  06/07/2010  US and 

US20100388697P  01/10/2010  US 

(96)  28/01/2011 EP11701933.1 

(97)  16/11/2016 EP2528946 
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(73)  REGENERON PHARMACEUTICALS, 

INC. 

777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, NY 

10591, US 

(74)  ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ  

Ул. ‘'Илинденска’'  2/ 13, 1400, Велес 

(72)  SKOKOS, Dimitris 

(54)  МЕТОДИ НА ТРЕТМАН НА ДИАБЕТЕС 

СО АНТАГОНИСТИ НА DLL4 

(57)  1  Употреба на антагонистот на делта 

лигандот (Dll4) при производство на лек за 

превенција, третман или амелиорација на 

мултиплекс склероза назначенa со тоа што  

антагонистот на делта лигандот Dll4 е 

антитело или фрагмент од антитело кој 

специјално се врзува за хуманиот Dll4 (hDll4) 

и ги блокира Dll и Notch сигналните патеки и 

антагонистот ја блокира интеракцијата 

помеѓу Dll4 и Notch рецепторот, со тоа се 

зголемува бројот на Тreg клетките и 

мултиплекс склерозата се превенира, 

третира или амелиорира, и со тоа што 

антителото или фрагмент од антителото 

содржи варијабилна регија со тешки низи 

(HCVR)  со  тешки низи CDR1, CDR2 и  CDR3 

со секвенсци од SEQ ID NO:22, 24 и 26, 

соодветно, и варијабилна регија со лесни 

низи (LCVR)  со  лесни низи CDR1, CDR2 и  

CDR3 секвенсци од SEQ ID NO:30, 32 и 34, 

соодветно.  

има уште 6 патентни барања. 

 

 

 

(51)  C 09D 5/00  

(11)  7287   (13) Т1 

(21)  2016/850   (22) 29/11/2016 

(45) 31/10/2017 

(30)  US201213631212  28/09/2012  US and 

US201313793394  11/03/2013  US 

(96)  30/07/2013 EP13747923.4 

(97)  14/09/2016 EP2900768 

(73)  UT-Battelle, LLC 

P.O. Box 2008 One Bethel Valley Road, Ms-

6258 Oak Ridge, TN 37831, US 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(72)  SIMPSON, John T. 

(54)  ОТПОРНИ СУПЕРХИДРОФОБНИ 

СЛОЕВИ 

(57)  1  Суперхидрофобен слој, што содржи: 

 

смола; и 

мнозинство честички секоја се состои од: 
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барем еден суперхидрофобен дел, и 

барем еден хидрофилен дел, 

 

каде што секоја честичка има три 

димензионална, наноструктурна површинска 

топологија, дефинирање на плуралноста на 

порите, 

назначено со тоа што честичките се 

ковалентно врзани со смола преку барем 

еден хидрофилен дел, 

назначена со тоа што смолата не ги 

пополнува порите на честички, така што три 

димензионалната површинска топологија на 

честички ќе биде зачувана и назначена со 

тоа што, мнозинство честички направат 

најмалку една површина на 

суперхидрофобна смола, 

назначено со тоа што најмалку еден 

хидрофилен дел се состои од една хемиска 

средина одбрана од групата што се состои 

од силан со најмалку една функционална 

група одбрана од групата што се состои од 

(3-глицидоксипропил)триметокси-силан, (3-

триметоксилилпропил)диетилен-триамин, и 

комбинации од истите. 

има уште 22 патентни барања. 

 

 

 

(51)  C 07D 207/333, C 07D 401/04, C 07D 

403/10, C 07D 207/335, A 61K 31/454, A 61P 

29/00  

(11)  7317   (13) Т1 

(21)  2016/928   (22) 22/12/2016 

(45) 31/10/2017 
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(30)  US20080089313P  15/08/2008  US and 

US20080116982P  21/11/2008  US 

(96)  14/08/2009 EP09807378.6 

(97)  12/10/2016 EP2318006 

(73)  Nivalis Therapeutics, Inc. 

3122 Sterling Circle Boulder CO 80301, US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  SUN, Xicheng; QIU, Jian; WASLEY, Jan; 

STRONG, Sarah and ROSENTHAL, Gary J. 

(54)  НОВИ ПИРОЛ ИНХИБИТОРИ НА S-

НИТРОСОГЛУТАТИОН РЕДУКТАЗИ КАКО 

ТЕРАПЕВТСКИ АГЕНСИ 

(57)   

има уште  патентни барања. 

 

 

 

(51)  A 23L 33/105  

(11)  7321   (13) Т1 

(21)  2016/933   (22) 27/12/2016 

(45) 31/10/2017 

(30)   

(96)  15/05/2013 EP13729247.0 

(97)  12/10/2016 EP2934185 

(73)  Aquanova AG 

Birkenweg 8-10 64295 Darmstadt, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  BEHNAM, Dariush 

(54)  ПРОИЗВОД ОД РАСТВОРАЊЕ НА 

КУРКУМИН 

(57)  1  Производ од растворање составен од  

куркумин во количина помала од или еднаква 

на 10% од тежината, подобро помала од или 

еднаква на 7.5% од тежината, особено 

подобро 6% од тежината, и барем еден 

емулгатор што има HLB вредност во опсегот 

помеѓу 13 и 18, имено полисорбат 80 или 

полисорбат 20 или мешавина од полисорбат 

20 и полисорбат 80, каде што просечниот 

дијаметар на мицелите наполнети со 

куркумин е помеѓу 5 nm и 40 nm, подобро 

помеѓу 6 nm и 20 nm, особено подобро 

помеѓу 7 nm и 10 nm. 

има уште 11 патентни барања. 
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(51)  A 01K 85/00  

(11)  7322   (13) Т1 

(21)  2016/934   (22) 27/12/2016 

(45) 31/10/2017 

(30)  FR20100001115  22/03/2010  FR 

(96)  22/03/2011 EP11715961.6 

(97)  19/10/2016 EP2549860 

(73)  Fiiish 

8 rue Henri Waquet 29200 Brest, FR 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  GUENNAL, Matthieu 

(54)  РИБОЛПВЕЧКА ВАРАЛИЦА 

 

 

 

(51)  A 61K 31/137, A 61K 31/4365, A 61K 

45/06, A 61P 25/28  

(11)  7323   (13) Т1 

(21)  2016/936   (22) 27/12/2016 

(45) 31/10/2017 

(30)   

(96)  29/03/2010 EP14156048.2 

(97)  05/10/2016 EP2735316 

(73)  Pharnext 

11 Rue des Peupliers 

92130 Issy-les-Moulineaux, FR 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  Cohen, Daniel; Nabirochkin, Serguei and 

Chumakov, Ilya 

(54)  Нов терапевтски пристап за 

третирање на неврозапаленски состојби 

 

 

 

(51)  E 01B 9/48  (11)  7406   (13) Т1 
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(21)  2017/4   (22) 03/01/2017 

(45) 31/10/2017 

(30)  DE102007046543  27/09/2007  DE 

(96)  26/09/2008 EP08804830.1 

(97)  07/12/2016 EP2191069 

(73)  Vossloh-Werke GmbH 

Vosslohstrasse 4 58791 Werdohl, DE 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(72)  BÖSTERLING, Winfried 

(54)  СИСТЕМ ЗА ПРИЦВРСТУВАЊЕ НА 

ШИНА И ЗАТЕЗНА КЛЕМА ЗА ТАКОВ 

СИСТЕМ 

 

 

 

(51)  A 61F 2/04  

(11)  7316   (13) Т1 

(21)  2017/21   (22) 11/01/2017 

(45) 31/10/2017 

(30)  IT2012MI01743  16/10/2012  IT 

(96)  10/10/2013 EP13812099.3 

(97)  16/10/2012 EP2908771 

(73)  Sambusseti, Antonio and Cancarini, 

Gianni 

Via San Predengo, 13 26100 Cremona, IT and 

Via Corfù 53 25124 Brescia, IT 

(74)  Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(72)  Sambusseti, Antonio and Cancarini, Gianni 

(54)  ОРТОТОПИЧНА ЕНДОПРОТЕЗА НА 

ВЕШТАЧКИ МОЧЕН МЕУР 

(57)  1  Ортотопична ендопротеза на 

вештачки мочен меур која се карактеризира 

со тоа што се состои од два дела (2, 3) 

меѓусебно поврзани; секој дел (2, 3) се 

состои од соодветно ресорбирачка капа (4, 5) 

направена од ткаенина со ПГА влакна и 

соодветна рамка  (6, 7), добиена со примена 

на PGA / PLA кополимер и се состои од 

мноштво раце (10, 11) поставени во облик на 

ѕвезда и кои дефинираат профил во облик 

на купола, поврзан со наведената капа (4, 5); 

наведените делови (2, 3) се заедно поврзани 

со цел да се дефинира затворено куќиште.  

има уште 8 патентни барања. 
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(51)  C 07D 403/04, C 07D 401/14, A 61K 

31/506, A 61P 35/00  

(11)  7285   (13) Т1 

(21)  2017/22   (22) 11/01/2017 

(45) 31/10/2017 

(30)  US20090238073P  28/08/2009  US and 

US20100313039P  11/03/2010  US 

(96)  27/08/2010 EP14152945.3 

(97)  12/10/2016 EP2727918 

(73)  Array Biopharma Inc. 

3200 Walnut Street Boulder, CO 80301, US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  Wan, Yongqin; Huang, Shenlin; Jin, 

Xianming; Liu, Zuosheng; Poon, Daniel; Tellew, 

John; Wang, Xing and Xie, Yongping 

(54)  СОСТАВИ И КОМПОЗИЦИИ КАКО 

ПРОТЕИН КИНАСИ ИНХИБИТОРИ 

 

 

 

(51)  G 07C 5/08, B 60W 40/08  

(11)  7284   (13) Т1 

(21)  2017/23   (22) 11/01/2017 

(45) 31/10/2017 

(30)  EP20100177555  20/09/2010  -- 

(96)  20/09/2011 EP11773811.2 

(97)  02/11/2016 EP2619059 

(73)  Mydrive Solutions Limited 

Unit 2.02.01 The Leather Market Weston 

Street London SE1 3ER, GB 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  JELBERT, Richard and HEAVYSIDE, 

Gavin 

(54)  СИСТЕМ И ПОСТАПКА ЗА 

ПРОФИЛИРАЊЕ НА ВОЗАЧИ 

 

 

 

(51)  A 61K 31/5383, A 61K 31/662, A 61P 9/10

  

(11)  7286   (13) Т1 

(21)  2017/25   (22) 12/01/2017 

(45) 31/10/2017 

(30)  US30903  22/02/2008  US 

(96)  20/02/2009 EP09711944.0 

(97)  19/10/2016 EP2252300 

(73)  Rigel Pharmaceuticals, Inc. 

1180 Veterans Boulevard South San 

Francisco, CA 94080, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  MASUDA, Esteban and SCHMITZ, Jochen 

(54)  УПОТРЕБА НА 2,4-

ПИРИМИДИНАМИНИ ЗА ТРЕТМАНОТ НА 

АТЕРОСКЛЕРОЗА 

(57)  1  Соединение кое е Syk киназа 

инхибитор за употреба во метода за 

третирање атеросклероза или регресирање 

или намалување на формирањето на 

артериски атеросклеротични повреди, 

наведената метода опфаќа администрирање 

ефективна количина од соединението што ја 

има формулата I на цицач што има 

атеросклероза:  

 

  

назначено со тоа, што:  

R2 е одбрано од групата составена од C1-6 

алкил опционално супституирана со една или 

повеќе од истите или различните R8 групи, 
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C3-8 циклоалкил опционално супституирана 

со една или повеќе од истите или различните 

R8 групи, 3-8 члена циклохетероалкил 

опционално супституирана со една или 

повеќе од истите или различните R8 групи, 

C5-15 арил опционално супституирана со 

една или повеќе од истите или различните 

R8 групи, и 5-15 члена хетероарил 

опционално супституирана со една или 

повеќе од истите или различните R8 групи; 

R4 е  

  

R5 е одбрано од групата составена од R6 и 

C1-6 алкил опционално супституирана со 

една или повеќе од истите или различните 

R8 групи; 

секое R6 е независно одбрано од групата 

составена од водород, -ORd, -SRd, C1-3 

халоалкилокси, C1-3 перхалоалкилокси, -

NRcRc, халоген, C1-3 халоалкил, C1-3 

перхалоалкил, -CN, -NC, -OCN, -SCN, -NO, -

NO2, -N3, -S(O)Rd, -S(O)2Rd, -S(O)2ORd, -

S(O)NRcRc; -S(O)2NRcRc, -OS(O)Rd, -

OS(O)2Rc, -OS(O)2ORd, -OS(O)NRcRc, -

OS(O)2NRcRc, -C(O)Rd, -C(O)ORd, -

C(O)NRcRc -C(NH)NRcRc, -OC(O)Rd, -

SC(O)Rd, -OC(O)ORd, -SC(O)ORd, -

OC(O)NRcRc, -SC(O)NRcRc, -OC(NH)NRcRc, 

-SC(NH)NRcRc, -[NHC(O)]nRd-, -

[NHC(O)]nORd, -[NHC(O)]nNRcRc и -

[NHC(NH)]nNRcRc, C5-10 арил опционално 

супституирана со една или повеќе од истите 

или различните R8 групи, C6-16 арилалкил 

опционално супституирана со една или 

повеќе од истите или различните R8 групи, 5-

10 члена хетероарил опционално 

супституирана со една или повеќе од истите 

или различните R8 групи и 6-16 члена 

хетероарилалкил опционално супституирана 

со една или повеќе од истите или различните 

R8 групи; 

R8 е одбрано од групата составена од Re, 

Rb, Re супституирана со една или повеќе од 

истите или различните Ra или Rb, -ORa 

супституирана со една или повеќе од истите 

или различните Ra или Rb, -B(ORa)2, -

B(NRcRc)2,-(CH2)m-Rb, -(CHRa)m-Rb, -O-

(CH2)m-Rb, S(CH2)m-Rb, -O-CHRaRb, -O-

CRa(Rb)2, -O-(CHRa)m-Rb, -O-(CH2)m-

CH[(CH[(CH)mRb]Rb,-S-(CHRa)m -Rb; -

C(O)NH-(CH2)m-Rb, -C(O)NH-(CHRa)m-Rb, -

O(CH2)m-C(O)NH-(CH2)m-Rb, -S-(CH2)m-Rb, 

-C(O)NH-(CH2)mRb, -O-(CHRa)m-C(O)NH-

(CHRa)m-Rb, -S-(CHRa)m-C(O)NH-(CHRa)m-

Rb, -NH-(CH2)m-Rb, -NH-(CHRa)m-Rb, -

NH[(CH2)mRb], -N[(CH2)mRb]2, -NH-C(O)-NH-

(CH2)m-Rb, -NH-C(O)-(CH2)m-CHRbRb и -NH-

(CH2)m-C(O)-NH-(CH2)m-Rb; 

секое Ra е независно одбрано од групата 

составена од водород, C1-6 алкил, C3-8 

циклоалкил, C4-11 циклоалкилалкил, C5-10 

арил, C6-16 арилалкил, 2-6 члена 

хетероалкил, 3-8 члена циклохетероалкил, 4-

11 члена циклохетероалкилалкил, 5-10 члена 

хетероарил и 6-16 члена хетероарилалкил; 

секое Rb е независно одбрано од групата 

составена од =O, -ORd, (C1-C3) 

халоалкилокси, =S, -SRd, =NRd, =NORd, -

NRcRc, халоген, -CF3, -CN, -NC, -OCN, -SCN, 

-NO, -NO2, =N2, -N3, -S(O)Rd, -S(O)2Rd, -

S(O)2ORd, -S(O)NRcRc, -S(O)2NRcRc, -

OS(O)Rd, -OS(O)2Rd, -OS(O)2ORd, -

OS(O)2NRcRc, -C(O)Rd, -C(O)ORd, -

C(O)NRcRc, -C(NH)NRcRc, -C(NR8)NRcRc, -

C(NOH)Ra, -C(NOH)NRcRc, -OC(O)Rd, -

OC(O)ORd, -OC(O)NRcRc, -OC(NH)NRcRc, -

OC(NRa)NRcRc, -[NHC(O)]nRd, -

[NRaC(O)nRd, -[NHC(O)]nORd, -

[NRaC(O)]nORd, -[NHC(O)]nNRcRc, -

CNRaC(O)]nNRcRc, -[NHC(NH)]nNRcRc и -

[NRaC(NRa)]nNRcRc; 
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секое Rc е независно заштитна група или Ra, 

или, алтернативно, секое Rc е земено заедно 

со азотниот атом на кој истото е врзано за да 

формира 5 до 8-члена циклохетероалкил или 

хетероарил која може опционално вклучува 

еден или повеќе од истите или различните 

дополнителни хетероатоми и која може 

опционално да е супституирана со една или 

повеќе од истите или различните Ra или Rb 

групи; 

секое Rd е независно заштитна група или Ra; 

секое Re е независно одбрано од групата 

составена од C1-6 алкил, C3-8 циклоалкил, 

C4-11 циклоалкилалкил, C5-10 арил, C6-16 

арилалкил, 2-6 члена хетероалкил, 3-8 члена 

циклохетероалкил, 4-11 члена 

циклохетероалкилалкил, 5-10 члена 

хетероарил и 6-16 члена хетероарилалкил; 

секое m е независно цел број од 1 до 3; и 

секое n е независно цел број од 0 до 3. 

има уште 10 патентни барања. 

 

 

 

(51)  C 07D 403/12, C 07D 207/26, C 07D 

207/20, C 07D 409/06, A 61K 31/4025, A 61K 

31/4015, A 61P 27/06, A 61P 25/02, A 61P 

19/10, A 61P 17/14, A 61P 27/02  

(11)  7291   (13) Т1 

(21)  2017/26   (22) 12/01/2017 

(45) 31/10/2017 

(30)  US201261673514P  19/07/2012  US and 

US201361793929P  15/03/2013  US 

(96)  19/07/2013 EP13745744.6 

(97)  12/10/2016 EP2875022 

(73)  Cayman Chemical Company, 

Incorporated 

1180 E. Ellsworth Road Ann Arbor, Michigan 

48108, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  BARRETT, Stephen, Douglas; CISKE, 

Fred, Lawrence; COLOMBO, Joseph, Michael; 

ENDRES, Gregory, William; GERMAIN, 

Bradlee, David; KORNILOV, Andriy; KRAMER, 

James, Bernard; UZIEBLO, Adam and MAXEY, 

Kirk, M. 

(54)  ДИФЛУОРОЛАКТАМ СОЕДИНЕНИЈА 

КАКО EP4 РЕЦЕПТОР-СЕЛЕКТИВНИ 

АГОНИСТИ ЗА УПОТРЕБА ВО ТРЕТМАНОТ 



 

 

38 | С т р а н а   П а т е н т и  
 

31 Октомври  2017 Гласник Бр. 5/2017 

НА EP4-ПОСРЕДУВАНИ ЗАБОЛУВАЊЕ И 

СОСТОЈБИ 

(57)  1  Соединение со формулата (Ia) 

  

или негова фармацевтски прифатлива сол, 

назначено со тоа, што: 

L1 е  

a) C3-C7алкилен, C3-C7алкенилен, или C3-

C7алкинилен, каде што C3-C7алкиленот, C3-

C7алкениленот, или C3-C7алкиниленот се 

секој опционално супституиран со 1, 2, 3, или 

4 флуоро супституенти; 

б) -(CH2)t-G-(CH2)p-; каде што t е 0, 1, или 2, 

p е 0, 1, 2, или 3, и t+p = 0, 1,2, 3, или 4; или 

ц) -(CH2)n-G1-(CH2)p-, -(CH2)n-G2-(CH2)p-, -

(CH2)n-C≡C-G2-, или - (CH2)n-

C(R13)=C(R13)-G2-, каде што n е 1, 2, 3, 4, 

или 5, p е 0, 1, 2, или 3, и n+p = 1, 2, 3, 4, 5, 

или 6; 

Gis 

 

  

 

или  

  

 

G1 е O, C(O), S, S(O), S(O)2, или NR8; каде 

што R8 е H, C1-C4 алкил, или C1-

C4алкилкарбонил; 

G2 

е  

  

 

 

 

  

каде што G2 е опционално супституиран со 1, 

2, или 3 супституенти одбрани од групата 

составена од C1-C4алкил, C1-C3халоалкил, 

циано, халоген, C1-C3алкокси, и C1-



 

 

П а т е н т и    39 | С т р а н а  
 

31 Октомври  2017 Гласник Бр.5/2017  

C3халоалкокси; 

R1 е COOR10, CONR10R11, CH2OR10, 

SO3R10, SO2NR10R11, PO(OR10)2, или 

тетразол-5-ил; 

R10 е H, C1-C4 алкил, или арил; 

R11 е H, C1-C4 алкил, COR12, OR10, или 

SO2R12; 

R12 е C1-C4 алкил; 

R13, во секој случај, е независно H или C1-

C4алкил; 

L4 е -C(R2)2-C(R3)2-, -C(R2)=C(R3)-, -C≡C-, 

или  

  

каде што R2 и R3 се секое H, CH3, флуоро, 

или хлоро; 

L2 е -CH2- или врска; 

R4 и R5 се секое независно H, F, CF3, или 

C1-C4 алкил; или R4 и R5 заедно со 

јаглеродот на кој тие се прикачени 

формираат C3-C5 циклоалкил,  

  

R6 е арил, хетероарил, C3-C10алкил, C3-

C10алкенил, C3-C10алкинил, C3-

C10халоалкил, C3-C10халоалкенил, C3-

C10халоалкинил, или L3-R7; каде што арилот 

и хетероарилот се опционално 

супституирани со 1, 2, 3, или 4 супституенти 

одбрани од групата составена од C1-

C4алкил, C1-C3халоалкил, циано, халоген, 

C1-C3алкокси, C1-C3халоалкокси; и -C1-

C3алкилен-C1-C3алкокси; и каде што C3-

C10алкилот, C3-C10алкенилот, C3-

C10алкинилот, C3-C10халоалкилот, C3-

C10халоалкенилот, и C3-C10халоалкинилот 

се опционално супституирани со супституент 

одбран од групата составена од COOR10', 

CONR10'R11', CH2OR10', SO3R10', 

SO2NR10'R11', PO(OR10')2, и тетразол-5-ил; 

R10' е H, C1-C4 алкил, или арил; 

R11' е H, C1-C4 алкил, COR12', OR10', или 

SO2R12'; 

R12' е C1-C4 алкил; 

L3 е C1-C6алкилен, C2-C6алкенилен, C2-

C6алкинилен, -(CH2)m-G3-(CH2)q-, -(CH2)m-

G4-(CH2)q-, или -G5-C≡C-; каде што C1-

C6алкиленот, C2-C6алкениленот, и C2-

C6алкиниленот се опционално супституирани 

со 1, 2, 3, или 4 флуоро супституенти; 

и каде што m и q се секое независно 0, 1, 2, 

или 3 и m + q = 0, 1, 2, 3, или 4; 

G3 е O, C(O), S, S(O), S(O)2, или NR9; каде 

што R9 е H, C1-C4 алкил, или C1-

C4алкилкарбонил; 

G4

 е  
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каде што G4 е опционално супституиран со 1, 

2, или 3 супституенти одбрани од групата 

составена од C1-C4алкил, C1-C3халоалкил, 

циано, халоген, C1-C3алкокси, и C1-

C3халоалкокси; 

G5 е 

 

 

  

 

каде што Q5 е опционално супституиран со 1, 

2, или 3 супституенти одбрани од групата 

составена од C1-C4алкил, C1-C3халоалкил, 

циано, халоген, C1-C3алкокси, и C1-

C3халоалкокси; 

R7 е C3-C8циклоалкил, арил, хетероарил, 

или хетероциклил; каде што R7 е опционално 

супституиран со 1, 2, 3, или 4 супституенти 

одбрани од групата составена од C1-

C4алкил, C1-C3халоалкил, циано, халоген, 

C1-C3алкокси, C1-C3халоалкокси, и -C1-

C3алкилен-C1-C3алкокси; 

r е 0 или 1; и 

s е 0 или 1. 

има уште 19 патентни барања. 

 

 

 

(51)  C 07D 215/36, C 07D 215/227, A 61K 

31/4353, A 61P 31/04  

(11)  7290   (13) Т1 

(21)  2017/29   (22) 16/01/2017 

(45) 31/10/2017 

(30)  EP05105755  28/06/2005  -- 

(96)  26/06/2006 EP06763888.2 

(97)  19/10/2016 EP1898909 

(73)  Janssen Pharmaceutica NV 

Turnhoutseweg 30 2340 Beerse, BE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  KOUL, Anil; LANÇOIS, David, Francis, 

Alain; ANDRIES, Koenraad, Jozef, Lodewijk; 

GUILLEMONT, Jérome, Emile, Georges and 

MOTTE, Magali, Madeleine, Simone 

(54)  ДЕРИВАТИ НА ХИНОЛИН КАКО 

АНТИБАКТЕРИСКИ АГЕНСИ 

(57)  1  Употреба на соединение за 

производството на медикамент за третманот 

на бактериска инфекција предизвикана од 

Staphylococci, Enterococci или Streptococci, 

наведеното соединение е соединение со 

формулата (Ia) или (Iб) 

 

 

  

 



 

 

П а т е н т и    41 | С т р а н а  
 

31 Октомври  2017 Гласник Бр.5/2017  

 

 

 

  

негов N-оксид, негова таутомерна форма или 

негова стереохемиски изомерна форма 

назначено со тоа, што  

A- е фармацевтски прифатлив контра јон; 

R1 е водород, хало, халоалкил, циано, 

хидрокси, Ar, Het, алкил, алкилокси, 

алкилтио, алкилоксиалкил, алкилтиоалкил, 

Ar-алкил или ди(Ar)алкил ; 

p е цел број еднаков на 1, 2, 3 или 4 ; 

R2 е водород, хидрокси, меркапто, 

алкилокси, алкилоксиалкилокси, алкилтио, 

моно или ди(алкил)амино или радикал со 

формулата  

  

  каде што Y е  

R3 е CH2, O, S, NH или N-алкил; е алкил, Ar, 

Ar-алкил, Het или Het-алкил; 

q е цел број еднаков на нула, 1, 2, 3 или 4 ; 

R4 и R5 секое независно се водород, алкил 

или бензил; 

R4 и R5 заедно и вклучувајќи го N на кој тие 

се поврзани може да формираат радикал 

одбран од групата од пиролидинил, 2-

пиролинил, 3-пиролинил, пиролил, 

имидазолидинил, пиразолидинил, 2-

имидазолинил, 2-пиразолинил, имидазолил, 

пиразолил, триазолил, пиперидинил, 

пиридинил, пиперазинил, пиридазинил, 

пиримидинил, пиразинил, триазинил, 

морфолинил и тиоморфолинил, секој од 

наведените прстени може опционално да е 

супституиран со алкил, хало, халоалкил, 

хидрокси, алкилокси, амино, моно- или 

диалкиламино, алкилтио, алкилоксиалкил, 

алкилтиоалкил, Ar-алкил или пиримидинил; 

R6 е водород, хало, халоалкил, хидрокси, Ar, 

алкил, алкилокси, алкилтио, алкилоксиалкил, 

алкилтиоалкил, Ar-алкил или ди(Ar)алкил; 

или 

два соседни R6 радикали може да бидат 

земени заедно за да формираат бивалентен 

радикал со формулата 
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        -CH=CH-CH=CH-; 

 

r    е цел број еднаков на 1, 2, 3, 4 или 5 ; 

R7    е водород, алкил, Ar или Het ; 

R8    е водород или алкил ; 

R9    е оксо; или 

R8 и R9    заедно го формираат 

радикалот -CH=CH-N=; 

R10    е алкил, алкилкарбонил, Ar, Ar-

алкил, Ar-карбонил, Het1-алкил или Het1-

карбонил; 

алкил е праволиниски или разгранет заситен 

јаглеводороден радикал што има 1 до 6 

јаглеродни атоми; или цикличен заситен 

јаглеводороден радикал што има 3 до 6 

јаглеродни атоми; или цикличен заситен 

јаглеводороден радикал што има 3 до 6 

јаглеродни атоми прикачени на праволиниски 

или разгранет заситен јаглеводороден 

радикал што има 1 до 6 јаглеродни атоми; 

каде што секој јаглероден атом може 

опционално да е супституиран со хидрокси, 

алкилокси или оксо; 

Ar е хомоцикл одбран од групата од фенил, 

нафтил, аценафтил, тетрахидронафтил, 

секој хомоцикл опционално супституиран со 

1, 2 или 3 супституенти, секој супституент 

независно одбран од групата од хидрокси, 

хало, циано, нитро, амино, моно- или 

диалкиламино, алкил, халоалкил, алкилокси, 

халоалкилокси, карбоксил, 

алкилоксикарбонил, аминокарбонил, 

морфолинил и моно- или 

диалкиламинокарбонил; 

Het е моноцикличен хетероцикл одбран од 

групата од N-феноксипиперидинил, 

пиперидинил, пиролил, пиразолил, 

имидазолил, фуранил, тиенил, оксазолил, 

изоксазолил, тиазолил, изотиазолил, 

пиридинил, пиримидинил, пиразинил и 

пиридазинил; или бицикличен хетероцикл 

одбран од групата од хинолинил, 

хинаксолинил, индолил, бензимидазолил, 

бензоксазолил, бензизоксазолил, 

бензoтиазолил, бензизотиазолил, 

бензoфуранил, бензoтиенил, 2,3-

дихидробензo[1,4]диоксинил и 

бензo[1,3]диоксолил; секој моноцикличен и 

бицикличен хетероцикл може опционално да 

е супституиран со 1, 2 или 3 супституенти, 

Het1 секој супституент независно одбран од 

групата од хало, хидрокси, алкил, алкилокси, 

и Ar-карбонил; е моноцикличен хетероцикл 

одбран од фуранил или тиенил; или 

бицикличен хетероцикл одбран од 

бензoфуранил или бензoтиенил; секој 

моноцикличен и бицикличен хетероцикл 

може опционално да е супституиран со 1, 2 

или 3 супституенти, секој супституент 

независно одбран од групата од хало, алкил 

и Ar; 

хало е супституент одбран од групата од 

флуоро, хлоро, бромо и јодо; и 

халоалкил е праволиниски или разгранет 

заситен јаглеводороден радикал што има 1 

до 6 јаглеродни атоми или a cyclic заситен 

јаглеводороден радикал што има 3 до 6 

јаглеродни атоми или a cyclic заситен 

јаглеводороден радикал што има 3 до 6 

јаглеродни атоми прикачени на праволиниски 

или разгранет заситен јаглеводороден 

радикал што има 1 до 6 јаглеродни атоми;  

каде што еден или повеќе јаглеродни атоми 

се супституирани со еден или повеќе хало 

атоми. 

има уште 33 патентни барања. 
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(51)  C 12N 15/82, C 12N 9/12, C 12N 9/02  

(11)  7289   (13) Т1 

(21)  2017/31   (22) 16/01/2017 

(45) 31/10/2017 

(30)  GB0814927  15/08/2008  GB 

(96)  14/08/2009 EP09781881.9 

(97)  02/11/2016 EP2310496 

(73)  British American Tobacco (Investments) 

Limited 

Globe House 1 Water Street London WCR 

3LA, GB 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  JONES, Louise; LEACH, Gwendoline and 

COATES, Steve 

(54)  ТРАНСГЕНСКИ РАСТЕНИЈА 

(57)  1  Генетска конструкција што содржи 

специфичен промотор на стареење 

оперативно поврзан за кодирачка секвенца 

што кодира полипептид што има активност 

на аспартат киназа нечуствителна на 

треонин.  

има уште 17 патентни барања. 

 

 

 

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

(11)  7292   (13) Т1 

(21)  2017/40   (22) 17/01/2017 

(45) 31/10/2017 

(30)  517096P  05/11/2003  US 

(96)  05/11/2004 EP09004064.3 

(97)  28/12/2016 EP2077282 

(73)  Roche Glycart AG 

Wagistrasse 18 8952 Schlieren-Zuerich, CH 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(72)  Umana, Pablo; Brünker, Peter; Ferrara 

Koller, Claudia; Suter, Tobias; Mössner, 

Ekkehard and Püntener, Ursula 

(54)  МОЛЕКУЛИ КОИ СЕ ВРЗУВААТ СО 

АНТИГЕН, КОИ ИМААТ ЗГОЛЕМЕН 

АФИНИТЕТ ЗА ВРЗУВАЊЕ СО 

РЕЦЕПТОРОТ FC И ФУНКЦИЈА НА 

ЕФЕКТОР 

 

 

 

(51)  C 07D 241/26, A 61K 31/4965, A 61P 

11/12  

(11)  7293   (13) Т1 

(21)  2017/43   (22) 18/01/2017 

(45) 31/10/2017 

(30)  US201261738248P  17/12/2012  US 

(96)  13/12/2013 EP13814392.0 

(97)  19/10/2016 EP2931713 
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(73)  Parion Sciences, Inc. 

2800 Meridian Parkway Suite 195 Durham, 

NC 27713, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  JOHNSON, Michael, R. 

(54)  ХЛОРО-ПИРАЗИН КАРБОКСАМИД 

ДЕРИВАТИ КОРИСНИ ЗА ТРЕТМАНОТ НА 

БОЛЕСТИ ФАВОРИЗИРАНИ ОД 

ИНСУФИЦИЕНТНА МУКОЗНА 

ХИДРАТАЦИЈА 

(57)  1  Соединение со формулата:  

 

 

 

 

 

 

назначено со тоа, што: 

Ar е одбрано од:  

 

  

 

n е цел број одбран од 0, 1, 2, 3, 4, 5, или 6; 

R1 е одбрано од водород, C1-C8 алкил, и 

полихидроксилирана алкил група што има од 

3 до 8 атоми на јаглерод; 

R2 е водород или полихидроксилирана алкил 

група што има од 3 до 8 атоми на јаглерод; 

R3 и R4 се секое, независно, водород или 

C1-C3 алкил; 

или негова фармацевтски прифатлива сол. 

има уште 23 патентни барања. 

 



 

 

П а т е н т и    45 | С т р а н а  
 

31 Октомври  2017 Гласник Бр.5/2017  

 

 

(51)  C 08B 37/08, A 61K 31/728, A 61L 27/38, 

A 61L 27/20, A 61L 27/36  

(11)  7294   (13) Т1 

(21)  2017/44   (22) 18/01/2017 

(45) 31/10/2017 

(30)  MI20130162  06/02/2013  IT 

(96)  04/02/2014 EP14708662.3 

(97)  09/11/2016 EP2953656 

(73)  Fidia Farmaceutici S.p.A. 

Via Ponte della Fabbrica 3/A 35031 Abano 

Terme (PD), IT 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  CAMPISI, Monica; DE LUCCHI, Ottorino; 

BENINATTO, Riccardo and BORSATO, 

Giuseppe 

(54)  ФОТОВКРСТЕНОПОВРЗАНИ 

ДЕРИВАТИ НА ХИЈАЛУРОНСКА 

КИСЕЛИНА, И ПОСТАПКА ЗА 

ПОДГОТВУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА ИСТИТЕ 

(57)  1  Фото-вкрстеноповрзани деривати на 

хијалуронска киселина (ХК) составени од ХК, 

полиетилен гликол (PEG) бифункционален 

просторник кој е триетилен гликол, и 

фотореактивно соединение одбрано од 

кумарин деривати.  

има уште 18 патентни барања. 
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(51)  A 61K 38/48, A 61K 38/49, A 61P 9/10  

(11)  7309   (13) Т1 

(21)  2017/51   (22) 20/01/2017 

(45) 31/10/2017 

(30)  EP20070020401  18/10/2007  --; 

EP20070022867  26/11/2007  -- and 

EP20080017954  15/10/2008  -- 

(96)  20/10/2008 EP08838897.0 

(97)  07/12/2016 EP2211898 

(73)  H. Lundbeck A/S 

Ottiliavej 9 2500 Valby, DK 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  SÖHNGEN, Mariola; EBEL, Alice and AL-

RAWI, Yasir, Alaa, Shafeek 

(54)  НОВИ ПОДГРУПИ НА ПАЦИЕНТИ ЗА 

ТРОМБОЛИЗА 

 

 

 

(51)  B 01D 53/56, B 01D 53/94, B 01D 53/86, 

B 01J 35/10, B 01J 35/00, B 01J 23/10, B 01J 

21/06, B 01J 37/00, B 01J 37/08, B 01J 37/03, 

B 01J 37/02, C 01G 25/00, C 01G 23/08, C 01G 

23/047, C 01G 25/02, B 82Y 30/00  

(11)  7307   (13) Т1 

(21)  2017/52   (22) 23/01/2017 

(45) 31/10/2017 

(30)  FR0801203  05/03/2008  FR 

(96)  23/02/2009 EP09720750.0 

(97)  09/11/2016 EP2262736 

(73)  Rhodia Opérations 

40, rue de La Haie Coq 93306 Aubervilliers, 

FR 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  IFRAH, Simon; VERDIER, Stephan; 

CRINIERE, Guillaume and JORGE COELHO 

MARQUES, Rui 

(54)  СОСТАВ НА БАЗА НА ЦИРКОНИУМ 

ОКСИД, ТИТАНИУМ ОКСИД ИЛИ МЕШАН 

ЦИРКОНИУМ ТИТАНИУМ ОКСИД НА 
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АЛУМИНИУМ ОКСИД ИЛИ АЛУМИНИУМ 

ОКСИХИДРОКСИД ПОДЛОГА, МЕТОДИ НА 

ПОДГОТВУВАЊЕ И УПОТРЕБА КАКО 

КАТАЛИЗАТОР 

(57)  1  Состав што содржи оксид подлога 

одбрана од циркониум оксид, титаниум оксид 

и мешан циркониум титаниум оксид на 

подлога на база на алуминиум оксид или 

алуминиум оксихидроксид, назначено со тоа, 

што, после калцинација за време од 4 часа 

на 900°C, оксид подлогата е во форма на 

честички депонирани на наведената 

подршка, големината на истите е најмногу 10 

nm кога оксид подлогата е циркониум оксид и 

најмногу 15 nm кога оксид подлогата е 

титаниум оксид или мешан циркониум 

титаниум оксид.  

има уште 13 патентни барања. 

 

 

 

(51)  C 12Q 1/68  

(11)  7306   (13) Т1 

(21)  2017/53   (22) 23/01/2017 

(45) 31/10/2017 

(30)  US239630P  03/09/2009  US 

(96)  02/09/2010 EP10814513.7 

(97)  26/10/2016 EP2473636 

(73)  MedImmune, LLC 

One MedImmune Way Gaithersburg, MD 

20878, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  HIGGS, Brandon; ZHU, Wei; 

MOREHOUSE, Chris; WHITE, Barbara; 

JALLAL, Bahija and YAO, Yihong 

(54)  ВИД 1 ИНТЕРФЕРОН ДИЈАГНОСТИКА 
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(57)  1  Метода за идентификување субјект 

погоден за третман на лупус со анти-

инферферон алфа антитело или анти-

интерферон алфа рецептор антитело кое 

што ја модулира активноста на вид 1 

итерферон, што опфаќа детектирање 

покачена мРНК од група од гени составена 

од IFI27, IFI44, IFI44L, и RSAD2 во примерок 

од субјектот, каде што средна промена на 

набор во мРНК од групата од гени од 

најмалку четири набори укажува на субјект 

погоден за третман на лупус со антителото, 

назначено со тоа, што покачувањето е во 

однос на 

а) истото на примерок од ткиво или личност 

што ја нема болеста, или 

б) изразувањето на еден или повеќе 

контролни гени. 

има уште 13 патентни барања. 

 

 

 

(51)  A 01N 59/16, A 01N 65/00, A 01N 65/22, 

A 01N 65/24, A 01P 1/00  

(11)  7305   (13) Т1 

(21)  2017/54   (22) 23/01/2017 

(45) 31/10/2017 

(30)  US20080119763P  04/12/2008  US 

(96)  03/12/2009 EP09768574.7 

(97)  02/11/2016 EP2369937 

(73)  Merial, Inc. 

3239 Satellite Boulevard Bldg. 500 Duluth, 

GA 30096, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  HOLMES, Robert; RAZZAK, Majid; 

JOHNSON, Alan; GOSWAMI, Jitendra and 

AWASTHI, Atul 

(54)  ИНТРАМЛЕЧЕН ПОПОЛНУВАЧ НА 

БРАДАВИЦА ОД МЛЕЧНА ЖЛЕЗДА (ВИМЕ) 

(57)  1  Формулација за пополнување на 

брадавица од млечна жлезда (виме) којашто 

содржи (a) растително масло, (b) бизмут 

субнитрат, (c) течен парафин, (d) алуминиум 

стеарат и (e) силикон диоксид, кадешто 

формулацијата е гел или паста; кадешто 

споменатото растително масло е масло од 

мајчина душица и кадешто споменатото 
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растително масло е присутно во количина од 

околу 3% до околу 9% w/w.  

има уште 14 патентни барања. 

 

 

 

(51)  C 07D 249/08, C 07D 401/04, C 07D 

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

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

417/04, C 07D 417/10, C 07D 405/12  

(11)  7310   (13) Т1 

(21)  2017/55   (22) 23/01/2017 

(45) 31/10/2017 

(30)  JP20080174181  03/07/2008  JP 

(96)  02/07/2009 EP09773524.5 

(97)  28/12/2016 EP2298747 

(73)  Astellas Pharma Inc. 

5-1, Nihonbashi-Honcho 2-chome Chuo-ku 

Tokyo 103-8411, JP 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  MUNAKATA, Ryosuke; YOSHIMURA, 

Seiji;  KAWANO, Noriyuki; KAWANO, Tomoaki; 

SASUGA, Daisuke; KOIKE, Takanori; 

WATANABE, Hideyuki;  FUKUDOME, Hiroki; 

SHIRAISHI, Nobuyuki;  HOSHII, Hiroaki and 

MIHARA, Kayoko 

(54)  ДЕРИВАТ НА ТРИАЗОЛ ИЛИ 

НЕГОВАТА СОЛ 
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(51)  A 61K 31/5575, A 61K 31/7076, A 61P 

27/02  

(11)  7311   (13) Т1 

(21)  2017/56   (22) 23/01/2017 

(45) 31/10/2017 

(30)  US20100293806P  11/01/2010  US 

(96)  11/01/2011 EP11732309.7 

(97)  07/12/2016 EP2523669 

(73)  Inotek Pharmaceuticals Corporation 

91 Hartwell Avenue Second Floor Lexington, 

MA 02421, US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  BAUMGARTNER, Rudolf, A.; MCCAULEY, 

Thomas; KIM, Norman, N. and MCVICAR, 

William, K. 

(54)  КОМБИНАЦИЈА, КОМПЛЕТ И 

ПОСТАПКА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА 

ИНТРАОКУЛАРЕН ПРИТИСОК 

 

 

 

(51)  A 61K 31/382, A 61K 31/433, A 61K 

31/542, A 61K 31/7076, A 61P 27/02, A 61P 

27/06  

(11)  7312   (13) Т1 

(21)  2017/57   (22) 23/01/2017 

(45) 31/10/2017 

(30)  US20100315721P  19/03/2010  US 

(96)  18/03/2011 EP11757063.0 

(97)  07/12/2016 EP2555775 

(73)  Inotek Pharmaceuticals Corporation 

91 Hartwell Avenue Second Floor Lexington, 

MA 02421, US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  KIM, Norman, N.; MCVICAR, William, K. 

and MCCAULEY, Thomas, G. 

(54)  КОМБИНИРАНИ КОМПОЗИЦИИ НА 

АДЕНОЗИНСКИ А1 НА АГОНИСТ И 

ИНХИБИТОР НА ЈАГЛЕНА АНХИДРАЗА ЗА 

НАМАЛУВАЊЕ НА ИНТРАОКУЛАРЕН 

ПРИТИСОК 

 

 

 

(51)  A 61K 31/085, A 61K 31/5377, A 61K 

31/7076, A 61P 27/02, A 61P 27/06  

(11)  7313   (13) Т1 

(21)  2017/58   (22) 23/01/2017 

(45) 31/10/2017 

(30)  US20100315731P  19/03/2010  US 

(96)  18/03/2011 EP11757065.5 

(97)  07/12/2016 EP2555776 

(73)  Inotek Pharmaceuticals Corporation 

91 Hartwell Avenue Second Floor Lexington, 

MA 02421, US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  KIM, Norman, N.; MCVICAR, William, K. 

and MCCAULEY, Thomas, G. 

(54)  КОМБИНИРАНИ КОМПОЗИЦИИ НА 

АДЕНОЗИНСКИ А1 НА АГОНИСТ И НЕ-

СЕЛЕКТИВЕН БЕТА-АДРЕНЕРИЧЕН 

РЕЦЕПТОР БЛОКЕР ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА 

ИНТРАОКУЛАРЕН ПРИТИСОК 

 

 

 

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

(11)  7314   (13) Т1 

(21)  2017/59   (22) 23/01/2017 

(45) 31/10/2017 
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(30)  US20090254982P  26/10/2009  US and 

US20100381287P  09/09/2010  US 

(96)  26/10/2010 EP10774095.3 

(97)  23/11/2016 EP2493925 

(73)  Amgen Inc. 

One Amgen Center Drive Thousand Oaks, 

CA 91320, US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  TOWNE, Jennifer, E.; CHENG, Janet, D.; 

O'NEILL, Jason, C.; ZHANG, Yu; SUN, Yu; 

CERNE, Heather; PIPER, Derek, E. and 

KETCHEM, Randal, R. 

(54)  ХУМАНИ IL-23 АНТИГЕН ВРЗУВАЧКИ 

ПРОТЕИНИ 

 

 

 

(51)  C 07D 487/04, C 07D 491/052, C 07D 

471/04, A 61K 31/4353, A 61K 31/436, A 61K 

31/407, A 61P 37/00, A 61P 35/00  

(11)  7358   (13) Т1 

(21)  2017/60   (22) 24/01/2017 

(45) 31/10/2017 

(30)  FR20120000193  24/01/2012  FR 

(96)  23/01/2013 EP13704189.3 

(97)  23/11/2016 EP2807159 

(73)  Les Laboratoires Servier and Vernalis 

(R&D) Ltd. 

35, rue de Verdun 92284 Suresnes Cedex, FR 

and 100 Berkshire Place Wharfedale Road 

Winnersh Berkshire RG41 5RD, GB 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(72)  CASARA, Patrick; GENESTE, Olivier; 

HICKMAN, John; LE DIGUARHER, Thierry; 

STARCK, Jérôme-Benoît; HENLIN, Jean-

Michel; DAVIDSON, James Edward Paul; 

MURRAY, James Brooke; GRAHAM, 

Christopher John; CHEN, I-Jen; DEPIL, 

Stéphane; LE TIRAN, Arnaud; NYERGES, 

Miklos and DE NANTEUIL, Guillaume 

(54)  НОВИ ДЕРИВАТИВИ НА ИНДОЛИЗИН, 

МЕТОД ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА ИСТИТЕ И 

НА ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ КОИ ШТО 

ГИ СОДРЖАТ ЗА ТРЕТМАН НА РАК 

 

 

 

(51)  A 01N 31/02, A 01N 43/00, A 01N 43/56, 

A 01N 43/60, A 01N 43/90, A 01N 47/02, A 01N 

49/00, A 61K 31/231, A 61K 31/365, A 61K 

31/4155, A 61K 31/4985, A 61P 33/00  

(11)  7303   (13) Т1 

(21)  2017/61   (22) 24/01/2017 

(45) 31/10/2017 

(30)  US20100320559P  02/04/2010  US 

(96)  01/04/2011 EP11714200.0 

(97)  14/12/2016 EP2552201 

(73)  Merial, Inc. 

3239 Satellite Boulevard Bldg. 500 Duluth, 

GA 30096, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  ROSENTEL, Jr., Joseph K.; TEJWANI, 

Monica and DAS-NANDY, Arima 

(54)  ПАРАЗИТСКИ СОСТАВИ КОИШТО 

СОДРЖАТ ПОВЕЌЕКРАТНИ АКТИВНИ 

АГЕНСИ, ПОСТАПКИ И НИВНИ УПОТРЕБИ 

(57)  1  Локален ветеринарен состав во 

форма на раствор за на-место, кадешто 

споменатиот состав е за лекување или 

заштита од паразитска инфекција или напад 

кај животно, споменатиот состав содржи: 
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(a) комбинација на барем еден 1-

арилпиразол активен агенс со формула (I), 

 

  

 

кадешто: 

 

R1 е водород, цијано, нитро, халоген, R3, R8, 

формил, -C(O)R8, -C(O)OR8, -C(O)NR9R10,-

C(=NOH)NH2, -C(=NNH2)R9, или -C(S)NH2; 

R2 е R8, халоген, цијано, нитро, -SCN, 4-5-

дицијаноимидазол-2-ил, или -S(O)mRn; 

R3 e водород, халоген, алкил, халоалкил, 

OH, OR8, S(O)mRn, -C(O)R8, -C(O)OR8, 

NR9R10,-N=C(R9)(R14), -N=C(R10)-Z-(R9), -

N=C(R10)-NR9R10, -N(R8)-C(R10)=NR9,-

N(R11)C(O)CR15R10R11, -N(R11)C(O)арил, -

N(R11)C(O)хетероарил или -

N(R11)C(O)OR10; 

R4, R5 и R7 се независно водород, халоген, 

алкил, халоалкил, цијано или нитро; 

R6 е халоген, алкил, халоалкил, алкокси, 

халоалкилокси, цијано, нитро, -C(O)R12, -

S(O)nR12 или SF5; 

X e азотен атом или C-R13; 

Z e O, S(O)m, или NR9 

R8 e алкил или халоалкил; 

R9 e водород, алкил, халоалкил или алкокси; 

R10 e водород, алкил, халоалкил, алкокси, 

или -C(O)R8; 

R11 e алкил, халоалкил, алкенил, 

халоалкенил, алкинил, халоалкинил, 

алкоксиалкил, или халоалкоксиалкил; 

R12 e алкил или халоалкил; 

R13 e водород, халоген, цијано, нитро, алкил, 

халоалкил, алкокси или халоалкокси; 

R14 е опционално супституиран арил или 

опционално супституиран хетероарил; 

R15 e водород, халоген, алкокси, 

халоалкокси, алкоксиалкил, 

халоалкоксиалкил, формилокси, 

алкилкарбонилокси, халоалкилкарбонилокси, 

алкилтио, халоалкилтио, алкилсулфинил, 

халоалкилсулфинил, алкилсулфонил, 

халоалкилсулфонил, 

алкиламино, диалкиламино, 

халоалкиламино, ди(халоалкил)амино, 

арилокси или арилалкокси; 

кадешто споменатиот алкил, халоалкил или 

алкокси групи се опционално супституирани 

со алкил, халоалкил, алкокси, арил, или 

хетероарил; споменатиот арил или 

хетероарил групи се опционално 

супституиран со еден или повеќе од алкил, 

халоалкил, арил, халоген, C(O)R8, -C(O)OR8, 

-C(O)NR9R10, -C(S)NH2, или-S(O)mR11 

m e 0, 1 или 2; и 

n e 0, 1 или 2; или 

негова фармацевтска прифатлива сол, 

хидрат или солват; 

 

барем еден активен агенс макроцикличен 

лактон којшто е авермектин или милбемицин; 

барем еден активен агенс регулатор на раст 

на инсект избран од (S)-метопрен, 

пирипроксифен, хидропрен, циромазин, 

флуазурон, лефенурон и новалурон; и 

барем еден активен агенс антихелминтик 

избран од тиабендазол, оксибендазол, 

мебендазол, фенбендазол, оксфендазол, 

албендазол,триклабендазол, фебантел, 

левамизол, пирантел, морантел, 

празиквантел, клозантел, клорсулон, амино 

ацетонитрил активен агенс и арилoазол-2-ил 

цијаноетиламино активен агенс; 
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(b) фармацевтски прифатлив носач којшто 

содржи глицерол формал и диметил 

изосорбид; и 

(c) опционално кристализационен инхибитор. 

има уште 13 патентни барања. 

 

 

 

(51)  A 61K 38/18, A 61K 47/18, A 61K 9/127, 

A 61K 8/14, A 61K 47/28  

(11)  7304   (13) Т1 

(21)  2017/62   (22) 24/01/2017 

(45) 31/10/2017 

(30)   

(96)  02/08/2013 EP13759116.0 

(97)  09/11/2016 EP2915541 

(73)  Centro De Ingenieria Genetica Y 

Biotecnologia and Consejo Superior De 

Investigaciones Científicas (CSIC) 

Avenida 31 entre 158 y 190 Playa La Habana 

11600, CU and Serrano 117 28006 Madrid, ES 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  MARTÍNEZ DÍAZ, Eduardo; SANTANA 

MILIÁN, Héctor, Jesús; VENTOSA RULL, 

Leonor; BERLANGA ACOSTA, Jorge, Amador; 

CABRERA PUIG, Ingrid and VECIANA MIRÓ, 

Jaume 

(54)  ВЕЗИКУЛИ КОИШТО ВКЛУЧУВААТ 

ЕПИДЕРМАЛЕН ФАКТОР НА РАСТ И 

СОСТАВИ КОИШТО ГО СОДРЖАТ ИСТИОТ 

(57)  1  Везикули коишто содржат 

епидермален фактор на раст (EGF), 

катјонски сурфактант и холестерол или 

негови деривати.  

има уште 19 патентни барања. 

 

 

 

 

(51)  C 07K 14/33, C 12N 15/62, A 61K 39/08  

(11)  7302   (13) Т1 

(21)  2017/63   (22) 24/01/2017 

(45) 31/10/2017 

(30)  US201161490707P  27/05/2011  US; 

US201161490716P  27/05/2011  US and 

US201161490734P  27/05/2011  US 

(96)  25/05/2012 EP12726374.7 

(97)  30/11/2016 EP2714911 

(73)  GlaxoSmithKline Biologicals S.A. 

Rue de l'Institut, 89 1330 Rixensart, BE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  CASTADO, Cindy 

(54)  ИМУНОГЕН СОСТАВ 
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(57)  1  Полипептид којшто содржи прв 

фрагмент и втор фрагмент, кадешто 

(i) првиот  фрагмент е токсин A повторувачки 

домен фрагмент; 

(ii) вториот фрагмент е токсин B 

повторувачки домен фрагмент; 

(iii) првиот фрагмент има прв проксимален 

крај; 

(iv) вториот фрагмент има втор проксимален 

крај; и 

 

кадешто првиот фрагмент и вториот 

фрагмент се одвоени со помалку од или 

прецизно 5 аминокиселини во примарната 

структура, кадешто полипептидот 

предизвикува антитела коишто го 

неутрализираат заедно и токсинот A и 

токсинот B, кадешто првиот проксимален крај 

е во рамките на краткото повторување, 

вториот проксимален крај е во рамките на 

краткото повторување и првиот проксимален 

крај и вториот проксимален крај не ги 

прекинуваат кратко повторувачките –долго 

повторувачките –кратко повторувачките 

делови. 

има уште 39 патентни барања. 

 

 

 

(51)  C 07C 235/42, C 07C 233/81, C 07C 

255/57, C 07C 235/56, C 07D 239/26, C 07D 
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213/81, A 61K 31/277, A 61K 31/4453, A 61K 

31/4418, A 61K 31/192, A 61P 19/08, A 61P 

19/02, A 61P 29/00  

(11)  7315   (13) Т1 

(21)  2017/64   (22) 25/01/2017 

(45) 31/10/2017 

(30)  EP13382037  07/02/2013  -- and 

US201361770096P  27/02/2013  US 

(96)  07/02/2014 EP14706498.4 

(97)  16/11/2016 EP2953927 

(73)  Draconis Pharma, S.L. 

08225 Terrassa - Barcelona, ES 

(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)  VIRGILI BERNADÓ, Marina; CARCELLER 

GONZALEZ, Elena and SALAS SOLANA, Jordi 

(54)  ЗАМЕНЕТИ БЕНЗАИМИДИ СО 

АКТИВНОСТ КОН EP4 РЕЦЕПТОРИ 

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

 

  

 

 

каде што 

 

секој R1 може да биде -COOH; H; халоген; 

тетразол; -SO2-NH-C(=O)-R’; -C(=O)NH-SO2-

R’; или -SO2-OH 

под услов дека само еден од нив мора 

секогаш да претставува -COOH; или 

тетразол или-SO2-NH-C(=O)-R’ или -

C(=O)NH-SO2-R’ или -SO2-OH, 

секој R2 е независно селектиран од групата 

која што се состои од H; халоген; C1-6-алкил; 

или -O-C1-6-алкил, под услов дека најмалку 

еден R2 мора да биде различен од H 

R3 е селектиран од H; или C1-6-алкил; 

R4 е халоген или C1-6-алкил; 

A, B и C независно претставува CRa или N; 

Y е -NR5R6; -OR7; фенил, незадолжително 

заменет со најмалку еден Rb; бензил 

незадолжи¬тел¬но заменет со најмалку еден 

Rb; 5- или 6-член хетероцикличен прстен, 

незадолжително заменет со најмалку еден 

Rb, кој што содржи најмалку еден хетероатом 

селектиран од N, O или S; 1-4-алкилен-C3-6-

циклоалкил; или C2-6-алкил; 

R5 и R6 се независно селектирани од H; C1-

6-алкил; бензил; C3-6циклоалкил; -C1-4-

алкилен- 

C3-6циклоалкил; или -C1-4-алкилен-C1-6-

алкилокси; 

R7 е H, C1-6-алкил, бензил незадолжително 

заменет со најмалку еден Rc; или -C1-4-

алкилен-C3-6циклоалкил; 

R’ е независно селектиран од водород; C1-6-

алкил; незадолжително заменет фенил; или -

N(CH3)2; 

Ra е H или C1-6-алкил; 

секој Rb е независно H; C1-6-алкил; халоген; 

-CN; трихало-C1-6-алкил; -CONR8R9; -OR10 

или -C1-4-алкилен-OR11; 

секој Rc е независно H; C1-6-алкил; или 

халоген;  

R8 и R9 се независно селектирани од H; или 

C1-6-алкил; 

R10 и R11 се независно селектирани од H; 

или C1-6-алкил; 

под услов дека кога R1 е COOH во мета 

позиција, а R2 е метил или Cl или кога R1 е 

COOH во 

пара позиција и R2 е метил, R7 не е метил и 

R4 не е Br, и 

под услов дека кога R1 е тетразол околноста 

каде што Y е метокси или пиролидинил и R4 

е Br или Cl не е можен, 

 

и солите и солватите од тоа. 
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има уште 14 патентни барања. 

 

 

 

(51)  H 04N 19/103, H 04N 19/105, H 04N 

19/119, H 04N 19/122, H 04N 19/124, H 04N 

19/126, H 04N 19/96, H 04N 19/172, H 04N 

19/174, H 04N 19/176, H 04N 19/30, H 04N 

19/50, H 04N 19/61, H 04N 19/136  

(11)  7301   (13) Т1 

(21)  2017/65   (22) 25/01/2017 

(45) 31/10/2017 

(30)  KR20090101191  23/10/2009  KR 

(96)  22/10/2010 EP14192864.8 

(97)  25/01/2017 EP2838267 

(73)  Samsung Electronics Co., Ltd 

129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si 

Gyeonggi-do 443-742, KR 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Min, Jung-Hye; Kim, Il-Koo and Han, Woo-

Jin 

(54)  ПОСТАПКА И УРЕД ЗА КОДИРАЊЕ НА 

ВИДЕО И ПОСТАПКА И УРЕД ЗА 

ДЕКОДИРАЊЕ НА ВИДЕО, БАЗИРАНА НА 

ХИЕРАРХИСКАТА СТРУКТУРА НА 

ЕДИНИЦАТА ЗА КОДИРАЊЕ 

(57)  1  Постапка за декодирање на видео 

(1500), постапката содржи:  

приeм на податочен тек којшто содржи 

кодиран видео податок (2110);  

добивање, од податочниот тек, информација 

за врската помеѓу длабочина на кодирана 

единица и начин на квантизација, кадешто 

информацијата за наведената врска 

специфицира начин на квантизација, за 

секоја длабочина помеѓу множеството на 

длабочини, која покажува дали 

квантизацискиот параметар делта треба да 

биде употребен; и  

кадешто:  

 сликата е поделена во множество на 

максимални единици за кодирање,  

 максималната единица за кодирање, помеѓу 

множеството на максимални единици за 

кодирање, е хиерархиски поделена во една 

или повеќе единици за кодирање со 

длабочина вклучувајќи најмалку една 

постојна длабочина и пониска длабочина во 

согласност со поделената информација на 

единицата за кодирање,  

понатаму содржи, за единица за кодирање од 

постојната длабочина: 

определување, врз база на информација за 

наведената врска, дали квантизацискиот 

параметар делта треба да биде употребен во 

единицата за кодирање од постојната 

длабочина (2130), кога поделената 

информација покажува делење на постојната 

длабочина, кодираната единица на 

постојната длабочина е поделена во четири 

кодирачки единици со пониска длабочина, 

независно од соседните кодирачки единици, 

и  

кога поделената информација покажува не-

делење на постојната длабочина, 

трансформациските единици се определени 

од единицата за кодирање од постојната 

длабочина, инверзна-квантизација е 

изведена на на единиците за 

трансформација употребувајќи го резултатот 

на определувањето на тоа дали 

квантизацискиот параметар делта треба да 

биде употребен во единицата за кодирање 

од постојната длабочина и инверзна-

трансформација е изведена на 

трансформациските единици. 

има уште 0 патентни барања. 
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(51)  H 04N 19/103, H 04N 19/105, H 04N 

19/119, H 04N 19/122, H 04N 19/124, H 04N 

19/126, H 04N 19/96, H 04N 19/174, H 04N 

19/176, H 04N 19/30, H 04N 19/50, H 04N 

19/61, H 04N 19/136  

(11)  7300   (13) Т1 

(21)  2017/66   (22) 25/01/2017 

(45) 31/10/2017 

(30)  KR20090101191  23/10/2009  KR 

(96)  22/10/2010 EP15153236.3 

(97)  25/01/2017 EP2897364 

(73)  Samsung Electronics Co., Ltd 

129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si 

Gyeonggi-do 443-742, KR 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Min, Jung-Hye; Kim, Il-Koo and Han, Woo-

Jin 

(54)  ПОСТАПКА И УРЕД ЗА КОДИРАЊЕ НА 

ВИДЕО И ПОСТАПКА И УРЕД ЗА 

ДЕКОДИРАЊЕ НА ВИДЕО, БАЗИРАНА НА 

ХИЕРАРХИСКАТА СТРУКТУРА НА 

ЕДИНИЦАТА ЗА КОДИРАЊЕ 

(57)  1  Уред за декодирање на видео, уредот 

содржи:  

приeмник (1510) конфигуриран за прием на 

податочен тек којшто содржи кодиран видео 

податок;  

синтаксен анализатор (1520) конфигуриран 

да обезбеди, од податочниот тек, 

информација за врската помеѓу длабочина 

на кодирана единица и начин на 
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квантизација, кадешто информацијата за 

наведената врска го специфицира налинот 

на квантизација, за секоја длабочина од 

множеството на длабочини,  којшто 

покажуваат дали квантизацискиот параметар 

делта треба да биде употребен (параграф 

79-80, 276); и  

декодер (1530) конфигуриран да изведе 

инверзна-квантизација и инверзна-

трансформација,  

кадешто:  

 сликата е поделена во множество на 

максимални единици за кодирање,  

 максималната единица за кодирање, од 

множеството на максимални единици за 

кодирање,е хиерархиски поделена во една 

или повеќе единици за кодирање со 

длабочина вклучувајќи најмалку една 

постојна длабочина и пониска длабочина во 

согласност со поделената информација 

добиена од податочниот тек,  

кадешто, за единица за кодирање од 

постојната длабочина: 

синтаксниот анализатор понатаму одредува 

дали квантизацискиот параметар делта 

треба да биде употребен во единицата за 

кодирање од постојната, врз основа на 

информацијата за наведената врска,  

кога поделената информација покажува 

делење на постојната длабочина, единицата 

за кодирање од постојната длабочина е 

поделена во четири единица за кодирање од 

пониската длабочина, независно од 

соседните единици за кодирање, и  

кога поделената информација покажува не-

делење на постојната длабочина, 

трансформациските единици се добиени од 

единицата за кодирање од постојната 

длабочина, и декодерот изведува инверзна-

квантизација на единиците за 

трансформација употребувајќи го резултатот 

на определувањето на тоа дали 

квантизацискиот параметар делта треба да 

биде употребен во единицата за кодирање 

од постојната длабочина, и изведува 

инверзна-трансформација на 

трансформациските единици. 
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(51)  H 04N 19/103, H 04N 19/105, H 04N 

19/119, H 04N 19/122, H 04N 19/124, H 04N 

19/126, H 04N 19/96, H 04N 19/172, H 04N 

19/174, H 04N 19/176, H 04N 19/30, H 04N 

19/50, H 04N 19/61, H 04N 19/136  

(11)  7299   (13) Т1 

(21)  2017/67   (22) 25/01/2017 

(45) 31/10/2017 

(30)  KR20090101191  23/10/2009  KR 

(96)  22/10/2010 EP15169004.7 

(97)  25/01/2017 EP2940997 

(73)  Samsung Electronics Co., Ltd 

129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si 

Gyeonggi-do 443-742, KR 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Min, Jung-Hye; Kim, Il-Koo and Han, Woo-

Jin 

(54)  ПОСТАПКА И УРЕД ЗА КОДИРАЊЕ НА 

ВИДЕО И ПОСТАПКА И УРЕД ЗА 

ДЕКОДИРАЊЕ НА ВИДЕО, БАЗИРАНА НА 

ХИЕРАРХИСКАТА СТРУКТУРА НА 

ЕДИНИЦАТА ЗА КОДИРАЊЕ 

(57)  1  Постапка за декодирање на видео, 

постапката содржи:  

делење на слика во различни единици за 

кодирање (2110); и 

добивање, од податочниот тек, информација 

за врската помеѓу длабочина на кодирана 

единица и начин на квантизација, кадешто 

информацијата за наведената врска 

покажува начин на квантизација, за секоја 
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длабочина помеѓу множеството на 

длабочини, која покажува дали 

квантизацискиот параметар делта треба да 

биде употребен (2120); и  

кадешто:  

 сликата е поделена во множество на 

максимални единици за кодирање,  

 максималната единица за кодирање, помеѓу 

множеството на максимални единици за 

кодирање, е хиерархиски поделена во 

различни единици за кодирање со длабочина 

вклучувајќи најмалку една постојна 

длабочина и пониска длабочина во 

согласност со поделената информација на 

единицата за кодирање, кадешто поделената 

информација за кодираната единица е 

добиена од податочниот тек, 

понатаму содржи, за единица за кодирање од 

постојната длабочина: 

определување, дали квантизацискиот 

параметар делта треба да биде употребен во 

единицата за кодирање од постојната 

длабочина, врз база на информација за 

наведената врска (2130);  

кога поделената информација на единицата 

за кодирање од постојната длабочина 

покажува делење, кодираната единица на 

постојната длабочина е поделена во четири 

кодирачки единици со пониска длабочина, 

независно од соседните кодирачки единици, 

и  

кога поделената информација на единицата 

за кодирање на постојната длабочина 

покажува не-делење, една или повеќе 

трансформациски единици се добиени од 

единицата за кодирање од постојната 

длабочина,  со делење на единицата за 

кодирање од постојната длабочина со 

употреба информација за делење на 

единица за трансформирање добиена од 

податочниот тек, и инверзна-квантизација е 

изведена на една или повеќе 

трансформациски единици, употребувајќи го 

резултатот на определувањето на тоа дали 

квантизацискиот параметар делта треба да 

биде употребен во единицата за кодирање 

од постојната длабочина. 

има уште 0 патентни барања

. 

 

 

 

 

(51)  H 04N 19/159, H 04N 19/176, H 04N 

19/96, H 04N 19/463, H 04N 19/70, H 04N 

19/196  

(11)  7298   (13) Т1 

(21)  2017/68   (22) 25/01/2017 

(45) 31/10/2017 

(30)  KR20110006486  21/01/2011  KR; 

US20100362829P  09/07/2010  US and 

US20100367952P  27/07/2010  US 

(96)  07/07/2011 EP11803806.6 

(97)  25/01/2017 EP2580912 

(73)  Samsung Electronics Co., Ltd 

129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si 

Gyeonggi-do 443-742, KR 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  HAN, Woo-Jin; KIM, Il-Koo; LEE, Sun-Il 

and  LEE, Tammy 
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(54)  ПОСТАПКА ЗА ДЕКОДИРАЊЕ НА 

ВИДЕО СО УПОТРЕБА НА ИНТЕГРИРАЊЕ 

НА БЛОКОВИ 

(57)  1  Постапка за декодирање на видео, 

постапката содржи:  

добивање, од податочен тек, прескокнувачки 

индикатор на состојба за кодирачка единица 

којшто покажува дали кодирачката единица е 

декодирана во согласност со начинот на 

прескокнување,  

кога индикаторот на состојба покажува 

начинот на пресконување, добиен, од 

податочниот тек, индексот на интеграција 

покажува еден блок помеѓу кандидатска блок 

група,  

кога индикаторот на состојба покажувa не-

прескокнувачки начин, добиен, од 

податочниот тек, тип на партиција и 

интегрирана информација за партиција, 

кадешто 

интегрираната информација од партицијата 

покажува дали партицијата помеѓу една или 

повеќе партиции е декодиран на интегриран 

начин,  

кога инегрираната информација за 

партицијата го покажува интегрираниот 

начин, интегриран индекс кој покажува еден 

блок помеќу кандидатската блок група за 

партицијата е добиен од податочниот тек, и  

изведување на компензација на движење на 

партицијата со употреба на информација за 

движење од блокот за кој индексот на 

интеграција покажува, 

кадешто:  

кога типот на партиција е добиен од 

податочниот тек, едната или повеќе 

партиции, вклучувајќи ја партицијата, се 

одредени со делење на одираната единица 

врз база на типот на партиција  

се карактеризира со тоашто кандидатската 

блок група за партицијата вклучува еден или 

повеќе блокови од следниве три соседни 

блокови на партицијата: 

лев-долен блок лоциран на лева страна од 

најлевиот блок од долните блокови директно 

под долната граница на партицијата, 

долниот-лев блок е лоциран под најдолниот 

блок од левите блокови соседно на левата 

граница на партицијата, 

лев-горен блок лоциран на лева страна од 

најлевиот блок од горните блокови директно 

над горната граница на партицијата, левиот 

горен-блок лоциран над најгорниот блок 

помеѓу левите блокови соседно на левата 

граница на партицијата, и 

десен-горен блок лоциран на десна страна 

од најдесниот блок помеѓу горните блокови 

директно над горната граница на 

партицијата; 

има уште 1 патентни барања. 

 

 

 

 

(51)  C 07D 471/10, A 61K 31/438, A 61P 1/08  

(11)  7318   (13) Т1 

(21)  2017/69   (22) 26/01/2017 

(45) 31/10/2017 

(30)  US20100356096P  18/06/2010  US 

(96)  17/06/2011 EP11728491.9 

(97)  02/11/2016 EP2582701 

(73)  Altos Therapeutics, LLC 

697 N. San Antonio Road Los Altos, 

California 94022, US 

(74)  КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ  

Пиринска 66, 7500, Прилеп 
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(72)  LUEHR, Gary, W.; SUNDARAM, Arathi; 

JAISHANKAR, Priyadarshini; PAYNE, Philip, W. 

and DRUZGALA, Pascal 

(54)  D2 АНТАГОНИСТИ, МЕТОДИ ЗА 

СИНТЕЗА И МЕТОДИ ЗА УПОТРЕБА 

(57)  1  Соединение со формула I: 

 

 

 

 

или негова фармацевтски прифатлива сол, 

каде што 

 

R1 е 1-фенил-1-оксо-(C2-C6алкил) 

незадолжително заменет на 4-та позиција на 

фенилот со хало, 

R2 е циклохексил; 

R3 

 

 

  

 

и 

R10 е H или алкил од еден до шест јаглероди. 

има уште 7 патентни барања. 

 

 

 

(51)  B 29C 70/54, B 29C 70/38  

(11)  7319   (13) Т1 

(21)  2017/70   (22) 26/01/2017 

(45) 31/10/2017 

(30)  FR20080058875  19/12/2008  FR 

(96)  18/12/2009 EP09805755.7 

(97)  09/11/2016 EP2376276 

(73)  Hexcel Reinforcements 

ZI La Plaine 01120 Dagneux, FR 

(74)  КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ  

Пиринска 66, 7500, Прилеп 

(72)  BERAUD, Jean-Marc; DUCARRE, 

Jacques and THIEL, Jean-Benoît 

(54)  ГЛАВА НА АПЛИКАТОРОТ ЗА 

ПРИЦВРТУВАЊЕ НА ПРЕДИВОТО ВРЗ 

ПОВРШИНАТА ЗА ПОСТАВУВАЊЕ  

(57)  1  Глава на апликаторот за 

прицврстување на предивото (2) врз 

површината за поставување (3), главата 

вклучува: 

- механизам за сечење (8) на 

прицврстеното предиво (2) нагоре кон зоната 

за апликација (5), вклучува најмалку една 
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единица за сечење (10) и една моторна 

единица (11) со можност за движење на 

единицата за сечење (10), 

- систем за пренасочување (16) на 

прицврстеното предиво (2) после сечењето, 

над зоната за апликација (5), вклучувајќи 

најмалку еден барабан (18) назначено со тоа 

што единицата за сечење (10) е поставена на 

едниот крај на раменото (12) ротабилно 

поврзано со оската (13) а се движи кружно со 

помош на  единицата со мотор (11) со 

можност за придвижување на единица за 

сечење според цикуларно алтерирано 

движење, според ударот нанапред во едната 

насока на ротација (ф1) за сечење на 

прицврстеното предиво (2) во една страна, и 

со повратниот удар во насока на ротација 

(ф2) спротивна на претходната од друга 

страна, за исклучување на единицата за 

сечење (10) во однос  на прицврстеното 

предиво (2), барабанот (18) е поставен врз 

оска (13) додека е врзан за другиот за да се 

воведе во ротација со моторната единица 

(11) од механизмот за сечење (8) со што се 

обезбедува системот за пренасочување (16) 

е движен со мотор, системот за 

пренасочување  вклучува механизам за 

затегнување (20) на прицврстеното предиво 

(2) во однос на барабанот (18), механизмот 

за затегнување (20) вклучува контра-барабан 

(21) поставен со ликот кон барабанот (18) за 

да прицврстеното предиво (2) поминува 

помеѓу барабанот (18) и контра-барабанот 

(21), движењето на контра-барабанот се 

контролира со системот за 

одделување/повторен контакт (24) во однос 

на барабанот за да се движи контра-

барабанот (21) или со одделување пред 

ротацијата на барабанот (18) во неговиот 

удар нанапред (ф1) и ослободувајќи го 

предивото (2), или при повторниот контакт 

пред ротацијата на барабанот (18) заедно со 

повратниот удар наназад (ф2) за да се 

осигура движење со триење на предивото (2) 

преку барабанот (18) за време на неговата 

ротација, најмалку барем до зоната за 

апликација (5). 

има уште 8 патентни барања. 
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(51)  B 65D 85/804  

(11)  7296   (13) Т1 

(21)  2017/72   (22) 26/01/2017 

(45) 31/10/2017 

(30)  DE102012109186  27/09/2012  DE 

(96)  27/09/2013 EP13771121.4 

(97)  09/11/2016 EP2900572 

(73)  K-fee System GmbH 

Senefelder Strasse 44 51469 Bergisch 

Gladbach, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  KRÜGER, Marc 

(54)  КАПСУЛА ЗА ЕДНА УПОТРЕБА ШТО 

СОДРЖИ ФИЛТРИРАЧКИ ЕЛЕМЕНТ 

ПОВРЗАН ЗА ИСТАТА СО 

ЗАПЕЧАТУВАЊЕ 

(57)  1  Капсула за една употреба (1) за 

произведување пијалок, што има страничен 

ѕид (1.2) и основа (1.1) кои заеднички 

дефинираат простор (1.7), каде што во 

рамките на просторот (1.7) филтрирачки 

елемент (2) е запечатен за основата (1.1), 

каде што обезбеден е спој за запечатување 

(7) кој што е тороиден и надворешниот 

дијаметар (L1) на спојот за запечатување е 

75 до 85% од дијаметарот (L3) на 

филтрирачкиот елемент (2), назначено со 

тоа, што внатрешниот дијаметар (L1) на 

спојот за запечатување е 67 до 77% од 

дијаметарот (L3) од филтрирачкиот елемент 

(2).  

има уште 9 патентни барања. 

 

 

 



 

 

П а т е н т и    65 | С т р а н а  
 

31 Октомври  2017 Гласник Бр.5/2017  

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

31/5025  

(11)  7359   (13) Т1 

(21)  2017/73   (22) 26/01/2017 

(45) 31/10/2017 

(30)  US752634P  21/12/2005  US 

(96)  18/12/2006 EP06847749.6 

(97)  02/11/2016 EP1966214 

(73)  Janssen Pharmaceutica N.V. 

Turnhoutseweg 30 2340 Beerse, BE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  LU, Tianbao; MARKOTAN, Thomas, P.; 

ALEXANDER, Richard; CONNORS, Richard, 

W.; CUMMINGS, Maxwell, D.; GALEMMO, 

Robert, A.; HUFNAGEL, Heather, Rae; 

JOHNSON, Dana, L.; KHALIL, Ehab; 

LEONARD, Kristi, A.; MARONEY, Anna, C.; 

SECHLER, Jan, L.; TRAVINS, Jeremy, M. and 

TUMAN, Robert, W. 

(54)  ТРИАЗОЛОПИРИДАЗИНИ КАКО 

МОДУЛАТОРИ НА ТИРОЗИН КИНАЗА 

(57)  1  Соединение со формулата I:  

  

и негови N-оксиди, фармацевтски 

прифатливи соли, солвати, и стереохемиски 

изомери, каде што:  

R1 е моно или бицикличен хетероарил, или 

пиридин-2-он-ил, каде што наведениот 

хетероарил е опционално супституиран со 

еден, два или три Ra супституенти;  

каде што Ra е -NH2, халоген, алкокси, 

алкилетер, алкилтио, алкилсулфонил, 

фенилсулфонил, хетероарилсулфонил, 

хетероциклилсулфонил, -SO2NH2, 

алкилсулфонамид, алкил, аминоалкил, 

алкиламино, фенил, хетероарил, циано, 

алкенил, алкинил, циклоалкил, хетероциклил, 

-CO2-алкил, -C(O)-Rb, -C(1-4)алкил-

морфолинил, -C(1-4)алкил-пиперидинил, -

C(1-4)алкил-пиперазинил, -C(1-4)алкил-N'-

метил пиперазинил, -C(1-4)алкил-Rb, -

C(O)NH-C(1-4)алкил-Rb, или -C(O)NRcRd;  

каде што Rb е хетероциклил, 

алкилсулфонил, -SO2NH2, 

алкилсулфонамид, -OH, -Oалкил, -NH2, -

NHалкил, или -N(алкил)2; 

Rc и Rd се независно одбрани од: H, фенил, 

хетероарил, или C1-6 алкил, каде што 

наведениот C1-6алкил може опционално да е 

супституиран со еден супституент одбран од: 

-N(CH3)2, морфолинил, пиперидинил, 

пиперазинил, N-метил пиперазинил, 

алкилсулфонил, -SO2NH2, 

алкилсулфонамид, хидроксил, и алкокси; 

или Rc и Rd заедно може да формираат 5 до 

7 член хетероцикличен прстен, опционално 

содржи втора хетеросредина одбрана од O, 

NH, N(алкил), SO, SO2, или S; каде што 

наведениот Rc-Rd хетероцикличен прстен е 

опционално супституиран со алкил, -

SO2алкил, или -C(O)алкил; 

A е прстен одбран од групата составена од: 

фенил, моно или бицикличен хетероарил, 3-

(4-метокси-бензил)-3H-хиназолин-4-он-6-ил, 

хиназолин-4-он-6-ил, и бензо-фузиран 

хетероциклил; каде што наведениот фенил, 

хетероарил, или бензо-фузиран 

хетероциклил се опционално супституирани 

со еден до три супституенти независно 

одбрани од групата составена од: -OH, 

алкил, фенил, хетероарил, алкокси, -CN, 

халоген, нитро, -NH2, -N(CH3)2, -

NHC(O)NHC1-6алкил, и -NHC(O)C1-6алкил; 

R5 и R6 се F; и 

R7 и R8 се H, халоген или C1-6 алкил. 

има уште 32 патентни барања. 
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(51)  A 61K 31/351, A 61K 31/7004, A 61K 

31/7048, A 61K 36/63, A 61K 47/10, A 61K 

47/32, A 61K 9/06, A 61K 9/08, A 61P 17/02  

(11)  7297   (13) Т1 

(21)  2017/74   (22) 26/01/2017 

(45) 31/10/2017 

(30)  WO2010ES70327  14/05/2010  -- 

(96)  13/05/2011 EP11743251.8 

(97)  02/11/2016 EP2570124 

(73)  Sanyres Sur,  S.L.,; Servicio Andaluz de 

Salud, and Quesper, R&D, S.L., 

Calle Cronista Rey Díaz, 2 14006 Córdoba, 

ES; Avda. de la Constitución 18 41001 

Sevilla, ES and Avda. Conde de Vallellano, 

13, 6{deg}-1  14004 Madrid, ES 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  QUESADA GÓMEZ, José Manuel; 

SANTIAGO MORA, Raquel María and CASADO 

DÍAZ, Antonio 

(54)  ОЛЕУРОПЕИН СОСТАВИ ЗА 

ЛЕКУВАЊЕ НА РАНИ И ЧИРЕВИ КАЈ 

ПОСТАРИ ЛУЃЕ И/ИЛИ ДИЈАБЕТИЧАРИ 

(57)  1  Фармацевтски состав којшто содржи 

олеуропеин како единствена активна состојка 

за употреба во третманот на лекување на 

рани и чиреви кај лица во поодминати години 

или постарите и/или дијабетичари избрани 

од групата составена од: дијабетско стапало, 

чир од притисок и венски чир.  

има уште 9 патентни барања. 
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(51)  C 07D 239/74, C 07D 403/04, C 07D 

401/14, C 07D 215/48, C 07D 403/12, C 07D 

401/04, C 07D 401/12, A 61K 31/517, A 61K 

31/4709, A 61P 35/00  

(11)  7295   (13) Т1 

(21)  2017/75   (22) 26/01/2017 

(45) 31/10/2017 

(30)  US201161579377P  22/12/2011  US 

(96)  17/12/2012 EP12808640.2 

(97)  02/11/2016 EP2794571 

(73)  Merck Patent Gmbh 

Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  HUCK, Bayard R.; CHEN, Xiaoling; XIAO, 

Yufang; LAN, Ruoxi; NEAGU, Constantin; DE 

SELM, Lizbeth Celeste; POTNICK, Justin; 

KARRA, Srinivasa, R. and JOHNSON, Theresa, 

L. 

(54)  НОВИ ХЕТЕРОЦИКЛИЧНИ 

КАРБОКСАМИДИ КАКО МОДУЛАТОРИ НА 

КИНАЗА АКТИВНОСТ 

(57)  1  Соединение во согласност со 

следната формула (I), 

  

или негови стереоизомери или таутомери, 

или фармацевтски прифатливи соли од секој 

од наведените, вклучувајќи негови смеси во 

сите односи, кадешто 

X е N; 

Y е N-R5, O, или отсутен; 

R1 е L1-R6, L1-R6-L2-R7; 

R2 е H, Hal, OH, OA, CN, NH2, или NHA; 

R3 е H, CH3, или C(Hal)3; 

R4 е H, Hal, OH, COOH, NH2, или CN; 

R5 е H, LA или моноцикличен алкил којшто 

има 3, 4, 5, 6, или 7 прстенести атоми, во 

којшто една или две CH2 групи може да 

бидат заменети со -NH- група, или 

R5, R1 заедно формира моноцикличен алкил 

којшто има 3, 4, 5, 6, или 7 прстенести атоми, 

во којшто една или две CH2 групи може да 

бидат заменети со O атом и/или -NH-, -NA-, -

N(L1-R6)-, -CHA-, -CA2-, CH(L1-R6)- или -CO- 
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група, и којшто моноцикличен алкил може да 

биде супституиран со NH2;  

L1, L2 се независно единечна врска или 

неразгранета или разгранет алкил којшто 

има 1, 2, 3, 4 или 5 C атоми, којшто може да 

биде несупституирана или моно или 

дисупституирана со Hal, OH, NH2, NH(LA), 

N(LA)2, и кадешто една или две CH2 групи 

може да бидат заменети со O атом или со -

CO-, -NH-, -N(LA)-, -CONH-, -N(LA)COO- или -

NHCO-група; 

R6 е Ar или моноцикличен алкил којшто има 

3, 4, 5, 6, или 7 прстенести атоми, во којшто 

една или две CH2 групи може да биде 

заменети со O атом и/или -NH-, -NA-, -CHA-, -

CO- или -CONHA- група; 

R7 е фенил, којшто е несупституиран или 

независно моно-, ди- или трисупституиран со 

Hal, C(Hal)3, CH3, CH3O, C(Hal)3O, 

Ar е моно- или бицикличен ароматичен хомо- 

или хетероциклил којшто има 0, 1, 2, 3 или 4 

N, O и/или S атоми и 5, 6, 8, 9, или 10 

основни атоми, коишто можат да бидат 

несупституирани или, независно еден од 

друг, моно-, ди- или трисупституирани со Hal, 

A, OA, OH, NH2, или NHA; 

A е неразгранет или разгранет линеарен или 

цикличен алкил којшто има 1, 2, 3, 4, 5 или 

6C атоми, во којшто една или две CH2 групи 

може да бидат заменети со O атом и/или -

NH-, -NHCOAr или -CONHAr група во којшто 

1-3 H атоми може да бидат заменети со Hal, 

и во којшто една или две CH3 групи може да 

бидат заменети со NH2, OH, NH(LA) или 

N(LA)2 група; 

LA е неразгранет или разгранет, линеарен 

алкил којшто има 1, 2, 3, или 4 C атоми 

кадешто 1, 2 или 3 H атоми може да бидат 

заменети со Hal (пр., метил, етил, и 

трифлуорометил); и 

Hal е F, Cl, Br или I. 

има уште 7 патентни барања. 

 

 

 

(51)  G 07C 9/00, G 07F 17/32, G 07F 9/06, G 

08B 13/14  

(11)  7339   (13) Т1 

(21)  2017/76   (22) 27/01/2017 

(45) 31/10/2017 

(30)  DE201210111080  16/11/2012  DE 

(96)  12/11/2013 EP13789548.8 

(97)  02/11/2016 EP2920772 

(73)  Novomatic AG 

Wiener Strasse 158 2352 Gumpoldskirchen, 

AT 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  SEIS, Berthold and SCHUSTER, Marius 

(54)  ЕДИНИЦА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПАРИ И 

МАШИНА ЗА ЗАБАВА КОЈАШТО ИМА 

ЕДИНИЦА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПАРИ 

(57)  1  Машина за забава со контролер за 

структурата на играта (33), наведениот 

контролер за структурата на играта (33) е 

споен со контролна единица (24) единицата 

за издавање на пари (23), кадешто 

контролерот за структурата на играта (33) 

комуницира со контролната единица (24) со 

цел издавање на пари, кадешто единицата за 

издавање на пари (23) содржи 

 

• електро мотор (25) и 

• контролната единица (24) содржи единица 

за складирање (32), 

 

- кадешто електричниот мотор (25) е споен со 

контролната единица (24) со помош на 

енкапсилуран и контролабилен прекинувач 

(26) споен со електричниот мотор (25) и може 

да биде контролиран со помош на 

прекинувачот (26) за издавање на кеш со 

струја/напон за одреден временски период, 
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кадешто монофлопот (30) поврзан со 

прекинувачот (26) генерира специфично 

време за егзекуција на електричниот мотор 

(25) преку кореспондентно l напонско/cтрујно 

напојување преку затворање на струјното 

коло со помош на прекинувачот (26); и 

- кадешто контролната единица (24) е 

предвидена и обликувана за  издавање на 

код кој се генерира како напонска секвенца 

со напонски падови; и 

- кадешто дво-јадрениот електричен кабел 

(29) може да се искористи за пренесување на 

кодот, со којшто електричниот мотор (25) ќе 

биде напоен со оперативен 

напон/оперативна струја, 

 

• компаративен модул (28) за прием на кодот 

и компарација на кодот со претходно 

дефиниран код, кадешто 

 

- компаративниот модул (28) претходи на 

регистер за размена (27), кадешто кодот 

може да биде сериски филтриран од напонот 

применет на електричниот мотор (25) преку 

регистерот за размена (27) и пренесен 

паралелно кон компаративниот модул (28), и 

- прекинувачот (26) за напојување со напон 

кон електричниот мотор (25) за издавање 

кеш може да се контролира со помош на 

монфлопот (30) доколку приемниот код е 

идентичен со претходно дефинираниот код. 

има уште 3 патентни барања. 
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(51)  A 47J 37/07  

(11)  7340   (13) Т1 

(21)  2017/80   (22) 30/01/2017 

(45) 31/10/2017 

(30)  US20090186464P  12/06/2009  US 

(96)  11/06/2010 EP10786884.6 

(97)  18/01/2017 EP2440094 

(73)  Burger King Corporation 

5505 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 

33126, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  FIETSAM, Kim Charles; SWANSON, 

Gregory, K.; MONROE, Daryl, R.; SHEI, Steven, 

M.; HENKE, Daniel Marvin; REESE, Robert, J. 

and STAFFORD, Jeffrey, A. 

(54)  ЕЛЕКТРИЧНА СКАРА 

(57)  1  Електрична скара (30) којашто 

содржи: 

 

куќиште (32) коешто има горна (34), долна 

(36), предна (38), задна (40) и спротивни 

страни (44, 46),  

комора за готвење (52) во куќиштето,  

површина за готвење (58) во комората за 

готвење (52),  

горен извор на топлина (66) во комората за 

готвење (52) над површината за готвење 

(58),  

долен извор на топлина (68) во комората за 

готвење (52) под површината за готвење 

(58), 

електрично коло (70) за обзбедување на 

електрична енергија кон горниот и долниот 

извор на топлина (66, 68), споменатото 

електрично коло (70) вклучува најмалку еден 

конектор на куќиштето за брзо 

вклучување/исклучување, 

споменатиот долен извор на топлина (68) 

содржи отстранлив топлински модул (82, 84, 

86) којшто има електричен топлински 

елемент (94) и конектор за брзо 

вклучување/исклучување за брзо електрично 

вклучување и исклучување на споменатиот 

електричен топлински елемент кон и од 

споменатиот конектор за брзо 

вклучување/исклучување на куќиштето, и 

држач на модулот (120) на куќиштето за 

држење на наведениот отстранлив топлински 

модул (82, 84, 86), наведениот топлински 

модул (82, 84, 86) е подвижен од прва 

позиција во којашто топлинскиот елемент е 

во држачот на модулот (120) и оперативен за 

загревање на комората за готвење во втора 

позиција во којашто топлинскиот модул (82, 

84, 86) е отсранет од држачот на модулот 

(120) за да се овозможи замена на модулот; 

 

кадешто споменатиот топлински модул (82, 

84, 86) содржи рамка (90) која го држи 

споменатиот топлински елемент (94), и 

кадешто споменатиот држач на модулот 

(120) е конфигуриран за држење на рамката 

(90) во позиција во којашто топлинскиот 

елемент (94) се испакнува во правец на 

комората за готвење (52), 

кадешто наведената комора за готвење (52) 

содржи повеќекратни зони на готвење (21, 

22, 23) којшто имаат топлински барања, и 

понатаму содржи множество од наведените 

отстранливи топлински модули (82, 84, 86) 

коишто имаат различни топлински 

конфигурации за остварување на различните 

топлински барања, и множество на различни 

локации на наведениот држач на модулот 

(120), секоја локација кореспондира кон 

соодветна зона на готвење (21, 22, 23); 

кадешто во внатрешноста на куќиштето (38) 

е обезбеден конвеер (56) кој ја дефинира 

наведената површина за готвење (58) со цел 

транспорт на храната низ комората за 

готвење (52). 

има уште 11 патентни барања. 
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(51)  A 61K 9/72, A 61K 45/06, A 61K 31/439, 

A 61P 25/20, A 61P 11/06, A 61P 43/00, A 61P 

11/00  

(11)  7341   (13) Т1 

(21)  2017/81   (22) 30/01/2017 

(45) 31/10/2017 

(30)  EP20110382114  15/04/2011  -- and 

US201161497771P  16/06/2011  US 

(96)  11/04/2012 EP12712699.3 

(97)  16/11/2016 EP2696871 

(73)  Almirall, S.A. 

Ronda del General Mitre 151 08022 

Barcelona, ES 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  DE MIQUEL SERRA, Gonzalo; GARCIA 

GIL, Maria, Esther and SALA PEINADO, Maria, 

Jose 

(54)  АКЛИДИНИУМ ЗА УПОТРЕБА ВО 

ПОДОБРУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА 

СПИЕЊЕ КАЈ ПАЦИЕНТИ СО 

РЕСПИРАТОРНИ ЗАБОЛУВАЊА 

(57)  1  Аклидиниум или било кое од неговите 

стереоизомери или смеса на стереоизомери, 

или негова фармацевтска прифатлива сол 

или солват, за употреба во подобрување на 

квалитетот на спиење кај пациенти со 

респираторни проблеми.  

има уште 8 патентни барања. 

 

 

 

(51)  C 07K 16/24, C 07K 16/46, C 12N 15/13, 

A 61K 39/395, A 61P 11/06  

(11)  7342   (13) Т1 

(21)  2017/85   (22) 31/01/2017 

(45) 31/10/2017 

(30)  GB20090004214  11/03/2009  GB 
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(96)  10/03/2010 EP10714046.9 

(97)  16/11/2016 EP2406283 

(73)  UCB Biopharma SPRL 

Allée de la Recherche 60 1070 Brussels, BE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  SMITH, Bryan, John; GOZZARD, Neil; 

LAWSON, Alastair, David, Griffiths; 

LIGHTWOOD, Daniel, John; PALFRAMAN, 

Roger, Thomas and TYSON, Kerry, Louise 

(54)  МОЛЕКУЛИ НА АНТИТЕЛО КОИШТО 

ИМААТ СВРЗУВАЧКА СПЕЦИФИЧНОСТ ЗА 

ЧОВЕЧКИ IL-13 

(57)  1  Антагонистичко антитело коешто се 

врзува за човечки IL-13 коешто содржи тешка 

низа, кадешто варијабилниот домен од 

тешката низа ја содржи секвенцата дадена 

во SEQ ID NO:31 и дополнително содржи 

лесна низа, кадешто варијабилниот домен од 

лесната низа ја содржи секвенцата дадена во 

SEQ ID NO:23.  

има уште 15 патентни барања. 
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(51)  A 61K 47/48, A 61K 47/26  

(11)  7343   (13) Т1 

(21)  2017/86   (22) 31/01/2017 

(45) 31/10/2017 

(30)   

(96)  25/03/2009 EP09776213.2 

(97)  30/11/2016 EP2411053 

(73)  Pharmacosmos Holding A/s 

4300 Holbæk, DK 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  ANDREASEN, Hans 

(54)  СТАБИЛНО СОЕДИНЕНИЕ НА 

ЖЕЛЕЗЕН ОЛИГОСАХАРИД 

(57)  1  Соединение на железен олигосахарид 

кое што содржи хидрогенизиран 

олигосахарид во ста¬бил-на врска со 

железен оксихидроксид, при што 

хидрогенизираниот олигосахарид има 

просечна молекуларна тежина (Mw) од 

помалку од 3,000 Далтони, што се 

карактеризира со тоа што содр-жи¬ната на 

димерниот сахарид во споменатиот 

хидрогенизиран олигосахарид е 2.9 % според 

тежи¬на или помалку, врз основа на вкупната 

тежина на хидрогенизираниот олигосахарид.  

има уште 14 патентни барања. 

 

 

 

(51)  B 29B 17/00  

(11)  7344   (13) Т1 

(21)  2017/91   (22) 31/01/2017 

(45) 31/10/2017 

(30)  IT2012PN00024  03/05/2012  IT 

(96)  02/05/2013 EP13729451.8 

(97)  02/11/2016 EP2844445 

(73)  GEES Recycling S.r.l. 

Via I[deg] Maggio, 8 33070 Budoia (PN), IT 
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(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(72)  VERSOLATO, Daniele; BRAVO, 

Emanuele; LUCCHESE, Giovanni and MIONI, 

Franco 

(54)  ПОСТАПКА ЗА РЕЦИКЛИРАЊЕ НА 

ПОЛИМЕРЕНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗАЈАКНАТИ 

СО ВЛАКНА И ПОВРЗАНИ УРЕДИ 

 

 

 

(51)  C 07K 16/44, A 61K 39/00  

(11)  7345   (13) Т1 

(21)  2017/93   (22) 01/02/2017 

(45) 31/10/2017 

(30)  EP20100151239  20/01/2010  -- and 

US20100383914P  17/09/2010  US 

(96)  20/01/2011 EP11703410.8 

(97)  18/01/2017 EP2525812 

(73)  Boehringer Ingelheim International 

GmbH 

Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am 

Rhein, DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  HAUEL, Norbert; CANADA, Keith; SINGH, 

Sanjaya; VAN RYN, Joanne; PARK, John 

Edward; KUNZ, Ulrich; LITZENBURGER, 

Tobias and WATERMAN, Alisa 

(54)  АНТИКОАГУЛАНТНИ АНТИДОТИ 

(57)  1  Молекула на антитело којашто има 

сврзувачка специфичност за дабигатран 

којшто содржи тешка низа на варијабилен 

домен со CDR1 од SEQ ID NO: 1, CDR2 од 

SEQ ID NO: 7, CDR3 од SEQ ID NO: 10, и 

лесна низа на варијабилен домен со CDR1 

од SEQ ID NO: 13, CDR2 од SEQ ID NO: 14, и 

CDR3 од SEQ ID NO: 15.  

има уште 19 патентни барања. 
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(51)  H 04N 19/159, H 04N 19/176, H 04N 

19/96, H 04N 19/463, H 04N 19/70, H 04N 

19/196  

(11)  7346   (13) Т1 

(21)  2017/95   (22) 02/02/2017 

(45) 31/10/2017 

(30)  KR20110006486  21/01/2011  KR; 

US20100362829P  09/07/2010  US and 

US20100367952P  27/07/2010  US 

(96)  07/07/2011 EP15154330.3 

(97)  01/02/2017 EP2897365 

(73)  Samsung Electronics Co., Ltd 

129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si 

Gyeonggi-do 443-742, KR 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Kim, Il-Koo; Lee, Sun-Il; Han, Woo-Jin and 

Lee, Tammy 

(54)  УРЕД ЗА ДЕКОДИРАЊЕ НА ВИДЕО 

СО УПОТРЕБА НА ИНТЕГРИРАЊЕ НА 

БЛОКОВИ 

(57)  1  Уред за декодирање на видео, уредот 

содржи:  

синтаксичен анализатор кој добива, од 

податочен тек, прескокнувачки индикатор на 

состојба за кодирачка единица којшто 

покажува дали кодирачката единица е начин 

на прескокнување, кога индикаторот на 

состојба покажува не-прескокнувачки начин, 

добива, од податочниот тек, информација за 

типот на партиција за предвидувањек 

којашто одредеува најмалку една партиција 

од кодирачката единица употребувајќи ја 

информацијата за типот на партиција и 

добива интегриран индикатор на состојба на 

партицијата, од примениот податочен тек; и 

обезбедувач на информација за движење 

којшто, кога интегрираниот индикатор на 

состојба покажува интегриран начин, 

обезбедува интегриран индекс за 

партицијата и одредување на информација 

за движење за партицијата со употреба на 

информација за движење на блок чијшто 

индекс на интеграција индицира, и, кога 

интегрираниот индикатор на состојба за 

партицијата покажува не-интегриран начин, 

обезбедува информација за движење на 

партицијата од податочниот тек; и 

декодер на податок којшто, кога 

интегрираниот индикатор на состојба 

покажува интегриран начин, врши 

компензација на движење на партицијата со 

употреба определена информација за 

движење на блокот кого индексот на 

интеграција го покажува, и кога 

интегрираниот индикатор на состојба за 

партицијата покажува не-интегриран начин, 

обезбедува информација за движење на 

партицијата од податочниот тек; врши 

компензација на движење на партицијата со 

употреба на добиената информација за 

движење, 

   се карактеризира со тоашто индексот 

на интеграција покажува еден блок помеѓу 

интегрирана кандидатска блок група којашто 

содржи еден или повеќе блокови од 

следнице три соседни блокови на 

партицијата: 

лев-долен блок лоциран на лева страна од 

најлевиот блок од долните блокови директно 

под долната граница на партицијата,  

лев-горен блок лоциран на лева страна од 

најлевиот блок од горните блокови директно 

над горната граница на партицијата, левиот 

горен-блок е лоциран над најгорниот блок 

помеѓу левите блокови соседно на левата 

граница на партицијата, и 

десен-горен блок лоциран на десна страна 

од најдесниот блок помеѓу горните блокови 

директно над горната граница на 

партицијата. 

има уште 0 патентни барања. 
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(51)  H 04N 19/159, H 04N 19/176, H 04N 

19/96, H 04N 19/463, H 04N 19/70, H 04N 

19/196  

(11)  7347   (13) Т1 

(21)  2017/96   (22) 02/02/2017 

(45) 31/10/2017 

(30)  KR20110006486  21/01/2011  KR; 

US20100362829P  09/07/2010  US and 

US20100367952P  27/07/2010  US 

(96)  07/07/2011 EP14193556.9 

(97)  01/02/2017 EP2858366 

(73)  Samsung Electronics Co., Ltd 

129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si 

Gyeonggi-do 443-742, KR 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Kim, Il-Koo; Lee, Sun-Il; Han, Woo-Jin and 

Lee, Tammy 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ДЕКОДИРАЊЕ НА 

ВИДЕО СО УПОТРЕБА НА ИНТЕГРИРАЊЕ 

НА БЛОКОВИ 

(57)  1  Постапка за декодирање на видео со 

употреба на податочна единица за 

интеграција, постапката содржи:  

добивање, од податочен тек, прескокнувачки 

индикатор на состојба за кодирачка единица 

којшто покажува дали начинот на кодирање 

за кодирачката единица е со начинот на 

прескокнување,  

кога прескокнувачкиот индикатор на состојба 

покажува не-пресконувачки начин, добивање, 

од податочниот тек, информација за типот на 

партиција за предвидуање и определување 

на најмалку една партиција од кодирачката 

единица со употреба на информацијата 

околу типот на партиција;  

добивање на интегриран индикатор на 

состојба за партицијата, од примениот 

податочен тек; 

кога интегрираниот индикатор на состојба за 

партицијата покажувa интегриран начин, 

добивање на индекс на интеграција за 

партицијата и определеување на 

информација за движењет на партицијата со 

употреба на информација за движење на 

блок кого индексот на интеграција го 

покажува, изведба на на компензација на 

движење на партицијата со употреба на 

определена информација за движење на 

блокот кого индексот на интеграција го 

покажува; и 

кога инегрираниот индикатор на состојба за 

партицијата покажува не-прескокнувачки 

начин, добивање на информација за 

движење на партицијата од примениот 

податочен тек, изведба на компензација на 

движење на партицијата со употреба на 

добиената информација за движење;  

   се карактеризира со тоашто индексот 

на интеграција покажува еден блок помеѓу 

интегрирана кандидатска блок група којашто 

содржи еден или повеќе блокови од 

следнице три соседни блокови на 

партицијата: 

лев-долен блок лоциран на лева страна од 

најлевиот блок од долните блокови директно 

под долната граница на партицијата,  

лев-горен блок лоциран на лева страна од 

најлевиот блок од горните блокови директно 

над горната граница на партицијата, левиот 

горен-блок е лоциран над најгорниот блок 

помеѓу левите блокови соседно на левата 

граница на партицијата, и 

десен-горен блок лоциран на десна страна 

од најдесниот блок помеѓу горните блокови 
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директно над горната граница на 

партицијата. 

има уште 1 патентни барања

. 

 

 

 

 

(51)  A 61L 15/40, A 61L 15/60, A 61L 15/44  

(11)  7348   (13) Т1 

(21)  2017/97   (22) 03/02/2017 

(45) 31/10/2017 

(30)  GB0810404  06/06/2008  GB 

(96)  05/06/2009 EP09757774.6 

(97)  21/12/2016 EP2310056 

(73)  ManukaMed Holdings Limited 

Partnership 

17 Edwin Feist Place Masterton, NZ 

(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)  WATSON, Denis, Eric 

(54)  КОМПОЗИТИ СОСТАВЕНИ ОД МЕД И 

ВИСОКОАПСОРБИРАЧКИ МАТЕРИЈАЛ 

(57)  1  Завој што се состои од композит во 

форма на полуцврст еластичен лист од 

високоапсорбирачко влакно коешто формира 

структура со решетка и е импрегнирано со 

мед, при што споменатото 

високоапсорбирачко средство е 

високоапсорбирачко полимерно влакно при 

што високоапсорбирачкото полимерно 

влакно е вкрстено поврзан терполимер од 

акрилна киселина, метилакрилат и мало 

количество на акрилат/метаакрилат мономер 

во којшто акрилната киселина е делумно 

неутрализирана во натриумова сол на 

акрилна киселина.  

има уште 11 патентни барања. 
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(51)  A 61K 31/573, A 61K 31/423  

(11)  7349   (13) Т1 

(21)  2017/99   (22) 03/02/2017 

(45) 31/10/2017 

(30)  GB20070015088  03/08/2007  GB and 

GB20080007216  21/04/2008  GB 

(96)  01/08/2008 EP08788620.6 

(97)  21/12/2016 EP2170396 

(73)  Summit (Oxford) Limited 

85b Park Park Drive Milton Abingdon OX14 

4RY , GB 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  STORER, Richard; DE MOOR, Olivier; 

WYNNE, Graham Michael; WREN, Stephen 

Paul; JOHNSON, Peter David; PRICE, Paul 

Damien; NUGENT, Gary; PYE, Richard Joseph; 

DORGAN, Colin Richard and TINSLEY, 

Jonathon Mark 

(54)  КОМБИНАЦИИ НА ЛЕК ЗА ЛЕКУВАЊЕ 

НА МУСКУЛНА ДИСТРОФИЈА НА ДУШЕН 

(57)  1  Комбинација којашто содржи (или се 

состои во суштина од) соединението 5-

(етилсулфонил)-2-(нафтален-2-

ил)бензо[d]оксазол и кортикостероид избран 

од преднизон, преднизолон и дефлазакорт.  

има уште 9 патентни барања. 
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(51)  C 12P 7/64, A 61K 45/06, A 61K 31/201, 

A 61K 31/202  

(11)  7361   (13) Т1 

(21)  2017/102   (22) 06/02/2017 

(45) 31/10/2017 

(30)   

(96)  23/06/2010 EP10737087.6 

(97)  16/11/2016 EP2586869 

(73)  Stroïazzo-Mougin, Bernard A. J. 

c/ Josep Poveda Verdú 4F 

03560 El Campello (Alicante), ES 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Stroïazzo-Mougin, Bernard A. J. 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ НА 

(ПОЛИ)НЕЗАСИТЕНИ МАСНИ КИСЕЛИНИ 

СО КОРИСТЕЊЕ НА МИКРОАЛГИ 

(57)  1  Постапка за добивање на масни 

киселини од фармаколошки и нутритивен 

интерес којашто ги содржи чекорите на: 

a) внесување на гас или смеса од гасови 

коишто содржат CO2 во реактор којшто 

содржи култура којашто содржи барем еден 

вид на микроалги способни за фотосинтеза; 

b) фотосинтеза од видовите на микроалги со 

користење на обезбеден CO2, 

произведувајќи биомаса којашто има 

соединение со општа формула (I): 
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кадешто: 

A и X се еднакви или различни независно и 

се избрани од алкил C3-C10, алкенил C1-

C10, циклоалкил C1-C7 или било која 

супституирана или несупституирана арил 

група; 

n е цел број од 1 до 10; 

R е избран од H, хидроксил група, алкил C1-

C4, алкенил C1-C3, циклоалкил C3-C7 или 

било која супституирана или 

несупституирана арил група; 

W е избрана од групата составена од 

хидроксил група, глицерол молекула сврзана 

за дополнително соединение со општа 

формула (I) коешто формира диглицерид или 

глицерол молекула сврзана за две 

дополнителни соединенија со општа 

формула (I) коишто формираат триглицерид; 

и нивни соли и солвати; 

 

c) екстракција на соединение со општата 

формула (I) од биомасата добиена во чекор 

b); и 

d) концентрација и/или пурификација на 

соединение со општата формула (I) од 

екстрактот добиен во чекор c); 

 

се карактеризира со тоа што, по чекорот на 

фотосинтеза, помеѓу 5 и 100% од културата е 

отстранета од реакторот, којашто тогаш е 

одвоена од цврстата фракција којашто 

содржи биомаса, којашто биомаса 

последователно е подложна на чекорот на 

екстракција на соединението со општата 

формула (I) и фракција на течна фаза 

којашто содржи карбонати и/или 

бикарбонати, коишто се одвоени од течната 

фракција, по што течната фракција е во 

суштина ослободена од карбонати и/или 

бикарбонати и потоа е вратена делумно во 

реакторот. 

има уште 14 патентни барања.

 

 

 

 

(51)  A 61K 31/427, A 61K 31/513, A 61K 9/20, 

A 61K 47/22, A 61K 9/14, A 61K 47/14  

(11)  7362   (13) Т1 

(21)  2017/103   (22) 06/02/2017 

(45) 31/10/2017 

(30)  EP20060015076  19/07/2006  -- and 

US20060832074P  19/07/2006  US 

(96)  17/07/2007 EP07787658.9 

(97)  30/11/2016 EP2046298 

(73)  AbbVie Deutschland GmbH & Co KG 

Max-Planck-Ring 2a 

65205 Wiesbaden, DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  LIEPOLD, Bernd; ROSENBERG, Jörg; 

BREITENBACH, Jörg; MARSH, Kennan;  

LIEPOLD, Bernd; SCHMIDT, Christoph and 

LANDER, Ute 

(54)  ФАРМАЦЕВТСКА ДОЗИРАНА ФОРМА 

КОЈАШТО СОДРЖИ ФАРМАЦЕВТСКИ 

ПРИФАТЛИВ СОЛУБИЛИЗИРАН СОСТАВ 

(57)  1  Фармацевтска дозирана форма 

којашто содржи стопена - процесирана смеса 

од барем една активна состојка, барем еден 

фармацевтски прифатлив хомополимер или 

кополимер на N-винилпиролидон и 

солубилизиран состав, активната состојка е 

присутна како цврста дисперзија и 
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солубилизираниот состав којшто содржи (i) 

барем едно токоферил соединение коешто 

одговара на формула (I)

 

 

 

  

кадешто 

Z е остатокот од алифатична дибазна 

киселина, 

R1 и R2 се, независно еден од друг, водород 

или C1-C4 алкил и 

n е цел број од 5 до 100, 

и (ii) барем еден моноестер на пропилен 

гликол масна киселина или смеса на моно- и 

диестер на пропилен гликол масна киселина, 

кадешто дозираната форма содржи, во однос 

на тежината од стопената-процесирана 

смеса, од околу 0.5 до 40 % од тежината на 

споменатата активна состојка, 40 до 99 % од 

тежината на споменататиот фармацевтски 

прифатлив хомополимер или кополимер на 

N-винилпиролидон, 0.5 до 20 % од тежината 

на споменатиот солубилизиран состав и 0 до 

15 % од тежината на адитивите. 

има уште 12 патентни барања. 

 

 

 

(51)  F 21S 6/00, F 21V 21/22  

(11)  7363   (13) Т1 

(21)  2017/105   (22) 07/02/2017 

(45) 31/10/2017 

(30)  PL39991912  12/07/2012  PL 

(96)  12/07/2013 EP13744990.6 

(97)  16/11/2016 EP2872820 

(73)  Optarget SP. Z O.O. 

65-315 Zielona Góra, PL 

(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)  ELIA, Federico 

(54)  УРЕД ЗА СПОЈУВАЊЕ ЗА БРЗО 

МОНТИРАЊЕ И ДЕМОНТИРАЊЕ НА 

ИНТЕГРИРАН ИЗВОР НА СВЕТЛИНА 

(57)  1  Уред за спојување за брзо монтирање 

и демонтирање на интегриран извор на 

светлина (D) кој што може да се поврзе за 

приклучник (C), при што уредот за спојување 

има два цилиндрични  сре¬дишни еле¬менти 

(A, B) кои што имаат пресеци кои што 

взаемно си одговараат, при што секој 

сре¬ди¬шен елемент (A, B) има прв 

завршеток и втор завршеток и тие можат 

телескопски да се поврзат еден со друг со 

вметнување на нивните први завршетоци 
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еден во друг, а нивните други заврше¬то¬ци 

може да се поврзат со изворот на светлина 

(D) и со приклучникот (C), при што сите 

конекции, и на средишни¬те елементи (A, B) 

еден со друг и на средишните елементи (A, 

B) посебно со приклуч¬ни¬кот (C) и со 

из¬во¬рот на светлина (D), овозможуваат 

пренос на електрична енергија од 

приклуч¬ни¬кот (C) до из¬во¬рот на 

светлина (D), што се карактеризира со тоа 

што секој средишен елемент (A, B) се 

сос¬тои од најмал¬ку два цилиндрични 

членови (A-a, A-b; B-a, B-b) кои што имаат 

различни пре¬сеци со слич¬ни димензии, 

при што првите членови (A-a; B-a) на 

средишните елементи (A, B) имаат 

поголе¬ми пресеци, а вто¬рите членови (A-b; 

B-b) на средишните елементи (A, B) имаат 

помали пре¬се¬ци, при што еден 

сре¬ди¬шен елемент (A) може телескопски 

да се поврзе со неговиот втор по¬мал член 

(A-b) со приклучник кој што има  електрична 

конеција, а вториот средишен елемент (B) 

може телескопски да се поврзе со неговиот 

прв поголем член (B-a) со изворот на 

светлина (D), при што уредот за спојување 

има најмалку една жица која што овозможува 

пренос на електрична енер¬гија која што е 

цврсто поста¬вена внатре во двата 

средишни елементи (A, B).  

има уште 14 патентни барања. 

 

 

 

(51)  C 07K 16/24, C 12N 15/13, A 61K 39/395, 

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

(11)  7364   (13) Т1 

(21)  2017/106   (22) 07/02/2017 

(45) 31/10/2017 

(30)  US713585P  31/08/2005  US 

(96)  29/08/2006 EP06802592.3 

(97)  18/01/2017 EP1931710 

(73)  Merck Sharp & Dohme Corp. 

126 East Lincoln Avenue 

Rahway, NJ 07065-0907, 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)  PRESTA, Leonard, G.; BEYER, Brian, M.; 

INGRAM, Richard, N.; ORTH, Peter and LIU, 

Yan-Hui 
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(54)  КОНСТРУИРАНИ АНТИ-IL-23 

АНТИТЕЛА 

(57)  1  Антитело, или негов антиген 

врзувачки фрагмент, кој што се врзува за 

човечки IL-23p19 во епи¬топ кој што содржи 

остатоци 82-95 и остатоци 133-140 од НИЗА 

ИД БР: 29.  

има уште 16 патентни барања. 

 

 

 

(51)  C 12P 21/08, C 12Q 1/68  

(11)  7365   (13) Т1 

(21)  2017/107   (22) 07/02/2017 

(45) 31/10/2017 

(30)  US323954P  20/09/2001  US 

(96)  20/09/2002 EP02768877.9 

(97)  18/01/2017 EP1434871 

(73)  Immunex Corporation 

Thousand Oaks, CA 91320-1799, 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)  MCGREW, Jeffrey, T. and BIANCHI, 

Allison, A. 

(54)  ИЗБОР НА КЛЕТКИ КОИ ШТО 

ИЗРАЗУВААТ ХЕТЕРОМЕРНИ 

ПОЛИПЕПТИДИ 

(57)  1  Систем за изразување на домаќин кој 

што содржи клетка домаќин која што била 

генетички кон-струирана да изразува прв 

вектор кој што шифрира транскрипт кој што 

содржи прва низа на нук-ле¬инска киселина 

која што шифрира прв имуноглобулински 

тежок синџир или имуноглобулински ле¬сен 

синџир, каде што транскрипцијата на 

споменатата прва низа на нуклеинска 

киселина е ин¬ду¬ци¬¬рана истовремено со 

транскрипцијата на втора низа на нуклеинска 

киселина која што шифри¬ра прва 

подединица на избирлив маркер, и втор 
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вектор кој што шифрира транскрипт кој што 

содр¬жи трета низа на нуклеинска киселина 

која што шифрира втор имуноглобулински 

тежок синџир или имуноглобулински лесен 

синџир кој што е способен за здружување со 

првиот имуноглобу¬лин¬ски те¬¬жок синџир 

или имуноглобулински лесен синџир за да 

формира хетеромерен комплекс, ка¬де што 

транскрипцијата на споменатата трета низа 

на нуклеинска киселина е индуцирана 

истовре¬ме¬но со транскрипцијата на 

четврта низа на нуклеинска киселина која 

што шифрира втора подеди¬ни¬ца на 

избирлив маркер, и каде што споменатите 

прва и втора избирлива маркер подединица 

се здру¬жуваат за да обезбедат избирлив 

активност, каде што настанува внатрешно 

рибозомно влез¬но место помеѓу првата 

низа на нуклеинска киселина и втората низа 

на нуклеинска киселина, каде што внатрешно 

рибозомно влезно место настанува помеѓу 

третата низа на нуклеинска киселина и 

четвртата низа на нуклеинска киселина, а 

хетеромерниот комплекс е антитело.  

има уште 16 патентни барања. 

 

 

 

(51)  C 07D 231/12, C 07D 413/12, C 07D 

401/04, C 07D 231/14  

(11)  7366   (13) Т1 

(21)  2017/109   (22) 07/02/2017 

(45) 31/10/2017 

(30)  EP20100382148  27/05/2010  -- 

(96)  26/05/2011 EP11723422.9 

(97)  21/12/2016 EP2576543 

(73)  Laboratorios del Dr. Esteve, S.A. 
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Avda. Mare de Déu de Montserrat, 221 

08041 Barcelona, ES 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  GARCÍA LÓPEZ, Mónica; TORRENS 

JOVER, Antoni; DÍAZ FERNÁNDEZ, José Luis 

and CAAMAÑO MOURE, Ana María 

(54)  ПИРАЗОЛ СОЕДИНЕНИЈА КАКО 

СИГМА РЕЦЕПТОРНИ ИНХИБИТОРИ 

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

 

  

 

кадешто  

 

R1 претставува 

супституиран или несупституиран, 

ароматичен или не-ароматичен 

хетероциклил, кадешто  хетероциклилот е 

стабилен 3-до 15 член прстенест радикал 

којшто се состои од јаглеродни атоми и од 

еден до пет хетероатоми избрани од групата 

составена од азот, кислород, и сулфур; 

супституиран или несупституиран арил, 

кадешто  арил е група којашто содржи од 1 

до 3 одвоени или фузирани прстени и од 6 до 

18 јаглеродни прстенести атоми; или 

супституиран или несупституиран 

циклоалкил, кадешто циклоалкил е стабилен 

3-до 10-член моноцикличен или бицикличен 

радикал којшто е заситен или парцијално 

заситен; 

R2 и R3 се независно избрани од H и 

супституиран или несупституиран C1-6 алкил 

група, особено метил; кадешто супституција 

во било која од супституираните групи 

дефинирани со  R1, R2 и R3 е супституција 

на една или повеќе достапни позиции со 

една или повеќе групи избрани од халоген; 

цијано; хидроксил; нитро; азидо; ацил; 

карбоксамидо; алкил групи коишто имаат 1 

до 12 јаглеродни атоми; алкенил групи 

коишто имаат едно или повеќе незаситени 

поврзувања и од 2 до 12 јаглеродни атоми; 

алкинил групи коишто имаат едно или повеќе 

незаситени поврзувања и од 2 до 12 

јаглеродни атоми; алкокси групи коишто 

имаат едно или повеќе кислородни 

поврзувања и од 1 до 12 јаглеродни атоми; 
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арилокси; алкилтио групи коишто имаат едно 

или повеќе тиоетер поврзувања и од 1 до 12 

јаглеродни атоми; алкилсулфинил групи 

коишто имаат едно или повеќе сулфинил 

поврзувања и од 1 до 12 јаглеродни атоми; 

алкилсулфонил групи коишто имаат едно или 

повеќе сулфонил поврзувања и од 1 до 12 

јаглеродни атоми; аминоалкил групи коишто 

имаат еден или повеќе N атоми и од 1 до 12 

јаглеродни атоми; карбоцикличен арил 

којшто има 6 или повеќе јаглероди; 

R4 и R5 заедно формираат, со азотниот атом 

кон којшто тие се сврзани, супституиран или 

несупституиран, не-ароматичен 

хетероциклил, кадешто  хетероциклилот е 

стабилен 5-или 6-член прстенест радикал 

којшто е составен од јаглеродните атоми и 

еден или повеќе хетероатоми избрани од 

групата составена од азот, кислород и 

сулфур; 

кадешто  супституцијата на супституираниот 

хетероциклил којшто R4 и R5 заедно 

формираат е супституција на една или 

повеќе достапни позиции со една или повеќе 

групи избрани од халоген; цијано; хидроксил; 

нитро; азидо; ацил; карбоксамидо; алкил 

групи коишто имаат 1 до 12 јаглеродни 

атоми; алкенил групи коишто имаат едно или 

повеќе незаситени поврзувања и од 2 до 12 

јаглеродни атоми; алкинил групи коишто 

имаат едно или повеќе незаситени 

поврзувања и од 2 до 12 јаглеродни атоми; 

алкокси групи коишто имаат едно или повеќе 

кислородни поврзувања и од 1 до 12 

јаглеродни атоми; алкилтио групи коишто 

имаат едно или повеќе тиоетер поврзувања и 

од 1 до 12 јаглеродни атоми; алкилсулфинил 

групи коишто имаат едно или повеќе 

сулфинил поврзувања и од 1 до 12 

јаглеродни атоми; алкилсулфонил групи 

коишто имаат едно или повеќе сулфонил 

поврзувања и од 1 до 12 јаглеродни атоми; 

аминоалкил групи коишто имаат едно или 

повеќе N атоми и од 1 до 12 јаглеродни 

атоми; 

X претставува кислороден атом или CH-R12 

група кадешто  R12 е избрана од H, CH3, SH, 

OH, NH2, CF3, Cl, F, Br, I, и CN; 

m е избрана од 1 и 2; 

n е избрани од 1, 2, 3 и 4; 

 

или негова фармацевтска прифатлива сол, 

енантиомер, диастереоизомер или солват. 

има уште 11 патентни барања.

 

 

 

 

(51)  C 09C 3/04, C 09C 1/02  

(11)  7367   (13) Т1 

(21)  2017/111   (22) 08/02/2017 

(45) 31/10/2017 

(30)  US201261597201P  10/02/2012  US and 

EP12153877  03/02/2012  UY 

(96)  24/01/2013 EP13701255.5 

(97)  30/11/2016 EP2809732 

(73)  Omya International AG 

4665 Oftringen, 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)  BURI, Matthias; GANE, Patrick A.C.; 

RENTSCH, Samuel and BLUM, René Vinzenz 

(54)  ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ПРОЧИСТУВАЊЕ 

НА МИНЕРАЛИ, ПИГМЕНТИ И/ИЛИ 

ФИЛЕРИ И/ИЛИ ПОДГОТОВКА НА 

НАТАЛОЖЕН ЗЕМНОАЛКАЛЕН КАРБОНАТ 

(57)  1  Инсталација за прочистување на 

минерали, пигменти и/или филери и/или 

подготовка на ната¬ло-жен земноалкален 

карбонат и / или минерализација на водата, 
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при што инсталацијата содржи во флуидна 

комуникација 

 

a) најмалку еден елемент за мешање кој што 

има најмалку два влезни отвори и најмалку 

еден испустен отвор, 

б) најмалку еден елемент за раздвојување 

кој што се состои од средства за 

раздвоју¬ва¬ње, и 

ц) најмалку еден елемент за мембранска 

филтрација кој што има најмалку еден 

влезен от¬вор и најмалку еден испустен 

отвор, 

 

каде што најмалку еден испустен отвор на 

најмалку едниот елемент за мешање е 

поврзан со нај-мал¬ку еден влезен отвор на 

најмалку едниот елемент за мембранска 

филтрација и најмалку еден испустен отвор 

на најмалку едниот елемент за мембранска 

филтрација е поврзан со најмалку еден 

влезен отвор на најмалку едниот елемент за 

мешање. 

има уште 28 патентни барања. 

 

 

 

(51)  B 01J 35/04, B 01J 37/02, C 04B 41/45, B 

05D 7/22, B 05D 7/08  

(11)  7368   (13) Т1 

(21)  2017/112   (22) 08/02/2017 

(45) 31/10/2017 

(30)  EP09155946  24/03/2009  -- 

(96)  24/03/2010 EP10710324.4 

(97)  16/11/2016 EP2411146 

(73)  BASF SE 

67056 Ludwigshafen am Rhein, DE 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  SCHMITZ, Kai 

(54)  МЕТОД И УРЕД ЗА ОБЛОЖУВАЊЕ НА 

НОСЕЧКО ТЕЛО НА КАТАЛИЗАТОР СО 

НАДВОРЕШНА ПОВРШИНА БЕЗ 

КАТАЛИЗАТОР 

(57)  1  Метод за обложување на носечко 

тело на катализатор, кој што се состои од: 

 

обезбедување на носечко тело на 

катализаторот, како и каша ставена во сад; 

внесување на отворен влезен крај на 
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носечкото тело на катализаторот во кашата; 

и, последователно, 

насочување на количина од кашата преку 

влезниот крај и во внатрешноста на 

носечкото тело на ката¬ли-за¬торот; каде 

што периферниот раб на влезниот крај е 

покриен со непропустлив заптивачки 

еле¬мент во форма на прстен во текот на 

чекорот на насочување на количината на 

каша преку отворениот вле¬зен крај, со што 

се спречува контактот помеѓу кашата и 

рабната надворешна површина на 

носеч¬ко¬то тело на катализаторот 

оддалечена од влезниот крај и се нанесува 

кашата преку влезниот крај на внат-решната 

површина на носечкото тело на 

катализаторот, каде што внатрешниот раб на  

запти¬вач¬ки¬от елемент во форма на 

прстен е помал од попречниот дел на 

влезниот крај на носечкото тело на ка-

тализаторот, а надворешниот раб на 

заптивачкиот елемент опфаќа еден пресек 

кој што е поголем од пресекот на влезниот 

крај. 

има уште 14 патентни барања. 
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(51)  E 02F 3/88, E 02F 9/06, E 02F 5/00, E 02F 

3/90, F 16F 15/02, B 63B 35/00, B 63B 27/12, 

B 66C 13/02  

(11)  7369   (13) Т1 

(21)  2017/113   (22) 08/02/2017 

(45) 31/10/2017 

(30)   

(96)  09/02/2012 EP12000862.8 

(97)  07/12/2016 EP2626473 

(73)  JAN DE NUL N.V. 

Tragel 60 

9308 Hofstade-Aalst, BE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Dietens, Walter 

(54)  ПОСТАПКА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА 

ПРЕНОСОТ НА ВИБРАЦИИ ДО БРОД-

БАГЕР СО ГЛАВА ЗА ОБРАБОТКА НА 

ВОДНО ДНО СОЗДАДЕНИ ОД СТРАНА НА 

ГЛАВАТА ЗА ОБРАБОТКА И БРОДОТ-

БАГЕР ВРЗ КОЈА ШТО ТАА ПОСТАПКА Е 

ПРИМЕНЕТА 

(57)  1  Брод-багер со глава за обработка на 

водно дно (1), којшто содржи бродска скала 

на багерот (3) вртливо монтирана на прв 

екстремиет (7) на бродот-багер (1) и има втор 

екстремитет (11) на којшто е обезбедена 

глава за обработка (12), пришто главата за 

обработка (12) е подвижна нагоре и надоле 

во однос на бродот-багер (1) со помош на 

жичен систем за подигнување (22), пришто 

жичениот систем за подигнување (22) 

содржи: 

 

- уреди за подигнување (23) на самиот брод-

багер (1) за намотување и одмотување на 

жица на калем;  

- уреди за водење (32) поставен на кран (29) 

кој се наоѓа на бродот-багер (1) за водење на 

жицата; 

- уреди за подигнување на бродска скалата 

(42) на бродска скалата на бродот-багер (3) 

за подигнување на бродска скалата (3) со 

помош на барем една жица; и, 

- една или повеќе жици (55) преку којшто 

бродската скала на бродот-багер (3) e 

прикачена, најмалку една секција на жици 

(49,52) коишто се делумно намотани на 

уредите за подигнување (23) и поминуваат 

над уредите за водење (32) на кранот (29) 

кон уредите за подигнување на бродската 

скала (42) на бродот-багер (3), се 

карактеризира со тоашто жичениот систем за 

подигнување (22) е обезбеден со уреди за 

намалување на вибрација (56) за 

намалување на преносот на вибрации 

создадени од главата за обработка (12) кон 

бродот-багер (1) низ жичениот систем за 

подигнување (22) и со тоашто уредите за 

водење (32) се монтирани на кранот (29) со 

помош на еден или повеќе основни членови 

(57,61), уредите за намалување на вибрација 

(56) се барем делумно поставени помеѓу 

соодветните основни членови (57,61) и 

кранот (29) или се поставени помеѓу бродска 

скалата на бродот-багер (3) и уредот за 

подигнување на бродската скала (42). 

има уште 23 патентни барања.
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(51)  C 07D 471/04, A 61K 31/444, A 61K 

31/506, A 61P 31/16  

(11)  7370   (13) Т1 

(21)  2017/117   (22) 09/02/2017 

(45) 31/10/2017 

(30)  US201161513793P  01/08/2011  US 

(96)  01/08/2012 EP12746215.8 

(97)  11/01/2017 EP2739623 

(73)  Vertex Pharmaceuticals Incorporated 

Boston, MA 02210, 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)  MALTAIS, Francois; CHARIFSON, Paul, 

S.; PEROLA, Emanuele; WANG, Tiansheng; 

CLARK, Michael, P.; BANDARAGE, Upul, K.; 

BETHIEL, Randy, S.; DENG, Hongbo; DUFFY, 

John, P.; GAO, Huai; GU, Wenxin; KENNEDY, 

Joseph, M.; LEDEBOER, Mark, W.; BOYD, 

Michael, J.; DAVIES, Ioana; FARMER, Luc, J. 

and  LEDFORD, Brian 

(54)  ИНХИБИТОРИ НА РЕПЛИКАЦИЈА НА 

ВИРУСИ НА ГРИП 

(57)  1  Соединение со формулата: 

 

  

 

 

или негова фармацевтски прифатлива сол. 

има уште 6 патентни барања. 
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(51)  C 07D 409/10, C 07D 409/14, C 07F 3/06  

(11)  7371   (13) Т1 

(21)  2017/119   (22) 09/02/2017 

(45) 31/10/2017 

(30)  US20090251378P  14/10/2009  US 

(96)  14/10/2010 EP10768162.9 

(97)  04/01/2017 EP2488515 

(73)  Janssen Pharmaceutica NV 

Turnhoutseweg 30 

2340 Beerse, BE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  FARINA, Vittorio; LEMAIRE, Sebastien, 

Francois Emmanuel and HOUPIS, Ioannis, N. 

(54)  ПОСТАПКИ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕТО 

НА СОЕДИНЕНИЈА КОРИСНИ КАКО 

ИНХИБИТОРИ НА SGLT2 

(57)  1  Постапка за подготвување на 

соединенија со формула (I)  

 

  

кадешто Прстен A и Прстен B се еден од 

следните: 

 

(1) Прстен A е опционално супституиран 

незаситен моноцикличен хетероцикличен 

прстен, и Прстен B е опционално 

супституиран незаситен моноцикличен 

хетероцикличен прстен, опционално 

супституиран незаситен фузиран 

хетеробицикличен прстен, или опционално 

супституиран бензен прстен; или 
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(2) Прстен A е опционално супституиран 

бензен прстен, и Прстен B е опционално 

супституиран незаситен моноцикличен 

хетероцикличен прстен, или опционално 

супституиран незаситен фузиран 

хетеробицикличен прстен кадешто Y е 

поврзан со хетероцикличниот прстен за 

фузираниот хетеробицикличен прстен; или 

(3) Прстен A е опционално супституиран 

незаситен фузиран хетеробицикличен 

прстен, кадешто шеќерната половина X-

(шеќер) и половината -Y-(Прстен B) се 

заедно на истиот хетероцикличен прстен од 

фузираниот хетеробицикличен 

прстен, и Прстен B е опционално 

супституиран незаситен моноцикличен 

хетероцикличен прстен, опционално 

супституиран незаситен фузиран 

хетеробицикличен прстен, или опционално 

супституиран бензен прстен; 

 

X е јаглероден атом; 

Y е -(CH2)n-;  кадешто n е 1 или 2; 

под услов кога во Прстен A, X е дел од 

незаситена врска; 

или негова фармацевтска прифатлива сол 

или солват; којашто содржи  

 

  

 

 

 

реагирање на соединиение со формула (VII), 

кадешто M2 се видови на цинк, со 

соединение со формула (VIII), кадешто секој 

Z е независно избрана кислородна заштитна 

група и кадешто LG2 е група за напуштање; 

во смеса од етер растворувач и 

јаглеводороден растворувач; за да се добие 

принос од соодветното соединение со 

формула (IX);
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дезаштитување на соединението со формула 

(IX); за да се добие принос од соодветното 

соединение со формула (I). 

има уште 29 патентни барања. 

 

 

 

(51)  C 08H 8/00  

(11)  7372   (13) Т1 

(21)  2017/121   (22) 10/02/2017 

(45) 31/10/2017 

(30)  CN20111348823  07/11/2011  CN 

(96)  01/11/2012 EP12846902.0 

(97)  04/01/2017 EP2778177 

(73)  Shenyang Kesi High-Technology Co. 

Ltd. 

No.8 Shiji Road 

Hunnan New District 

Shenyang, Liaoning 110179, CN 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  ZHANG, Jinsong; LI, Mingtian; LIU, Zhiyu 

and XU, Lei 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ЕКСТРАКЦИЈА НА 

ПОЛИСАХАРИДИ ОД ВИШИ РАСТЕНИЈА И 

ФУНГИ ПРЕКУ МИКРОБРАНОВ ХЕМИСКИ 

ТРЕТМАН 

(57)  1  Постапка за екстракција на 

полисахариди од виши растенија или фунги 

базирана на микробранов хемиски третман, 

којашто ги содржи следните чекори: 

1) третирање на прашкасти виши растенија 

или фунги со органски растворувач за да се 

отстранат нивните липосолубилни 

компоненти, за да се добие остаток од виши 

растенија или фунги; или директно 

употребување на прашкастите виши 

растенија или фунги; 

2) ставање на остатокот или прашкастите 

виши растенија или фунги добиени во 

чекорот 1) во микробранова реакциона 

комора, додавање на киселински раствор со 

масена концентрација од 5% до 99%, 

спроведување на реакција во мешачот за 5-

120 минути на микробранова моќност со 

моќност на масена густина од 1 киловат по 

килограм од материјал - 10 киловати по 

килограм од материјал под работен притисок 

од 20mmHg-760mmHg; опционално 

спроведена концентрација и потоа миење со 

органски растворувач за да се отстрани 

вишокот на киселина; 

3) спроведување на екстракција со додавање 

на воден раствор 5-15 пати од волуменот на 

производот добиен од чекорот 2), 
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подложување на екстракциониот раствор по 

концентрирање до таложење на алкохол, 

одвојување на талозите  

т.е полисахаридите. 

има уште 14 патентни барања. 

 

 

 

(51)  C 07C 323/65, C 07C 317/44, C 07C 

207/325, C 07C 317/10, C 07D 207/333, C 07D 

307/79, C 07D 333/54, C 07D 209/48, C 07D 

213/40, C 07D 295/185, C 07D 307/38, A 61K 

31/10, A 61P 43/00  

(11)  7373   (13) Т1 

(21)  2017/125   (22) 13/02/2017 

(45) 31/10/2017 

(30)  EP20040290982  13/04/2004  --; 

US20040569153P  07/05/2004  US and 

US20050104091  12/04/2005  US 

(96)  13/04/2005 EP05735327.8 

(97)  21/12/2016 EP1737815 

(73)  CEPHALON, INC. and Teva Santé 

41 Moores Road, P.O.Box 4011 

Frazer, PA 19355, US and 110 Esplanade du 

Général De Gaulle 

92931 La Défense Cedex, FR 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  CHATTERJEE, Sankar; IQBAL, Mohamed; 

SCHWEIZER, Dominique; LOUVET, Philippe; 

BACON, Edward, R.; DUNN, Derek; GOURDEL, 

Marie-Edith; HOSTETLER, Greg, A.; LESUR, 

Brigitte; RIGUET, Eric and YUE, Christophe 

(54)  ТИО-СУПСТИТУИРАНИ БИАРИЛ-

МЕТАНСУЛФИНИЛ ДЕРИВАТИ 

(57)  1  Соединение со Формула (Ii): 

  

стереоизомерни форми, смеси на 

стереоизомерни форми или нивни форми на 

фармацевтска прифатлива сол, 

кадешто: 

 

Ar е C6-C10 арил супституиран со 0-5 R3; 

C5-C10 циклоалкенил супституиран со 0-5 

R3; или 

5 до 14 член хетероарил група супституиранa 

со 0-5 R3, кадешто споменатата хетероарил 

група содржи еден, два или три хетероатоми 

избрани од N, O, S или Se; 
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Y е -CH2-, -CH(OCH3)-, или -CH2CH2-; 

R1 е C(=O)NR12R13; 

R2 е избран од H, F, Cl, Br, I, OR16, OR25, 

NR17R18, NHOH, NO2, CN, CF3, C1-C6 

алкил, C2-C6 алкенил, C2-C6 алкинил, 

C(=O)R16, C(=O)OR16, OC(=O)R16, 

C(=O)NR17R18, NR15C(=O)R16, 

NR15CO2R16, OC(=O)NR17R18, 

NR15C(=S)R16, SR16; S(=O)R16; и 

S(=O)2R16; 

алтернативно, две R2 групи може да бидат 

комбинирани за да формираат 

метилендиокси група, етилендиокси група, 

или пропилендиокси група; 

R3 е избран од H, F, Cl, Br, I, ОR16, OCF3, 

OR25, NR17R18, NHOH, NO2, CN, CF3, 

CH2OR16, C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил, C2-

C6 алкинил, C3-C7 циклоалкил, 3-7 член 

хетероциклоалкил, фенил, 5 или 6 член 

хетероарил, C7-C10 арилалкил, C(=O)R16, 

C(=O)OR16, OC(=O)R16, C(=O)NR17R18, 

NR15C(=O)R16, NR15CO2R16, 

OC(=O)NR17R18, NR15C(=S)R16, SR16; 

S(=O)R16; S(=O)2R16, и NR15S(=O)2R16; 

алтернативно, две R3 групи може да бидат 

комбинирани за да формираат 

метилендиокси група, етилендиокси група, 

или пропилендиокси група; 

R4 и R5 се H; 

R12 и R13 на секое појавување се секој 

независно избрани од H, C1-C6 алкил 

супституиран со 0-3 R20 и C6-C10 арил 

супституиран со 0-3 R20; 

алтернативно, R12 и R13, заедно со азотот 

кон којшто тие се сврзани, формираат 3-7 

член хетероцикличен прстен супституиран со 

0-3 R20; 

R15 на секоја појава е независно избран од H 

и C1-C6 алкил; 

R16 на секоја појава е независно избран од 

H, C1-C6 алкил, и C6-C10 арил; 

R17 и R18 на секоја појава се секој независно 

избран од H, C1-C6 алкил, и C6-C10 арил, 

или алтернативно, R17 и R18, заедно со 

азотот кон којшто тие се сврзани, формираат 

3-7 член хетероцикличен прстен, кадешто 

споменатиот 3-7 член хетероцикличен прстен 

е супституиран со 0-2 оксо групи; 

R20 на секоја појава е независно избран од 

F, Cl, Br, I, OH, OR22, OR21, NR23R24, 

NHOH, NO2, CN, CF3, C1-C6 алкил, C1-C6 

алкил-OH, C2-C6 алкенил, C2-C6 алкинил, 

C3-C7 циклоалкил, 3-7 член 

хетероциклоалкил, фенил супституиран со 0-

1 R26; 5 или 6 член хетероарил, C7-C10 

арилалкил, =O, C(=O)R22, C(=O)OR22, 

OC(=O)R22, C(=O)NR23R24, NR21C(=O)R22, 

NR21CO2R22, OC(=O)NR23R24, 

NR21C(=S)R22, SR22; S(=O)R22; и 

S(=O)2R22; 

R21 на секоја појава е независно избран од H 

и C1-C6 алкил; 

R22 на секоја појава е независно избран од 

H, C1-C6 алкил, C1-C6 алкил-OH, и C6-C10 

арил; 

R23 и R24 на секоја појава се секој независно 

избрани од H, C1-C6 алкил, и C6-C10 арил, 

или алтернативно, R23 и R24, заедно со 

азотот кон којшто тие се сврзани, формираат 

3-7 член хетероцикличен прстен; 

R25 на секоја појава е независно остатокот 

од аминокиселината по хидроксилната група 

од карбоксилната група е отстранета со 

формула -C(=O)CH(NH2)-(странична низа), 

кадешто страничната низа е избрана од: 

 

H    CH3     CH(CH3)2 

CH2CH(CH3)2   CH(CH3)CH2CH3              CH2OH 

CH2SH   CH(OH)CH3    CH2CH2SCH3 

CH2C6H5    (CH2)4NH2    (CH2)3NHC(=NH)NH2 
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       CH2COOH    CH2CH2COOH   CH2CONH2 

       CH2CH2CONH2               CH2CH3    CH2CH2CH3 

       CH2CH2CH2CH3               CH2CH2SH    CH2CH2OH 

       CH2CH2SCH3    (CH2)3NH2               (CH2)2CH(OH)CH2NH2 

(CH2)3NHC(=O)NH2       (CH2)2ONHC(=NH)NH2       CH2C(=O)NHCH2COOH 

 

        

 

               

 и   

 

R26 на секоја појава е независно избран од 

H, F, Cl, Br, C1-C6 алкил, и C1-C6 алкокси; и 

x е 0, 1,2, 3, или 4;  

 

под услов, 

 

(i) кога Y е -CH2-; Ar е фенил супституиран со 

0-2 R3, и R3 е H, F, Cl, Br, I, CH3, OCH3, 

SCH3, CN, NO2, или метилендиоксифенил; 

тогаш Ar е во орто или мета позиција во 

однос на -C(R4)(R5)- супституентот во 

јадрото на фенил прстен; 

(ii) кога Ar е имидазопиридин супституиран со 

0-5 R3, Ar е во орто или мета позиција во 

однос на -C(R4)(R5)- супституентот во 

јадрото на фенил прстен; и 

(iii) кога Ar е во мета позицијата во однос на-

C(R4)(R5)- супституентот во јадрото на 

фенил прстен и Ar е хетероарил група 

сврзана за фенил прстен преку азотниот 

атом, тогаш Ar е пиролил, индолил, 

имидазолил, бензимидазолил, 

бензотриазолил, триазолил  или 1,3-

дихидроизоиндолил; 

 

кадешто "арил" се однесува на супституиран 

или несупституиран, моно- или бицикличен 

јаглеводороден ароматичен прстен систем 

којшто има 6 до 10 прстенести јаглеродни 

атоми; "хетероцикличен" се однесува на 

супституирана или несупституирана 

карбоциклична група во којашто дел од 

прстенот вклучува барем еден до четири 

хетероатоми, како што е О, N, или S; и 

"циклоалкил" се однесува на заситен или 

делумно заситен моно- или бицикличен 

алкил прстен систем којшто содржи 3 до 10 

јаглеродни атоми. 

има уште 44 патентни барања.
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(51)  C 10G 1/02, C 10L 1/00, C 12N 1/12, C 

12P 1/00, C 12P 39/00, C 12P 5/02  

(11)  7374   (13) Т1 

(21)  2017/126   (22) 13/02/2017 

(45) 31/10/2017 

(30)   

(96)  23/06/2010 EP10737346.6 

(97)  30/11/2016 EP2586870 

(73)  Stroïazzo-Mougin, Bernard A. J. 

c/ Josep Poveda Verdú 4F 

03560 El Campello (Alicante), ES 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Stroïazzo-Mougin, Bernard A. J. 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ НА 

БИОЛОШКА СУРОВА НАФТА ОД 

МИКРОАЛГИ 

(57)  1  Постапка за добивање на биолошка 

сурова нафта од гас којашто содржи CO2, 

којашто се содржи од чекорите на: 

a. надополнување на гасот којшто содржи 

CO2 во реактор којшто содржи култура 

којашто содржи барем еден вид на микроалга 

способна за фотосинтеза; 

b. фотосинтеза изведена од видовите на 

микроалга којашто користи обезбеден CO2 за 

да се добие биомаса; 

c. анаеробна ферментација на добиената 

биомаса; 

d. термохемиска декомпозиција на 

биомасата ферментирана на притисок 

помеѓу 0 и 20 MPa и температура помеѓу 200 

и 420ºC со цел да се добие биолошка сурова 

нафта измешана со вода и гасови, и 

e. одвојување на добиената биолошка сурова 

нафта,  

се карактеризира со тоа што следниот 

стадиум на фотосинтеза, помеѓу 5 и 100% од 

културата е отстранета од реакторот којшто 

последователно е одвоена од цврстата 

фракција којашто содржи биомаса, којашто 

цврста фракција последователно ќе биде 

подложена на стадиумот од анаеробна 

ферментација и течната фракција којашто 

содржи карбонати и/или бикарбонати, коишто 

се одвоени од течната фракција и којашто 

течна фракција е вратена барем делумно во 

реакторот значително ослободен од 

карбонати и бикарбонати. 

има уште 13 патентни барања.
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(51)  D 21H 11/12, D 21H 11/14, D 21J 1/00  

(11)  7375   (13) Т1 

(21)  2017/128   (22) 14/02/2017 

(45) 31/10/2017 

(30)  DE102012107193  06/08/2012  DE; 

DE102012109306  01/10/2012  DE and 

DE202012002588U  13/03/2012  DE 

(96)  11/03/2013 EP13714563.7 

(97)  07/12/2016 EP2825699 

(73)  D'Agnone, Uwe 

53773 Hennef, 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)  D'Agnone, Uwe 

(54)  ФИБРОЗЕН СОСТАВ 

(57)  1  Метод за производство на состав од 

фиброзен материјал кој што ги опфаќа 

следните чекори: 

 

a) собирање слатка трева и/или трска и/или 

морска трева и/или алги; 

б) чистење на слатката трева и/или трската 

и/или морската трева и/или алгите, посебно 

или во комбинација, механички или миење со 

воздух и/или вода; 

ц) сечење на слатката трева и/или трската 

и/или морската трева и/или алгите на 

однапред одредена должина помеѓу 100 mm 

и 0.1 mm; 

д) фибрилациско мелење на слатката трева 

и/или трската и/или морската трева и/или 

ал¬ги¬те; 

e) незадолжително барем делумно сушење 

на слатката трева и/или трската и/или 

морска¬та трева и/или алгите, посебно или 

во комбинација; 

f) пелетизација на слатката трева и/или 

трската и/или морската трева и/или алгите, 

посеб¬но или во комбинација; 

г) потопување на слатката трева и/или 

трската и/или морската трева и/или алгите во 

вода; 

х) додавање на однапред одредени делови 

од свежи влакна и/или отпадна хартија и/или 

адјуванти на суспензијата. 

има уште 3 патентни барања
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(51)  G 01N 33/574  

(11)  7376   (13) Т1 

(21)  2017/129   (22) 14/02/2017 

(45) 31/10/2017 

(30)  US113458P  11/11/2008  US 

(96)  11/11/2009 EP09826676.0 

(97)  04/01/2017 EP2356462 

(73)  The Regents of the University of 

Michigan 

Ann Arbor, MI 48109, 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)  WICHA, Max S. and GINESTIER, 

Christophe 

(54)  АНТИ-CXCR1 СОСТАВИ И МЕТОДИ 

(57)  1  CXCR1 антагонист за употреба во 

метод за третирање на субјект кој што има 

тумор, каде што мето-дот понатаму се состои 

од давање на хемотерапевтски агенс.  

има уште 9 патентни барања. 

 

 

 

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

A 61P 35/00  

(11)  7377   (13) Т1 

(21)  2017/133   (22) 14/02/2017 

(45) 31/10/2017 

(30)  US20100375999P  23/08/2010  US and 

US20100380827P  08/09/2010  US 

(96)  23/08/2011 EP11820495.7 

(97)  18/01/2017 EP2609118 

(73)  Board of Regents, The University of 

Texas System 

201 West 7th Street 

Austin, TX 78701, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 
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(72)  TSURUSHITA, Naoya; LIU, Yong-Jun; 

VOO, Kui Shin; BOVER, Laura; TSO, J. Yun 

and KUMAR, Shankar 

(54)  АНТИ-ОХ40 АНТИТЕЛА И ПОСТАПКИ 

ЗА УПОТРЕБА НА ИСТИТЕ 

(57)  1  Изолирано антитело или негов 

антиген-врзувачки дел, којшто се врзува за 

човечки OX40 којшто содржи: (a) тешка низа 

на варијабилен регион CDR1 којашто содржи 

аминокиселинска секвенца од SEQ ID NO:1; 

(b) тешка низа на варијабилен регион CDR2 

којашто содржи аминокиселинска секвенца 

од SEQ ID NO:2; (c) тешка низа на 

варијабилен регион CDR3 којашто содржи 

аминокиселинска секвенца од SEQ ID NO:3; 

(d) лесна низа на варијабилен регион CDR1 

којашто содржи аминокиселинска секвенца 

од SEQ ID NO:7; (e) лесна низа на 

варијабилен домен регион CDR2 којашто 

содржи аминокиселинска секвенца од SEQ ID 

NO:8; и (f) лесна низа на варијабилен регион 

CDR3 којашто содржи аминокиселинска 

секвенца од SEQ ID NO:9. 

има уште 9 патентни барања. 

 

 

 

(51)  H 02G 15/007, H 02G 15/06, H 02G 

15/013  

(11)  7378   (13) Т1 

(21)  2017/137   (22) 15/02/2017 

(45) 31/10/2017 

(30)   

(96)  06/05/2009 EP09844238.7 

(97)  16/11/2016 EP2429049 

(73)  Chi, Yu-Fen 

3F., No. 9, Alley 27 Lane 67 Minzu St. Yonghe 

Taipei County 234 

Taiwan, CN 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  HSING, Chih Kuang 

(54)  КУЌИШТЕ ЗА ПОВРЗУВАЊЕ НА 

КАБЕЛ КОЕ ОБЕЗБЕДУВА ПОВЕЌЕКРАТНИ 

ПОСТАПКИ ЗА ЗАШТИТА НА ОСНОВНИТЕ 

КАБЛИ ОД ВОДА 

(57)  1  Кутија за спојување кабел (401), 

којашто содржи: 

 

туба која се собира при топлина (426); 

еластична гумена цевка која се собира при 

топлина (412); и најмалку еден завршен влез 

за кабел (403) којшто има прв шуплив 

цилиндричен столб (404) со прв пресек 

којшто е елиптичен и втор шуплив 

цилиндричен столб (405) со втор пресек 

којшто е кружен, cе карактеризира со тоашто 

првиот шуплив цилиндричен столб (404) 
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овозможува премин на U-свртен прв основен 

кабел (423), да биде водоотпорен преку 

конфигурација на тубата која се собира при 

топлина (426) преку покривање на U-

свртениот прв основен кабел (423) првиот 

шуплив цилиндричен столб (404), во кутијата 

за спојување кабел (401), и второт шуплив 

цилиндричен столб (405) овозможува премин 

на втор основен кабел (411), да биде 

водоотпорен преку прилагодување на 

еластичната гумена цевка која се собира при 

топлина (412) преку покривање на вториот 

основен кабел (411) и вториот шуплив 

цилиндричен столб (405), во кутијата за 

спојување кабел (401). 

има уште 11 патентни барања.

 

 

 

 

(51)  G 01N 33/574, C 07K 16/28, C 07K 16/32, 

A 61P 35/00  

(11)  7379   (13) Т1 

(21)  2017/138   (22) 16/02/2017 

(45) 31/10/2017 

(30)  US755103P  30/12/2005  US 

(96)  29/12/2006 EP06841231.1 

(97)  08/02/2017 EP1984402 

(73)  Amgen Inc. and Daiichi Sankyo Europe 

GmbH 

Thousand Oaks, CA 91320-1799, US and 

81379 München, 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)  ROTHE, Mike; TREDER, Martin; 

HARTMANN, Susanne; FREEMAN, Dan; 

RADINSKY, Bob and BORGES, Eric 

(54)  АНТИТЕЛА НАСОЧЕНИ КОН HER-3 И 

НИВНИ УПОТРЕБИ 

(57)  1  Изолирано антитело или фрагмент на 

антитело што се врзува за HER-3, кое што 

содржи  

CDR1 од тешкиот синџир претставен со 

GGSFSGYYWS, CDR2 од тешкиот синџир 

претставен со EINHSGSTNYNPSLKS, и CDR3 

од тешкиот синџир претставен со 

DKWTWYFDL, и  
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CDR1 од лесниот синџир претставен со 

RSSQSVLYSSSNRNYLA, CDR2 од лесниот 

синџир претставен со WASTRES, и CDR3 од 

лесниот синџир претставен со QQYYSTPRT. 

има уште 16 патентни барања.

 

 

 

 

(51)  A 61H 23/00, A 61M 5/42, A 61M 19/00  

(11)  7380   (13) Т1 

(21)  2017/139   (22) 16/02/2017 

(45) 31/10/2017 

(30)  US201113225782  06/09/2011  US and 

US201113253572  05/10/2011  US 

(96)  05/09/2012 EP12829549.0 

(97)  30/11/2016 EP2753393 

(73)  Bing Innovations, LLC 

5455 North Federal Highway, Suite N 

Boca Raton, FL 33487, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  GOLDBERG, Steven; GOLDBERG, 

Michael and SCHIFF, David 

(54)  СИСТЕМ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА 

БОЛКА ЗА ВРЕМЕ НА ПУНКЦИЈА НА КОЖА 

И НЕГОВ КРШЛИВ ВРВ 

(57)  1  Инструмент (10) за намалување на 

болка за време на администрација на 

инјекција со течност, како што е, анестетик 

којшто содржи основно тело (12) коешто има 

преден крај, шипка (30) монтирана на 

споменатото тело (12) слободно за вибрација 

и којашто е испакнат нанадвор од 

споменатиот преден крај на споменатото 

тело (12), врв за еднократна употреба којшто 

се состои од ракавец за врвот (62) којшто е 

отстранливо монтиран на предниот крај од 

споменатото основно тело (12) со прв тип на 

движење и отстранлив од споменатото 

основно тело (12) со иницирање на втор и 

различен тип на движење и член во форма 

на врв (50) којшто има облик за да вибрира 

на определеното претходно избрано место 

за инјектирање кај човек или животно, 
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споменатиот член во форма на врв (50) е 

отстранлив и цврсто монтиран на шипката 

(30), споменатиот член во форма на врв (50) 

и ракавецот за врвот (62) се држат заедно со 

еластичен калап (52) но во одвоена 

просторна споена позиција којашто 

овозможува на споменатиот член во форма 

на врв (50) да вибрира слободно во однос на 

споменатиот ракавец за врвот (62), 

вибрациона единица монтирана во 

основното тело (12) и споена со споменатата 

шипка (30) за да ги пренесува вибрациите 

преку споменатата шипка (30) кон 

споменатиот член во форма на врв (50), 

кадешто споменатото основно тело (12) 

вклучува преден испакнат елемент (103), 

којшто се карактеризира со тоа што 

споменатиот член во форма на врв (50) ја 

дефинира конфигурацијата за да дејствува 

заедно со споменатиот испакнатиот елемент 

(103) такашто отстранливиот демонтиран врв 

за еднократна употреба ќе го дупне калапот 

(52) пришто тоа го прави еднократко 

употребливиот врв несоодветен за 

понатамошна употреба.  

има уште 12 патентни барања.

 

 

 

 

(51)  C 07D 491/18, C 07D 498/22, C 07D 

491/08, C 07D 513/18, C 07D 498/08, C 07D 

498/18, A 61K 31/4353, A 61P 35/00  

(11)  7381   (13) Т1 

(21)  2017/141   (22) 17/02/2017 

(45) 31/10/2017 

(30)  US201361759307P  31/01/2013  US 

(96)  20/02/2013 EP13717555.0 

(97)  01/02/2017 EP2822953 

(73)  Pfizer Inc. 

235 East 42nd Street 

New York, NY 10017, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  COLLINS, Michael, Raymond; KANIA, 

Robert, Steven; LE, Phuong, Thi, Quy; BAILEY, 

Simon; BURKE, Benjamin, Joseph; CUI, 

Jingrong, Jean; DEAL, Judith, Gail; HOFFMAN, 

Robert, Louis; HUANG, Qinhua; JOHNSON, 

Ted, William; KATH, John, Charles; MCTIGUE, 

Michele, Ann; PALMER, Cynthia, Louise; 

RICHARDSON, Paul, Francis and SACH, Neal, 

William 

(54)  МАКРОЦИКЛИЧНИ ДЕРИВАТИ ЗА 

ЛЕКУВАЊЕТО НА ПРОЛИФЕРАТИВНИ 

БОЛЕСТИ 
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(57)  1  Соединение со формулата (I)  

  

 

 

кадешто:  

X е избран од групата составена од -

(CR5R6)qO(CR5R6)r-, -

(CR5R6)qN(R1)(CR5R6)r-, -

(CR5R6)qC(O)N(R1)(CR5R6)r- и -

(CR5R6)qN(R1)C(O)(CR5R6)r-;  

Y и Z се секој независно N или CH, со 

клаузула кога Y е N, Z е CH и кога Z е N, Y е 

CH;  

A е прстен избран од C6-C12 арил и 5-6 член 

хетероарил;  

R1 е избрана од групата составена од 

водород, C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил, C2-C6 

алкинил, C3-C6 циклоалкил, C6-C12 арил, 3-

12 член хетероалицикличен и 5-6 член 

хетероарил, кадешто секој водород на 

споменатиот C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил, 

C2-C6 алкинил, C3-C6 циклоалкил, C6-C12 

арил, 3-12 член хетероалицикличен и 5-6 

член хетероарил може да биде независно 

опционално супституиран со халоген, -OH, -

NH2, -S(O)tR9, -S(O)2NR9R10, -S(O)2OR9, -

NO2, -CN, -OR9, -C(O)R9, -OC(O)R9, -

NR9C(O)R10, -C(O)OR9, -C(=NR9)NR9R10, -

NR9C(O)NR9R10, -NR9S(O)2R10 или -

C(O)NR9R10;  

секој R2 е независно избран од групата 

составена од халоген, C1-C6 алкил, C2-C6 

алкенил, C2-C6 алкинил, C3-C6 циклоалкил, 

C6-C12 арил, 3-12 член хетероалицикличен, 

5-6 член хетероарил, -S(O)tR7, -S(O)2NR7R8, 

-S(O)2OR7, -NO2, -(CR5R6)qNR7R8, - 

N(CR5R6)(CR5R6)qNR7R8, -OR7, -

O(CR5R6)(CR5R6)qOR7, -

O(CR5R6)(CR5R6)qR7, -CN, -C(O)R7, -

OC(O)R7, -O(CR5R6)qR7, -NR7C(O)R8, -

(CR5R6)qC(O)OR7, -(CR5R6)qNR7R8, -

C(=NR7)NR7R8, -NR7C(O)NR7R8, -

NR7S(O)2R8 и -(CR5R6)qC(O)NR7R8; 

кадешто секој водород на споменатиот C1-

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

C3-C6 циклоалкил, C6-C12 арил, 3-12 член 

хетероалицикличен, и 5-6 член хетероарил 

може да биде независно опционално 

супституиран со халоген, -OH,-NH2, -S(O)tR9, 

-S(O)2NR9R10, -S(O)2OR9, -NO2, -OR9, -CN, 

-C(O)R9, -OC(O)R9, -NR9C(O)R10, -C(O)OR9, 

-C(=NR9)NR9R10, -NR9C(O)NR9R10, -

NR9S(O)2R10 или -C(O)NR9R10;  

R3 и R4 се секој независно избран од 

водород, C1-C6 алкил и C3-C6 циклоалкил, 

кадешто секој водород на C1-C6 алкил и C3-

C6 циклоалкил може да биде независно 

опционално супституиран со халоген, -OH, -

NH2, -S(O)tR9, -S(O)2NR9R10, -S(O)2OR9, -

NO2, -CN, -OR9, -C(O)R9, -OC(O)R9, -

NR9C(O)R10, -C(O)OR9, -C(=NR9)NR9R10, -

NR9C(O)NR9R10, -NR9S(O)2R10 или -

C(O)NR9R10;  

секој R5 и R6 е независно избран од групата 

составена од водород, C1-C6 алкил, C2-C6 

алкенил, C2-C6 алкинил, C3-C6 циклоалкил, 

C6-C12 арил, 3-12 член хетероалицикличен, 

5-6 член хетероарил, -OH, -NH2, -S(O)tR9, -

S(O)2NR9R10, -S(O)2OR9, -NO2, -CN, -OR9, -

C(O)R9, -OC(O)R9, -NR9C(O)R10, -C(O)OR9, -

C(=NR9)NR9R10, -NR9C(O)NR9R10, -

NR9S(O)2R10 и -C(O)NR9R10; кадешто секој 

водород на споменатиот C1-C6 алкил, C2-C6 

алкенил, C2-C6 алкинил, C3-C6 циклоалкил, 

C6-C12 арил, 3-12 член хетероалицикличен, 
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и 5-6 член хетероарил може да биде 

независно опционално супституиран со 

халоген, -OH, -NH2, -S(O)tR9, -S(O)2NR9R10, 

-S(O)2OR9, -NO2, -CN, -OR9, -C(O)R9, -

OC(O)R9, -NR9C(O)R10, -C(O)OR9, -

C(=NR9)NR9R10, -NR9C(O)NR9R10, -

NR9S(O)2R10 или -C(O)NR9R10;  

секој R7 и R8 е независно избран од групата 

составена од водород, C1-C6 алкил, C2-C6 

алкенил, C2-C6 алкинил, C3-C6 циклоалкил, 

C6-C12 арил, 3-12 член хетероалицикличен, 

и 5-6 член хетероарил, кадешто секој 

водород од споменатиот C1-C6 алкил, C2-C6 

алкенил, C2-C6 алкинил, C3-C6 циклоалкил, 

C6-C12 арил, 3-12 член хетероалицикличен и 

5-6 член хетероарил може да биде независно 

опционално супституиран со халоген, -OH, -

NH2, -S(O)tR9, -S(O)2NR9R10, -S(O)2OR9, -

NO2, -OR9, -CN, -C(O)R9, -OC(O)R9, -

NR9C(O)R10, -C(O)OR9, -C(=NR9)NR9R10, -

NR9C(O)NR9R10, -NR9S(O)2R10 или -

C(O)NR9R10;  

секој R9 и R10 е независно избран од 

водород, C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил, C2-C6 

алкинил, C3-C6 циклоалкил, C6-C12 арил, 3-

12 член хетероалицикличен, и 5-6 член 

хетероарил; 

m е 0, 1, 2 или 3; 

n  e 0, 1, 2 или 3;  

p e 0,1,2, 3 или 4; 

секој q е независно Q, 1, 2 или 3; 

секој r е независно 0, 1, 2 или 3; и  

секој t е независно 0, 1 или 2;  

или негова фармацевтска прифатлива сол. 

има уште 16 патентни барања. 

 

 

 

(51)  C 07K 14/705, C 07K 14/47, A 61K 8/64, 

A 61Q 19/08  

(11)  7382   (13) Т1 

(21)  2017/142   (22) 20/02/2017 

(45) 31/10/2017 

(30)  ES200602720  25/10/2006  ES 

(96)  24/10/2007 EP07823010.9 

(97)  07/12/2016 EP2123673 

(73)  BCN Peptides, S.A. 

08777 Sant Quintí de Mediona, ES 
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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)  PONSATI OBIOLS, Berta; CARREÑO 

SERRAIMA, Christina; VAN DEN NEST, Wim; 

FERNANDEZ CARNEADO, Jimena; FERRER 

MONTIEL, Antonio; CEBRIAN PUCHE, Joan 

and ALMIÑANA DOMENECH, Nuria 

(54)  ПЕПТИДИ КОИ ЈА ИНХИБИРААТ 

НЕВРОНСКАТА ЕГЗОЦИТОЗА 

(57)  1  Пептид со аминокиселинска низа 

селектирана од групата која што се состои од  

 

CH3-(CH2)4-CO-EEMQRR-NH2 

CH3-(CH2)6-CO-EEMQRR-NH2 

CH3-(CH2)8-CO-EEMQRR-NH2 

CH3-(CH2)10-CO-EEMQRR-NH2 

CH3-(CH2)12-CO-EEMQRR-NH2 

CH3-(CH2)14-CO-EEMQRR-NH2 

CH3-(CH2)16-CO-EEMQRR-NH2 

CH3-(CH2)18-CO-EEMQRR-NH2 

CH3-(CH2)20-CO-EEMQRR-NH2 

Ac-EEMQRR-NH-(CH2)5-CH3 

Ac-EEMQRR-NH-(CH2)7-CH3 

Ac-EEMQRR-NH-(CH2)9-CH3 

Ac-EEMQRR-NH-(CH2)11-CH3 

Ac-EEMQRR-NH-(CH2)13-CH3 

Ac-EEMQRR-NH-(CH2)15-CH3 

Ac-EEMQRR-NH-(CH2)17-CH3 

Ac-PEG1-EEMQRR-NH2 

Ac-PEG2-EEMORR-NH2 

Ac-PEG3-EEMQRR-NH2 

Ac-PEG4-EEMQRR-NH2 

Ac-PEG5-EEMQRR-NH2 

 

негови стереоизомери, мешавини од тоа, и 

неговите козметички и фармацевтски 

прифатливи со¬ли. 

има уште 10 патентни барања

. 
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(51)  C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61K 47/48  

(11)  7383   (13) Т1 

(21)  2017/147   (22) 21/02/2017 

(45) 31/10/2017 

(30)  US307797P  24/02/2010  US; US346595P  

20/05/2010  US and US413172P  12/11/2010  

US 

(96)  24/02/2011 EP11748067.3 

(97)  30/11/2016 EP2538976 

(73)  ImmunoGen, Inc. 

Waltham, MA 02451, 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)  PAYNE, Gillian; AB, Olga; TAVARES, 

Daniel; RUI, Lingyun and GOLDMAKHER, 

Viktor S. 

(54)  ИМУНОКОНЈУГАТИ ПРОТИВ ФОЛАТ 

РЕЦЕПТОР 1 И НИВНИ УПОТРЕБИ 

(57)  1  Имуноконјугат кој што ја има 

формулата (A) - (L) - (C), каде што: 

 

(A) е антитело или антиген врзувачки 

фрагмент; 

(L) е линкер; и 

(C) е меитансиноид или меитансиноид 

аналог, 

 

каде што споменатиот линкер (L) го поврзува 

(A) со (C), 

каде што (A) е селектиран од групата која 

што се состои од: 

 

i) хуманизирано антитело или антиген 

врзувачки фрагмент од тоа кое што 

специфично вр¬зу¬ва човечки фолат 

рецептор 1, каде што антителото или 

неговиот антиген врзувачкиот фрагмент 

содржи: 

 

(a) тежок синџир CDR1 кој што содржи 

GYFMN (НИЗА ИД БР: 1); тежок синџир CDR2 

кој што содржи RIHPYDGDTFYNQKFQG 

(НИЗА ИД БР: 2); и тежок синџир CDR3 кој 

што содржи YDGSRAMDY (НИЗА ИД БР: 3); 

и 

(б) лесен синџир CDR1 кој што содржи 

KASQSVSF AGTSLMH (НИЗА ИД БР: 7); 

лесен синџир CDR2 кој што содржи 

RASNLEA (НИЗА ИД БР: 8); и лесен синџир 

CDR3 кој што содржи QQSREYPYT (НИЗА ИД 

БР: 9), 

 

ii) хуманизирано антитело или негов антиген 

врзувачки фрагмент кое што специфично го 

вр¬¬зува човечкиот фолат рецептор 1 кој 

што содржи варијабилен домен од тешкиот 

синџир на НИЗА ИД БР: 4, и варијабилен 

домен од лесниот синџир на НИЗА ИД БР: 10 

или НИЗА ИД БР: 11, 

iii) хуманизирано антитело или негов антиген 

врзувачки фрагмент кој што специфично го 

врзува човечкиот фолат рецептор 1 кој што 

го содржи тешкиот синџир на НИЗА ИД БР: 6 

и лесниот синџир на НИЗА ИД БР: 12 или 13, 

или 

iv) хуманизирано антитело или негов антиген 

врзувачки фрагмент кој што содржи тежок 

син¬џир шифриран од плазмид DNA 

депониран во ATCC на 7 април 2010 година и 

кој што има ATCC депозит бр. PTA-10772 и 

лесен синџир шифриран од плазмид DNA 

депониран во ATCC на 7 април 2010 година и 

кој што има ATCC депозит бр. PTA-10773 или 

10774. 

има уште 14 патентни барања. 
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(51)  A 01N 37/36, A 01N 65/28, A 01N 65/22, 

A 01N 65/00  

(11)  7384   (13) Т1 

(21)  2017/153   (22) 22/02/2017 

(45) 31/10/2017 

(30)  FR11515446  25/02/2011  FR 

(96)  21/02/2012 EP12709947.1 

(97)  30/11/2016 EP2677867 

(73)  Salveco 

88100 Saint Die Des Vosges, 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)  AUBERGER, Stephan 

(54)  БИОЦИДНИ ПРОИЗВОДИ 

(57)  1  Концентрирана биоцидна 

формулација од растително потекло којашто 

содржи соединенија од растително и 

обновливо потекло, со тоа што соединението 

е целосно биоразградливо, и формулацијата 

содржи:  

 

- помеѓу 0.01% и 20% агенс за хелација 

одбран од лимонска киселина добиена од сок 

од лимон, сорбинска киселина добиена од 

оскоруша, оксална киселина добиена од 

корени на растенија или ризоми, екстракти 

од цикорија; 

- помеѓу 0.03 % и 25 % нејонски 

сурфактанти како што се гликозиди, 

полиглицерол естери или сорбитан естери; 

- помеѓу 0.03 % и 25 % анјонски 

сурфактанти одбрани од карбоксилат соли 

од алкил подложен на 

полиетоксилација/пропоксилација и/или 

полиоли како што се полигликозиди и/или 

полиглицероли, алкали или земноалкални 

метали и поврзани со кисели хемиски 

структури за да формираат сурфактанти како 

како што се алкил карбоксилат и/или алкил 

сулфати, пришто споменатите анјонски 
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сурфактанти имаат јаглероден ланец кој 

содржи помеѓу 6 и 20 јаглеродни атоми; 

- помеѓу 0.1 % и 75 % од најмалку една 

органска киселина одбрана од лимонска 

киселина, млечна киселина и сукцинска 

киселина; 

- 0.001 % и 8 % природен парфем 

одбран од етерични масла, растителни 

есенции и растителни екстракти како А-

ментол, Н-ментол или Г-еукалиптус. 

има уште 5 патентни барања.

 

 

 

 

(51)  C 07D 213/69, C 07D 401/12, C 07D 

413/12, A 61K 31/4412, A 61P 1/06  

(11)  7385   (13) Т1 

(21)  2017/154   (22) 22/02/2017 

(45) 31/10/2017 

(30)   

(96)  14/03/2014 EP14713598.2 

(97)  21/12/2016 EP2970191 

(73)  GlaxoSmithKline Intellectual Property 

Development Limited 

80 Great West Road 

Brentford 

Middlesex TW8 9GS, GB 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  EIDAM, Hilary Schenck; DEMARTINO, 

Michael P.; GONG, Zhen; GUAN, Amy Huiping; 

RAHA, Kaushik; WU, Chengde; YANG, Haiying; 

YU, Haiyu; ZHANG, Zhiliu and CHEUNG, Mui 

(54)  ПИРИДИН ДЕРИВАТИ ПРЕУРЕДЕНИ 

ЗА ВРЕМЕ НА ТРАНСФЕКЦИЈА НА 

(RET)КИНАЗНИ ИНХИБИТОРИ 

(57)  1  Соединение во согласност со 

Формула (I):  

  

кадешто:  

R1 е водород, халоген, (C1-C6)алкил, 
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хало(C1-C6)алкил, (C3-C6)циклоалкил, 

хидроксил, (C1-C6)алкокси, хало(C1-

C6)алкокси, (C3-C6)циклоалкокси, амино, 

((C1-C6)алкил)амино-, или ((C1-

C6)алкил)((C1-C6)алкил)амино-;  

секој R2 е независно избран од групата 

составена од халоген, (C1-C6)алкил, 

хало(C1-C6)алкил, (C3-C6)циклоалкил, 

цијано, хидроксил, (C1-C6)алкокси, хало(C1-

C6)алкокси, (C3-C6)циклоалкокси, амино, 

((C1-C6)алкил)амино-, и ((C1-C6)алкил)((C1-

C6)алкил)амино-;  

R3 е фенил или 5- или 6-член хетероарил, 

секој од нив е опционално супституиран со 

еден до три супституенти независно избрани 

од халоген, (C1-C6)алкил, хало(C1-C6)алкил, 

(C3-C6)циклоалкил, цијано, 5- или 6-член 

хетероарил, -OR4, и -CONR5R6; кадешто 

споменатиот (C1-C6)алкил е опционално 

супституиран со цијано, хидроксил, (C1-

C4)алкокси, хало(C1-C4)алкокси, или -

NR5R6; и кадешто споменатиот 5- или 6-член 

хетероарил супституент е опционално 

супституиран со халоген, (C1-C4)алкил, или 

хало(C1-C4)алкил;  

R4 е водород, (C1-C6)алкил, хало(C1-

C6)алкил, (C3-C6)циклоалкил, или 4- до 6-

член хетероциклоалкил; кадешто 

споменатиот (C1-C6)алкил е опционално 

супституиран со цијано, хидроксил, (C1-

C4)алкокси, хало(C1-C4)алкокси, или -

NR5R6; и кадешто споменатиот (C3-

C6)циклоалкил е опционално супституиран 

со еден до два супституенти независно 

избрани од (C1-C4)алкил, хало(C1-C4)алкил, 

хидроксил, хидрокси(C1-C4)алкил, (C1-

C4)алкокси, и хало(C1-C4)алкокси; и кадешто 

споменатиот 4- до 6-член хетероциклоалкил 

е опционално супституиран со еден или два 

супституенти независно избрани од (C1-

C4)алкил и хало(C1-C4)алкил;  

R5 и R6 се секој независно избран од групата 

составена од водород, (C1-C4)алкил, и 

хало(C1-C4)алкил;  

или R5 и R6 земени заедно со азотот кон 

којшто тие се сврзани претставуваат 5- или 

6- член заситен прстен, опционално којшто 

содржи дополнителен хетероатом избран од 

кислород, азот, и сулфур, кадешто 

споменатиот прстен е опционално 

супституиран со халоген, (C1-C4)алкил, или 

хало(C1-C4)алкил; и  

 n е 0, 1, или 2; 

 или негова фармацевтска 

прифатлива сол. 

има уште 14 патентни барања. 

 

 

 

(51)  C 07D 233/90, C 07D 401/12, C 07D 

405/12, A 61K 31/4164, A 61P 23/00  

(11)  7386   (13) Т1 

(21)  2017/160   (22) 23/02/2017 

(45) 31/10/2017 

(30)  US201261586450P  13/01/2012  US and 

US201261622627P  11/04/2012  US 

(96)  11/01/2013 EP13735638.2 

(97)  30/11/2016 EP2802325 

(73)  Annovation Biopharma, Inc. 

8 Sylvan Way Parsippany, NJ 07054, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  RAINES, Douglas, E.; HUSAIN, Syed 

Shaukat and RANDLE, John, C.R. 

(54)  АНЕСТЕТИЧНИ СОЕДИНЕНИЈА ИЛИ 

ПОВРЗАНИ ПОСТАПКИ ЗА УПОТРЕБА 

(57)  1  Соединение коешто има структура со 

формула (IA): 
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кадешто 

 

R2 е опционално супституиран C1-C10 алкил; 

секој R3 е независно халоген, CN, CF3, SR2, 

SOR2, SO2R2, OR2, CO2H, CO2R2, N(R2)2, 

NHR2, NO2, или R2; 

Z е N; 

R4 и R5 се независно водород, халоген, CN, 

CF3, SR2, SOR2, SO2R2, OR2, CO2H, 

CO2R2, N(R2)2, NHR2, NO2, или R2; 

R9 и R10 се независно водород, опционално 

супституиран линеарен или разгранет C1-

C10 алкил, опционално супституиран 

линеарен или разгранет C2-C10 алкенил, 

опционално супституиран линеарен или 

разгранет C2-C10 алкинил, опционално 

супституиран C4-C8 циклил, опционално 

супституиран C3-C8 хетероциклил, под услов 

кога барем еден R9 и R10 не е водород, 

или R9 и R10 заедно со јаглеродот тие се 

сврзани за да формираат опционално 

супституиран 3-8 член циклил или 

хетероциклил; 

L2 е врска, опционално супституиран 

линеарен или разгранет C1-C10 алкилен, 

опционално супституиран линеарен или 

разгранет C2-C10 алкенилен , или 

опционално супституиран линеарен или 

разгранет C2-C10 алкинилен, кадешто 

скелетот на C1-C10 алкилен, C2-C10 

алкенилен, или C2-C10 алкинилен 

опционално содржи еден или повеќе 

хетероатоми; 

T е H, линеарен или разгранет, супституиран 

или несупституиран C1-C10 алкил, линеарен 

или разгранет, супституиран или 

несупституиран C2-C10 алкенил, линеарен 

или разгранет, супституиран или 

несупституиран C2-C10 алкинил, опционално 

супституиран циклил, опционално 

супституиран арил, или PEG, кадешто 

скелетот на C1-C10 алкил, C2-C10 алкенил, 

C2-C10 алкинил опционално содржи еден 

или повеќе хетероатоми; и 

n е цел број од 0-5,  

 

или негова сол, солват или естер. 

има уште 20 патентни барања. 
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(51)  B 60R 25/00  

(11)  7387   (13) Т1 

(21)  2017/163   (22) 24/02/2017 

(45) 31/10/2017 

(30)  IT2008RM00083U  27/05/2008  IT; 

IT2008RM00084U  27/05/2008  IT and 

IT2008RM00106U  17/07/2008  IT 

(96)  25/05/2009 EP09161043.6 

(97)  24/11/2010 EP2127964 

(73)  Viasat SpA 

Via Tiburtina, 1180 

00156 Roma, IT 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Petrone, Domenico and Bertagna, 

Massimo 

(54)  УРЕД КОЈШТО МОЖЕ ДА БИДЕ 

ИНСТАЛИРАН НА ВОЗИЛО, ЗА БАРАЊЕ 

ЗА ПОМОШ И АВТОМАТСКО ИСПРАЌАЊЕ 

НА ИНФОРМАЦИЈА ЗА ГЕОГРАФСКАТА 

ПОЗИЦИЈА НА ВОЗИЛОТО 

(57)  1  Уред којшто може да биде инсталиран 

на возило, за барање за помош и автоматско 

испраќање на информација за географската 

позиција на возилото, споменатиот уред 

содржи комбинација на: 

 

• GSM/GPRS уреди за комуникација и 

соодветна антена  

• средство за преим на сигналите на GPS 

системот и соодветна антена 

• три-аксијален сензор за удар 

• уред за комуникација за користење без 

употреба на раце 

• најмалку еден звучник 

• најмалку еден микрофон 

• барем едно притисно копче за притискање 

за рачни повици 

• електронски компоненти неопходни за 

напојување и контрола коишто содржат 

најмалку еден контролер или 

микроконтролер 

• куќиште; 

наведенето барем едно притисно копче за 

рачни повици е достапно на корисникот; 

наведените GSM/GPRS комуникациски уреди 

се креирани за комуникација со одреден 

обезбеден оперативен центар креиран да 
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обезбеди сервис за спасување и/или 

испраќање на корисна информација; кадешто 

повикот за спасување започнува со 

испрачање на податок кој содржи 

информација во врска со возилото, неговата 

позиција и податок кој го опишува 

инцидентот, по којшто комуникацијата 

преминува во аудио каналот; уредот се 

карактеризира со тоашто е уред во кој се е 

вклучено; кадешто наведениот GSM/ GPRS 

комуникациски уред и соодветна антена, 

уред за прием на сигналите од GPS систем и 

соодветна антена, три-аксијален сензор за 

удар, уред за комуникација за користење без 

употреба на раце, звучник, микрофон, барем 

едно притисно копче и електронски 

компоненти сите сместени во наведеното 

куќиште; наведеното куќиште е обезбедено 

со самолепливо средство за прицврстување 

за овозможување на негово поставување во 

погодна и стабилна позиција на ветро 

бранското стакло.  

има уште 15 патентни барања. 

 

 

 

 

 



 

 

114 | С т р а н а   П а т е н т и  
 

31 Октомври  2017 Гласник Бр. 5/2017 

(51)  C 07D 213/16, A 61K 51/04, A 61M 36/14  

(11)  7388   (13) Т1 

(21)  2017/167   (22) 27/02/2017 

(45) 31/10/2017 

(30)   

(96)  29/12/2009 EP09837135.4 

(97)  18/01/2017 EP2381967 

(73)  Avid Radiopharmaceuticals, Inc. 

3711 Market Street, 7th Floor 

Philadelphia, PA 19104, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  BENEDUM, Tyler; GOLDING, Geoff; LIM, 

Nathaniel and ZHANG, Wei 

(54)  СИНТЕЗА НА 18F-РАДИОАКТИВНО 

ОЗНАЧЕНИ СТИРИЛПИРИДИНИ ОД 

ТОЗИЛАТНИ ПРЕКУРСОРИ И НЕГОВИ 

СТАВИЛНИ ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ 

(57)  1  Постапка за добивање на 

радиофармацевтски состав за обработка на 

слики со позитрон емисиона томографија 

(PET) за невродегенеративни болести на 

мозокот којашто содржи: 

 

ефективна количина на ((E)-4-(2-(6-(2-(2-(2-

[18F] флуороетокси)етокси)етокси)пиридин-3-

ил)винил)-N-метилбензенамин); 

10.0% (v/v) на етил алкохол; и 

0.5 % (w/v) на натриум аскорбат, 

во 0.9% (w/v) воден натриум хлорид, 

кадешто постапката ги содржи чекорите на: 

 

подготвување на моно Boc-заштитено 

виниланилин соединение; 

коешто го конвертира виниланилин 

соединение во метил, t-бутил карбамат 

дериват;  

реагирање на 2-хало 5-јодопиридинe со 

триетиленгликол; 

реагирање на метилот, t-бутил карбамат 

дериват со добиеното соединение од чекорот 

на реагирање на 2-хало 5-јодопиридин со 

триетиленгликол за да се добие (E)-терц-

бутил 4-(2-(6-(2-(2-(2-

хидроксиетокси)етокси)етокси)пиридин-3-

ил)винил)фенил(метил)карбамат; 

и 

реагирање на (E)-терц-бутил 4-(2-(6-(2-(2-(2-

хидроксиетокси)етокси)етокси)пиридин-3-

ил)винил)фенил(метил)карбамат со тозил 

хлорид за да се формира (E)-2-(2-(2-(5-(4-

(терц-

бутоксикарбонил(метил)амино)стирил)пирид

ин-2-илоксо)етокси)етокси)етил 4-

метилбензен сулфонат; 

реагирање на (E)-2-(2-(2-(5-(4-(терц-

бутоксикарбонил(метил)амино)стирил)пирид

ин-2-илокси)етокси)етокси)етил 

4-метилбензен сулфонат и [18F]-флуориден 

јон во диметилсулфоксид (DMSO) раствор 

или апротонски растворувач со висока точка 

на вриење за да се добие (E)-4-(2-(6-(2-(2-(2-

[18F]флуороетокси)етокси)етокси)пиридин-3-

ил)винил)-N метилбензенамин); 

изолирање на (E)-4-(2-(6-(2-(2-(2-

[18F]флуороетокси)етокси)етокси)пиридин-3-

ил)винил)-N-метилбензенамин); 

прочистување на (E)-4-(2-(6-(2-(2-(2-

[18F]флуороетокси)етокси)етокси)пиридин-3-

ил)винил)-N-метилбензенамин); 

и 

формулирање на (E)-4-(2-(6-(2-(2-(2-

[18F]флуороетокси)етокси)етокси)пиридин-3-

ил)винил)-N-метилбензенамин) во 0.9% (w/v) 

воден натриум хлорид-етил алкохол раствор 

којшто содржи етил алкохол со 10.0% (v/v) од 

вкупниот состав и натриум аскорбат со 0.5 % 

(w/v) од вкупниот состав. 

има уште 1 патентни барања.
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(51)  A 01N 43/52, C 07D 403/10, C 07D 

235/08, C 07D 235/10, C 07D 235/24, C 07D 

401/10, C 07D 403/04, C 07D 513/04, C 07D 

405/04, C 07D 405/10, C 07D 409/10, C 07D 

413/04, C 07D 413/10, C 07D 417/04, C 07D 

417/10, A 61K 31/4164  

(11)  7389   (13) Т1 

(21)  2017/171   (22) 28/02/2017 

(45) 31/10/2017 

(30)  US20100390314P  06/10/2010  US and 

US201161528397P  29/08/2011  US 

(96)  23/09/2011 EP11831214.9 

(97)  21/12/2016 EP2624696 

(73)  GlaxoSmithKline LLC 

Corporation Service Company 

2711 Centerville Road 

Suite 400 

Wilmington DE 19808, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  QU, Junya; RIVERO, Ralph; SANCHEZ, 

Robert and TEDESCO, Rosanna 

(54)  БЕНЗИМИДАЗОЛ ДЕРИВАТИ КАКО PI3 

КИНАЗНИ ИНХИБИТОРИ 

(57)  1  Соединение со формула (Ia) 
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коешто е 2-метил-1-{[2-метил-3-

(трифлуорометил)фенил]метил}-6-(4-

морфолинил) 1H-бензимидазол-4-

карбоксилна киселина, или нејзина 

фармацевтска прифатлива сол. 

има уште 13 патентни барања.

 

 

 

 

(51)  H 04W 4/06, H 04W 68/00, H 04W 48/20  

(11)  7390   (13) Т1 

(21)  2017/173   (22) 01/03/2017 

(45) 31/10/2017 

(30)  US201213730655  28/12/2012  US 

(96)  12/12/2013 EP13815900.9 

(97)  25/01/2017 EP2939476 

(73)  Qualcomm Incorporated 

San Diego, CA 92121-1714, 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)   

(54)  ПРОДОЛЖЕНА EMBMS СЕСИЈА КАЈ 

LTE EMBMS 

(57)  1  Метод за безжична комуникација 

преку корисничка опрема UE (902), кој што се 

состои од: 

добивање (1102) на мултикаст MBMS услуга 

на мултимедијално емитување (940) од прва 

ќе¬лија (912) во првата мултикаст MBSFN 

област со мрежа со една фреквенција на 

емиту¬ва-ње (910) додека контролата на 

радио изворот  RRC е во мод на мирување; 

повторен избор (1104) во втора ќелија (922) 

по преместувањето во покриеноста на 

втората ќелија (922), при што втората ќелија 

(912) е  не-MBSFN ќелија или MBSFN ќелија 

во втората MBSFN област (920) која што е 

различна од првата MBSFN област (910); што 

се карактери¬зи¬ра со тоа што повторниот 
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избор се врши преку повторен избор на 

интра-фреквентна ќелија и со тоа што 

методот понатаму се состои од: 

 

продолжување (1106) на добивањето на 

MBMS услугата (940) директно од првата 

ќелија (912) додека во исто време се 

добиваат звучни сигнали од втората ќелија 

(922); 

добивање (1108) на системски 

информациски блокови SIB од втората ќелија 

(922); 

утврдување (1110) дали еден системски 

информациски блок 13 SIB 13 е добиен од 

втората ќелија (922); и 

одредување (1112) да се продолжи 

добивањето на MBMS услугата (940) од 

првата ќелија (912) по утврдувањето дека 

SIB13 не бил добиен од втората ќелија (922). 

има уште 14 патентни барања. 

 

 

 

(51)  C 07K 16/28  

(11)  7391   (13) Т1 

(21)  2017/174   (22) 01/03/2017 

(45) 31/10/2017 

(30)  US489489P  24/07/2003  US 

(96)  23/07/2004 EP04744267.8 

(97)  25/01/2017 EP1648507 

(73)  Innate Pharma S.A. 

13009 Marseille , 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)  VELARDI, Andrea and ROMAGNE, 

François 

(54)  МЕТОДИ И СОСТАВИ ЗА 

ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЕФИКАСНОСТА НА 

ТЕРАПЕВТСКИТЕ АНТИТЕЛА КОИ ШТО 

КОРИСТАТ СОЕДИНЕНИЈА ЗА 

ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПОТЕНЦИЈАЛОТ НА 

NK КЛЕТКИТЕ 

(57)  1  Употреба на (a) антитело на рецептор 

на анти-NK клетка (NKR) кое што се врзува 
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за и ја инхибира активноста на инхибиторен 

KIR2DL рецептор на NK клетка, и (б) 

терапевтско антитело кое што може да биде 

врзано од CD16 преку неговиот Fc регион и 

кое што ги троши таргет клетките од ADCC, 

за подготовка на лек за третирање на 

заболување, каде што споменатото анти-

NKR антитело ја зголе¬му¬ва ефикасноста 

на споменатото терапевтско антитело со 

засилување на ADCC, каде што 

спомена¬тото анти-NKR антитело се врзува 

за заедничка детерминанта од KIR2DL1, 

KIR2DL2, и KIR2DL3 човеч¬ки рецептори и ја 

инхибира инхибицијата посредувана од 

KIR2DL1-, KIR2DL2-, и KIR2DL3 на 

цитоток¬сичноста на NK клетките.  

има уште 30 патентни барања.

 

 

 

 

(51)  B 01L 3/00, G 01N 33/574, G 01N 15/02, 

G 01N 33/49, C 12N 5/09, C 12Q 1/24  

(11)  7392   (13) Т1 

(21)  2017/175   (22) 01/03/2017 

(45) 31/10/2017 

(30)  US201314077811  12/11/2013  US and 

US201361794468P  15/03/2013  US 

(96)  14/03/2014 EP16150499.8 

(97)  11/01/2017 EP3029465 

(73)  ANGLE North America, Inc. 

3711 Market Street 

Philadelphia, PA 19104-5504, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Hvichia, Georgi 
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(54)  ПОСТАПКИ ЗА ОДДЕЛУВАЊЕ НА 

ЧЕСТИЧКИ СО УПОТРЕБА НА АПАРАТ СО 

ЕЛЕМЕНТ ЗА ОДВОЈУВАЊЕ ПО 

КАРАКТЕРИСТИКА НА ГОЛЕМИНА 

КОЈШТО ИМА ИЗДОЛЖЕН НОСЕЧКИ РАБ 

(57)  1  Постапка за одделување на прва 

популација на клетки избрани од 

циркулирачки туморни клетки (CTCs) и 

циркулирачки ендотелни клетки (CECs) од 

крвни клетки во течен примерок, кадешто 

споменатата постапка употребува уред 

којшто содржи: 

 

тело (2) и 

затварач (4) којшто дефинира празнина (50) 

помеѓу нив, празнината содржи  

 

елемент за одвојување (1) којшто го 

одделува влезниот регион (52) и излезниот 

регион (58) од празнината, елементот за 

одвојување ги дефинира, заедно со 

површината на празнината,  

канал којшто слеано ги поврзува влезните и 

излезните региони по пат на  одвојување на 

дел, каналот има вкупна ширина на 

одвојувачкиот дел и висина дефинирана со 

растојанието помеѓу елементот за 

одвојување и површината на празнината,  

 

барем едно од телото, затварачот и 

елементот за одвојување се поврзани со 

чекор на одделување (11) распореден во 

рамките и имаат носечки раб (31) 

издолжувајќи се комплетно преку 

одвојувачкиот дел на каналот, кадешто 

каналот е поделен на дел којшто е во 

спротивна насока на влезната страна од 

носечкот раб и ламеларен дел во насока 

надолу на излезната страна од носечкиот 

раб, делот којшто е во спротивна насока од 

каналот е исто ламеларен во регионот 

помеѓу влезниот регион и елементот за 

одвојување; 

висината на делот којшто е во спротивна 

насока е доволен за да се олесни преминот 

заедно на споменатата прва популација на 

клетки и споменатите крвни клетки, 

висината на делот којшто е во насока надолу 

е доволно голема за да се олесни преминот 

заедно на споменатите крвни клетки и 

доволно мала за да го инхибира преминот на 

споменатата прва популација на клетки и  

должината на носечкиот раб е поголема од 

вкупната ширина на каналот од делот за 

одвојување; 

 

и споменатата постапка содржи  

терање на споменатиот течен примерок низ 

споменатиот канал кадешто споменатата 

прва популација на клетки се одделува од 

споменатите крвни клетки базирани на 

нивната неспособност да поминат преку 

споменатиот чекор на одделување и 

опционално надоместување на споменатата 

прва популација на клетки коишто неможат 

да преминат кон излезниот регион. 

има уште 15 патентни барања. 
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(51)  C 07K 16/06, C 07K 16/22, C 07K 16/28, 

C 07K 16/12, A 61K 45/06, A 61K 39/395  

(11)  7393   (13) Т1 

(21)  2017/176   (22) 02/03/2017 

(45) 31/10/2017 

(30)  US201161541921P  30/09/2011  US 

(96)  28/09/2012 EP12835118.6 

(97)  01/02/2017 EP2760471 

(73)  Dana-Farber Cancer Institute, Inc. 

450 Brookline Avenue 

Boston, MA 02215-5450, US 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  WUCHERPFENNIG, Kai W.; FRANZ, 

Bettina; MAY, Kenneth, Jr.; DRANOFF, Glenn; 

HODI, F. Stephen and HARVEY, Christopher 

(54)  ТЕРАПЕВТСКИ ПЕПТИДИ 

 

 

 

(51)  C 07K 16/18, C 07K 16/46, C 07K 16/28, 

C 07K 16/24  

(11)  7394   (13) Т1 

(21)  2017/177   (22) 02/03/2017 

(45) 31/10/2017 

(30)  GB20090005314  26/03/2009  GB and 

GR20080017704  26/09/2008  GB 

(96)  25/09/2009 EP09736624.9 

(97)  14/12/2016 EP2334705 

(73)  UCB Biopharma SPRL 

Allée de la Recherche 60 

1070 Brussels, BE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  ADAMS, Ralph; HANCOCK, Laura and 

HEYWOOD, Sam, Philip 

(54)  БИОЛОШКИ ПРОИЗВОДИ 

(57)  1  Повеќевалентно антитело фузиран 

протеин коешто содржи Fab или Fab’ 

фрагмент, со прва специфичност за антиген 

од интерес и понатаму содржи два единечни 
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домени на антитела (dAb) со специфичност 

за втор антиген од интерес, кадешто двата 

единечни домени на антитела се поврзани со 

дисулфидна врска и кадешто двата единечни 

домени на антитела се VH/VL пар и VH dAb е 

генетски фузиран директно или преку 

поврзувач за C-завршетокот од Fab или Fab’ 

тешката низа и VL dAb е генетски фузиран 

директно или преку поврзувач за C-

завршетокот на Fab или Fab’ лесната низа.  

има уште 8 патентни барања

. 

 

 

 

(51)  B 31F 1/28, B 31F 5/00, B 32B 37/14, B 

65D 30/06, B 65D 85/34  

(11)  7395   (13) Т1 

(21)  2017/179   (22) 03/03/2017 

(45) 31/10/2017 

(30)  PL20130402682  05/02/2013  PL 

(96)  06/11/2013 EP13191790.8 

(97)  18/01/2017 EP2762416 

(73)  SILBO Sp. z o.o. 

Wygoda 12 

44-240 Zory, PL 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Spiewok, Marcin 

(54)  МАТЕРИЈАЛ ЗА ПАКУВАЊЕ 

ОСОБЕНО ЗА ОВОШЈЕ И ЗЕЛЕНЧУК И 

ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 

МАТЕРИЈАЛОТ ЗА ПАКУВАЊЕ 

(57)  1  Материјал за пакување, којшто има 

форма на континуирана лента споена со 

помош на постапка на заварување со 

преклопување на мрежните елементи, 

пришто наведената континуирана лента (1) е 

изработена од хартија со најмалку една 

страна обложена со полиолефин, се 

карактеризира со тоашто континуираната 

лента (1) е директно споена на својата 

страна обложена со полиолефин со 

мрежните елементи (2) по пат на 

заварување, кадешто полиолефин е ПЕ 

(полиетилен) и материјалот на мрежата е 

исто така ПE или полиолефинот е ПП 

(полипропилен) и материјалот на мрежата е 

исто така ПП.  

има уште 11 патентни барања.
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(51)  C 07K 16/24, C 07K 16/46, C 07K 16/28  

(11)  7396   (13) Т1 

(21)  2017/182   (22) 06/03/2017 

(45) 31/10/2017 

(30)  US201261636302P  20/04/2012  US and 

US201361768747P  25/02/2013  US 

(96)  16/04/2013 EP13726321.6 

(97)  01/02/2017 EP2838920 

(73)  Eli Lilly and Company 

Lilly Corporate Center 

Indianapolis, IN 46285, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  ALLAN, Barrett; LU, Jirong and 

BENSCHOP, Robert Jan 

(54)  АНТИ-BAFF-АНТИ-IL-17 

БИСПЕЦИФИЧНИ АНТИТЕЛА 

(57)  1  Биспецифично антитело коешто 

содржи два први полипептиди и два втори 

полипептиди кадешто аминокиселинската 

секвенца од првиот полипептид е SEQ ID NO: 

1 и аминокиселинската секвенца од вториот 

полипептид е SEQ ID NO: 2.  

има уште 4 патентни барања. 

 

 

 

(51)  C 07D 233/64, A 61K 31/4164, A 61P 3/00

  

(11)  7397   (13) Т1 

(21)  2017/185   (22) 07/03/2017 

(45) 31/10/2017 

(30)  US20090181736P  28/05/2009  US 

(96)  26/05/2010 EP10721902.4 

(97)  04/04/2012 EP2435410 

(73)  Bristol-Myers Squibb Company and 

Exelixis Patent Company LLC 

Route 206 and Province Line Road 

Princeton, NJ 08543, US and 210 East Grand 

Avenue 

South San Francisco, CA 94083-0511, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  BUSCH, Brett, B.; STEVENS, William, C., 

Jr.; KICK, Ellen, K.; ZHANG, Haiying; BOLLU, 

Venkataiah; MARTIN, Richard and MOHAN, 

Raju 

(54)  LXR МОДУЛАТОРИ 
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(57)  1  Соединение, изотопно-означено 

соединение, или негова фармацевтска 

прифатлива сол, избрана од: 

Бр. Име 

1 2-(1-(3’-флуоро-4’-(хидроксиметил)-5’-

(метилсулфонил)бифенил-4-ил)-2-(2-(2-

флуорофенил)пропан-2-ил)-1H-имидазол-4-

ил)пропан-2-ол; 

2 2-(2-(2-(2-хлоро-6-

флуорофенил)пропан-2-ил)-1-(3’-флуоро-4’-

(хидроксиметил)-3-метил-5’-

(метилсулфонил)бифенил-4-ил)-1H-

имидазол-4-ил)пропан-2-ол; 

3 2-(1-(3-хлоро-3’-флуоро-4’-

(хидроксиметил)-5’ 

(метилсулфонил)бифенил-4-ил)-2-(2-(2,6-

дихлорофенил)пропан-2-ил)-1H-имидазол-4-

ил)пропан-2-ол; 

4  2-(2-(2-(2-хлоро-3-

флуорофенил)пропан-2-ил)-1-(3’-флуоро-4’-

(хидроксиметил)-5’-

(метилсулфонил)бифенил-4-ил)-1H-

имидазол-4-ил)пропан-2-ол; 

5 2-(2-(2-(2,6-дихлорофенил)пропан-2-

ил)-1-(3’-флуоро-4’-(хидроксиметил)-5’-

(метилсулфонил)бифенил-4-ил)-1H-

имидазол-4-ил)пропан-2-ол; 

6 2-(2-(2-(2-Хлоро-фенил)пропан-2-ил)-

1-(3,3’-дифлуоро-4’-хидроксиметил-5’-

(метилсулфонил)бифенил-4-ил)-1H-

имидазол-4-ил)-пропан-2-ол; 

7 2-(2-(2-(2-хлоро-6-

флуорофенил)пропан-2-ил)-1-(3,3’-

дифлуоро-4’-(хидроксиметил)-5’-

(метилсулфонил)бифенил-4-ил)-1H-

имидазол-4-ил)пропан-2-ол; 

8 2-{1-(3,3’-дифлуоро-4’-

хидроксиметил-5’-метансулфонил-бифенил-

4-ил)-2-[2-(2-флуорофенил)пропан-2-ил]-1H-

имидазол-4-ил}-пропан-2-ол; 

9 2-(2-(2-(2,6-дихлорофенил)пропан-2-

ил)-1-(3,3’-дифлуоро-4’-(хидроксиметил)-5’-

(метилсулфонил)бифенил-4-ил)-1H-

имидазол-4-ил)пропан-2-ол; 

10 2-(2-(2-(2,6-дихлорофенил)пропан-2-

ил)-l-(3,3’-дифлуоро-4’-(хидроксиметил)-5’-

(метилсулфонил)бифенил-4-ил)-1H-

имидазол-4-ил)[(13CD3)2]пропан-2-ол; 

11 2-(2-(2,4-дихлоробензил)-1-(3,3’-

дифлуоро-4’-(хидроксиметил)-5’-

(метилсулфонил)бифенил-4-ил)-1H-

имидазол-4-ил)пропан-2-ол; 

12 2-(1-(3,3’-дифлуоро-4’-

(хидроксиметил)-5’-

(метилсулфонил)бифенил-4-ил)-2-(2-

(трифлуорометил)бензил)-1H-имидазол-4-

ил)пропан-2-ол; 

13  2-(1-(3-хлоро-3’-флуоро-4’-

(хидроксиметил)-5’-

(метилсулфонил)бифенил-4-ил)-2-(2-хлоро-4-

флуоробензил)-1H-имидазол-4-ил)пропан-2-

ол; 

14 2-(2-(2-хлоро-4-флуоробензил)-1-

(3,3’-дифлуоро-4’-(хидроксиметил)-5’-

(метилсулфонил)бифенил-4-ил)-1H-

имидазол-4-ил)пропан-2-ол; 

15 2-(2-(2,4-дихлоробензил)-1-(3’-

флуоро-4’-(хидроксиметил)-5’-

(метилсулфонил)бифенил-4-ил)-1H-

имидазол-4-ил)пропан-2-ол; 

16 2-(1-(3,3’-дифлуоро-4’-

(хидроксиметил)-5’-

(метилсулфонил)бифенил-4-ил)-2-(2-

флуоробензил)-1H-имидазол-4-ил)пропан-2-

ол; 

17 2-(1-(3’-флуоро-4’-(хидроксиметил)-5’-

(метилсулфонил)бифенил-4-ил)-2-(2-

метилбензил)-1H-имидазол-4-ил)пропан-2-

ол; 

18 2-(2-(2,6-дихлоробензил)-1-(3’-

флуоро-4’-(хидроксиметил)-5’-

(метилсулфонил)бифенил-4-ил)-1H-

имидазол-4-ил)пропан-2-ол; 

19 2-[2-(2-Хлоро-5-флуоро-бензил)-1-(3’-

флуоро-4’-хидроксиметил-5’-метансулфонил-

бифенил-4-ил)-1H-имидазол-4-ил]-пропан-2-
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ол; 

20 2-[2-(2-Хлоро-бензил)-1-(3,3’-

дифлуоро-4’-хидроксиметил-5’-

метансулфонил-бифенил-4-ил)-1H-

имидазол-4-ил]-пропан-2-ол; и                                                                                            

21 2-{2-[1-(2,6-дихлорофенил)етил]-1-

[3,3’-дифлуоро-4’-(хидроксиметил)-5’-

(метилсулфонил)бифенил-4-ил]-1H-

имидазол-4-ил}пропан-2-ол. 

има уште 14 патентни барања.

 

 

 

 

(51)  C 07D 277/56, C 07D 417/04, C 07D 

417/14, A 61K 31/427, A 61P 35/00  

(11)  7398   (13) Т1 

(21)  2017/186   (22) 08/03/2017 

(45) 31/10/2017 

(30)  US201161489007P  23/05/2011  US 

(96)  12/04/2012 EP12718789.6 

(97)  18/01/2017 EP2714668 

(73)  Merck Patent GmbH 

Frankfurter Strasse 250 

64293 Darmstadt, DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  KARRA, Srinivasa R.; STAEHLE, 

Wolfgang; STAUB, Eike and WUCHERER-

PLIETKER, Margarita 

(54)  ТИАЗОЛ ДЕРИВАТИ 

(57)  1  Соединенија со формулата I  

  

     во коешто 

 

X означува CONH2 или CN, 

Y означува S, 

R означува Ar или Het, 

R1 означува фенил, фурил, тиенил, пиролил, 

имидазолил, пиразолил, оксазолил, 

изоксазолил, тиазолил, пиридил или 

пиримидил, секој од нив е несупституиран 

или моно- или дисупституиран со A, OR5 

и/или CN, 

Ar означува фенил, којшто е несупституиран 

или моно-, ди- или трисупституиран со A, Hal, 

(CH2)nHet2, (CH2)nOR5, (CH2)nN(R5)2, 

(CH2)nCOOR5 и/или (CH2)nCON(R5)2, Het 

означува фурил, тиенил, пиролил, 

имидазолил, пиразолил, оксазолил, 

изоксазолил, тиазолил, пиридил, 

пиримидинил, триазолил, тетразолил, 

тиадиазол, секој од нив е несупституиран или 

моно-, ди- или трисупституиран со A, 

(CH2)pHet1, (CH2)pHet2, OH, OA, OAr, Hal 

и/или (CH2)pCOOR5, 

Het1 означува пиридил, којшто е 

несупституиран или моносупституиран со A, 

Het2 означува пиролидинил, пиперидинил, 

морфолинил или пиперазинил, секој од нив е 

несупституиран или моносупституиран со 

OH, COOA’, CON(R5)2, COA и/или A, 

A’ означува неразгранет или разгранет алкил 

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

атоми може да бидат заменети со F, A 

означува неразгранет или разгранет алкил 

којшто има 1-8 C атоми, во којшто еден или 

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

бидат заменети со N и/или O атоми и/или во 

дополнение 1-7 H атоми може да бидат 

заменети со F, R5 означува H или 

неразгранет или разгранет алкил којшто има 

1-6 C атоми, во којшто 1-7 H атоми може да 

биде заменет со F, Hal означува F, Cl, Br или 

I, 

n означува 0, 1, 2, 3, 4 или 5, 

p означува 0, 1 или 2, 
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и нивни фармацевтски употребливи соли, 

таутомери и стереоизомери, вклучувајќи 

нивни смеси во сите односи. 

има уште 6 патентни барања.

 

 

 

 

(51)  C 07D 237/34, A 61K 31/502, A 61P 35/00

  

(11)  7399   (13) Т1 

(21)  2017/187   (22) 09/03/2017 

(45) 31/10/2017 

(30)  EP20130003205  24/06/2013  -- 

(96)  30/05/2014 EP14728832.8 

(97)  01/02/2017 EP3013804 

(73)  Merck Patent GmbH 

Frankfurter Strasse 250 

64293 Darmstadt, DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  DORSCH, Dieter; BUCHSTALLER, Hans-

Peter; ESDAR, Chirstina and LEUTHNER, 

Birgitta 

(54)  ФТАЛАЗИН ДЕРИВАТИ 

(57)  1  Соединенија со формулата I 

  

во коишто 

R1 означува H, Hal, CH3, OCH3 или CH2OH, 

X означува Ar или Cyc, 

Ar означува фенил, бифенил или нафтил, 

секој од нив е несупституиран или моно-, ди- 

или трисупституиран со Hal, NO2, CN, A, 

[C(R2)2]pOR2, S(O)mR2, [C(R2)2]pN(R2)2, 

[C(R2)2]pCOOR2, [C(R2)2]pCON(R2)2, 

[C(R2)2]pSO2N(R2)2, NR2COR2, NR 2SO2R2 

NR2CON(R2)2, NHCOOA, O[C(R2)2]nN(R2)2, 

CHO и/или COA, 

R2 означува H или A, 

A означува неразгранет или разгранет алкил 

со 1-10C-атоми, кадешто два соседни 

јаглеродни атоми може да формираат двојна 

врска и/или еден или два не-соседни CH- 

и/или CH2-групи може да бидат заменети со 

N-, O- и/или S-атоми и кадешто 1-7 H-атоми 

може да бидат заменети со F, Cl и/или OH, 

Cyc означува циклоалкил со 3, 4, 5, 6 или 7 

C-атоми, 

Hal означува F, Cl, Br или I, 

m означува 0, 1 или 2, 

n означува 1, 2 или 3, 

p означува 0, 1, 2, 3 or 4, 

и нивни фармацевтски прифатливи соли, 

таутомери и стереоизомери, вклучувајќи 

нивни смеси во сите односи.има уште 11 

патентни барања.

 

 

 

 

(51)  C 07D 495/04, C 07D 491/048, C 07D 

519/00, C 07D 471/04, C 07D 487/04, A 61K 

31/4545, A 61K 31/438, A 61K 31/444, A 61P 

35/02, A 61P 35/00, A 61P 35/04  

(11)  7400   (13) Т1 

(21)  2017/188   (22) 10/03/2017 

(45) 31/10/2017 

(30)  US201261606291P  02/03/2012  US 

(96)  01/03/2013 EP13755811.0 

(97)  14/12/2016 EP2820008 

(73)  Genentech, Inc. and Forma TM, LLC. 
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1 DNA Way 

South San Francisco, CA 94080-4490, US 

and 500 Arsenal Street 

Suite 100 

Watertown, MA 02472, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  BAIR, Kenneth, W.; BAUMEISTER, Timm, 

R.; DRAGOVICH, Peter; LIU, Xiongcai; PATEL, 

Snahel; ZAK, Mark; ZHAO, Guiling; ZHANG, 

Yamin and ZHENG, Xiaozhang 

(54)  АМИДО СПИРОЦИКЛИЧЕН АМИД И 

СУЛФОНАМИДНИ ДЕРИВАТИ 

(57)  1  Соединение со Формула I: 

  

кадешто: 

R е 

(a) 8-, 9-, или 10-член бицикличен хетероарил 

којшто содржи еден хетероатом избран од N, 

S, и O, и еден, два или три дополнителни N 

атоми, кадешто споменатиот бицикличен 

хетероарил е несупституиран или е 

супституиран со еден или повеќе 

супституенти избрани од групата составена 

од деутериум, амино, алкиламино, 

диалкиламино, алкил, хало, цијано, 

халоалкил, хидрокси, хидроксиалкил и 

алкокси, и кадешто еден или повеќе N атоми 

од споменатиот бицикличен хетероарил е 

опционално N-оксид; или 

(b) пет- или шест-член азотно-поврзан 

хетероциклоалкил прстен фузиран за фенил 

или моноцикличен пет- или шест-член 

хетероарил, кадешто споменатиот фенил 

или хетероарил е несупституиран или е 

супституиран со еден или повеќе 

супституенти избрани од групата составена 

од деутериум, амино, алкиламино, 

диалкиламино, алкил, хало, цијано, 

халоалкил, хидрокси, хидроксиалкил, и 

алкокси; и 

 

R1 е H, -(C1-4алкилен)0-1C(O)Ra, -(C1-

4алкилен)0-1CO2Ra, -(C1-4алкилен)0-

1S(O)Ra, -(C1-4алкилен)0-1SO2Ra, -

C(O)NH(Ra),-C(O)N(Ra)2, или -

C(O)C(O)NH(Ra); 

кадешто секој Ra е независно  

 

(1) алкил, несупституиран или супституиран 

со еден или повеќе Rm супституенти, 

кадешто секој Rm е независно избран од 

групата составена од хидрокси, - NRbRc, 

алкокси, цијано, хало, -C(O)алкил, -

CO2алкил, -CONRbRc, -S(O)алкил, -

SO2алкил, -SO2NRbRc, арил, хетероарил, 

циклоалкил, хетероциклоалкил, фенокси, и -

O-алкил-OH;  

кадешто Rb е H или алкил; 

Rc е H, алкил, алкоксиалкил, халоалкил, -

C(O)алкил, -CO2алкил, -SO2алкил, -C(O)NH2, 

или C(O)H; и 

секој арил, хетероарил, циклоалкил, и 

хетероциклоалкил групата во рамките на Rm 

е несупституиран или супституиран со еден 

или повеќе супституенти независно избрани 

од групата составена од алкил, халоалкил, 

хидрокси, -NRbRc, алкокси, халоалкокси, 

цијано, хало, оксо, -C(O)алкил, -CO2алкил, -

C(O)-хетероциклоалкил, -CONRbRc, -

S(O)алкил, -SO2алкил, -SO2-халоалкил, - 

SO2NRbRc, арил, хетероарил, циклоалкил, и 

хетероциклоалкил; 

кадешто секој алкил или алкокси е 

несупституиран или супституиран со -NRbRc, 

хетероциклоалкил, хетероарил, или -

C(O)алкил; и секој арил, хетероарил, 

циклоалкил, и хетероциклоалкил е 

несупституиран или супституиран со алкил, 

хало, или -C(O)алкил; 

(2) фенил, циклоалкил, хетероарил, или 

хетероциклоалкил, секој несупституиран или 
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супституиран со еден или повеќе 

супституенти избрани од групата составена 

од алкил, халоалкил, хидрокси, -NRbRc, 

алкокси, халоалкокси, цијано, хало, оксо, -

C(O)алкил, -CO2алкил, -C(O)-

хетероциклоалкил, -CONRbRc, -S(O)алкил, -

SO2алкил, -SO2-халоалкил, -SO2NRbRc, 

арил, хетероарил, циклоалкил, и 

хетероциклоалкил; кадешто секој алкил или 

алкокси е несупституиран или супституиран 

со -NRbRc, хетероциклоалкил, хетероарил, 

или -C(O)алкил; и  

секој арил, хетероарил, циклоалкил, и 

хетероциклоалкил е несупституиран или 

супституиран со алкил, хало, или -C(O)алкил; 

или 

(3) -NkxRy, 

кадешто Rx е H или алкил; и 

Ry е H, алкил, алкоксиалкил, халоалкил, -

C(O)алкил, -CO2 алкил, или -SO2 алкил; 

 

R2 и R3 се секој независно H или деутериум; 

и 

n е 1 или 2; 

 

или негов стереоизомер или фармацевтска 

прифатлива сол на тоа соединение или 

стереоизомер. 

има уште 14 патентни барања. 
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n претставува цел број еднаков на 0, 1, 2, 3 
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или 4;   

R1 претставува водород, C1-6алкил, C2-

4алкенил, хидроксиC1-6алкил, халоC1-

6алкил, хидроксихалоC1-6алкил, цијаноC1-

4алкил, C1-6алкоксиC1-6алкил кадешто секој 

C1-6алкил може опционално да биде 

супституиран со една или две хидроксилни 

групи, C1-6алкил супституиран со -NR4R5, 

C1-6алкил супституиран со -C(=O)-NR4R5, -

S(=O)2-C1-6алкил, -S(=O)2-халоC1-6алкил, -

S(=O)2-NR14R15, C1-6алкил супституиран со 

-S(=O)2-C1-6алкил, C1-6алкил супституиран 

со -S(=O)2-халоC1-6алкил, C1-6алкил 

супституиран со -S(=O)2-NR14R15, C1-

6алкил супституиран со -NH- S(=O)2-C1-

6алкил, C1-6алкил супституиран со -NH-

S(=O)2-халоC1-6алкил, C1-6алкил 

супституиран со -NR12-S(=O)2-NR14R15, R6, 

C1-6алкил супституиран со R6, C1-6алкил 

супституиран со -C(=O)-R6, хидроксиC1-

6алкил супституиран со R6, C1-6алкил 

супституиран со -Si(CH3)3, C1-6алкил 

супституиран со-P(=O)(OH)2 или C1-6алкил 

супституиран со -P(=O)(OC1-6алкил)2;   

секој R1a е независно избран од водород, 

C1-4алкил, хидроксиC1-4алкил, C1-4алкил 

супституиран со амино или моно- или ди(C1-

4алкил)амино или -NH(C3-8 циклоалкил), 

цијаноC1-4алкил, C1-4алкоксиC1-4алкил, и 

C1-4алкил супституиран со еден или повеќе 

флуоро атоми;   

секој R2 е независно избран од хидроксил, 

халоген, цијано, C1-4алкил, C2-4алкенил, C2-

4 алкинил, C1-4алкокси, хидроксиC1-4алкил, 

хидроксиC1-4алкокси, халоC1-4алкил, 

халоC1-4алкокси, хидроксихалоC1-4алкил, 

хидроксихалоC1-4алкокси, C1-4алкоксиC1-

4алкил, халоC1-4алкоксиC1-4алкил, C1-

4алкоксиC1-4алкил кадешто секој C1-4алкил 

може опционално да биде супституиран со 

една или две хидроксилни групи, 

хидроксихалоC1-4алкоксиC1-4алкил, R13, 

C1-4алкил супституиран со R13, C1-4алкил 

супституиран со -C(=O)-R13, C1-4алкокси 

супституиран со R13, C1-4алкокси 

супституиран со -C(=O)-R13, -C(=O)-R13, C1-

4алкил супституиран со -NR7R8, C1-4алкил 

супституиран со -C(=O)-NR7R8, C1-4алкокси 

супституиран со -NR7R8, C1-4алкокси 

супституиран со -C(=O)-NR7R8, -NR7R8 и- 

C(=O)-NR7R8; или кога две R2 групи се 

сврзани за соседни јаглеродни атоми тие 

може да бидат земени заедно за да 

формираат радикал со формула:   

-O-(C(R17)2)p-O-;   

-X-CH=CH-; или   

-X-CH=N-; кадешто R17 претставува водород 

или флуорин, p претставува 1 или 2 и X 

претставува O или S;   

R3 претставува хидроксил, C1-6алкокси, 

хидроксиC1-6алкокси, C1-6алкокси 

супституиран со-NR10R11, C1-6алкил, C2-

6алкенил, C2-6алкинил, халоC1-6алкил 

опционално супституиран со -O-C(=O)-C1-

6алкил, хидроксиC1-6алкил опционално 

супституиран со -O-C(=O)-C1-6алкил, 

хидроксиC2-6алкенил, хидроксиC2-6алкинил, 

хидроксихалоC1-6алкил, цијаноC1-6алкил, 

C1-6алкил супституиран со карбоксил, C1-

6алкил супституиран со -C(=O)-C1-6алкил, 

C1-6алкил супституиран со -C(=O)-O-C1-

6алкил, C1-6алкил супституиран со C1-

6алкоксиC1-6алкил-O-C(=O)-, C1-6алкил 

супституиран со C1-6алкоксиC1-6алкил-

C(=O)-, C1-6алкил супституиран со -O-C(=O)-

C1-6алкил, C1-6алкоксиC1-6алкил кадешто 

секој C1-6алкил може опционално да биде 

супституиран со една или две хидроксилни 

групи или со -O-C(=O)-C1-6алкил, C2-

6алкенил супституиран со C1-6алкокси, C2-

6алкинил супституиран со C1-6алкокси, C1-

6алкил супституиран со R9 и опционално 

супституиран со -O-C(=O)-C1-6алкил, C1-

6алкил супституиран со -C(=O)-R9, C1-

6алкил супституиран со хидроксил и R9, C2-

6алкенил супституиран со R9, C2-6алкинил 
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супституиран со R9, C1-6алкил супституиран 

со -NR10R11, C2-6алкенил супституиран со -

NR10R11, C2-6алкинил супституиран со -

NR10R11, C1-6алкил супституиран со 

хидроксил и -NR10R11, C1-6алкил 

супституиран со еден или два халогени и -

NR10R11, -C1-6алкил-C(R12)=N- O-R12, C1-

6алкил супституиран со -C(=O)-NR10R11, C1-

6алкил супституиран со -O-C(=O)-NR10R11, -

S(=O)2-C1-6алкил, -S(=O)2-халоC1-6алкил, -

S(=O)2-NR14R15, C1-6алкил супституиран со 

-S(=O)2-C1-6алкил, C1-6алкил супституиран 

со-S(=O)2-халоC1-6алкил, C1-6алкил 

супституиран со -S(=O)2-NR14R15, C1-

6алкил супституиран со -NR12-S(=O)2-C1-

6алкил, C1-6алкил супституиран со -NH-

S(=O)2-халоC1-6алкил, C1-6алкил 

супституиран со -NR12-S(=O)2-NR14R15, 

R13, C1-6алкил супституиран со -P(=O)(OH)2 

или C1-6алкил супституиран со -P(=O)(OC1-

6алкил)2;   

R4 и R5 секој независно претставува 

водород, C1-6алкил, хидроксиC1-6алкил, 

халоC1-6алкил, хидроксихалоC1-6алкил, C1-

6алкоксиC1-6алкил кадешто секој C1-6алкил 

може опционално да биде супституиран со 

една или две хидроксилни групи, -S(=O)2-C1-

6алкил,-S(=O)2-халоC1-6алкил, -S(=O)2-

NR14R15, C1-6алкил супституиран со -

S(=O)2-C1-6алкил, C1-6алкил супституиран 

со -S(=O)2-халоC1-6алкил, C1-6алкил 

супституиран со-S(=O)2-NR14R15, C1-6алкил 

супституиран со -NH-S(=O)2-C1-6алкил, C1-

6алкил супституиран со -NH-S(=O)2-халоC1-

6алкил, C1-6алкил супституиран со -NH- 

S(=O)2-NR14R15, R13 или C1-6алкил 

супституиран со R13;   

R6 претставува C3-8циклоалкил, C3-

8циклоалкенил, фенил, 4 до 7-член 

моноцикличен хетероциклил којшто содржи 

барем еден хетероатом избран од N, O или 

S; споменатиот C3-8циклоалкил, C3-

8циклоалкенил, фенил, 4 до 7-член 

моноцикличен хетероциклил, опционално и 

секој независно е супституиран со 1, 2, 3, 4 

или 5 супституенти, секој супституент 

независно е избран од цијано, C1-6алкил, 

цијаноC1-6алкил, хидроксил, карбоксил, 

хидроксиC1-6алкил, халоген, халоC1-6алкил, 

хидроксихалоC1-6алкил, C1-6алкокси, C1-

6алкоксиC1-6алкил, C1-6алкил-O- C(=O)-,-

NR14R15, -C(=O)-NR14R15, C1-6алкил 

супституиран со -NR14R15, C1-6алкил 

супституиран со -C(=O)-NR14R15, -S(=O)2-

C1-6алкил, -S(=O)2-халоC1-6алкил, -S(=O)2-

NR14R15, C1-6алкил супституиран со -

S(=O)2-C1-6алкил, C1-6алкил супституиран 

со -S(=O)2-халоC1-6алкил, C1-6алкил 

супституиран со -S(=O)2-NR14R15, C1-

6алкил супституиран со -NH-S(=O)2-C1-

6алкил, C1-6алкил супституиран со -NH-

S(=O)2-халоC1-6алкил или C1-6алкил 

супституиран со -NH-S(=O)2-NR14R15;   

R7 и R8 секој независно претставува 

водород, C1-6алкил, хидроксиC1-6алкил, 

халоC1-6алкил, хидроксихалоC1-6алкил или 

C1-6алкоксиC1-6алкил; 

R9 претставува C3-8циклоалкил, C3-

8циклоалкенил, фенил, нафтил, или 3 до 12 

член моноцикличен или бицикличен 

хетероциклил којшто содржи барем еден 

хетероатом избран од N, O или S, 

споменатиот C3-8циклоалкил, C3-

8циклоалкенил, фенил, нафтил, или 3 до 12 

член моноцикличен или бицикличен 

хетероциклил секој опционално и секој 

независно е супституиран со 1, 2, 3, 4 или 5 

супституенти, секој супституент независно е 

избран од =O, C1-4алкил, хидроксил, 

карбоксил, хидроксиC1-4алкил, цијано, 

цијаноC1-4алкил, C1-4алкил-O-C(=O)-, C1-

4алкил супституиран со C1-4алкил-O-C(=O)-, 

C1-4алкил-C(=O)-, C1-4алкоксиC1-4алкил 

кадешто секој C1-4алкил може опционално 

да биде супституиран со една или две 

хидроксилни групи, халоген, халоC1-4алкил, 
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хидроксихалоC1-4алкил, -NR14R15, -C(=O)-

NR14R15, C1-4алкил супституиран со-

NR14R15, C1-4алкил супституиран со -C(=O)-

NR14R15, C1-4алкокси, -S(=O)2-C1-4алкил, -

S(=O)2-халоC1-4алкил, -S(=O)2-NR14R15, 

C1-4алкил супституиран со -S(=O)2-

NR14R15, C1-4алкил супституиран со -NH-

S(=O)2-C1-4алкил, C1-4алкил супституиран 

со -NH-S(=O)2-халоC1-4алкил, C1-4алкил 

супституиран со -NH-S(=O)2-NR14R15, R13,-

C(=O)-R13, C1-4алкил супституиран со R13, 

фенил опционално супституиран со R16, 

фенилC1-6алкил кадешто фенил е 

опционално супституиран со R16, 5 или 6-

член ароматичен моноцикличен 

хетероциклил којшто содржи барем еден 

хетероатом избран од N, O или S кадешто 

споменатиот хетероциклил е опционално 

супституиран со R16;   

или кога два од супституентите од R9 се 

сврзани за истиот атом, тие може да бидат 

земени заедно за да формираат 4 до 7-член 

заситен моноцикличен хетероциклил којшто 

содржи барем еден хетероатом избран од N, 

O или S;  

R10 и R11 секој независно претставува 

водород, карбоксил, C1-6алкил, цијаноC1-

6алкил, C1-6алкил супституиран со -

NR14R15, C1-6алкил супституиран со -C(=O)-

NR14R15, халоC1-6алкил, хидроксиC1-

6алкил, хидроксихалоC1-6алкил, C1-

6алкокси, C1-6алкоксиC1-6алкил кадешто 

секој C1-6алкил може опционално да биде 

супституиран со една или две хидроксилни 

групи, R6, C1-6алкил супституиран со R6, -

C(=O)-R6, -C(=O)-C1-6алкил,-C(=O)-

хидроксиC1-6алкил, -C(=O)-халоC1-6алкил,-

C(=O)-хидроксихалоC1-6алкил, C1-6алкил 

супституиран со -Si(CH3)3, -S(=O)2-C1-

6алкил, -S(=O)2-халоC1-6алкил,-S(=O)2-

NR14R15, C1-6алкил супституиран со -

S(=O)2-C1-6алкил, C1-6алкил супституиран 

со -S(=O)2-халоC1-6алкил, C1-6алкил 

супституиран со -S(=O)2-NR14R15, C1-

6алкил супституиран со -NH-S(=O)2-C1-

6алкил, C1-6алкил супституиран со -NH-

S(=O)2-халоC1-6алкил или C1-6алкил 

супституиран со -NH-S(=O)2-NR14R15;   

R12 претставува водород или C1-4алкил 

опционално супституиран со C1-4алкокси;   

R13 претставува C3-8циклоалкил или 

заситен 4 до 6-член моноцикличен 

хетероциклил којшто содржи барем еден 

хетероатом избран од N, O или S, кадешто 

споменатиот C3-8циклоалкил или 

моноцикличен хетероциклил е опционално 

супституиран со 1, 2 или 3 супституенти секој 

независно избран од халоген, хидроксил, C1-

6алкил, -C(=O)-C1-6алкил, C1-6алкокси, или -

NR14R15;   

R14 и R15 секој независно претставува 

водород, или халоC1-4алкил, или C1-4алкил 

опционално супституиран со супституент 

избран од хидроксил, C1-4алкокси, амино 

или моно-или ди(C1-4алкил)амино;   

R16 претставува хидроксил, халоген, цијано, 

C1-4алкил, C1-4алкокси, -NR14R15 или -

C(=O)NR14R15;  

 

негов N-оксид, негова фармацевтска 

прифатлива сол или негов солват. 

има уште 48 патентни барања.
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(11)  7402   (13) Т1 

(21)  2017/190   (22) 10/03/2017 

(45) 31/10/2017 

(30)  US201261651200P  24/05/2012  US 

(96)  15/03/2013 EP13793812.2 
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(97)  14/12/2016 EP2855496 

(73)  Phosplatin Therapeutics LLC 

1350 Avenue of The Americas 

New York, NY 10019, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  LUKE, Wayne, D. and JOST, Steffen 

(54)  СИНТЕТИЧКИ И ПОСТАПКИ ЗА 

ПРЕЧИСТУВАЊЕ ЗА ФОСФАПЛАТИН 

СОЕДИНЕНИЈА И НИВНИ УПОТРЕБИ 

(57)  1  Постапка за подготвување на 

мономерен платина пирофосфатен 

комплекс, или негова сол, којашто содржи: 

мешање на соединение на платина дихалид 

со пирофосфатна сол во растворувачки 

систем којшто содржи вода и барем еден 

органски растворувач растворлив во вода, 

одржување на реакциона смеса, кадешто 

соединението на платина дихалид реагира 

со пирофосфатна сол за да го формира 

мономерниот платина пирофосфатен 

комплекс; таложење на мономерниот 

платина пирофосфатен комплекс; и 

изолирање на мономерниот платина 

комплекс од реакционата смеса.  

има уште 29 патентни барања. 

 

 

 

(51)  E 01H 1/08, C 02F 1/56, C 02F 1/72, C 

02F 1/78, C 02F 103/42, C 02F 5/08, C 02F 

9/02, C 02F 1/52, C 02F 103/02  

(11)  7403   (13) Т1 

(21)  2017/191   (22) 13/03/2017 

(45) 31/10/2017 

(30)  US201113195695  01/08/2011  US and 

US201161469526P  30/03/2011  US 

(96)  12/09/2011 EP11862058.2 

(97)  28/12/2016 EP2691576 

(73)  Crystal Lagoons (Curaçao) B.V. 

Mensing 14, -- 
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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)  FISCHMANN, T., Fernando 

(54)  МЕТОД ЗА ОДРЖЛИВО ЛАДЕЊЕ НА 

ИНДУСТРИСКИ ПРОЦЕСИ 

(57)  1  Метод за обезбедување 

микробиолошка вода со висок квалитет за 

ладење на индустриски про-цес, при што 

индустрискиот процес опфаќа индустриска 

постројка, и при што методот се состои од: 

 

a. Собирање доводна вода од извор на вода 

(11); 

б. Складирање на доводната вода во 

резервоар (12), каде што резервоарот (12) 

има дно (13) кое што може да се чисти со 

мобилно средство за  вшмукување (22), каде 

што резервоарот е ед¬на вештачка голема 

водена маса со волумен од најмалку 10.000 

m3, и каде што површин¬ска¬та област на 

резервоарот (12) е во распон од 50 до 30.000 

m2 на MW ладење потребно за  

индустрискиот процес; 

ц. Активирање на следните процеси преку 

средство за координација: 

 

i. во рамките на период од 7 дена, со 

додавање на средство за дезинфекција на 

во-да¬та во резервоарот: 

 

(1) за температура на водата во резервоарот 

најмногу до и вклу¬чително 35 °C, 

одржување на ORP (потенцијал за 

намалување на оксидацијата) на водата над 

500 mV за минимум период од 1 час за секој 

°C од температурата на во¬да¬¬та во 

резервоарот; 

(2) за температура на водата во резервоарот 

поголема од 35 °C и помала од 70 °C, 

одржување на ORP на водата во 

резервоарот над 500 mV за минимум период 

од часови, каде што минимумот период од 

часови се пре¬с¬ме¬тува со следната 

равенка: [35 часа] - [Температура на водата 

во °C - 35] = минимум период од часови; или  

(3) за температура на водата во резервоарот 

од 70 °C или поголема, одр-жување на ORP 

на водата во резервоарот над 500 mV за 

минимум период од 1 час; 

 

ii. Kористење на средство за оксидирање во 

водата во резервоарот за да се спречи 

концентрациите на железо и манган во 

водата во резервоарот да надминат 1,5 ppm; 

iii. Kористење на коагулант и / или флокулант 

во водата во резервоарот за да се спре¬чи 

заматеноста на водата во резервоарот да 

надмине 7 NTU; 

iv. Вшмукување на водата во резервоарот со 

мобилно средство за вшмукување за да се 

спречи густината на наталожениот материјал 

да го надмине просекот од 100 mm; 

v. Филтрирање на водата во резервоарот 

вшмукана со мобилното средство за 

вшму¬ку¬вање; и 

vi. Враќање на филтрираната вода во 

резервоарот,  

 

каде што хемиските материи се ко¬ри¬стат 

само кога тие се потребни, и каде што 

средството за филтрирање и мобил¬ното 

средство за вшмукување работат само по 

потреба за да се одр¬жуваат пара¬мет¬рите 

на водата во рамките на нивните граници; и 

д. Снабдување со вода за ладење со висок 

микробиолошки квалитет од резервоарот (12) 

за индустриски процес (9) со таква брзина на 

проток при која разликата на температурата 

по-ме¬ѓу водата за ладење која што влегува 

во индустрискиот процес (9) и водата за 

ладење која што излегува од индустрискиот 

процес (9) е најмалку 3 °C; и 

каде што средството за координација (10) 

добива информации во врска со параметрите 
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кои што се контролирани и навремено ги 

активира процесите од чекорот (ц) за да се 

подесат па¬ра¬метрите во рамките на 

нивните одделни граници, 

има уште 6 патентни барања.

 

 

 

 

 

(51)  C 02F 1/00, C 02F 1/44, C 02F 1/50, C 

02F 1/66, C 02F 1/76, C 02F 1/78, C 02F 

103/42, C 02F 5/14, E 04H 4/12  

(11)  7404   (13) Т1 

(21)  2017/192   (22) 13/03/2017 

(45) 31/10/2017 

(30)  US201113136458  01/08/2011  US and 

US201161469548P  30/03/2011  US 

(96)  12/09/2011 EP11862244.8 

(97)  28/12/2016 EP2675759 

(73)  Crystal Lagoons (Curaçao) B.V. 

Mensing 14, -- 

(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)  FISCHMANN, T., Fernando 

(54)  ЕВТИН ОДРЖЛИВ МЕТОД И СИСТЕМ 

ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА ВОДЕНИ МАСИ 

ЗАГРОЗЕНИ ОД БАКТЕРИИ И МИКРОАЛГИ 

(57)  1  Евтин одржлив метод за третирање и 

одржување на голема вештачка водена маса 

со волумен од најмалку 15.000 m3 загрозена 

од бактерии и микроалги со филтрирање на 

мал дел од вкупниот во-лу¬мен на водената 

маса, при што методот се состои од: 

 

a. Собирање вода со концентрација на 

вкупно растворени цврсти тела (TDS) од 

најмногу до 50.000 ppm; 

 

a. доколку водата има концентрација на 

вкупно растворени цврсти тела помала од 

или еднаква на 10.000 ppm, индекс на 

заситеност според Langelier мора да биде по-

мал од 3, каде што индексот на заситеност 

според Langelier се одржува под 2 со про-цес 

селектиран од подесување на pH, додавање 

на  средства против создавање би-гор, или 

процес за омекнување на водата; или 

б. доколку водата има концентрација на 

вкупно растворени цврсти тела поголема од 

10.000 ppm, индексот на заситеност според 

Stiff & Davis  мора да биде помал од 3, ка¬де 

што индексот на заситеност според Stiff & 

Davis  се одржува под 2 со процес се-

лек¬тиран од подесување на pH, додавање 

на  средства против создавање бигор, или 
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процес за омекнување на водата;  

 

б. Чување на споменатата вода во најмалку 

еден резервоар (12), кој што претставува 

голема вештачка водена маса, каде што 

споменатиот резервоар има дно кое што 

може темелно да се исчисти со неинтрузивно 

мобилно средство за вшмукување (3); 

ц. Ограничување на густината на капачите на 

најмногу до 0,05 капачи на кубен метар во 

спо¬ме¬натата вода која што е содржана во 

резервоар от (12); 

д. Во рамките на период од 7 дена, и за 

температури на водата најмногу до 45 

Целзиусови сте¬пени, одржување на 

споменатиот ORP (потенцијал за 

намалување на оксидацијата) на во¬дата од 

најмалку 500 mV, за минимум период од 1 

час за секој Целзиусов степен од тем-

пе¬ра¬ту¬рата на водата, со додавање на 

средства за дезинфекција на водата; 

e. Активирање на следните процеси преку 

најмалку едно средство за координација (1), 

каде што најмалку едното средство за 

координација има електронски уреди и може 

да добива ин¬формации, да ги обработува 

тие информации и да активира други 

процеси, каде што тие процеси ја 

прочистуваат водата и ги отстрануваат 

растворените цврсти тела со филтрирање 

само на еден мал дел од вкупниот волумен 

на водата: 

 

i. Вшмукување на дел од споменатата вода 

која што ги содржи наталожените честич¬ки 

произведени со претходните процеси со 

мобилно средство за вшмукување (3) за да 

се спречи дебелината на наталожениот 

материјал да го надмине просекот од 3 mm; 

ii. Филтрирање на делот од водата вшмукана 

од мобилното средство за вшмукување (3) 

каде што средството за филтрирање (7) е 

истовремено активирано со цел да се 

филтрира водата вшмукана со не-

интрузивното мобилно средство за 

вшмукување (3); и 

iii. Враќање на  филтрираната вода во 

споменатиот најмалку еден резервоар (12); 

 

каде што нивоата на ORP се одржуваат само 

за временски период одреден според 

температурата на водата, и каде што 

средството за филтрирање (7) и мобилното 

средство за вшмукување (3) работат само 

кога е потребно да се одржуваат 

параметрите на водата во рамките на 

нивните граници. 

има уште 12 патентни барања. 
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(51)  C 12Q 1/68  

(11)  7407   (13) Т1 

(21)  2017/198   (22) 14/03/2017 

(45) 31/10/2017 

(30)  US98758P  20/09/2008  US 

(96)  16/09/2009 EP12183946.8 

(97)  21/12/2016 EP2562268 

(73)  The Board of Trustees of the Leland 

Stanford Junior University 

Office of the General Counsel Building 170 

3rd Floor, Main Quad 

P.O. Box 20386 

Stanford CA 94305-2038, US 

(74)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(72)  Fan, Hei-Mun Christina and Quake, 

Stephen R. 

(54)  НЕИНВАЗИВНА ДИЈАГНОЗА НА 

ФЕТУСНА АНЕУПЛОДИЈА СО 

СЕКВЕНЦИРАЊЕ 

 

 

 

(51)  B 01D 33/27, B 01D 33/42, C 02F 11/12, B 

30B 9/12  

(11)  7405   (13) Т1 

(21)  2017/199   (22) 14/03/2017 

(45) 31/10/2017 

(30)  IT2014RE00024  18/03/2014  IT 

(96)  16/03/2015 EP15159232.6 

(97)  04/01/2017 EP2921458 

(73)  AQSEPTENCE GROUP CARPI S.R.L. 

Via Pitagora 30 

41019 Soliera (MO), IT 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Gavioli, Andrea 

(54)  Уред за одвојување на тврди 

материјали од отпадна вода 

(57)  1  Уред (10) за одвојување на тврди 

материјали од отпадна вода којшто се состои 

од: 

 

- потпорна структура (11) обезбедена со 

најмалку еден влезен отвор (121), внатрешно 

поставена во собирен контејнер (1) за флуди 

којшто содржат цврсти делови дисперзирани 

во делови од течноста, прв излезен отвор 

(125) за делови од течноста кога се одвоени 

од флуидот и втор излезен отвор (135) на 

барем дел од цврстите делови кога се 

одвоени од флуидот, 

- филтер со тврда мрежа (16) поврзан со 

потпорната структура (11) за да го пресретне 

флуидот кој протекува од влезниот отвор 

(121) кон првиот излезен отвор (125) и 

конфигуриран на начин за да задржи и 

акумулира дел од тврдите фракции на барем 

прва површина (161) на филтерот со тврда 

мрежа (16), 

- најмалку една Архимедова завртка (15) 

ротационо поврзана кон потпорната 

структура (11) и обезбедена со прв дел (151) 

кој е во можност да ја пренесе тврдата 

фракција акумулирана од страна на 

филтерот со тврда мрежа (16) во насока на 

вториот излезен отвор (135), 

- втор филтер со тврда мрежа (18) поврзан 

со потпорната структура (11) за да го 

пресретне флуидот кој протекува од 

влезниот отвор (121) кон првиот излезен 

отвор (125), лоциран во спротивна насока на 

течението на филтерот со тврда мрежа (16) 

во насока нанапред на флуидот од влезниот 

отвор (121) кон првиот излезен отвор (125) и 

конфигуриран на начин за да задржи и 

акумулира дел од тврдите фракции на барем 

втора површина (181) од вториот филтер со 

тврда мрежа (18), Архимедовата завртка (15) 

содржи втор дел (152) кој е во можност да ја 

пренесе тврдата фракција акумулирана од 
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страна на вториот филтер со тврда мрежа 

(18) во насока на вториот излезен отвор 

(135), 

се карактеризира со тоашто вториот филтер 

со тврда мрежа (18) прикажува во основа 

транконичен облик, со надворешен 

дијаметар и внатрешен дијаметар поголем 

од надворечниот дијаметар на Архимедовата 

завртка (15), и е вметнат во вториот дел 

(152) на Архимедовата завртка (15) со 

испакнување во правец на слобдниот крај на 

Архимедовата завртка (15) поставена на 

влезниот отвор (121). 

има уште 11 патентни барања.
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ПРЕГЛЕДИ 

ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА 

ПАТЕНТИТЕ 

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

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

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

 

(51) (51) основен (11) (13) 

8A01N43/82 8A01N43/707 7354 Т1 

8A61K31/407 8C07D471/04 7358 Т1 

8A61P35/00 8C07D471/04 7358 Т1 

8C07D519/00 8C07D487/04 7359 Т1 

8B29C70/54 8B29C70/54 7319 Т1 

8B01D33/42 8C02F11/12 7405 Т1 

8C02F11/12 8C02F11/12 7405 Т1 

8A61P29/00 8C07C255/57 7315 Т1 

8C07C235/42 8C07C255/57 7315 Т1 

8C07D471/10 8C07D471/10 7318 Т1 

8A61K9/06 8A61K31/351 7297 Т1 

8C12Q1/68 8C12Q1/68 7306 Т1 

8C01G23/08 
8C01G23/04
7 

7307 Т1 

8A61K31/517 8C07D215/48 7295 Т1 

8C07D401/12 8C07D215/48 7295 Т1 

8H04N19/176 8H04N19/176 7298 Т1 

8H04N19/196 8H04N19/176 7298 Т1 

8A61P7/06 8C07K16/22 7351 Т1 

8A61K38/47 8A61K38/47 7352 Т1 

8A61P31/04 8C07D505/24 7326 Т1 

8A61K31/196 8A61K9/00 7327 Т1 

8A61K47/24 8A61K9/00 7327 Т1 

8A61K39/00 8C12N15/74 7329 Т1 

8A61K39/02 8C12N15/74 7329 Т1 

8A61K39/04 8C12N15/74 7329 Т1 

8A61P1/10 8A61K31/375 7330 Т1 

8A61P9/00 8C07D498/08 7333 Т1 

8C07K14/495 8C07K14/495 7335 Т1 

8A61K31/202 8C12P7/64 7361 Т1 

8C12P7/64 8C12P7/64 7361 Т1 

8A61K31/427 8A61K9/20 7362 Т1 

8A61K47/14 8A61K9/20 7362 Т1 

8A61K47/22 8A61K9/20 7362 Т1 

8C12N15/13 8C07K16/24 7364 Т1 

8C07D231/12 8C07D231/12 7366 Т1 

8B01J35/04 8B01J35/04 7368 Т1 

8B63B35/00 8E02F3/90 7369 Т1 

8C07D307/38 8C07C317/10 7373 Т1 

8C10G1/02 8C12P1/00 7374 Т1 

8C12P5/02 8C12P1/00 7374 Т1 

8D21H11/14 8D21H11/14 7375 Т1 

8G01N33/57
4 

8G01N33/57
4 

7376 Т1 

8C12N15/13 8C07K16/28 7377 Т1 

8A61M19/00 8A61M19/00 7380 Т1 

8A61M5/42 8A61M19/00 7380 Т1 

8C07D491/08 8C07D491/08 7381 Т1 

8C07D498/08 8C07D491/08 7381 Т1 

8C07D498/18 8C07D491/08 7381 Т1 

8A61K8/64 8C07K14/705 7382 Т1 

8C07K14/47 8C07K14/705 7382 Т1 

8A61K39/395 8C07K16/28 7383 Т1 

8A01N65/28 8A01N37/36 7384 Т1 

8H04N19/119 8H04N19/119 7300 Т1 

8H04N19/176 8H04N19/119 7300 Т1 

8H04N19/105 8H04N19/119 7301 Т1 

8H04N19/126 8H04N19/119 7301 Т1 

8H04N19/61 8H04N19/119 7301 Т1 

8C07K14/33 8C12N15/62 7302 Т1 

8C07D403/04 8C07D401/12 7310 Т1 

8A61K31/433 
8A61K31/707
6 

7312 Т1 

8A61K31/542 
8A61K31/707
6 

7312 Т1 

8A61K31/707
6 

8A61K31/707
6 

7312 Т1 

8A61K31/537
7 

8A61K31/707
6 

7313 Т1 
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8C07D239/34 8C07D239/34 7337 Т1 

8G07C5/08 8B60W40/08 7284 Т1 

8G07F17/32 8G07F17/32 7339 Т1 

8G08B13/14 8G07F17/32 7339 Т1 

8A61K9/72 8A61K31/439 7341 Т1 

8C07D213/69 8C07D401/12 7385 Т1 

8C07D235/24 8C07D235/10 7389 Т1 

8H04W48/20 8H04W48/20 7390 Т1 

8C07K16/28 8C07K16/46 7394 Т1 

8B65D30/06 8B65D30/06 7395 Т1 

8B65D85/34 8B65D30/06 7395 Т1 

8C07K16/24 8C07K16/24 7396 Т1 

8C07K16/28 8C07K16/24 7396 Т1 

8A61K31/416
4 

8C07D233/64 7397 Т1 

8A61K31/438 8C07D471/04 7400 Т1 

8C07D519/00 8C07D471/04 7400 Т1 

8C07F15/00 8C07F15/00 7402 Т1 

8C02F103/42 8C02F9/02 7403 Т1 

8C02F1/44 8C02F1/00 7404 Т1 

8C02F1/76 8C02F1/00 7404 Т1 

8C09D5/00 8C09D5/00 7287 Т1 

8C12N15/82 8C12N9/02 7289 Т1 

8A61K31/435
3 

8A61K31/435
3 

7290 Т1 

8A61K31/402
5 

8C07D409/06 7291 Т1 

8A61P17/14 8C07D409/06 7291 Т1 

8C07D403/12 8C07D409/06 7291 Т1 

8H04N19/463 8H04N19/176 7346 Т1 

8H04N19/463 8H04N19/159 7347 Т1 

8A61L27/20 8A61L27/20 7294 Т1 

8A61K31/661 8C07F9/24 7353 Т1 

8A01N43/40 8A01N43/707 7354 Т1 

8C07C235/06 8C07C235/06 7357 Т1 

8C07D487/04 8C07D487/04 7359 Т1 

8A61P25/00 8C07D401/12 7320 Т1 

8C12Q1/68 8C12Q1/68 7407 Т1 

8A61P19/02 8C07C255/57 7315 Т1 

8C07D207/33
3 

8C07D207/33
3 

7317 Т1 

8A61P25/28 8A61K45/06 7323 Т1 

8A61K31/700
4 

8A61K31/351 7297 Т1 

8B01J21/06 
8C01G23/04
7 

7307 Т1 

8B01J37/03 
8C01G23/04
7 

7307 Т1 

8B82Y30/00 
8C01G23/04
7 

7307 Т1 

8C07D505/24 8C07D505/24 7326 Т1 

8A61K38/00 8C12N15/74 7329 Т1 

8G01N33/50 8C12N15/74 7329 Т1 

8A61K9/00 8A61K31/375 7330 Т1 

8A61K31/513 8A61K9/20 7362 Т1 

8B66C13/02 8E02F3/90 7369 Т1 

8F16F15/02 8E02F3/90 7369 Т1 

8C07F3/06 8C07D409/10 7371 Т1 

8A61P35/00 8C07K16/28 7377 Т1 

8C07K16/28 8C07K16/28 7379 Т1 

8C07D498/22 8C07D491/08 7381 Т1 

8C07K14/705 8C07K14/705 7382 Т1 

8A61K47/48 8C07K16/28 7383 Т1 

8C07K16/28 8C07K16/28 7383 Т1 

8H04N19/122 8H04N19/119 7299 Т1 

8H04N19/50 8H04N19/119 7299 Т1 

8H04N19/103 8H04N19/119 7300 Т1 

8H04N19/61 8H04N19/119 7300 Т1 

8H04N19/103 8H04N19/119 7301 Т1 

8A61K31/498
5 

8A01N43/00 7303 Т1 

8A61P33/00 8A01N43/00 7303 Т1 

8C07D249/08 8C07D401/12 7310 Т1 

8C07D401/04 8C07D401/12 7310 Т1 

8C07D413/12 8C07D401/12 7310 Т1 

8A61P27/02 
8A61K31/707
6 

7312 Т1 

8A61P31/20 8C07D473/34 7336 Т1 

8A47J37/07 8A47J37/07 7340 Т1 

8A61K31/439 8A61K31/439 7341 Т1 

8A61K47/48 8A61K47/26 7343 Т1 

8A61P1/06 8C07D401/12 7385 Т1 

8A61K51/04 8A61K51/04 7388 Т1 

8C07D213/16 8A61K51/04 7388 Т1 

8C07D235/08 8C07D235/10 7389 Т1 

8B31F5/00 8B65D30/06 7395 Т1 

8C07D417/14 8C07D277/56 7398 Т1 

8A61P35/00 8C07D471/04 7400 Т1 
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8C02F1/52 8C02F9/02 7403 Т1 

8C02F1/78 8C02F1/00 7404 Т1 

8A61K39/395 8C07K16/22 7288 Т1 

8C07K16/22 8C07K16/22 7288 Т1 

8A61P31/04 
8A61K31/435
3 

7290 Т1 

8A61P27/02 8C07D409/06 7291 Т1 

8C07D207/20 8C07D409/06 7291 Т1 

8H04N19/176 8H04N19/176 7346 Т1 

8H04N19/159 8H04N19/159 7347 Т1 

8A61L15/40 8A61L15/40 7348 Т1 

8C07D487/18 8C07D401/04 7355 Т1 

8A61K31/422 8A61K31/422 7356 Т1 

8A61P37/00 8C07D471/04 7358 Т1 

8A61K31/502
5 

8C07D487/04 7359 Т1 

8B29C70/38 8B29C70/54 7319 Т1 

8C07C255/57 8C07C255/57 7315 Т1 

8A61P1/08 8C07D471/10 7318 Т1 

8A61K31/704
8 

8A61K31/351 7297 Т1 

8A61K36/63 8A61K31/351 7297 Т1 

8A61K9/08 8A61K31/351 7297 Т1 

8A01N65/00 8A01N65/22 7305 Т1 

8B01J37/00 
8C01G23/04
7 

7307 Т1 

8H04N19/159 8H04N19/176 7298 Т1 

8H04N19/463 8H04N19/176 7298 Т1 

8A61K31/506 8A61K31/506 7350 Т1 

8A61P31/16 8A61K31/506 7350 Т1 

8A61P25/00 8A61K38/47 7352 Т1 

8A61K31/536
5 

8C07D505/24 7326 Т1 

8A61K9/00 8A61K9/00 7327 Т1 

8A61K47/10 8A61K31/375 7330 Т1 

8A61K39/00 8A61K39/00 7332 Т1 

8G06F3/0484 8G06F3/0484 7334 Т1 

8H04L29/06 8G06F3/0484 7334 Т1 

8A61K31/201 8C12P7/64 7361 Т1 

8F21S6/00 8F21S6/00 7363 Т1 

8A61P35/00 8C07K16/24 7364 Т1 

8C07D409/10 8C07D409/10 7371 Т1 

8C08H8/00 8C08H8/00 7372 Т1 

8C07C323/65 8C07C317/10 7373 Т1 

8D21H11/12 8D21H11/14 7375 Т1 

8C07D491/18 8C07D491/08 7381 Т1 

8H04N19/126 8H04N19/119 7299 Т1 

8H04N19/122 8H04N19/119 7300 Т1 

8H04N19/50 8H04N19/119 7300 Т1 

8H04N19/30 8H04N19/119 7301 Т1 

8A01N43/56 8A01N43/00 7303 Т1 

8A01N47/02 8A01N43/00 7303 Т1 

8A61K31/415
5 

8A01N43/00 7303 Т1 

8C07C51/43 8C07D239/34 7337 Т1 

8G07F9/06 8G07F17/32 7339 Т1 

8A61P11/06 8A61K31/439 7341 Т1 

8A61P11/06 8C07K16/24 7342 Т1 

8A61P23/00 8C07D233/90 7386 Т1 

8C07D401/12 8C07D233/90 7386 Т1 

8C07D235/10 8C07D235/10 7389 Т1 

8C07D403/10 8C07D235/10 7389 Т1 

8C07D417/10 8C07D235/10 7389 Т1 

8H04W4/06 8H04W48/20 7390 Т1 

8C12N5/09 
8G01N33/57
4 

7392 Т1 

8G01N33/57
4 

8G01N33/57
4 

7392 Т1 

8C07K16/12 8A61K39/395 7393 Т1 

8B32B37/14 8B65D30/06 7395 Т1 

8C07D417/04 8C07D277/56 7398 Т1 

8A61K31/506 8C07D401/14 7285 Т1 

8A61K31/454
5 

8C07D471/04 7400 Т1 

8A61K31/498 8C07D403/04 7401 Т1 

8C07D405/14 8C07D403/04 7401 Т1 

8E01B9/48 8E01B9/48 7406 Т1 

8C07D207/26 8C07D409/06 7291 Т1 

8A61K39/395 8C07K16/28 7292 Т1 

8A61K39/00 8A61K39/00 7345 Т1 

8H04N19/159 8H04N19/176 7346 Т1 

8H04N19/196 8H04N19/176 7346 Т1 

8A61L15/44 8A61L15/40 7348 Т1 

8A61K31/423 8A61K31/423 7349 Т1 

8A61L27/38 8A61L27/20 7294 Т1 

8C08B37/08 8A61L27/20 7294 Т1 

8C07D471/08 8C07D401/04 7355 Т1 
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8A61K31/454
5 

8A61K31/422 7356 Т1 

8A61K45/06 8A61K31/422 7356 Т1 

8A61P25/16 8A61K31/422 7356 Т1 

8C07D491/05
2 

8C07D471/04 7358 Т1 

8B30B9/12 8C02F11/12 7405 Т1 

8A61K31/445
3 

8C07C255/57 7315 Т1 

8A61P19/08 8C07C255/57 7315 Т1 

8C07C233/81 8C07C255/57 7315 Т1 

8C07D239/26 8C07C255/57 7315 Т1 

8A61F2/04 8A61F2/04 7316 Т1 

8A61K31/454 
8C07D207/33
3 

7317 Т1 

8A61K31/438 8C07D471/10 7318 Т1 

8A61K47/32 8A61K31/351 7297 Т1 

8A01N59/16 8A01N65/22 7305 Т1 

8A01P1/00 8A01N65/22 7305 Т1 

8B01D53/94 
8C01G23/04
7 

7307 Т1 

8B01J37/02 
8C01G23/04
7 

7307 Т1 

8C01G25/02 
8C01G23/04
7 

7307 Т1 

8C07D215/48 8C07D215/48 7295 Т1 

8C07D403/12 8C07D215/48 7295 Т1 

8C07K16/22 8C07K16/22 7351 Т1 

8A61K9/00 8A61K38/47 7352 Т1 

8C12Q1/18 8C12Q1/18 7324 Т1 

8A61K31/375 8A61K31/375 7330 Т1 

8A61K38/08 8A61K39/00 7332 Т1 

8C07K14/71 8C07K14/495 7335 Т1 

8C07D413/12 8C07D231/12 7366 Т1 

8C09C1/02 8C09C1/02 7367 Т1 

8A61P43/00 8C07C317/10 7373 Т1 

8C07D213/40 8C07C317/10 7373 Т1 

8C07D295/18
5 

8C07C317/10 7373 Т1 

8C10L1/00 8C12P1/00 7374 Т1 

8A61K39/395 8C07K16/28 7377 Т1 

8A01N65/22 8A01N37/36 7384 Т1 

8H04N19/174 8H04N19/119 7299 Т1 

8H04N19/30 8H04N19/119 7299 Т1 

8H04N19/96 8H04N19/119 7299 Т1 

8H04N19/174 8H04N19/119 7300 Т1 

8H04N19/136 8H04N19/119 7301 Т1 

8H04N19/96 8H04N19/119 7301 Т1 

8A01N43/60 8A01N43/00 7303 Т1 

8A01N43/90 8A01N43/00 7303 Т1 

8A01N49/00 8A01N43/00 7303 Т1 

8A61K38/18 8A61K38/18 7304 Т1 

8A61K31/557
5 

8A61K31/707
6 

7311 Т1 

8A61K31/707
6 

8A61K31/707
6 

7311 Т1 

8A61K31/085 
8A61K31/707
6 

7313 Т1 

8A61K31/707
6 

8A61K31/707
6 

7313 Т1 

8A61K39/395 8C07K16/24 7314 Т1 

8A61K31/57 8A61K31/56 7338 Т1 

8G07C9/00 8G07F17/32 7339 Т1 

8A61K39/395 8C07K16/24 7342 Т1 

8C07D233/90 8C07D233/90 7386 Т1 

8C07D405/12 8C07D233/90 7386 Т1 

8C07D405/04 8C07D235/10 7389 Т1 

8C07D405/10 8C07D235/10 7389 Т1 

8C07K16/28 8C07K16/28 7391 Т1 

8G01N15/02 
8G01N33/57
4 

7392 Т1 

8C07K16/18 8C07K16/46 7394 Т1 

8B31F1/28 8B65D30/06 7395 Т1 

8A61K31/427 8C07D277/56 7398 Т1 

8A61K31/538
3 

8A61K31/538
3 

7286 Т1 

8A61K31/662 
8A61K31/538
3 

7286 Т1 

8A61K31/502 8C07D237/34 7399 Т1 

8A61P35/00 8C07D237/34 7399 Т1 

8A61K31/444 8C07D471/04 7400 Т1 

8C02F5/14 8C02F1/00 7404 Т1 

8C12N9/02 8C12N9/02 7289 Т1 

8A61K31/401
5 

8C07D409/06 7291 Т1 

8C07D409/06 8C07D409/06 7291 Т1 

8B29B17/00 8B29B17/00 7344 Т1 

8C07K16/44 8A61K39/00 7345 Т1 

8H04N19/70 8H04N19/176 7346 Т1 

8A01N43/707 8A01N43/707 7354 Т1 
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8A61K31/439 8C07D401/04 7355 Т1 

8A61P7/00 8C07D401/04 7355 Т1 

8A61K31/436 8C07D471/04 7358 Т1 

8C07D471/04 8C07D471/04 7358 Т1 

8A61K31/435 8C07D401/12 7320 Т1 

8C07D401/12 8C07D401/12 7320 Т1 

8B01D33/27 8C02F11/12 7405 Т1 

8C07D213/81 8C07C255/57 7315 Т1 

8C07D403/10 
8C07D207/33
3 

7317 Т1 

8A61K31/137 8A61K45/06 7323 Т1 

8A61P17/02 8A61K31/351 7297 Т1 

8A01N65/22 8A01N65/22 7305 Т1 

8B01J23/10 
8C01G23/04
7 

7307 Т1 

8B01J35/00 
8C01G23/04
7 

7307 Т1 

8B01J35/10 
8C01G23/04
7 

7307 Т1 

8C07D403/04 8C07D215/48 7295 Т1 

8H04N19/96 8H04N19/176 7298 Т1 

8A61K31/55 8C07D505/24 7326 Т1 

8A61K9/12 8A61K9/00 7327 Т1 

8C07K14/35 8C12N15/74 7329 Т1 

8A61K38/16 8A61K39/00 7332 Т1 

8A61P35/00 8A61K39/00 7332 Т1 

8A61K31/553 8C07D498/08 7333 Т1 

8H04L29/08 8G06F3/0484 7334 Т1 

8A61K45/06 8C12P7/64 7361 Т1 

8C12P21/08 8C12P21/08 7365 Т1 

8C12Q1/68 8C12P21/08 7365 Т1 

8C07D401/04 8C07D231/12 7366 Т1 

8C09C3/04 8C09C1/02 7367 Т1 

8B01J37/02 8B01J35/04 7368 Т1 

8B63B27/12 8E02F3/90 7369 Т1 

8E02F5/00 8E02F3/90 7369 Т1 

8E02F9/06 8E02F3/90 7369 Т1 

8A61P31/16 8C07D471/04 7370 Т1 

8C07D409/14 8C07D409/10 7371 Т1 

8C07C317/44 8C07C317/10 7373 Т1 

8C07D333/54 8C07C317/10 7373 Т1 

8C12P39/00 8C12P1/00 7374 Т1 

8A61P35/00 8C07K16/28 7379 Т1 

8A61H23/00 8A61M19/00 7380 Т1 

8A61K31/435
3 

8C07D491/08 7381 Т1 

8A01N37/36 8A01N37/36 7384 Т1 

8H04N19/136 8H04N19/119 7299 Т1 

8H04N19/124 8H04N19/119 7300 Т1 

8H04N19/126 8H04N19/119 7300 Т1 

8H04N19/136 8H04N19/119 7300 Т1 

8H04N19/176 8H04N19/119 7301 Т1 

8H04N19/50 8H04N19/119 7301 Т1 

8A01N31/02 8A01N43/00 7303 Т1 

8A61K47/18 8A61K38/18 7304 Т1 

8A61P9/10 8A61K38/48 7309 Т1 

8C07D403/12 8C07D401/12 7310 Т1 

8C07D405/12 8C07D401/12 7310 Т1 

8A61P27/02 
8A61K31/707
6 

7313 Т1 

8A61P31/18 8C07D473/34 7336 Т1 

8A61P43/00 8A61K31/439 7341 Т1 

8C12N15/13 8C07K16/24 7342 Т1 

8A61M36/14 8A61K51/04 7388 Т1 

8A61K31/416
4 

8C07D235/10 7389 Т1 

8C07D413/04 8C07D235/10 7389 Т1 

8C07D513/04 8C07D235/10 7389 Т1 

8C12Q1/24 
8G01N33/57
4 

7392 Т1 

8C07D277/56 8C07D277/56 7398 Т1 

8A61P35/04 8C07D471/04 7400 Т1 

8C07D491/04
8 

8C07D471/04 7400 Т1 

8C02F1/72 8C02F9/02 7403 Т1 

8C02F103/02 8C02F9/02 7403 Т1 

8E01H1/08 8C02F9/02 7403 Т1 

8C02F1/00 8C02F1/00 7404 Т1 

8C02F1/66 8C02F1/00 7404 Т1 

8A61P25/02 8C07D409/06 7291 Т1 

8C07K16/28 8C07K16/28 7292 Т1 

8A61K31/454 8A61K31/422 7356 Т1 

8A61K31/505 8A61K31/422 7356 Т1 

8A61K31/403 8C07D401/12 7320 Т1 

8C07C235/56 8C07C255/57 7315 Т1 

8C07D207/33
5 

8C07D207/33
3 

7317 Т1 
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8C01G25/00 
8C01G23/04
7 

7307 Т1 

8C07D501/46 8C07D505/24 7326 Т1 

8E02F3/90 8E02F3/90 7369 Т1 

8C07D471/04 8C07D471/04 7370 Т1 

8C07C207/32
5 

8C07C317/10 7373 Т1 

8C07C317/10 8C07C317/10 7373 Т1 

8C07D207/33
3 

8C07C317/10 7373 Т1 

8C07D209/48 8C07C317/10 7373 Т1 

8D21J1/00 8D21H11/14 7375 Т1 

8C07K16/28 8C07K16/28 7377 Т1 

8A61Q19/08 8C07K14/705 7382 Т1 

8H04N19/103 8H04N19/119 7299 Т1 

8H04N19/172 8H04N19/119 7299 Т1 

8H04N19/30 8H04N19/119 7300 Т1 

8H04N19/174 8H04N19/119 7301 Т1 

8A01N43/00 8A01N43/00 7303 Т1 

8A61K8/14 8A61K38/18 7304 Т1 

8A61K38/49 8A61K38/48 7309 Т1 

8C07D417/04 8C07D401/12 7310 Т1 

8C07D417/10 8C07D401/12 7310 Т1 

8C07K16/24 8C07K16/24 7314 Т1 

8A61K31/52 8C07D473/34 7336 Т1 

8A61K9/06 8A61K31/56 7338 Т1 

8A61K45/06 8A61K31/439 7341 Т1 

8A61P25/20 8A61K31/439 7341 Т1 

8C07K16/46 8C07K16/24 7342 Т1 

8A61K47/26 8A61K47/26 7343 Т1 

8C07D401/10 8C07D235/10 7389 Т1 

8C07D417/04 8C07D235/10 7389 Т1 

8A61K45/06 8A61K39/395 7393 Т1 

8C07K16/28 8A61K39/395 7393 Т1 

8C07K16/46 8C07K16/24 7396 Т1 

8A61P3/00 8C07D233/64 7397 Т1 

8C07D233/64 8C07D233/64 7397 Т1 

8A61P35/00 8C07D277/56 7398 Т1 

8A61P35/00 8C07D401/14 7285 Т1 

8A61P9/10 
8A61K31/538
3 

7286 Т1 

8A61P35/02 8C07D471/04 7400 Т1 

8C07D487/04 8C07D471/04 7400 Т1 

8C07D495/04 8C07D471/04 7400 Т1 

8A61P35/00 8C07D403/04 7401 Т1 

8C07D413/14 8C07D403/04 7401 Т1 

8C07D487/08 8C07D403/04 7401 Т1 

8C02F103/42 8C02F1/00 7404 Т1 

8C12N9/12 8C12N9/02 7289 Т1 

8C07D215/36 
8A61K31/435
3 

7290 Т1 

8H04N19/176 8H04N19/159 7347 Т1 

8H04N19/196 8H04N19/159 7347 Т1 

8H04N19/70 8H04N19/159 7347 Т1 

8A61K31/496
5 

8C07D241/26 7293 Т1 

8A61P11/12 8C07D241/26 7293 Т1 

8C07F9/24 8C07F9/24 7353 Т1 

8A61P25/14 8A61K31/422 7356 Т1 

8A61K31/165 8C07C235/06 7357 Т1 

8A61P25/30 8C07C235/06 7357 Т1 

8A61K31/435
3 

8C07D471/04 7358 Т1 

8A61K31/277 8C07C255/57 7315 Т1 

8A61P29/00 
8C07D207/33
3 

7317 Т1 

8A01K85/00 8A01K85/00 7322 Т1 

8A61K45/06 8A61K45/06 7323 Т1 

8A61K31/351 8A61K31/351 7297 Т1 

8C01G23/04
7 

8C01G23/04
7 

7307 Т1 

8A61K31/470
9 

8C07D215/48 7295 Т1 

8C07D401/14 8C07D215/48 7295 Т1 

8H04N19/70 8H04N19/176 7298 Т1 

8A61K9/19 8A61K38/47 7352 Т1 

8A61P25/28 8A61K38/47 7352 Т1 

8G06F9/48 8G06F9/48 7325 Т1 

8A61K31/546 8C07D505/24 7326 Т1 

8C07D519/06 8C07D505/24 7326 Т1 

8A61K31/192 8A61K9/00 7327 Т1 

8A61K9/14 8A61K9/20 7362 Т1 

8A61K9/20 8A61K9/20 7362 Т1 

8A61P37/00 8C07K16/24 7364 Т1 

8B05D7/22 8B01J35/04 7368 Т1 

8C04B41/45 8B01J35/04 7368 Т1 

8A61K31/444 8C07D471/04 7370 Т1 
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8C12N1/12 8C12P1/00 7374 Т1 

8H02G15/00
7 

8H02G15/01
3 

7378 Т1 

8H02G15/01
3 

8H02G15/01
3 

7378 Т1 

8H02G15/06 
8H02G15/01
3 

7378 Т1 

8C07K16/32 8C07K16/28 7379 Т1 

8A61P35/00 8C07D491/08 7381 Т1 

8H04N19/105 8H04N19/119 7299 Т1 

8H04N19/176 8H04N19/119 7299 Т1 

8H04N19/61 8H04N19/119 7299 Т1 

8H04N19/105 8H04N19/119 7300 Т1 

8H04N19/119 8H04N19/119 7301 Т1 

8H04N19/122 8H04N19/119 7301 Т1 

8A61K39/08 8C12N15/62 7302 Т1 

8C12N15/62 8C12N15/62 7302 Т1 

8A61K47/28 8A61K38/18 7304 Т1 

8C07D417/12 8C07D401/12 7310 Т1 

8A61P27/06 
8A61K31/707
6 

7312 Т1 

8A61K31/56 8A61K31/56 7338 Т1 

8B60W40/08 8B60W40/08 7284 Т1 

8A61P11/00 8A61K31/439 7341 Т1 

8C07D413/12 8C07D401/12 7385 Т1 

8B60R25/00 8B60R25/00 7387 Т1 

8A01N43/52 8C07D235/10 7389 Т1 

8C07D409/10 8C07D235/10 7389 Т1 

8G01N33/49 
8G01N33/57
4 

7392 Т1 

8A61K39/395 8A61K39/395 7393 Т1 

8C07K16/06 8A61K39/395 7393 Т1 

8C07D401/14 8C07D401/14 7285 Т1 

8C07D471/04 8C07D471/04 7400 Т1 

8C02F1/56 8C02F9/02 7403 Т1 

8C02F9/02 8C02F9/02 7403 Т1 

8C02F1/50 8C02F1/00 7404 Т1 

8A61P27/06 8C07D409/06 7291 Т1 

8A61K39/00 8C07K16/28 7292 Т1 

8A61L15/60 8A61L15/40 7348 Т1 

8A61K31/573 8A61K31/423 7349 Т1 

8C07D241/26 8C07D241/26 7293 Т1 

8A61K31/728 8A61L27/20 7294 Т1 

8A61L27/36 8A61L27/20 7294 Т1 

8A61P25/28 8C07F9/24 7353 Т1 

8A01P13/00 8A01N43/707 7354 Т1 

8C07D401/04 8C07D401/04 7355 Т1 

8A61K31/496 8A61K31/422 7356 Т1 

8C07D487/04 8C07D471/04 7358 Т1 

8A23L33/105 8A23L33/105 7321 Т1 

8A61K31/192 8C07C255/57 7315 Т1 

8A61K31/441
8 

8C07C255/57 7315 Т1 

8C07D401/04 
8C07D207/33
3 

7317 Т1 

8A61K31/436
5 

8A61K45/06 7323 Т1 

8A61K47/10 8A61K31/351 7297 Т1 

8A01N65/24 8A01N65/22 7305 Т1 

8B01D53/56 
8C01G23/04
7 

7307 Т1 

8B01D53/86 
8C01G23/04
7 

7307 Т1 

8B01J37/08 
8C01G23/04
7 

7307 Т1 

8A61P35/00 8C07D215/48 7295 Т1 

8C07D239/74 8C07D215/48 7295 Т1 

8C07D401/04 8C07D215/48 7295 Т1 

8B65D85/804 8B65D85/804 7296 Т1 

8A61K39/395 8C07K16/22 7351 Т1 

8A61K38/46 8A61K38/47 7352 Т1 

8A61P29/00 8A61K9/00 7327 Т1 

8C12N15/74 8C12N15/74 7329 Т1 

8C07D498/08 8C07D498/08 7333 Т1 

8F21V21/22 8F21S6/00 7363 Т1 

8A61K39/395 8C07K16/24 7364 Т1 

8C07K16/24 8C07K16/24 7364 Т1 

8C07D231/14 8C07D231/12 7366 Т1 

8B05D7/08 8B01J35/04 7368 Т1 

8E02F3/88 8E02F3/90 7369 Т1 

8A61K31/506 8C07D471/04 7370 Т1 

8A61K31/10 8C07C317/10 7373 Т1 

8C07D307/79 8C07C317/10 7373 Т1 

8C12P1/00 8C12P1/00 7374 Т1 

8G01N33/57
4 

8C07K16/28 7379 Т1 

8C07D513/18 8C07D491/08 7381 Т1 

8A01N65/00 8A01N37/36 7384 Т1 

8H04N19/119 8H04N19/119 7299 Т1 
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8H04N19/124 8H04N19/119 7299 Т1 

8H04N19/96 8H04N19/119 7300 Т1 

8H04N19/124 8H04N19/119 7301 Т1 

8H04N19/172 8H04N19/119 7301 Т1 

8A61K31/231 8A01N43/00 7303 Т1 

8A61K31/365 8A01N43/00 7303 Т1 

8A61K9/127 8A61K38/18 7304 Т1 

8A61K38/48 8A61K38/48 7309 Т1 

8C07D401/12 8C07D401/12 7310 Т1 

8C07D413/14 8C07D401/12 7310 Т1 

8A61P27/02 
8A61K31/707
6 

7311 Т1 

8A61K31/382 
8A61K31/707
6 

7312 Т1 

8A61P27/06 
8A61K31/707
6 

7313 Т1 

8C07D473/34 8C07D473/34 7336 Т1 

8A61K9/20 8A61K31/56 7338 Т1 

8C07K16/24 8C07K16/24 7342 Т1 

8A61K31/441
2 

8C07D401/12 7385 Т1 

8C07D401/12 8C07D401/12 7385 Т1 

8A61K31/416
4 

8C07D233/90 7386 Т1 

8C07D403/04 8C07D235/10 7389 Т1 

8C07D413/10 8C07D235/10 7389 Т1 

8H04W68/00 8H04W48/20 7390 Т1 

8B01L3/00 
8G01N33/57
4 

7392 Т1 

8C07K16/22 8A61K39/395 7393 Т1 

8C07K16/24 8C07K16/46 7394 Т1 

8C07K16/46 8C07K16/46 7394 Т1 

8C07D403/04 8C07D401/14 7285 Т1 

8C07D237/34 8C07D237/34 7399 Т1 

8C07D403/04 8C07D403/04 7401 Т1 

8C07D403/14 8C07D403/04 7401 Т1 

8C07D409/14 8C07D403/04 7401 Т1 

8C02F1/78 8C02F9/02 7403 Т1 

8C02F5/08 8C02F9/02 7403 Т1 

8E04H4/12 8C02F1/00 7404 Т1 

8A61P37/00 8C07K16/22 7288 Т1 

8C07D215/22
7 

8A61K31/435
3 

7290 Т1 

8A61P19/10 8C07D409/06 7291 Т1 

8H04N19/96 8H04N19/176 7346 Т1 

8H04N19/96 8H04N19/159 7347 Т1 

 
 
 

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ 

(73) носител на правото на патент  

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

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

 
 

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

Vertex Pharmaceuticals Incorporated A 61K 31/506, A 61P 31/16 7350 Т1 

Eli Lilly and Company C 07K 16/22, A 61K 39/395, A 61P 7/06 7351 Т1 

Shire Human Genetic Therapies, Inc. 
A 61K 38/46, A 61K 38/47, A 61K 9/00, A 
61K 9/19, A 61P 25/00, A 61P 25/28 

7352 Т1 

Retrophin, Inc. C 07F 9/24, A 61K 31/661, A 61P 25/28 7353 Т1 

Bayer Intellectual Property GmbH 
A 01N 43/40, A 01N 43/707, A 01N 
43/82, A 01P 13/00 

7354 Т1 

Bristol-Myers Squibb Company 
C 07D 401/04, C 07D 471/08, C 07D 
487/18, A 61K 31/439, A 61P 7/00 

7355 Т1 

Contera Pharma APS 
A 61K 31/422, A 61K 31/454, A 61K 
31/4545, A 61K 31/496, A 61K 45/06, A 
61K 31/505, A 61P 25/14, A 61P 25/16 

7356 Т1 

LABORATORIO FARMACEUTICO 
C.T. S.r.l. 

C 07C 235/06, A 61K 31/165, A 61P 
25/30 

7357 Т1 
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Suven Life Sciences Limited 
C 07D 401/12, A 61K 31/403, A 61K 
31/435, A 61P 25/00 

7320 Т1 

Liofilchem S.r.l. C 12Q 1/18 7324 Т1 

QUALCOMM Incorporated G 06F 9/48 7325 Т1 

Shionogi & Co., Ltd. 
C 07D 519/06, C 07D 501/46, C 07D 
505/24, A 61K 31/5365, A 61K 31/546, A 
61K 31/55, A 61P 31/04 

7326 Т1 

MIKA Pharma Gesellschaft für die 
Entwicklung und Vermarktung 
pharmazeutischer Produkte mbH 

A 61K 31/192, A 61K 31/196, A 61K 
47/24, A 61K 9/00, A 61K 9/12, A 61P 
29/00 

7327 Т1 

Norgine B.V. 
A 61K 31/375, A 61K 47/10, A 61K 9/00, 
A 61P 1/10 

7330 Т1 

Max-Planck-Gesellschaft zur 
Förderung der Wissenschaften e.V. 
and Vakzine Projekt Management 
GmbH 

G 01N 33/50, C 07K 14/35, C 12N 15/74, 
A 61K 39/02, A 61K 39/00, A 61K 38/00, 
A 61K 39/04 

7329 Т1 

Dritte Patentportfolio 
Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. 
KG 

 
7331 Т1 

Immatics Biotechnologies GmbH 
A 61K 38/08, A 61K 38/16, A 61K 39/00, 
A 61P 35/00 

7332 Т1 

Minerva Patents S.A. C 07D 498/08, A 61K 31/553, A 61P 9/00 7333 Т1 

Qualcomm Incorporated H 04L 29/06, H 04L 29/08, G 06F 3/0484 7334 Т1 

Amgen Inc. C 07K 14/71, C 07K 14/495 7335 Т1 

Gilead Sciences, Inc. 
C 07D 473/34, A 61K 31/52, A 61P 
31/20, A 61P 31/18 

7336 Т1 

Kern Pharma, S.L. C 07C 51/43, C 07D 239/34 7337 Т1 

Laboratoire HRA Pharma and The 
United States of America, as 
represented by The Secretary, 
Department of Health and Human 
Services 
Office of Technology Transfer 
National Institutes of Health 

A 61K 31/56, A 61K 9/20, A 61K 9/06, A 
61K 31/57 

7338 Т1 

REGENERON PHARMACEUTICALS, 
INC. 

C 07K 16/22, A 61K 39/395, A 61P 37/00 7288 Т1 

UT-Battelle, LLC C 09D 5/00 7287 Т1 

Nivalis Therapeutics, Inc. 
C 07D 207/333, C 07D 401/04, C 07D 
403/10, C 07D 207/335, A 61K 31/454, A 
61P 29/00 

7317 Т1 

Aquanova AG A 23L 33/105 7321 Т1 

Fiiish A 01K 85/00 7322 Т1 

Pharnext 
A 61K 31/137, A 61K 31/4365, A 61K 
45/06, A 61P 25/28 

7323 Т1 

Vossloh-Werke GmbH E 01B 9/48 7406 Т1 

Sambusseti, Antonio and Cancarini, 
Gianni 

A 61F 2/04 7316 Т1 

Array Biopharma Inc. 
C 07D 403/04, C 07D 401/14, A 61K 
31/506, A 61P 35/00 

7285 Т1 

Mydrive Solutions Limited G 07C 5/08, B 60W 40/08 7284 Т1 

Rigel Pharmaceuticals, Inc. 
A 61K 31/5383, A 61K 31/662, A 61P 
9/10 

7286 Т1 

Cayman Chemical Company, 
Incorporated 

C 07D 403/12, C 07D 207/26, C 07D 
207/20, C 07D 409/06, A 61K 31/4025, A 

7291 Т1 
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61K 31/4015, A 61P 27/06, A 61P 25/02, 
A 61P 19/10, A 61P 17/14, A 61P 27/02 

Janssen Pharmaceutica NV 
C 07D 215/36, C 07D 215/227, A 61K 
31/4353, A 61P 31/04 

7290 Т1 

British American Tobacco 
(Investments) Limited 

C 12N 15/82, C 12N 9/12, C 12N 9/02 7289 Т1 

Roche Glycart AG C 07K 16/28, A 61K 39/00, A 61K 39/395 7292 Т1 

Parion Sciences, Inc. 
C 07D 241/26, A 61K 31/4965, A 61P 
11/12 

7293 Т1 

Fidia Farmaceutici S.p.A. 
C 08B 37/08, A 61K 31/728, A 61L 
27/38, A 61L 27/20, A 61L 27/36 

7294 Т1 

H. Lundbeck A/S A 61K 38/48, A 61K 38/49, A 61P 9/10 7309 Т1 

Rhodia Opérations 

B 01D 53/56, B 01D 53/94, B 01D 53/86, 
B 01J 35/10, B 01J 35/00, B 01J 23/10, B 
01J 21/06, B 01J 37/00, B 01J 37/08, B 
01J 37/03, B 01J 37/02, C 01G 25/00, C 
01G 23/08, C 01G 23/047, C 01G 25/02, 
B 82Y 30/00 

7307 Т1 

MedImmune, LLC C 12Q 1/68 7306 Т1 

Merial, Inc. 
A 01N 59/16, A 01N 65/00, A 01N 65/22, 
A 01N 65/24, A 01P 1/00 

7305 Т1 

Astellas Pharma Inc. 

C 07D 249/08, C 07D 401/04, C 07D 
401/12, C 07D 403/04, C 07D 403/12, C 
07D 417/12, C 07D 413/12, C 07D 
413/14, C 07D 417/04, C 07D 417/10, C 
07D 405/12 

7310 Т1 

Inotek Pharmaceuticals Corporation 
A 61K 31/5575, A 61K 31/7076, A 61P 
27/02 

7311 Т1 

Inotek Pharmaceuticals Corporation 
A 61K 31/382, A 61K 31/433, A 61K 
31/542, A 61K 31/7076, A 61P 27/02, A 
61P 27/06 

7312 Т1 

Inotek Pharmaceuticals Corporation 
A 61K 31/085, A 61K 31/5377, A 61K 
31/7076, A 61P 27/02, A 61P 27/06 

7313 Т1 

Amgen Inc. C 07K 16/24, A 61K 39/395 7314 Т1 

Les Laboratoires Servier and Vernalis 
(R&D) Ltd. 

C 07D 487/04, C 07D 491/052, C 07D 
471/04, A 61K 31/4353, A 61K 31/436, A 
61K 31/407, A 61P 37/00, A 61P 35/00 

7358 Т1 

Merial, Inc. 

A 01N 31/02, A 01N 43/00, A 01N 43/56, 
A 01N 43/60, A 01N 43/90, A 01N 47/02, 
A 01N 49/00, A 61K 31/231, A 61K 
31/365, A 61K 31/4155, A 61K 31/4985, 
A 61P 33/00 

7303 Т1 

Centro De Ingenieria Genetica Y 
Biotecnologia and Consejo Superior 
De Investigaciones Científicas (CSIC) 

A 61K 38/18, A 61K 47/18, A 61K 9/127, 
A 61K 8/14, A 61K 47/28 

7304 Т1 

GlaxoSmithKline Biologicals S.A. C 07K 14/33, C 12N 15/62, A 61K 39/08 7302 Т1 

Draconis Pharma, S.L. 

C 07C 235/42, C 07C 233/81, C 07C 
255/57, C 07C 235/56, C 07D 239/26, C 
07D 213/81, A 61K 31/277, A 61K 
31/4453, A 61K 31/4418, A 61K 31/192, 
A 61P 19/08, A 61P 19/02, A 61P 29/00 

7315 Т1 

Samsung Electronics Co., Ltd 

H 04N 19/103, H 04N 19/105, H 04N 
19/119, H 04N 19/122, H 04N 19/124, H 
04N 19/126, H 04N 19/96, H 04N 19/172, 
H 04N 19/174, H 04N 19/176, H 04N 

7301 Т1 
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19/30, H 04N 19/50, H 04N 19/61, H 04N 
19/136 

Samsung Electronics Co., Ltd 

H 04N 19/103, H 04N 19/105, H 04N 
19/119, H 04N 19/122, H 04N 19/124, H 
04N 19/126, H 04N 19/96, H 04N 19/174, 
H 04N 19/176, H 04N 19/30, H 04N 
19/50, H 04N 19/61, H 04N 19/136 

7300 Т1 

Samsung Electronics Co., Ltd 

H 04N 19/103, H 04N 19/105, H 04N 
19/119, H 04N 19/122, H 04N 19/124, H 
04N 19/126, H 04N 19/96, H 04N 19/172, 
H 04N 19/174, H 04N 19/176, H 04N 
19/30, H 04N 19/50, H 04N 19/61, H 04N 
19/136 

7299 Т1 

Samsung Electronics Co., Ltd 
H 04N 19/159, H 04N 19/176, H 04N 
19/96, H 04N 19/463, H 04N 19/70, H 
04N 19/196 

7298 Т1 

Altos Therapeutics, LLC C 07D 471/10, A 61K 31/438, A 61P 1/08 7318 Т1 

Hexcel Reinforcements B 29C 70/54, B 29C 70/38 7319 Т1 

K-fee System GmbH B 65D 85/804 7296 Т1 

Janssen Pharmaceutica N.V. 
C 07D 487/04, C 07D 519/00, A 61K 
31/5025 

7359 Т1 

Sanyres Sur,  S.L.,; Servicio Andaluz 
de Salud, and Quesper, R&D, S.L., 

A 61K 31/351, A 61K 31/7004, A 61K 
31/7048, A 61K 36/63, A 61K 47/10, A 
61K 47/32, A 61K 9/06, A 61K 9/08, A 
61P 17/02 

7297 Т1 

Merck Patent Gmbh 

C 07D 239/74, C 07D 403/04, C 07D 
401/14, C 07D 215/48, C 07D 403/12, C 
07D 401/04, C 07D 401/12, A 61K 
31/517, A 61K 31/4709, A 61P 35/00 

7295 Т1 

Novomatic AG 
G 07C 9/00, G 07F 17/32, G 07F 9/06, G 
08B 13/14 

7339 Т1 

Burger King Corporation A 47J 37/07 7340 Т1 

Almirall, S.A. 
A 61K 9/72, A 61K 45/06, A 61K 31/439, 
A 61P 25/20, A 61P 11/06, A 61P 43/00, 
A 61P 11/00 

7341 Т1 

UCB Biopharma SPRL 
C 07K 16/24, C 07K 16/46, C 12N 15/13, 
A 61K 39/395, A 61P 11/06 

7342 Т1 

Pharmacosmos Holding A/s A 61K 47/48, A 61K 47/26 7343 Т1 

GEES Recycling S.r.l. B 29B 17/00 7344 Т1 

Boehringer Ingelheim International 
GmbH 

C 07K 16/44, A 61K 39/00 7345 Т1 

Samsung Electronics Co., Ltd 
H 04N 19/159, H 04N 19/176, H 04N 
19/96, H 04N 19/463, H 04N 19/70, H 
04N 19/196 

7346 Т1 

Samsung Electronics Co., Ltd 
H 04N 19/159, H 04N 19/176, H 04N 
19/96, H 04N 19/463, H 04N 19/70, H 
04N 19/196 

7347 Т1 

ManukaMed Holdings Limited 
Partnership 

A 61L 15/40, A 61L 15/60, A 61L 15/44 7348 Т1 

Summit (Oxford) Limited A 61K 31/573, A 61K 31/423 7349 Т1 

Stroïazzo-Mougin, Bernard A. J. 
C 12P 7/64, A 61K 45/06, A 61K 31/201, 
A 61K 31/202 

7361 Т1 

AbbVie Deutschland GmbH & Co KG 
A 61K 31/427, A 61K 31/513, A 61K 
9/20, A 61K 47/22, A 61K 9/14, A 61K 

7362 Т1 
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47/14 

Optarget SP. Z O.O. F 21S 6/00, F 21V 21/22 7363 Т1 

Merck Sharp & Dohme Corp. 
C 07K 16/24, C 12N 15/13, A 61K 
39/395, A 61P 35/00, A 61P 37/00 

7364 Т1 

Immunex Corporation C 12P 21/08, C 12Q 1/68 7365 Т1 

Laboratorios del Dr. Esteve, S.A. 
C 07D 231/12, C 07D 413/12, C 07D 
401/04, C 07D 231/14 

7366 Т1 

Omya International AG C 09C 3/04, C 09C 1/02 7367 Т1 

BASF SE 
B 01J 35/04, B 01J 37/02, C 04B 41/45, 
B 05D 7/22, B 05D 7/08 

7368 Т1 

JAN DE NUL N.V. 
E 02F 3/88, E 02F 9/06, E 02F 5/00, E 
02F 3/90, F 16F 15/02, B 63B 35/00, B 
63B 27/12, B 66C 13/02 

7369 Т1 

Vertex Pharmaceuticals Incorporated 
C 07D 471/04, A 61K 31/444, A 61K 
31/506, A 61P 31/16 

7370 Т1 

Janssen Pharmaceutica NV 
C 07D 409/10, C 07D 409/14, C 07F 
3/06 

7371 Т1 

Shenyang Kesi High-Technology Co. 
Ltd. 

C 08H 8/00 7372 Т1 

CEPHALON, INC. and Teva Santé 

C 07C 323/65, C 07C 317/44, C 07C 
207/325, C 07C 317/10, C 07D 207/333, 
C 07D 307/79, C 07D 333/54, C 07D 
209/48, C 07D 213/40, C 07D 295/185, C 
07D 307/38, A 61K 31/10, A 61P 43/00 

7373 Т1 

Stroïazzo-Mougin, Bernard A. J. 
C 10G 1/02, C 10L 1/00, C 12N 1/12, C 
12P 1/00, C 12P 39/00, C 12P 5/02 

7374 Т1 

D'Agnone, Uwe D 21H 11/12, D 21H 11/14, D 21J 1/00 7375 Т1 

The Regents of the University of 
Michigan 

G 01N 33/574 7376 Т1 

Board of Regents, The University of 
Texas System 

C 07K 16/28, C 12N 15/13, A 61K 
39/395, A 61P 35/00 

7377 Т1 

Chi, Yu-Fen 
H 02G 15/007, H 02G 15/06, H 02G 
15/013 

7378 Т1 

Amgen Inc. and Daiichi Sankyo 
Europe GmbH 

G 01N 33/574, C 07K 16/28, C 07K 
16/32, A 61P 35/00 

7379 Т1 

Bing Innovations, LLC A 61H 23/00, A 61M 5/42, A 61M 19/00 7380 Т1 

Pfizer Inc. 

C 07D 491/18, C 07D 498/22, C 07D 
491/08, C 07D 513/18, C 07D 498/08, C 
07D 498/18, A 61K 31/4353, A 61P 
35/00 

7381 Т1 

BCN Peptides, S.A. 
C 07K 14/705, C 07K 14/47, A 61K 8/64, 
A 61Q 19/08 

7382 Т1 

ImmunoGen, Inc. C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61K 47/48 7383 Т1 

Salveco 
A 01N 37/36, A 01N 65/28, A 01N 65/22, 
A 01N 65/00 

7384 Т1 

GlaxoSmithKline Intellectual Property 
Development Limited 

C 07D 213/69, C 07D 401/12, C 07D 
413/12, A 61K 31/4412, A 61P 1/06 

7385 Т1 

Annovation Biopharma, Inc. 
C 07D 233/90, C 07D 401/12, C 07D 
405/12, A 61K 31/4164, A 61P 23/00 

7386 Т1 

Viasat SpA B 60R 25/00 7387 Т1 

Avid Radiopharmaceuticals, Inc. 
C 07D 213/16, A 61K 51/04, A 61M 
36/14 

7388 Т1 

GlaxoSmithKline LLC 
A 01N 43/52, C 07D 403/10, C 07D 
235/08, C 07D 235/10, C 07D 235/24, C 

7389 Т1 
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07D 401/10, C 07D 403/04, C 07D 
513/04, C 07D 405/04, C 07D 405/10, C 
07D 409/10, C 07D 413/04, C 07D 
413/10, C 07D 417/04, C 07D 417/10, A 
61K 31/4164 

Qualcomm Incorporated H 04W 4/06, H 04W 68/00, H 04W 48/20 7390 Т1 

Innate Pharma S.A. C 07K 16/28 7391 Т1 

ANGLE North America, Inc. 
B 01L 3/00, G 01N 33/574, G 01N 15/02, 
G 01N 33/49, C 12N 5/09, C 12Q 1/24 

7392 Т1 

Dana-Farber Cancer Institute, Inc. 
C 07K 16/06, C 07K 16/22, C 07K 16/28, 
C 07K 16/12, A 61K 45/06, A 61K 39/395 

7393 Т1 

UCB Biopharma SPRL 
C 07K 16/18, C 07K 16/46, C 07K 16/28, 
C 07K 16/24 

7394 Т1 

SILBO Sp. z o.o. 
B 31F 1/28, B 31F 5/00, B 32B 37/14, B 
65D 30/06, B 65D 85/34 

7395 Т1 

Eli Lilly and Company C 07K 16/24, C 07K 16/46, C 07K 16/28 7396 Т1 

Bristol-Myers Squibb Company and 
Exelixis Patent Company LLC 

C 07D 233/64, A 61K 31/4164, A 61P 
3/00 

7397 Т1 

Merck Patent GmbH 
C 07D 277/56, C 07D 417/04, C 07D 
417/14, A 61K 31/427, A 61P 35/00 

7398 Т1 

Merck Patent GmbH 
C 07D 237/34, A 61K 31/502, A 61P 
35/00 

7399 Т1 

Genentech, Inc. and Forma TM, LLC. 

C 07D 495/04, C 07D 491/048, C 07D 
519/00, C 07D 471/04, C 07D 487/04, A 
61K 31/4545, A 61K 31/438, A 61K 
31/444, A 61P 35/02, A 61P 35/00, A 
61P 35/04 

7400 Т1 

Astex Therapeutics Limited 
C 07D 403/14, C 07D 413/14, C 07D 
403/04, C 07D 487/08, C 07D 405/14, C 
07D 409/14, A 61K 31/498, A 61P 35/00 

7401 Т1 

Phosplatin Therapeutics LLC C 07F 15/00 7402 Т1 

Crystal Lagoons (Curaçao) B.V. 
E 01H 1/08, C 02F 1/56, C 02F 1/72, C 
02F 1/78, C 02F 103/42, C 02F 5/08, C 
02F 9/02, C 02F 1/52, C 02F 103/02 

7403 Т1 

Crystal Lagoons (Curaçao) B.V. 
C 02F 1/00, C 02F 1/44, C 02F 1/50, C 
02F 1/66, C 02F 1/76, C 02F 1/78, C 02F 
103/42, C 02F 5/14, E 04H 4/12 

7404 Т1 

The Board of Trustees of the Leland 
Stanford Junior University 

C 12Q 1/68 7407 Т1 

AQSEPTENCE GROUP CARPI 
S.R.L. 

B 01D 33/27, B 01D 33/42, C 02F 11/12, 
B 30B 9/12 

7405 Т1 
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ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ 

МАРКИ 

 
Во согласност со членот 195 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на 

Република Македонија”, бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува 

податоците од пријавите на трговските марки.  

 

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60): 

 

(210) Број на пријавата 

(220) Датум на поднесување 

(230) Датум на изложбено или саемско првенство 

(442) Датум на на објавување на пријавата 

(300) Право на првенство: датум, држава, број 

(731) Подносител: име и адреса 

(740) Застапник 

(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод 

(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои 

(551) Индивидуалена/колективена трговска марка 

(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) 

и список на производите и услугите 

(531) Меѓународната класификација на фигуративн елементи на марката (Виенска класификација 

ВКЛ (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data 
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(210) TM  2014/1349 (220) 12/12/2014 

(442) 31/10/2017 

(731) Друштво за земјоделство, 

производство, услуги и трговија ЗОЛА 

КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз 

с. Страцин-Кратово, Кратово, MK 

(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат  

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

BABY BEEF 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

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

производи  

кл. 35  рекламирање  

кл. 39  транспортни услуги, пакување и 

складирање стока  

 

(210) TM  2015/157 (220) 09/02/2015 

(442) 31/10/2017 

(731) МАКПРОГРЕС ДОО 

ул. Илинденска бб,, 2310, Виница, Виница, 

MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(591) бела, златно-жолта 

(531) 01.01.08;01.01.10;27.05.17 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање;водење на работењето, 

управување со работата  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалоци;ноќни клубови  

 

(210) TM  2015/158 (220) 09/02/2015 

(442) 31/10/2017 

(731) МАКПРОГРЕС ДОО 

ул. Илинденска бб,, 2310, Виница, Виница, 

MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(591) бела, златно-жолта 

(531) 01.01.08;26.11.12;27.05.17 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање;водење на работењето, 

управување со работата  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалоци;кафетерии  

 

(210) TM  2015/363 (220) 27/03/2015 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Палензовска Електролукс Силвана 

ул. Александар Турунџев бр. 1-13, П.ФАХ 

52, 7000, Битола, MK 

(540)  

 
(591) бела, црна 
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(531) 27.05.09;27.05.11 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

науката и фототрафиите, како и за 

земјоделството, градинарството и 

шумарството;сурови вештачки смоли, 

пластични материи во сурова 

состојба;ѓубриња;смеси за гаснење 

пожар;производи за калење и 

заварување;хемиски материи за 

конзервирање прехранбени 

производи;материи за штавење;лепливи 

материи што се користат во индустријата  

кл. 5  хигиенски производи за медицинска 

употреба и дезифенкциони средства  

 

(210) TM  2015/535 (220) 18/05/2015 

(442) 31/10/2017 

(731) Друштво за консалтинг, менаџмент и 

услуги СЕГ ХОЛДИНГ ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје 

ул.Димитрие Чуповски бр.13, 1000, Скопје, 

MK 

(540)  

 
(591) сина и зелена 

(531) 27.05.11;27.05.17 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

 

 

(210) TM  2015/641 (220) 19/06/2015 

(442) 31/10/2017 

(731) Друштво за производство и трговија 

„АДРИА СН“ ДООЕЛ Скопје 

ул.„Соле Стојчев“ бр.1/1-3 , Скопје, MK 

(540)  

 
(591) сива, сина, црна, бела, зелена, 

портокалова 

(531) 25.12.01;26.03.04;26.04.11 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  тенка растеглива фолија  

 

(210) TM  2015/642 (220) 19/06/2015 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Друштво за производство и трговија 

„АДРИА СН“ ДООЕЛ Скопје 

ул.„Соле Стојчев“ бр.1/1-3 , Скопје, MK 

(540)  

 
(591) сива, црна,црвена, портокалова, бела, 

зелена 

(531) 26.03.04;26.04.11 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  алуминиумска фолија  

 

(210) TM  2015/959 (220) 29/09/2015 

(442) 31/10/2017 

(731) Трговско друштво за трговија и 

услуги Василески Климе ФИЛИП Охрид 

ДООЕЛ 

ул. Свети Стефан Шипокно , Охрид, MK 

(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат  

Ул.”Владимир Комаров бр.1а/4-20, 1000 

Скопје, 1000, Скопје 
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(540)  

  

(591) темно плава, крем и бела 
(531) 26.01.18;27.05.11 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата  

кл. 43  услуги за обезбедување храна и 

пијалаци; привремено сместување  

кл. 45   лични и социјални услуги што ги 

обезбедуваат трети лица за задоволување 

на потребите на поединците  

 

(210) TM  2015/971 (220) 01/10/2015 

(442) 31/10/2017 

(731) Друштво за туризам и угостителство 

ЛАГУНА ЏЕТ ПЛУС ДООЕЛ Струмица 

ул. Гоце Делчев бр. 23, Струмица, MK 

(740) СЕНЗАЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Сава Ковачевиќ бр.47a лок.бр.10, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) сина и тиркозно сина 

(531) 18.05.01;27.05.09 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  транспортни услуги; организирање на 

патувања, организирање крстарења, 

придружување патници, превземање 

патници, резервации за превоз, резервации 

за патувања, разгледување на културни 

знаменитости и обиколки  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци; привремено сместување, бироа за 

сместување (хотели, агенции), изнајмување 

за времено сместување, резервирање за 

сместување, услуги во барови, бифеа, 

кафетерии (експрес ресторани), услуги на 

кампови за летување, служењехрана и 

пијалоци, резервирање хотели, пансиони, 

мотели, ресторани, ресторани со 

самопослужување, летувалишта  

 

(210) TM  2015/1032 (220) 14/10/2015 

(442) 31/10/2017 

(731) NOBEL ILAC SANAYII, VE TICARET 

A.S. 

Barbaros, Bulvari No: 76-78, 34353 Besiktas, 

Istanbul, TR 

(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат  

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

 

ETOL SR 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; диететски супстанци 

за медицинска употреба; храна за бебиња; 

фластери, материјали за превезување; 

материјал за пломбирање заби, забарски 

смоли; дезифекциони средства; препарати за 

уништување на штетници; фунгициди, 

хербициди  

 

(210) TM  2015/1033 (220) 14/10/2015 

(442) 31/10/2017 

(731) NOBEL ILAC SANAYII, VE TICARET 

A.S. 



 

 

154 | С т р а н а   Т р г о в с к и  м а р к и  
 

31 Октомври  2017 Гласник Бр. 5/2017 

Barbaros, Bulvari No: 76-78, 34353 Besiktas, 

Istanbul, TR 

(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат  

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

 

PREFIX  

(551) индивидуална 
(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; диететски супстанци 

за медицинска употреба; храна за бебиња; 

фластери, материјали за превезување; 

материјал за пломбирање заби, забарски 

смоли; дезифекциони средства; препарати за 

уништување на штетници; фунгициди, 

хербициди  

 

(210) TM  2016/214 (220) 29/02/2016 

(442) 31/10/2017 

(731) МАКПРОГРЕС ДОО 

ул. Илинденска бб,, 2310, Виница, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

TEA LOVERS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30   слатки,  бисквити, вафли, колачи 

колачиња со путер и брашно, колачиња со 

чоколаден прелив, колачиња со овошно 

полнење и крем, слаткарски производи,  

чајни колачиња, чајни колачиња со вкус на 

ванила  

 

(210) TM  2016/542 (220) 23/05/2016 

(442) 31/10/2017 

(731) ХОУМ КОНЦЕПТ ДООЕЛ 

Бул. Браќа Ѓиноски 1, 1230, Гостивар, MK 

(540)  

 
(531) 26.04.22 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  кожа и имитации на кожа и производи 

направени од овие материјали, што не се 

вклучени во другиете класи; животинска 

кожа, делови од животинска кожа, торби и 

куфери, чадори, сонцебрани и стапови за 

одење, камшици, узди и сарачки производи  

кл. 20  мебел, огледала, рамки за слики; 

производи што не се опфатени со другите 

класи, од дрво, плута, треска, врбови прачки, 

рогозина, рогови, коски, слонова коска, 

китова коска, школки, килибар, седеф, 

морска пена и замените за сите овие 

материјали или производи од пластика  

кл. 21  куќни или кујнски апарати и садови; 

чешли и сунѓери; четки (со исклучок на 

сликарски четки); материјали за правење 

четки; прибор за чистење; челични жици за 

стружење; сурово или полуобработено 

стакло (освен стакло што се користи во 

градежништво): стаклени производи, 

порцелански и керамички предмети што не 

се вклучени во другите класи  

 

(210) TM  2016/683 (220) 04/07/2016 

(442) 31/10/2017 

(731) Влатко Павлески 

ул. 23 Октомври 1 а/5/локал 1, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 

DANCE MASTERS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  обука, забава, спортски и културни 

активности  
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(210) TM  2016/784 (220) 05/08/2016 

(442) 31/10/2017 

(731) Металотехника доо Скопје 

ул. Никола Русински број 15 лок.85, 

Скопје, MK 

(740) Металотехника доо  

ул. Ѓорче Петров бр. 23, Прилеп 

(540)  

 
(591) црна, бела 

(531) 27.05.02;27.05.17 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  лепливи материи за индустрија  

кл. 2  премачкувач (бои)  

кл. 17  бои, изолациони бои, материјали за 

звучна изолација, топлина (смеси за 

спречување на зрачење на топлина)  

кл. 19  премачкувачи, градежни материјали  

 

(210) TM  2016/922 (220) 27/09/2016 

(442) 31/10/2017 

(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska 

industrija Vrsac 

Beogradski put bb,, 26300, Vrsac, RS 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

FRUCTOSIN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи на база на 

ензим ксилозна изомераза кој се користи 

како супортивна терапија која допринесува за 

намалување на липиди во крвта  

 

(210) TM  2016/930 (220) 28/09/2016 

(442) 31/10/2017 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги БАЛКАН ЦХИЛЛ ДОО Скопје 

ул. Вич бр. 24-15, Скопје, MK 

(740) Попеска Оливија  

ул. Вич бр. 24-15, Скопје 

(540)  

BARREL AGE YOUR OWN 

RAKIJA IN THE BOTTLE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 40  обработка на материјали; обработка 

на дрво  

 

(210) TM  2016/965 (220) 10/10/2016 

(442) 31/10/2017 

(731) Трампевски Томе and ДПТУ ТОМЕ И 

СРЕБРЕ ДОО увоз-извоз Битола 

ул. Смилевска 19, 7000, Битола, MK and ул. 

Маршал Тито бр. 71, MK 

(740) Трампевски Томе  

ул. Смилевска 19, 7000, Битола 

(540)  

 
(591) светло жолта, темно жолта, златно-

кафена, кафена, црна 

(531) 27.05.03;27.05.04 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохол од ориз;алкохол од 

јаболка;алкохолни екстракти;алкохолни 

есенции;алкохолни пијалаци;алкохолни 

пијалаци, освен пиво;алкохолни алкохолни 

пијалаци што содржат овошје;анасон 

[ликер];анасонка [ликер];аперитиви;арак 

[ракија од ориз];баијиу [кинески пијалак од 

дестилиран алкохол];битерс 
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[ликери];вино;виски;вишновка;водка;дестили

рани пијлаци;дигестиви [ликери и жестоки 

алкохолни пијлаци];измешани алкохолни 

пијалаци кои не се врз база на 

пиво;ин;коктели;крушовица [ракија од 

круши];куркао [ликер со вкус на кора од 

портокал];ликери  

кл. 35  вработување персонал;бизнис (услуги 

за пресметување на бизнисите);бизнис 

проценки;бизнис пребарување;бизнис 

(помош во водењето бизнис);бизнис 

менаџмент на хотели;бизнис менаџмент кај 

уметничките професии;бизнис консултирање 

(професионално бизнис 

консултирање);бизнис истражување;бизнис 

испитување;бизнис информации;барање 

спонзорства;аутсорсинг услуги [поддршка на 

бизниси];аукционерство;ангажирање 

надворешни фирми за административно 

управување со компании;ангажирање 

манекени за рекламирање или промовирање 

на производи;анализа на цените;ажурирање 

на рекламниот материјал;ажурирање и 

одржување податоци во компјутерски бази на 

податоци;администрација (комерцијална 

администрација) за издавање лиценци за 

стоки и услуги за други 

лица;административна обработка на 

нарачките за купување;агенции за увоз и 

извоз;агенции за рекламирање;агенции за 

вработување  

кл. 43  бироа за сместување [хотели, 

пансиони];бифеа;детски јасли;домови 

(старечки домови);изнајмување автомати за 

вода за пиење;изнајмување за времено 

сместување;изнајмување преносни градежни 

објекти;изнајмување простории за 

состаноци;изнајмување столови, маси, 

чаршави и стакларија;изнајмување уеди за 

готвење;изнајмување уреди за 

осветлување;изнајмување шатори;изработка 

на скулптури од храна;кампови за летување 

(услуги на камповите за 

летување);кампување (обезбедување објекти 

за кампување);кантини;кафетерии експрес 

ресторани;летувалишта;мотели;привремено 

сместување (резервирање за привремено 

сместување);пансиони за сместување на 

животни;пансиони;обезбедување објекти за 

кампување  

 

(210) TM  2017/48 (220) 23/01/2017 

(442) 31/10/2017 

(731) Здружение на граѓани за згрижување 

и развој на деца без родители ШИЛДС 

ХАИ-ШТИТOВИ ГОРЕ Скопје 

ул. Булевар Партизански Одреди бр. 25/2-

13, Скопје, MK 

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ИНТЕР 

ПАРТЕС СКОПЈЕ  

Бул. Крсте Мисирков бр.11 ДТЦ Мавровка 

лам. Ц 2/4, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) во сите бои 

(531) 25.05.01;26.01.18 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  Академии [образование]; библиотеки 

за изнајмување книги; вариетеа; веронаука 

(настава по веронаука); видео автомати за 

забава (обезбедување видео автомати за 

забава); видеокамери (изнајмување 

видеокамери); видеоленти (изнајмување 

видеоленти); видеоленти (монтажа на 

видеоленти); видеорекордери (изнајмување 

видеорекордери); водење концерти 

(организирање и водење концерти); 

гимнастичка обука; дизајнерски услуги што 



 

 

Т р г о в с к и  м а р к и    157 | С т р а н а  
 

31 Октомври  2017 Гласник Бр.5/2017  

не се за рекламни цели; дресирање животни; 

електронско издаваштво; животни 

(дресирање животни); забава; забава со 

помош на радио; забави (известување за 

забави); забави (планирање забави); 

забавишта; забавни паркови; звучни записи 

(изнајмување звучни записи); зоолошки 

градини; избори на убавици (организирање 

избори на убавици); известување за забави; 

известување за рекреација; изложби 

(организирање изложби) за културни или 

образовни цели; изнајмување аудио опрема; 

изнајмување видеокамери; изнајмување 

видеоленти; изнајмување видеорекордери; 

изнајмување звучни записи; изнајмување 

кинематографски филмови; изнајмување 

книги (библиотеки за изнајмување книги); 

изнајмување опрема за нуркање; 

изнајмување радио и телевизиски апарати; 

изнајмување спортска опрема, со исклучок на 

возила; изнајмување стадиони; изнајмување 

сценски декор; изнајмување сценски декор за 

приредби; изнајмување тениски игралишта; 

изнајмување уреди за осветлување за 

театарска сценографија и телевизиски 

студија; изнајмување филмски проектори и 

прибори; интернати; информирање за 

образование; јазик со знаци (толкување јазик 

со знаци); калиографски услуги; кампови за 

летување (услуги на кампови за летување); 

кинематографски филмови (изнајмување 

кинематографски филмови); книги 

(објавување книги); колоквиуми 

(организирање и водење колоквиуми); 

конгреси (организирање и водење конгреси); 

конференции (организирање и водење 

конференции); курсеви за кореспонденција; 

лотарии (организирање лотарии); 

микрофилмување [снимање микрофилмови]; 

монтажа на видеоленти; насочување 

(професионално насочување) [совети во 

врска со образованието и оспособувањето]; 

настава по веронаука; натпревари 

(организирање натпревари) [образование 

или забава]; натпревари (организирање 

спортски натпревари); ноќни клубови; 

обезбедување видео автомати за забава; 

обезбедување електронски он-лајн 

публикации што не можат да се 

даунлодираат; обезбедување спортска 

опрема; обезбедување услуги за караоке; 

објавување книги; објавување текстови, со 

исклучок на рекламни текстови; образование 

(информирање за образование); образовни 

услуги; обука (практична обука) 

[демонстрирање]; одржување претстави во 

живо; он-лајн публикување електронски книги 

и списанија; опрема за голф (обезбедување 

опрема за голф); опрема за музеи 

(обезбедување опрема за музеи) 

[претставувања, изложби]; опрема за 

нуркање (изнајмување опрема за нуркање); 

организирање балови; организирање време 

на спортски натпревари; организирање и 

водење колоквиуми; организирање и водење 

конгреси; организирање и водење 

конференции; организирање и водење 

концерти; организирање и водење 

работилници [обука]; организирање и водење 

семинари; организирање и водење 

симпозиуми; организирање избори на 

убавици; организирање изложби за културни 

или образовни цели; организирање лотарии; 

организирање натпревари [образование или 

забава]; организирање спортски натпревари; 

организирање шоу програми [импресарио 

услуги]; паркови (забавни паркови); 

педагошки истражувања; пишување текстови 

што не се рекламни текстови; планирање 

забави; подвижни библиотеки (услуги на 

подвижни библиотеки; позирање за уметници 

како модели; практична обука 

[демонстрирање]; преведување; претстави 

во живо (одржување претстави во живо); 

прикажување филмови; продавање билети 

[забава]; продукција на радио и телевизиски 
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програми; продукција на шоу програми; 

производство на филмови; производство на 

филмови на видео ленти; професионално 

насочување [совети во врска со 

образованието и оспособувањето]; 

работилници (организирање и водење 

работилници) [обука]; радио и телевизиски 

апарати (изнајмување радио и телевизиски 

апарати); радио и телевизиски програми 

(продукција на радио и телевизиски 

програми); разонода [забава]; резервирање 

места за шоу програми; рекреација 

(известување за рекреација); семинари 

(организирање и водење семинари); 

симпозиуми (организирање и водење 

симпозиуми); синхронизација; 

снимање видеоленти; спортска опрема 

(изнајмување спортска опрема) со исклучок 

на возила; спортски кампови (услуги на 

спортски кампови); спортски натпревари 

(организирање време на спортски 

натпревари); стадиони (изнајмување 

стадиони); студија (филмски студија); 

сценски декор (изнајмување сценски декор); 

сценски декор (изнајмување сценски декор) 

за приредби; театарски изведби; текстови 

(објавување текстови) со исклучок на 

рекламни текстови; текстови (пишување 

текстови) што не сe рекламни текстови; 

телевизиска забава; телевизиски апарати 

(изнајмување радио и телевизиски апарати); 

телевизиски програми (продукција на радио и 

телевизиски програми); титлување филмови; 

толкување јазик со знаци; услови за 

рекреирање 

(обезбедување услови за рекреирање); 

услуги на дигитално сликање; услуги на 

дискотеки; услуги на естрадни уметници 

[забавувачи]; услуги на здравствени клубови; 

услуги на игри што се обезбедуваат он- лајн 

од една информатичка мрежа; услуги на 

кампови за летување [забава]; услуги на 

клубови [забава или образование]; услуги на 

компонирање музика; услуги на оркестри; 

услуги на пишување сценарија; услуги на 

подвижни библиотеки; услуги на репортери; 

услуги на спортски кампови; услуги на 

студија за снимање; физичко образование; 

филмови на видео ленти (производство на 

филмови на видео ленти); филмски 

проектори и прибори (изнајмување филмски 

проектори и прибори); филмски студија; 

фотографија; фотографски репортажи; 

циркуси; 

шоу програми (продукција на шоу програми); 

шоу програми (продукција на шоу 

програми); инструкции за аикидо; 

изнајмување на уметнички дела; коучинг 

(тренинг); ди-џеј услуги; образовни услуги 

обезбедени од училишта; обезбедување на 

филмови, без можност за симнување, преку 

видео по барање за пренос на услуги; 

спроведување на фитнес часови; 

изнајмување на опрема за игри; 

спроведување на тури со водичи; 

организирање и спроведување на лични 

едукативни форуми; преведувачки услуги; 

производство на музика; обезбедување на 

он-лајн музика, несимнувана; организирање 

на модни ревии за забавни цели; услуги на 

личен тренер [фитнес тренинг]; пишување 

сценарио; пишување песни; изнајмување на 

спортски терени; обезбедување на 

телевизиски програми, не симнувани, преку 

видео на барање за пренос на услуги; 

изнајмување на играчки; тренинг услуги 

обезбедени преку стимулатори; туторство, 

образување; стручна преквалификација  

кл. 42  Алатки за пребарување 

(обезбедување алатки за пребарување), за 

интернет; анализа на компјутерски системи; 

анализи за искористување на нафтените 

полиња; архитектура; бактериолошки 

истражувања; биолошки истражувања; 

внатрешно уредување; временска прогноза; 

геолошки испитувања; геолошки 
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истражувања; геолошки истражувања на 

терен; градежни планови (изработка на 

градежни планови); градежно советување; 

графички дизајн; давање простор за веб 

[интернет] страници; дизајн (графички 

дизајн); дизајн (индустриски дизајн); дизајн 

на амбалажи (услуги за дизајн на амбалажи); 

дизајнирање [индустриски дизајн]; 

дизајнирање облека; заштеда на енергија 

(советување за заштеда на енергија); 

заштита на животната средина (истражувања 

на полето на заштита на животната средина); 

заштита на компјутери од вируси (услуги за 

заштита на компјутери од вируси); 

изнајмување веб [интернет] сервери; 

изнајмување компјутери; изнајмување 

компјутерски програми; изработка на 

градежни планови; изработка на компjутерски 

програми; индустриски дизајн; инженерство; 

инсталирање компјутерски програми; 

искористување на нафтените полиња 

(анализи за искористување на нафтените 

полиња); испитувања (геолошки 

испитувања); испитувања на нафтените 

полиња; испитување материјали; 

истражувања (биолошки истражувања); 

истражувања (геолошки истражувања); 

истражувања во козметиката; истражувања 

во техниката; истражувања на полето на 

заштита на животната средина; истражувања 

на терен (геолошки истражувања на терен); 

истражување (подводно истражување); 

истражување во машинството; истражување 

и развој за други; калибрирање [мерење]; 

комјутерски бази на податоци (обновување 

комјутерски бази на податоци); компјутери 

(изнајмување компјутери); компјутерски 

програми (изнајмување компјутерски 

програми); компјутерски програми (изработка 

на компјутерски програми); компјутерски 

програми (инсталирање компјутерски 

програми); компјутерски програми 

(одржување компјутерски програми); 

компјутерски програми (осовременување на 

компјутерските програми); компјутерски 

програми (советување за компјутерски 

програми); компјутерски програми 

(умножување компјутерски програми); 

компјутерски системи (програмирање 

компјутерски системи); компјутерски хардвер 

(советување на полето на компјутерски 

хардвер); компјутерско програмирање; 

конверзија на податоци од физички на 

електронски носачи; контролирање на 

квалитетот; креирање и одржување веб 

[интернет] страници за други; метеоролошки 

информации; нафта (трагање по нафта); 

обезбедување 

алатки за пребарување по интернет; облека 

(дизајнирање облека); обновување 

комјутерски бази на податоци; одржување 

(креирање и одржување) веб [интернет] 

страници за други; одржување компјутерски 

програми; подводно истражување; 

премерување; премерување земјиште; 

прогнозирање на времето; програми 

(осовременување на компјутерските 

програми); програмирање компјутерски 

системи; проучување технички проекти; 

размена на компјутерски програми и 

податоци [конверзија која не е физичка]; 

сервери (изнајмување веб 

[интернет] сервери); советување за заштеда 

на енергија; советување за компјутерски 

програми; советување на полето на 

компјутерски хардвер; создавање вештачки 

дождови; тестирање на возната состојба на 

возилата; тестирање на нафтени извори; 

тестирање ткаенини; технички проекти 

(проучување технички проекти); трагање по 

нафта; уметнички дела (утврдување 

автентичност на уметнички дела); 

умножување компјутерски програми; 

урбанистичко планирање; услуги за дизајн на 

амбалажи; услуги за заштита на компјутери 

од вируси; утврдување автентичност на 
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уметнички дела; физика [истражување]; 

хемиски анализи; хемиски истражувања; 

хемиски услуги; картографски услуги; 

клинички испитувања; испорака на хостирани 

услуги преку интернет; консултации за 

компјутерски технологии; консултации за 

безбедност на компјутери; креирање и 

дизајнирање на веб-страни врз основа на 

индекс за информација за други 

(информатичко-технолошки услуги); 

консултантски услуги за безбедност на 

податоци; услуги за енкрипција на податоци; 

внатрешен дизајн; дигитализација на 

документи (скенирање); електронско чување 

на податоци; електронско следење на лични 

информации за кражба на идентитет преку 

интернет; електронско следење на 

активноста на кредитни картички за 

откривање на измама преку интернет; 

енергетска контрола; анализа на ракопис 

(графологија); информатичко технолошки ИТ 

консултации; обезбедување информации за 

компјутерски технологии и програмирање 

преку веб-страна; консултации за безбедност 

на интернет; следење на компјутерски 

системи со далечински пристап; следење на 

компјутерски системи за детектирање на 

дефекти; следење на компјутерски системи 

за детектирање на неовластен 

пристап или поверда на податоци; 

вонтеренска резервна копија на податоци; 

аутсорсинг на давателите на услуги во 

областа на информатичките технологии; 

квалитативно оценување на волна; 

обезбедување на научни информации, 

совети и консултации поврзани со 

неутрализирање на јаглерод; научно 

лабараториски услуги; научни истражувања; 

сервер хостинг; софтвер како услуга (СааС); 

техничко пишување; консултации за 

технологии; консултации за 

телекомуникациски технологии; анализа на 

вода; временска прогноза; 

консултантски услуги за дизајнирање на веб-

страни  

кл. 43  Бироа за сместување [хотели, 

пансиони]; бифеа; градежни објекти 

(изнајмување преносни градежни објекти)*; 

детски јасли; домови (старечки домови); 

животни (пансиони за животни); изнајмување 

за времено сместување; изнајмување 

преносни градежни објекти*; изнајмување 

простории за состаноци; изнајмување 

столови, маси, чаршави и стакларија; 

изнајмување шатори; кампови за летување 

(услуги на камповите за летување); 

кампување (обезбедување објекти за 

кампување); кантини; кафетерии [експрес 

ресторани]; летувалишта; мотели; 

обезбедување објекти за кампување; 

пансиони; пансиони за сместување животни; 

привремено сместување (резервирање за 

привремено сместување; резервирање за 

привремено сместување; резервирање 

пансиони; резервирање хотели; ресторани; 

ресторани со самопослужување; 

самопослужување (ресторани со 

самопослужување); служење храна и 

пијалаци; сместување (изнајмување за 

времено сместување); снек-барови; старечки 

домови; услуги во барови; услуги на 

камповите за летување; хотели; изнајмување 

на апарати за готвење; изнајмување на 

уреди за вода за пиење; обликување на 

храна; изнајмување на апарати за 

осветлување; рецепционерски услуги за 

привремено сместување (менаџмент за 

пристигнувања и заминувања); ресторантски 

услуги за вашоку (јапонска кујна)  

кл. 45  Агенции за посвојување; безбедност 

(проверување фабрики заради безбедност); 

безбедност (советување за безбедност); 

биографии (истражување на лични 

биографии); брачни агенции; враќање 

изгубени работи; изнајмување вечерни 

фустани; изнајмување облека; изнајмување 
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противпожарни аларми; изнајмување 

противпожарни апарати; медијација; 

надгледување куќи; надгледување на аларми 

против крадци и безбедносни аларми; ноќни 

стражи; организирање погреби; 

организирање религиозни средби; правно 

истражување; придружување; проверка на 

багаж заради сигурност; проверување 

фабрики од безбедносни причини; 

противпожарни аларми (изнајмување 

противпожарни аларми); противпожарни 

апарати (изнајмување противпожарни 

апарати); услуги за посредување при 

наоѓање партнер; услуги при водење судски 

процеси; чување деца; чување домашни 

миленичиња; услуги за алтернативно 

решавање на спорови; астролошки 

консултации (консултации по астрологија); 

услуги на шетање на кучиња; изнајмување на 

интернет домен имиња; правни услуги за 

подготовка на документи; правни услуги кои 

се однесуваат на учество во преговори за 

договори за други; услуги на консултирање 

за личен стил; пишување на лични писма; 

планирање и уредување на свадбени 

церемонии; изнајмување на сефови; духовни 

консултации; следење на украден имот  

 

(210) TM  2017/55 (220) 25/01/2017 

(442) 31/10/2017 

(731) Друштво за производство трговија 

транспорт и услуги ТЕХНО ПАВЕР ДООЕЛ 

Скопје 

ул. 27 бр. 28, Радишани, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) сина и бела 

(531) 26.13.25;27.05.17 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 19  неметални градежни материјали; 

цврсти неметални цевки за градба; асфалт, 

катран и битумен; неметални преносни 

конструкции; споменици што не се од метал  

 

(210) TM  2017/59 (220) 25/01/2017 

(442) 31/10/2017 

(731) Colgate - Palmolive Company, a 

Delaware corporation 

300 Park Avenue, New York, N. Y. 10022, US 

(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ   

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

5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје 

(540)  

 

COLGATE PROFESSIONAL 

LAB SERIES 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 21  четкица за заби  

 

(210) TM  2017/61 (220) 25/01/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Piquante Brands International (Pty) Ltd. 

Block F, Knightsbridge Manor, 33 Sloane 

Street, Bryanston, ZA 

(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ   

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

5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје 

(540)  

PEPPADEW 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

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

од месо; пастеризирани, сушени и зготвени 

овошки и зеленчуци; желеа, џемови, 

компоти; јајца, млеко и млечни производи; 

јадливи масла и масти; пастеризиран грав; 

чадено месо; сирење; пастеризирано 

сирење; пастеризирано овошје; варено 

овошје; желе од овошје; овошна каша; кора 
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од овошје; чипс од овошје; грицки врз база на 

овошје; смрзнато овошје; конзервирано 

овошје; пастеризиран лук; корнишони; желеа 

за храна; нискомастен чипс од компири; 

мармалад; пастеризирани печурки; 

маслиново масло за храна; пастеризирани 

маслинки; пастеризиран кромид; 

пастеризирани круши; туршија; кисели 

краставички; чипс од компири; колбаси; супи; 

доматно пире; зеленчукови сокови за 

готвење; пастеризирани зеленчуци; зготвени 

зеленчуци; сушени зеленчуци; конзервирани 

зеленчуци  

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

саго, вештачко кафе, брашно и подготовки од 

житарки, леб, колачи и слатки, сладоледи; 

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

сенф; оцет, сосови; зачини; мраз; 

ароматични подготовки за храна; индиски 

сосови; пастеризирани билки од градина; 

сосови; готварска сол; крекери; преливи за 

салата; аромати различни од етерични 

масла; кечап; овошно пире; маринади; сос за 

тестенини; толчник за месо за домашна 

употреба; пипер; песто; малиџано; сосови; 

зачини; тако; доматен сос; тортиљи  

 

(210) TM  2017/70 (220) 27/01/2017 

(442) 31/10/2017 

(731) Reckitt & Colman (Overseas) Limited 

Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, UK 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 

FEVERSMART 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати и супстанци; 

препарати против болка (аналгетици), против 

воспаленија (антиинфламаторни) и 

препарати за намалување на температурата 

(антипиретици); препарати за олеснување на 

симптоми на настинка, инфлуенца и алергии; 

медицински пијалаци и препарати за 

правење медицински пијалаци; 

трансдермални фластери; лепливи 

трансдермални фластери  

кл. 9  аудио/видео монитори; електронски 

уреди за следење; детектори на движење и 

сензори на движење; камери; електрична 

апаратура за мерење; инфрацрвени сензори; 

сензори (детектори); електрични и 

електронски инсталации за видео надзор; 

безбедносни и сигурносни уреди за следење 

на промените на температурата во човечкото 

тело; компјутерски софтвер со намена за 

следење на температурата на човекот; 

компјутерски монитори; софтверски 

апликации испорачани онлајн или како 

апликации што може да се симнат 

(даунлодираат); електронски уреди за 

надгледување на бебиња; софтвер и/или 

софтверски апликации за медицинска и/или 

хируршка примена; системи за прибирање на 

податоци за медицински цели  

кл. 10  апаратура за медицинско снимање; 

дијагностичка апаратура за медициски цели; 

апаратура за дијагностичко снимање за 

медицински цели; апаратура за дијагностичко 

мерење со цел следење на температурата; 

електронски инструменти за следење за 

медицинска употреба; респираторни 

монитори; сензори на дишење; мерни уреди 

и инструменти адаптирани за следење на 

здравјето и температурата; срцеви монитори; 

термометри за медицинска употреба; 

топломери; термометри полнети со течност; 

сензори и аларми за надгледување на 

бебиња; респираторни монитори за бебиња  

 

(210) TM  2017/73 (220) 31/01/2017 

(442) 31/10/2017 
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(731) ЛАЦТАЛИС МК ДООЕЛ Скопје 

ул. 1632 бр. 46, 1000, Скопје, MK 

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ  

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) бела, сина, светло кафена 

(531) 08.03.01;25.01.19;26.04.16 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  кисела павлака со потекло од Алпите  

 

(210) TM  2017/74 (220) 31/01/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) ЛАЦТАЛИС МК ДООЕЛ Скопје 

ул. 1632 бр. 46, 1000, Скопје, MK 

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ  

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) бела, сина, кафена, зелена 

(531) 08.03.01;25.01.19;26.04.16 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  кисело млеко со потекло од Алпите  

 

(210) TM  2017/75 (220) 31/01/2017 

(442) 31/10/2017 

(731) Alvogen Pharma Trading Europe EOOD 

86, Bulgaria Blvd. , 1680, Sofia , BG 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

LEVUNO 

(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  2017/76 (220) 01/02/2017 

(442) 31/10/2017 

(731) Amouage SAOC 

P.O. Box 307, Postal Code 111, Muscat, OM 

(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ  

Пиринска 66, 7500, Прилеп 

(540)  

 

 

(591) бела и сребрена металик 

(531) 19.03.01 

(554) тродимензионална 
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(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапуни; парфимерија; парфеми; 

ароматици (есенцијални масла); есенцијални 

масла; козметика; лосиони за коса; 

козметички препарати за нега на косата и 

кожата; козметички креми и лосиони за тело 

и лице; козметика креми за тело; пудери за 

шминка; козметички препарати за бањање и 

туширање; дезодоранси за потребите на 

луѓето  

 

(210) TM  2017/77 (220) 01/02/2017 

(442) 31/10/2017 

(731) Автомобилстичка Федерација на 

Македонија 

ул. Партизански одреди бр. 82/ниско 

приземје-локал 3, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) златна, црвена и црна 

(531) 26.11.14;27.05.02 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картони од и производи од 

нив што не се опфатени од нив:  

билети; 

билтени;  

брошури; 

весници;  

кл. 25  облека; обувки и капи; 

бебешки комплети; 

влечки вратоврски; 

горна облека (наметки); 

готова облека (конфециска облека); 

долна облека за апсорбирање пот;  

дресови (облека); 

женски маички /поткошули; 

јакни (полнети јакни) (облека); 

јакни (облека); 

капи; 

капи (хартиени капи) (облека); 

качкети; 

комбинезони (облека); 

кошули маици; 

маици со кратки ракави; 

манжетни; 

манжетни од кошули (облека); 

маскенбал (костуми за маскенбал); 

маски за спиење; 

облека за мотористи; 

обувки 

пењоари; 

пиџами; 

производи што се носат на глава (капи, 

шапки, украси за коса); 

работнички комбинизони; 

ракавици (облека); 

ремени (облека); 

ремени за носење пари (облека); 

спорт (обувки за спорт); 

спортски дресови; 

спортски обувки; 

спортски чевли; 

униформи; 

хеланки; 

џебни шамичиња; 

џемпери; 

шалови; 

шамии; 

Шарени свилени шамии  

кл. 41  образовни услуги: обука; забава; 

спортски и културни активности 

академии (образование) забава; 

изнајмување видеоленти; 

изнајмување спортски опрема, со исклучок на 

возила; 

информирање за образование; 

кампови за летување (улуги на кампови за 

летување); 

книги (објавување книги); 

конгреси (организирање и водење конгреси); 

конференции (организирање и водење 

конференции); 
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натпревари (организирање натпревари) 

(образование или обука); 

натпревари (организирање спортски 

натпревари); 

обезбедување спортска опрема објавување 

книги; 

објавување текстови, со исклучок на 

рекламни тестови; 

образование (информирање за образование) 

образовни услуги 

обука (практична обука) (демонстрирање); 

он-лајн публикување електронски книги и 

списанија; 

организирање време на спортски 

натпревари; 

организирање и водење конгреси; 

организирање и водење конференции; 

организирање и водење работилници 

(обука); 

организирање и водење семинари; 

организирање натпревари (образование или 

забава); 

организирање спортски натпревари; 

практична обука (демонстрирање); 

преведување; 

продавање билети; 

професионално насочување (совети во врска 

со образованието и оспособување); 

работилници (организирање и водење 

работилници) (обука); 

семинари (организирање и водење 

семинари); 

снимање видеоленти; 

спортска опрема ( изнајмување спортска 

опрема) исклучок на возола; 

спортски кампови (услуги на спортски 

кампови);  

спортски натпревари (организирање време 

на спортски натпревари); 

текстови (обавување текстови) со исклучок 

на рекламни текстови; 

текстови (пишување текстови) што не се 

рекламни текстови 

услови за рекреирање (обезбедување услови 

за рекреирање); 

услуги на игри што обезбедуваат он-лајн од 

една информатичка мрежа; 

услуги на кампови за летување (забава)  

 

(210) TM  2017/79 (220) 02/02/2017 

(442) 31/10/2017 

(731) Тродат Печат Гравер 

ул. 1737 (адвокатска улица) бр. 4/2, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црвена, црна 

(531) 05.05.19;26.01.18;27.05.01 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 2  бои, фирнајзи, лакови; средства за 

заштита од ’рѓа и гниење на дрвото; материи 

за боење; средства за нагризување; сурови 

природни смоли; метали во листови и во 

прав за сликарите, декоратерите, печатарите 

и уметниците  

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

што не се опфатени со другите класи; 

печатени работи; книговезнички материјал; 

фотографии; канцелариски материјали; 

лепила за канцелариска или куќна употреба; 

материјали што ги користат уметниците; 

сликарски четки; машини за пишување и 

канцелариски прибор (освен мебел); 

материјал за обука и настава (освен 

апарати); пластични материјали за пакување 

(што не се вклучени во другите класи); 
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печатарски букви; клишиња  

кл. 35  производство на дрвени и автоматски 

печати, гравирање на информативна натписи 

и канцелариски материјал  

 

(210) TM  2017/82 (220) 02/02/2017 

(442) 31/10/2017 

(731) 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)  

Comodita 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  сусти; сусти за душеци, кревети и софи; 

обични метали и нивните легури; метални 

градежни материјали; метални преносни 

конструкции; метални материјали за 

железнички шини; жици и кабли од обичен 

метал кои не се електрични; железарија, 

мали предмети од железо; метални цевки; 

каси; производи од обичен метал кои не се 

опфатени со другите класи; руди  

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

кои не се опфатени со другите класи; 

печатени работи; книговезнички материјал; 

хартија за пишување; лепила за 

канцелариска и куќна употреба; уметнички 

материјали; сликарски четки; машини за 

пишување и канцелариски прибор (освен 

мебелот); материјали за обука и настава 

(освен апарати); пластични материјали за 

пакување (кои не се опфатени во другите 

класи); видови печатари; блокови за 

печатење  

кл. 20  сите видови душеци, мебел, огледала, 

рамки за слики; производи ( кои не се 

опфатени во другите класи) од дрво, плута, 

трска, рогозина, врбови прачки, рогови, 

коски, слонова коска, китови коски, школки, 

килибар, седеф, морска пена и замена на 

сите тие материјали, или од пластика  

кл. 21  садовии кутии за домаќинство или 

кујна; чешли и сунѓери; четки (освен 

сликарски четки); материјали за правење 

четки; производи кои се користат за чистење; 

челична волна; сурово и полуобработено 

стакло (освен градежно стакло); стакларија, 

порцелан, фајанс и грнчарија, кои не се 

опфатени со другите класи  

кл. 22  сунѓер; сунѓер за полнење, јажиња, 

канапи, мрежи, чадори,шатори, едра, вреќи и 

торби (кои не се опфатени со другите класи); 

материјали за полнење (освен од гума или 

од пластични материи); сурови текстилни 

влакнести материи  

кл. 24  текстил и текстилни производи, кои не 

се опфатени со другите класи; покривки за 

кревети; покривки за маси  

кл. 27  килими, килимчиња, рогозини и 

бришачи, линолеум и други подни 

прекривачи; ѕидни тапети (што не се од 

текстил)  

кл. 28  игри и играчки; производи за 

гимнастика и спорт кои не се опфатени со 

другите класи; украси за елки  

кл. 35  рекламирање; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

 

(210) TM  2017/83 (220) 30/01/2017 

(442) 31/10/2017 

(731) LRC Products Limited 

103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 

3UH, GB 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

SCHOLL NAIL PERFECT 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 3  немедицински препарати за нега на 

стапала, раце, нокти, тело и кожа и за 

украсување;креми, гелови, лосиони, масла, 

балзами, пудри, талк пудри и спрејови за 

употреба за стапала, раце, нокти, тело и 

кожа;немедицински препарати за третман, 

нега, чистење, смирување, ревитализација и 

релаксирање на стапала, раце, нокти, тело и 

кожа;немедицински препарати за капење во 

форма на соли, масла и за киснење;масло за 

нокти;препарати за киснење во форма на 

таблети;немедицински тоалетни 

препарати;дезодоранси;креми, гелови, 

лосиони, пудри, талк пудри и спрејови за 

деодорирање;дезодоранси импрегнирани во 

влошки за чевли;дезодоранси за стапала  

кл. 8  рачни прибори и направи во 

домаќинството сите за маникир и педикир; 

рачни прибори за отстранување на стврдната 

кожа; рачни прибори за ексфолијација на 

кожа; глави за ролер за турпија за стапала за 

отстранување на стврдната кожа; глави за 

ролер за турпија за стапала за ексфолиација 

на кожа; грицкалки за нокти, турпии за нокти; 

турпии за стапала; ножици; пинцети; 

инструменти, опрема и апаратура за нега на 

стапала и кожа; електронски уреди за 

отстранување на стврдната кожа; 

електронски уреди за ексфолијација на кожа; 

електронска турпија за пети; електронска 

турпија за нокти; глави за ролер за 

електронска турпија за пети; замена за глави 

на ролер за електронска турпија за пети; 

глави на ролер за електронска турпија за 

нокти; замена на глави за ролер за 

електронска турпија за нокти; делови и 

делчиња (фитинзи) за сите погоре наведени 

стоки  

 

(210) TM  2017/84 (220) 03/02/2017 

(442) 31/10/2017 

(731) Kraft Foods Group Brands LLC 

200 East Randolph Street , Chicago Illinois 

60601, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

MR. PEANUT 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  конзервирано, замрзнато, сушено и 

варено овошје и зеленчук;преработени 

кикирики и други преработки семкасти 

плодови;ужинки како мешавини што содржат 

семиња и непреработени семкасти 

плодови;семиња што се јадат;ужинки како 

мешавини што се состојат од дехидрирано 

овошје и преработени семкасти плодови  

кл. 30  храна за широка потрошувачка и 

зачинети ужинки; ужинки како мешавини што 

содржат чоколадо  

кл. 31  семиња;сирови семкасти 

плодови;свежи семкасти 

плодови;непреработени семкасти плодови  

 

(210) TM  2017/96 (220) 06/02/2017 

(442) 31/10/2017 

(731) 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)  

 
(591)  

(531) 26.11.11;27.05.04 

(554)  

(551) индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 6  сусти; сусти за душеци, кревети и софи; 

обични метали и нивните легури; метални 

градежни материјали; метални преносни 

конструкции; метални материјали за 

железнички шини; жици и кабли од обичен 

метал кои не се електрични; железарија, 

мали предмети од железо; метални цевки; 

каси; производи од обичен метал кои не се 

опфатени со другите класи; руди  

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

кои не се опфатени со другите класи; 

печатени работи; книговезнички материјал; 

хартија за пишување; лепила за 

канцелариска и куќна употреба; уметнички 

материјали; сликарски четки; машини за 

пишување и канцелариски прибор (освен 

мебелот); материјали за обука и настава 

(освен апарати); пластични материјали за 

пакување (кои не се опфатени во другите 

класи); видови печатари; блокови за 

печатење  

кл. 20  сите видови душеци, мебел, огледала, 

рамки за слики; производи ( кои не се 

опфатени во другите класи) од дрво, плута, 

трска, рогозина, врбови прачки, рогови, 

коски, слонова коска, китови коски, школки, 

килибар, седеф, морска пена и замена на 

сите тие материјали, или од пластика  

кл. 21  садовии кутии за домаќинство или 

кујна; чешли и сунѓери; четки (освен 

сликарски четки); материјали за правење 

четки; производи кои се користат за чистење; 

челична волна; сурово и полуобработено 

стакло (освен градежно стакло); стакларија, 

порцелан, фајанс и грнчарија, кои не се 

опфатени со другите класи  

кл. 22  сунѓер; сунѓер за полнење, јажиња, 

канапи, мрежи, чадори,шатори, едра, вреќи и 

торби (кои не се опфатени со другите класи); 

материјали за полнење (освен од гума или 

од пластични материи); сурови текстилни 

влакнести материи  

кл. 24  текстил и текстилни производи, кои не 

се опфатени со другите класи; покривки за 

кревети; покривки за маси  

кл. 27  килими, килимчиња, рогозини и 

бришачи, линолеум и други подни 

прекривачи; ѕидни тапети (што не се од 

текстил)  

кл. 28  игри и играчки; производи за 

гимнастика и спорт кои не се опфатени со 

другите класи; украси за елки  

кл. 35  рекламирање; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

 

(210) TM  2017/97 (220) 06/02/2017 

(442) 31/10/2017 

(731) 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)  

 

COMODITA HOME 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  сусти; сусти за душеци, кревети и софи; 

обични метали и нивните легури; метални 

градежни материјали; метални преносни 

конструкции; метални материјали за 

железнички шини; жици и кабли од обичен 

метал кои не се електрични; железарија, 

мали предмети од железо; метални цевки; 

каси; производи од обичен метал кои не се 

опфатени со другите класи; руди  

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

кои не се опфатени со другите класи; 

печатени работи; книговезнички материјал; 

хартија за пишување; лепила за 

канцелариска и куќна употреба; уметнички 

материјали; сликарски четки; машини за 
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пишување и канцелариски прибор (освен 

мебелот); материјали за обука и настава 

(освен апарати); пластични материјали за 

пакување (кои не се опфатени во другите 

класи); видови печатари; блокови за 

печатење  

кл. 20  сите видови душеци, мебел, огледала, 

рамки за слики; производи ( кои не се 

опфатени во другите класи) од дрво, плута, 

трска, рогозина, врбови прачки, рогови, 

коски, слонова коска, китови коски, школки, 

килибар, седеф, морска пена и замена на 

сите тие материјали, или од пластика  

кл. 21  садовии кутии за домаќинство или 

кујна; чешли и сунѓери; четки (освен 

сликарски четки); материјали за правење 

четки; производи кои се користат за чистење; 

челична волна; сурово и полуобработено 

стакло (освен градежно стакло); стакларија, 

порцелан, фајанс и грнчарија, кои не се 

опфатени со другите класи  

кл. 22  сунѓер; сунѓер за полнење, јажиња, 

канапи, мрежи, чадори,шатори, едра, вреќи и 

торби (кои не се опфатени со другите класи); 

материјали за полнење (освен од гума или 

од пластични материи); сурови текстилни 

влакнести материи  

кл. 24  текстил и текстилни производи, кои не 

се опфатени со другите класи; покривки за 

кревети; покривки за маси  

кл. 27  килими, килимчиња, рогозини и 

бришачи, линолеум и други подни 

прекривачи; ѕидни тапети (што не се од 

текстил)  

кл. 28  игри и играчки; производи за 

гимнастика и спорт кои не се опфатени со 

другите класи; украси за елки  

кл. 35  рекламирање; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

 

(210) TM  2017/98 (220) 06/02/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(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 ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 
(531) 27.05.02 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи; услуги на продажба на мало и на 

големо на моторни возила и нивни 

структурни делови и опрема; услуги на 

трговија со возила; промоција на продажба 

за други; собирање на информации во 

компјутерски бази на податоци; 

систематизација на информации во 

компјутерски бази на податоци; огласување и 

рекламни услуги за возила; услуги на 

агенции за увоз и извоз; давање на 

информации во врска со копнени возила, 

имено, давање на информации за производи 

на потрошувачи и споредување на цени; 

услуги на давање на информации, имено, 

услуги на давање на информации за 

споредување на цени во област на горива; 

давање на комерцијални совети и 

информации на потрошувачи [центар за 

давање на совети на потрошувачи]; 

управување со програми за лојалност на 

потрошувачи; организирање на изложби за 

комерцијални и рекламни потреби; 

организирање на саеми во комерцијални и 

рекламни цели  

кл. 36  осигурување;финансиски 

работи;парични [монетарни] работи;работи 

врзани за недвижен имот;осигурување од 
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последици на несреќен случај;услуги на 

посредување при купување на стока на 

рати;давање на услуги на кредитни и 

готовински картички;услуги на давање на 

финансиски информации;финансиски 

услуги;издавање на кредитни картички;услуги 

на проценка на вредност на половни 

автомобили;осигурување на копнени 

возила;давање на сеопфатни гарантни 

услуги за копнени возила, нивни структурни 

делови и опрема;давање на услуги на 

осигурување во период на продолжена 

гаранција;факторинг;услуги на позајмување 

на со заложно обезбедување;услуги на 

финансирање на заеми;услуги на 

финансирање на лизинг за 

автомобили;лизинг за возила;давање на 

услуги за дебитни картички  

 

(210) TM  2017/99 (220) 06/02/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(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 ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 
(531) 26.01.11;26.01.18 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи; услуги на продажба на мало и на 

големо на моторни возила и нивни 

структурни делови и опрема; услуги на 

трговија со возила; промоција на продажба 

за други; собирање на информации во 

компјутерски бази на податоци; 

систематизација на информации во 

компјутерски бази на податоци; огласување и 

рекламни услуги за возила; услуги на 

агенции за увоз и извоз; давање на 

информации во врска со копнени возила, 

имено, давање на информации за производи 

на потрошувачи и споредување на цени; 

услуги на давање на информации, имено, 

услуги на давање на информации за 

споредување на цени во област на горива; 

давање на комерцијални совети и 

информации на потрошувачи [центар за 

давање на совети на потрошувачи]; 

управување со програми за лојалност на 

потрошувачи; организирање на изложби за 

комерцијални и рекламни потреби; 

организирање на саеми во комерцијални и 

рекламни цели  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

парични [монетарни] работи; работи врзани 

за недвижен имот; осигурување од 

последици на несреќен случај; услуги на 

посредување при купувањена стока на рати; 

давање на услуги на кредитни и готовински 

картички; услуги на давање на финансиски 

информации; финансиски услуги; издавање 

на кредитни картички; услуги на проценка на 

вредност на половни автомобили; 

осигурување на копнени возила; давање на 

сеопфатни гарантни услуги за копнени 

возила, нивни структурни делови и опрема; 

давање на услуги на осигурување во период 

на продолжена гаранција; факторинг; услуги 

на позајмување на со заложно 

обезбедување; услуги на финансирање на 
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заеми; услуги на финансирање на лизинг за 

автомобили; лизинг за возила; давање на 

услуги за дебитни картички  

 

(210) TM  2017/100 (220) 07/02/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги БУХАРИ ШОП ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје 

ул. 161 бр. 1, 1000, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(591) сина, темно сина, зелена, темно зелена 

и црна 

(531) 26.01.01;27.05.11 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други супстанции 

за перење, препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување, сапуни, парфимерија, 

етерични масла, козметички производи, 

лосиони за коса, препарати за нега на забите  

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстанции што 

се користат во медицината, храна за бебиња, 

фластери, материјали за завои, материјали 

за пломбирање заби и забарски смоли, 

средства за дезинфекција, препарати за 

ништување штетници, фунгициди, хербициди  

кл. 35  огласување;водење на 

работење;управување со 

работи;канцелариски работи, услуги на увоз 

и извоз, производство и трговија на големо и 

мало со: средства за белење и други 

супстанции за перење, препарати за 

чистење, полирање, триење и нагризување, 

сапуни, парфимерија, етерични масла, 

козметички производи, лосиони за коса, 

препарати за нега на забите, 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  2017/101 (220) 07/02/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги БУХАРИ ШОП ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје 

ул. 161 бр. 1, 1000, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(591) портокалова, црна и бела 

(531) 01.01.05;01.15.15;26.01.16 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  диететски додатоци во исхрана врз 

база на мед  

кл. 30  мед, природен мед, мед од билки, мед 

со тартуфи, саќе  

кл. 35  огласување;водење на 

работење;управување со 
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работи;канцелариски работи, услуги на увоз 

и извоз, производство и трговија на големо и 

мало со: диететски додатоци во исхрана врз 

база на мед, мед, природен мед, мед од 

билки, мед со тартуфи, саќе  

 

(210) TM  2017/110 (220) 08/02/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) PHARMACEUTICAL BALKANS DOO 

NOVI BECAJ 

Куманички пут бб, Нови Бечај, RS 

(740) Адвокатско друштво АПОСТОЛСКА И 

АЛЕКСАНДРОВСКИ  

Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2, 1000, Скопје 

(540)  

Resistol 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  лекови за луѓе  

 

(210) TM  2017/112 (220) 09/02/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Ivax International 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)  

BRALTUS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за третман на 

респираторни болести  

кл. 10  инхалатори  

 

(210) TM  2017/113 (220) 10/02/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Јела Бошковиќ Огњаноска 

ул. Анкарска бр. 29 а лок. 27, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) кафена, сива, црна, бела 

(531) 26.11.08;27.05.02 

(554)  

(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  2017/116 (220) 10/02/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) BOSNALIJEK d.d. 

Jukiceva 53, 71000, Sarajevo, BA 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(540)  

REUKAP 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2017/119 (220) 13/02/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) BASF Agro B.V, Arnhem (NL) 

Zweigniederlassung Zurich, Im Tiergarten 7, 

Zurich, CH 

(740) Адвокатско друштво Јоанидис  

ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

ABATE 

(551) индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 1  хемикалии кои се користат во 

земјоделството, хортикултура и шумарство, 

посебно препараи за одгледување на 

растенија; хемиски и/или биолошки 

препарати значајни за постапка за важноста 

ка растенијата, препарати за регулирање на 

раст на растенија, хемиски препарати за нега 

на семиња, сурфактанти, природни или 

вештачки хемикалии како сексуални замки 

или агенти за забуна на инсекти  

кл. 5  препарати за уништување и борба 

против штетници; инсектициди, фунгициди, 

хербициди, пестициди  

 

(210) TM  2017/121 (220) 15/02/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Трговско друштво за производство и 

трговија ТЕХА Владко и др. ДОО Тетово 

ул. Методи Андонов Ченто бр. 106, 1200, 

Тетово, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ  

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) темносина, жолта, бела 

(531) 27.05.24 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 20  мебел, канцелариски мебел, 

училишен мебел, дивани, полици, душеци, 

двоседи (троседи), маси, фотелји, столарија, 

кревети, комоди со фиоки  

кл. 35  продажба на големо и продажба на 

мало на: мебел, канцелариски мебел, 

училишен мебел, дивани, полици, душеци, 

двоседи (троседи), маси, фотелји, столарија, 

кревети, комоди со фиоки  

 

(210) TM  2017/122 (220) 15/02/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Трговско друштво за производство и 

трговија ТЕХА Владко и др. ДОО Тетово 

ул. Методи Андонов Ченто бр. 106, 1200, 

Тетово, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ  

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(540)  

 
(531) 26.01.18 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, тоалетна хартија, марамици 

од хартија, пелени (бебешки пелени) од 

хартија и целулоза за еднократна употреба, 

хартии за обложување фиоки миризливи или 

немиризливи, салфети од хартија, ќеси 

(конусоидни хартиени ќеси), ќеси [плика, 

торбички] од хартија или пластика, за 

пакување, хартија за филтрирање, хартија за 

амбалажа, шамивчиња од хартија за 

отстранување шминка, сребрена хартија, 

хартија за завиткување  

кл. 35  продажба на големо и продажба на 

мало на: хартија, тоалетна хартија, 

марамици од хартија, пелени (бебешки 

пелени) од хартија и целулоза, за еднократна 

употреба хартии за обложување фиоки 

миризливи или немиризливи, салфети од 

хартија, ќеси (конусоидни хартиени ќеси), 

ќеси [плика, торбички] од хартија или 

пластика, за пакување, хартија за 

филтрирање, хартија за амбалажа, 

шамивчиња од хартија за отстранување 

шминка, сребрена хартија, хартија за 

завиткување  
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(210) TM  2017/123 (220) 15/02/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) KELLOGG COMPANY 

One Kellogg Square, P.O. Box 3599, Battle 

Creek, MI 49016-3599, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

 

(531) 03.01.04 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

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

ориз, тапиока и саго; брашно и производи од 

жита; леб, производи од тесто и слатки; 

сладоледи; шеќер, мед, меласа; квасец, 

прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови 

(како мирудии); мирудии; мраз  

 

(210) TM  2017/124 (220) 15/02/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Друштво за информатички услуги 

КУБИКОС ИТ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Македонија бр. 11 1/5, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

 

(591) светло сина, темно сина, бела 

(531) 26.15.09 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски оперативни програми, 

снимени; компјутерски програми, снимени; 

компјутерски софтвер, снимен  

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски 

работи  

кл. 42  изработка и развок на компјутерски 

софтвер  

 

(210) TM  2017/125 (220) 15/02/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Друштво за информатички услуги 

КУБИКОС ИТ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Македонија бр. 11 1/5, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 
(591) светло сина, темно сина, бела 

(531) 26.15.09;27.05.02 

(554)  

(551) индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 9  компјутерски оперативни програми, 

снимени; компјутерски програми, снимени; 

компјутерски софтвер, снимен  

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски 

работи  

кл. 42  изработка и развок на компјутерски 

софтвер  

 

(210) TM  2017/126 (220) 15/02/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Unilever N.V. 

Weena 455, 3013 Al Rotterdam, 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)  

NEVER STOP PLAYING 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  сладолед; замрзнати слаткарски 

производи  

 

(210) TM  2017/127 (220) 15/02/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Unilever N.V. 

Weena 455, 3013 Al Rotterdam, 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)  

TAKE PLEASURE SERIOUSLY 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  сладолед; замрзнати слаткарски 

производи  

 

(210) TM  2017/131 (220) 16/02/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) BELUPO lijеkovi i kozmetika d.d 

Danica 5, 48 000, Koprivnica, HR 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

AZOLAR  

(551) индивидуална 
(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи за лечење на 

централниот нервен систем  

 

(210) TM  2017/132 (220) 16/02/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) 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)  

 
(531) 26.11.12;27.05.07 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  сусти; сусти за душеци, кревети и софи; 

обични метали и нивните легури; метални 

градежни материјали; метални преносни 

конструкции; метални материјали за 

железнички шини; жици и кабли од обичен 

метал кои не се електрични; железарија, 

мали предмети од железо; метални цевки; 

каси; производи од обичен метал кои не се 

опфатени со другите класи; руди  

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 
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кои не се опфатени со другите класи; 

печатени работи; книговезнички материјал; 

хартија за пишување; лепила за 

канцелариска и куќна употреба; уметнички 

материјали; сликарски четки; машини за 

пишување и канцелариски прибор (освен 

мебелот); материјали за обука и настава 

(освен апарати); пластични материјали за 

пакување (кои не се опфатени во другите 

класи); видови печатари; блокови за 

печатење  

кл. 20  сите видови душеци, мебел, огледала, 

рамки за слики; производи ( кои не се 

опфатени во другите класи) од дрво, плута, 

трска, рогозина, врбови прачки, рогови, 

коски, слонова коска, китови коски, школки, 

килибар, седеф, морска пена и замена на 

сите тие материјали, или од пластика  

кл. 21  садовии кутии за домаќинство или 

кујна; чешли и сунѓери; четки (освен 

сликарски четки); материјали за правење 

четки; производи кои се користат за чистење; 

челична волна; сурово и полуобработено 

стакло (освен градежно стакло); стакларија, 

порцелан, фајанс и грнчарија, кои не се 

опфатени со другите класи  

кл. 22  сунѓер; сунѓер за полнење, јажиња, 

канапи, мрежи, чадори,шатори, едра, вреќи и 

торби (кои не се опфатени со другите класи); 

материјали за полнење (освен од гума или 

од пластични материи); сурови текстилни 

влакнести материи  

кл. 24  текстил и текстилни производи, кои не 

се опфатени со другите класи; покривки за 

кревети; покривки за маси  

кл. 27  килими, килимчиња, рогозини и 

бришачи, линолеум и други подни 

прекривачи; ѕидни тапети (што не се од 

текстил)  

кл. 28  игри и играчки; производи за 

гимнастика и спорт кои не се опфатени со 

другите класи; украси за елки  

кл. 35  рекламирање; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

 

(210) TM  2017/165 (220) 20/02/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Друштво за застапување и маркетинг 

ПХАРМАЛИНК Б&ГП ДООЕЛ Скопје 

ул. Наум Наумовски - Борче бр. 50/2-7, 

Центар, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 
(591) сина, црна 

(531) 27.05.02;27.05.08;27.05.12 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; диететски супстанции 

прилагодени за медицинска употреба, храна 

за бебиња; фластери, материјали за 

преврзување; материјал за пломбирање 

заби, забарски смоли; дезинфекциони 

средства; препарати за уништување 

штетници; фунгициди, хербициди  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности  

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  

кл. 44  медицински услуги; ветеринарни 

услуги; услуги на хигиена и разубавување на 

луѓе или животни; земјоделски, градинарски 

и шумски услуги  
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(210) TM  2017/166 (220) 20/02/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Colgate-Palmolive Company, a 

Delaware corporation 

300 Park Avenue, New York, N.Y. 10022, US 

(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ   

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

5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје 

(540)  

PLAX FRESH FX 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  паста за заби и течност за плакнење 

усна шуплина  

 

(210) TM  2017/168 (220) 21/02/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, CH 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

DIFFERENT FOR A REASON 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, преработен или 

сиров;производи од тутун;пури, цигари, 

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун 

за луле, тутун за џвакање, бурмут, кретек 

цигари;тутун во прав;замени за тутун (кои не 

се користат во медицински 

цели);електронски цигари;производи од тутун 

за загревање;електронски уреди и нивни 

делови за загревање на цигари или тутун со 

цел за ослободување на аеросоли кои 

содржат никотин за инхалација;раствори од 

течен никотин за електронски цигари;артикли 

за пушачи, хартија за цигари, туби за цигари, 

филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии 

за цигари, пепелници, лулиња, џебни 

машинки за мотање на цигари, запалки, 

кибрити  

кл. 41  образование; обезбедување на обука; 

забава, спортски и културн и активности  

 

(210) TM  2017/169 (220) 21/02/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, CH 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

CHESTERFIELD DIFFERENT 

FOR A REASON 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, преработен или 

сиров;производи од тутун;пури, цигари, 

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун 

за луле, тутун за џвакање, бурмут, кретек 

цигари;тутун во прав;замени за тутун (кои не 

се користат во медицински 

цели);електронски цигари;производи од тутун 

за загревање;електронски уреди и нивни 

делови за загревање на цигари или тутун со 

цел за ослободување на аеросоли кои 

содржат никотин за инхалација;раствори од 

течен никотин за електронски цигари;артикли 

за пушачи, хартија за цигари, туби за цигари, 

филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии 

за цигари, пепелници, лулиња, џебни 

машинки за мотање на цигари, запалки, 

кибрити  

кл. 41  образование; обезбедување на обука; 

забава, спортски и културни активности  

 

(210) TM  2017/171 (220) 21/02/2017 

(442) 31/10/2017 
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(731) Unilever N.V. 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, 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)  

 
(531) 27.05.04;27.05.07;27.05.11 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  сладолед; сладолед на база на вода; 

замрзнати слаткарски производи  

 

(210) TM  2017/172 (220) 21/02/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Друштво за трговија на спортска 

опрема, услуги и спортски инженеринг 

Спорт М ДОО експорт-импорт Скопје 

ул. Рајко Жинзифов бр. 18-1/2, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Дебарлиев, 

Дамески и Ќелешоска  

ул. Мирче Ацев бр. 2 кат 3, 1000, Скопје 

(540)  

CITY BOX 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи  

 

(210) TM  2017/173 (220) 21/02/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Swiss Pharma International AG 

Waldmannstrasse 8, 8001 - Zurich, CH 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

  

(591) розева, сина, сива и бела 
(531) 19.13.21;25.07.02;26.11.12 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции прилагодени за медицинска и 

ветеринарна употреба; додатоци во 

исхраната за луѓето; препарати за 

уништување штетници; фунгициди  

 

(210) TM  2017/174 (220) 22/02/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Друштво за преработка на овошје и 

зеленчук ТРГОПРОДУКТ ДОО увоз-извоз 

Струмица 

ул. Населено место без уличен систем бб, 

Дабиле, Струмица, MK 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  
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(591) зелена, бела, црна, сива, жолта, 

портокалова  

(531) 19.03.01;25.01.19 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  конзервиран зеленчук (корнишон)  

 

(210) TM  2017/175 (220) 22/02/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Друштво за преработка на овошје и 

зеленчук ТРГОПРОДУКТ ДОО увоз-извоз 

Струмица 

ул. Населено место без уличен систем бб, 

Дабиле, Струмица, MK 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

  

(591) зелена, црвена, црна, бела, 

портокалова, сива 
(531) 19.03.01;25.01.19 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  конзервиран зеленчук (лутеница)  

 

(210) TM  2017/176 (220) 22/02/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Друштво за преработка на овошје и 

зеленчук ТРГОПРОДУКТ ДОО увоз-извоз 

Струмица 

ул. Населено место без уличен систем бб, 

Дабиле, Струмица, MK 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

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

(531) 19.03.01;25.01.19 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  конзервиран зеленчук (малиџано)  

 

(210) TM  2017/177 (220) 22/02/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Друштво за преработка на овошје и 

зеленчук ТРГОПРОДУКТ ДОО увоз-извоз 

Струмица 

ул. Населено место без уличен систем бб, 

Дабиле, Струмица, MK 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) зелена, златна, црвена, кафена, црна, 

бела 
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(531) 05.07.26;08.07.14;25.01.19 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  конзервирано овошје (слатко од 

смокви)  

 

(210) TM  2017/178 (220) 22/02/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Друштво за преработка на овошје и 

зеленчук ТРГОПРОДУКТ ДОО увоз-извоз 

Струмица 

ул. Населено место без уличен систем бб, 

Дабиле, Струмица, MK 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) зелена, златна, црвена, црна, бела 

(531) 05.07.09;05.07.26;25.01.19 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  конзервирано овошје (слатко од киви)  

 

(210) TM  2017/179 (220) 22/02/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Друштво за преработка на овошје и 

зеленчук ТРГОПРОДУКТ ДОО увоз-извоз 

Струмица 

ул. Населено место без уличен систем бб, 

Дабиле, Струмица, MK 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) зелена, црвена, жолта, портокалова, 

бела, црна 

(531) 05.07.20;25.01.19 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  конзервиран зеленчук (тавче гравче)  

 

(210) TM  2017/180 (220) 22/02/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Друштво за преработка на овошје и 

зеленчук ТРГОПРОДУКТ ДОО увоз-извоз 

Струмица 

ул. Населено место без уличен систем бб, 

Дабиле, Струмица, MK 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) зелена, златна, жолта, црвена, црна, 

бела 

(531) 05.07.20;05.07.26;25.01.19 
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(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  конзервирано овошје (слатко од бела 

лубеница)  

 

(210) TM  2017/181 (220) 22/02/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Друштво за естетски услуги ПРИВЕ 

ДООЕЛ Скопје 

бул. Илинден бр. 107, локал 1 и 2, Скопје, 

MK 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) бела и сива 

(531) 24.17.12;27.05.02 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  аромати (есенцијални масла); бадемов 

сапун; бадемово масло; бадемово млеко за 

козметичка употреба; белење (сода за 

белење); белење на кожата (крем за белење 

на кожата); бергамотови масла; бои 

(козметички бои); бои за коса; брилијантин за 

козметичка употреба; веѓи (моливчиња за 

веѓи); вештачки нокти; вештачки трепки; 

восок за депилација; гелови за белење на 

забите; дезинфекција (сапун за 

дезинфекција); гелови за белење на забите; 

дезодоранси за лична употреба; 

дезодорантни сапуни; депилатори; екстракт 

од нане (есенцијални масла); екстракти 

(етерични екстракти); етерични масла; желе 

(нафтено желе) за козметичка употреба; заби 

(гелови за белење на забите); јонон 

(парфимерија); камен за мазнење; капење 

(козметички производи за капење); кармини; 

кедар (есенцијални масла од кедар); 

козметички лосиони (шамичиња натопени со 

козметички лосиони); козметички препарати 

за слабеење; козметички прибор; козметички 

производи; козметички производи за веѓи; 

колонска вода; коса (бои за коса); коса 

(производи за виткање коса); креми 

(козметички креми); лавандова вода; лак за 

нокти; лепила за козметичка употреба; 

лепила за прицврстување перики; лимон 

(есенцијални масла од лимон); лосиони за 

козметичка употреба; лосиони за коса; 

лосиони што се користат по бричење; 

маскара; маски за разубавување; масла за 

козметичка употреба; масла за парфеми и 

мириси; масла за тоалетна употреба; масла 

за чистење; масла од голтерија; масло од 

јасмин; масло од лаванда; масло од роза; 

масти за козметичка употреба; медицински 

сапун; миризлива водичка; миризливо дрво; 

млеко за чистење за тоалетна употреба; 

моливчиња (козметички моливчиња); 

моливчиња за веѓи; мошус (парфимерија); 

нане за парфимерија; нафтено желе за 

козметичка употреба; нега на кожата 

(козметички производи за нега на кожата); 

неутрализатори за трајно виткање на косата; 

нокти (вештачки нокти); нокти (лак за нокти); 

острење (производи за острење); памук за 

козметичка употреба; памукчиња (тоалетни 

производи); парфеми; парфимерија; перики 

(лепила за прицврстување перики); потење 

(сапуни против потење); потење на 

стапалата (сапуни против потење на 

стапалата); препарати за отстранување на 

лак; прибор (козметички прибор); производи 

за белење (деколоранти) за козметичка 
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употреба; производи за белње на кожа; 

производи за бричење; производи за 

виткање коса; производи за депилација; 

производи за нега на ноктите; производи за 

острење; производи за отстранување бои; 

производи за отстранување лак; производи 

за отстранување шминка; производи за 

сончање (козметички производи); производи 

за шминкање; пудра за шминкање; 

разубавување (маски за разубавување); 

ремени за бричење (пасти за ремени за 

бричење); сапуни; сапуни (дезодорантни 

сапуни); сапуни (пити од сапуни); сапуни за 

бричење; сапуни за дезинфекција; сапуни 

против потење; сапуни против потење на 

стапала; сјај (црвило за сјај); слабеење 

(козметички препарати за слабеење); 

сончање (производи за сончање); спрејови за 

коса; спрејови за освежување на здивот; 

средства за отстранување бои; спредства за 

спречување на крварење за козметичка 

употреба; спредства против потење 

(тоалетни производи); стапчиња обложени со 

памук за козметичка употреба; сушено 

ароматично лисје и мирудии (мириси); 

темјан; терпени (есенцијални масла); 

тоалетна вода; тоалетни производи; трајно 

виткање на косата (неутрализатори за трајно 

виткање на косата); трепки (вештачки 

трепки); трепки (козметички производи за 

трепки); трепки (лепила за вештачки трепки); 

хидроген пероксид за козметичка употреба; 

цветни мириси (бази за цветни мириси); 

цвеќе (екстракти од цвеќе) (парфеми); цитрон 

(есенцијални масла од цитрон); црвило за 

сјај; цртежи (декоративни цртежи) за 

козметичка употреба; чистење вештачки 

вилици (производи за чистење вештачки 

вилици); шамивчиња натопени со козметички 

лосиони; шминка; шминкање (пудра за 

шминкање)  

кл. 10  медицински и забарски апарати и 

инструменти, апарати за масажа  

кл. 44  медицински услуги и услуги на 

хигиена и разубавување на луѓе: забарство; 

здравствена заштита; клиники (медицински 

клиники); козметички салони; маникирање; 

масажа; медицинска помош; медицински 

клиники; салони (козметички салони); салони 

(фризерски салони); терапија (физикална 

терапија); услуги на ароматерапија; услуги со 

сауна; услуги со солариум; физиотерапија; 

фризерски салони  

 

(210) TM  2017/182 (220) 22/02/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) КАЛИН ГРОУП ДОО Скопје 

ул. Мите Богоевски бр. 58 б, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) зелена, бела, темно црвена 

(531) 05.03.14;27.05.11 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 21  куќни и кујнски апарати  

 

(210) TM  2017/183 (220) 22/02/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo 

mesto 

Šmarješka cesta 6, 8000, Novo mesto, SI 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

ЕКСДИАР 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2017/188 (220) 24/02/2017 

(442) 31/10/2017 
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(731) Друштво за производство и промет 

БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје 

ул.Скупи бр.15 П. Фах.536, 1000, Скопје, 

MK 

(540)  

 
(531) 27.05.02 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати, диететски 

супстанции што се користат во медицината  

 

(210) TM  2017/189 (220) 24/02/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Друштво за производство и промет 

БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје 

ул.Скупи бр.15 П. Фах.536, 1000, Скопје, 

MK 

(540)  

 
(531) 27.05.02 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати, диететски 

супстанции што се користат во медицината  

 

(210) TM  2017/191 (220) 24/02/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) ФУКС МАК 

ул. Прашка бр. 23, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) сина и црвена 

(531) 26.02.08 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  индустриски масла и масти; средства 

за подмачкување; прашина апсорпција, 

мокрење и обврзувачки состави; горива 

(вклучувајќи моторен дух) и осветителни; 

свеќи и фитили за осветлување  

кл. 7  машини и машински алати; мотори и 

мотори (освен за копнени возила); машини за 

спојување и пренос компоненти (освен за 

копнени возила); земјоделски спроведува 

освен рачна; инкубатори за јајца; автоматски  

 

(210) TM  2017/192 (220) 24/02/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Друштво за производство трговија 

на големо и мало и услуги АТОМЕМ ДОО 

Скопје 

ул. Петре Георгиев бр. 114, крак 1, 1000, 

Скопје, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ  

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) светло сина, сива, бела 

(531) 27.05.10 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 3  производи за чистење, креми за кожни 

производи, масла за чистење, креми за 

полирање, средства за чистење флеки, 

миризлива водичка, производи за 

постигнување сјај [политури], течности за 

чистење шофершајбна  

кл. 4  подмачкување (графити за 

подмачкување), адитиви нехемиски на 

моторните возила, масти за индустриска 

употреба, восок за индустриска употреба, 

масти за подмачкување, масла за 

подмачкување, средства за подмачкување, 

моторни горива (адитиви.нехемиски, на 

моторните горива)  

кл. 35  продажба на големо и продажба на 

мало на: производи за чистење, креми за 

кожни производи, масла за чистење, креми 

за полирање, средства за чистење флеки, 

миризлива водичка, производи за 

постигнување сјај [политури], течности за 

чистење шофершајбна, подмачкување 

(графити за подмачкување), адитиви 

нехемиски на моторните возила, масти за 

индустриска употреба, восок за индустриска 

употреба, масти за подмачкување, масла за 

подмачкување, средства за подмачкување, 

моторни горива (адитиви.нехемиски, на 

моторните горива), производи за освежување 

на воздухот, производи за прочистување на 

воздухот, дезинфекциони средства за 

хигиенска употреба, уреди против 

заслепување за возила, аларми против 

кражба на возила, синџири за автомобили, 

багажници за возила, обвивки за волани за 

возила, покривки за седишта на возила, 

автомобилски сирени за возила, огледала 

(ретровизори), рикверц-аларми за возила, 

предни бришачи на возила, тапацирани 

предмети за возила, бандажи за тркала на 

возила, носачи за скии на возила, сигурносни 

појаси за возила, сигурносни седишта за 

деца за возила, браници за возила, 

предупредувачки триаголници при дефект за 

возила  

 

(210) TM  2017/194 (220) 24/02/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) The Headhunter SHPK 

Tirane Tirane TIRANE Rruga Themistokli 

Germenji 1, 1010, Pallati 8, Kati 3, AL 

(740) Адвокатско друштво Величковски 

Скопје  

ул. Аминта Трети бр. 37/1-13, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) бела и темно виолетова 

(531) 27.05.17 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи и работи поврзани со 

недвижен имот  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирањето поврзано со 

нив; индустриски анализи и истражувачки 

услуги; изработка и развој на комјутерски 

хардвер и софтвер  

 

(210) TM  2017/195 (220) 24/02/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) The Headhunter SHPK 

Tirane Tirane TIRANE Rruga Themistokli 

Germenji 1, 1010, Pallati 8, Kati 3, AL 

(740) Адвокатско друштво Величковски 

Скопје  

ул. Аминта Трети бр. 37/1-13, 1000, Скопје 

(540)  
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the H (во изглед) 

(591) бела, сина и светло виолетова 

(531) 27.05.02 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи и работи поврзани со 

недвижен имот  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирањето поврзано со 

нив; индустриски анализи и истражувачки 

услуги; изработка и развој на комјутерски 

хардвер и софтвер  

 

(210) TM  2017/196 (220) 24/02/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) The Headhunter SHPK 

Tirane Tirane TIRANE Rruga Themistokli 

Germenji 1, 1010, Pallati 8, Kati 3, AL 

(740) Адвокатско друштво Величковски 

Скопје  

ул. Аминта Трети бр. 37/1-13, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) бела, сина и светло виолетова 

(531) 27.05.07;27.05.11 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи и работи поврзани со 

недвижен имот  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирањето поврзано со 

нив; индустриски анализи и истражувачки 

услуги; изработка и развој на комјутерски 

хардвер и софтвер  

 

(210) TM  2017/203 (220) 27/02/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Tovarystvo z obmezhenoiu 

vidpovidalnistiu ARTERIUM LTD 

vul.Saksahanskoho, 139, m. Kyiv 01032, UA 

(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)  

MUKALTYN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  аналгетици; анестетици; антибиотици; 

полни кутии за прва помош; бактериски 

препарати за медицинска и ветеринарна 

употреба; бактериолошки препарати за 

медицинска и ветеринарна употреба; мелеми 

за медицински цели; балзамски препарати за 

медицинска употреба; биолошки препарати 

за ветеринарна употреба; биолошки 

препарати за медицинска употреба; 

вагинални исплакнувачи; вакцини; 

терапевтски препарати за бања; медицински 

препарати за капење; соли за капење за 

медицински цели; ветеринарни препарати; 

витамински препарати; препарати за 

хемороиди; санитарни гаќи; хигиенски завои; 

санитарни влошки; хормони за медицински 

цели; средства за дезинфекција за хигиенски 
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цели; дијагностички препарати за 

медицински цели; диететски супстанции 

прилагодени за медицински цели; еукалиптус 

за фармацевтски цели; еликсири 

[фармацевтски препарати]; лекови за 

смирување на нервите; седативи; помошни 

средства за медицинска употреба; камфор за 

медицинска употреба; камфорно масло за 

медицинска употреба; капсули за 

фармацевтска употреба; капсули за лекови; 

рицинусово масло за медицинска употреба; 

кора за фармацевтска употреба; медицински 

корени; додатоци за добиточна храна за 

ветеринарни цели; средства за 

прочистување; производи за запирање на 

крварење; лекови за ветеринарна употреба; 

лекови за луѓе; лековити корени; лековит чај; 

лековити билки; лековити пијалаци; инфузии 

(медицински инфузии); лековити масла; 

масла за масажи; лосиони за ветеринарна 

употреба; лосиони за фармацевтска 

употреба; медицинска мастза фармацевтска 

употреба; ментол; нане за фармацевтски 

цели; тинктури за медицинска употреба; 

лековити масла; опотераписки препарати; 

пелени при незадржување на мочката и 

изметот; апчиња за фармацевтска употреба; 

лаксативи [средства за прочистување]; 

прочистувачи; антипиретици; препарати 

против урина; сирупи за фармацевтска 

употреба; средства за успивање; медицински 

алкохол; препарати за стерилизација; 

таблетки за лижење за фармацевтска 

употреба; дигестиви за фармацевтска 

употреба; билни чаеви за медицинска 

употреба; фармацевтски препарати; ензими 

за ветеринарна употреба; ензими за 

медицинска употреба; ферменти за 

фармацевтска употреба; ензимски препарати 

за ветеринарна употреба; ензимски 

препарати за медицинска употреба; 

диететска храна прилагодена за медицинска 

употреба; мочка и измет (хигиенски гаќи за 

впивање на мочката и изметот); 

незадржување на мочката и изметот (пелени 

при незадржување на мочката и изметот); 

хемиско-фармацевтски производи; хемиски 

препарати за ветеринарна употреба; хемиски 

препарати за медицинска употреба; хемиски 

препарати за фармацевтска употреба  

 

(210) TM  2017/204 (220) 27/02/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Tovarystvo z obmezhenoiu 

vidpovidalnistiu ARTERIUM LTD 

vul.Saksahanskoho, 139, m. Kyiv 01032, UA 

(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)  

ALTEYKA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  аналгетици; анестетици; антибиотици; 

полни кутии за прва помош; бактериски 

препарати за медицинска и ветеринарна 

употреба; бактериолошки препарати за 

медицинска и ветеринарна употреба; мелеми 

за медицински цели; балзамски препарати за 

медицинска употреба; биолошки препарати 

за ветеринарна употреба; биолошки 

препарати за медицинска употреба; 

вагинални исплакнувачи; вакцини; 

терапевтски препарати за бања; медицински 

препарати за капење; соли за капење за 

медицински цели; ветеринарни препарати; 

витамински препарати; препарати за 

хемороиди; санитарни гаќи; хигиенски завои; 

санитарни влошки; хормони за медицински 

цели; средства за дезинфекција за хигиенски 

цели; дијагностички препарати за 

медицински цели; диететски супстанции 

прилагодени за медицински цели; еукалиптус 

за фармацевтски цели; еликсири 
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[фармацевтски препарати]; лекови за 

смирување на нервите; седативи; помошни 

средства за медицинска употреба; камфор за 

медицинска употреба; камфорно масло за 

медицинска употреба; капсули за 

фармацевтска употреба; капсули за лекови; 

рицинусово масло за медицинска употреба; 

кора за фармацевтска употреба; медицински 

корени; додатоци за добиточна храна за 

ветеринарни цели; средства за 

прочистување; производи за запирање на 

крварење; лекови за ветеринарна употреба; 

лекови за луѓе; лековити корени; лековит чај; 

лековити билки; лековити пијалаци; инфузии 

(медицински инфузии); лековити масла; 

масла за масажи; лосиони за ветеринарна 

употреба; лосиони за фармацевтска 

употреба; медицинска мастза фармацевтска 

употреба; ментол; нане за фармацевтски 

цели; тинктури за медицинска употреба; 

лековити масла; опотераписки препарати; 

пелени при незадржување на мочката и 

изметот; апчиња за фармацевтска употреба; 

лаксативи [средства за прочистување]; 

прочистувачи; антипиретици; препарати 

против урина; сирупи за фармацевтска 

употреба; средства за успивање; медицински 

алкохол; препарати за стерилизација; 

таблетки за лижење за фармацевтска 

употреба; дигестиви за фармацевтска 

употреба; билни чаеви за медицинска 

употреба; фармацевтски препарати; ензими 

за ветеринарна употреба; ензими за 

медицинска употреба; ферменти за 

фармацевтска употреба; ензимски препарати 

за ветеринарна употреба; ензимски 

препарати за медицинска употреба; 

диететска храна прилагодена за медицинска 

употреба; мочка и измет (хигиенски гаќи за 

впивање на мочката и изметот); 

незадржување на мочката и изметот (пелени 

при незадржување на мочката и изметот); 

хемиско-фармацевтски производи; хемиски 

препарати за ветеринарна употреба; хемиски 

препарати за медицинска употреба; хемиски 

препарати за фармацевтска употреба  

 

(210) TM  2017/205 (220) 27/02/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 

COMPANY 

200 Innovation Way, 44316 Akron, Ohio, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

FUELMAX 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  гуми  

 

(210) TM  2017/210 (220) 28/02/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Belchim Crop Protection 

naamloze vennootschap (joint stock 

company, organized and existing under the 

laws of Belgium) 

Technologielaan 7,1840 Londerzeel, BE 

(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)  

BELCHIM  

(551) индивидуална 
(510, 511) 

кл. 1  хемикалии кои се користат во 

земјоделството, хортикултурата и 

шумарството (освен фунгициди, хербициди и 

препарати за уништување штетници); 

ѓубрива; хемиски супстанции наменети за 

зачувување на прехранбени производи  

кл. 5  средства за дезинфекција; препарати 
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за уништување штетници; фунгициди, 

хербициди  

 

(210) TM  2017/213 (220) 27/02/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) NOVARTIS AG 

4002 BASEL, CH 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

TEREXIB 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за човечка 

употреба  

 

(210) TM  2017/214 (220) 27/02/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) CLEOPATRA PARTNERS LIMITED 

3rd Floor, 207 Regent Street London, W1B 

3HH, GB 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

CLEOPATRA  

(551) индивидуална 
(510, 511) 

кл. 9  компјутерски хардвер; компјутерски 

софтвер; компјутерски периферни уреди; 

опрема за обработка на електронски 

податоци; опрема за компјутерско мрежно 

работење и пренос на податоци; 

компјутерски компоненти и делови; 

електронски мемориски уреди; апарати за 

електронска контрола; програмирани 

електронски кола кои носат податоци; жици 

за комуникација; електроди; телефони; 

антени; батерии; микро процесори; тастатури  

кл. 14  благородни метали; скапоцени 

камења;хронометриски инструменти  

кл. 41  дистрибуција на филм; организирање 

и водење на конгреси  

 

(210) TM  2017/219 (220) 01/03/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Novo Nordisk A/S 

Novo Alle 2880 Bagsvaerd, DK 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(540)  

Ozempic 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за лекување 

на дијабетес  

 

(210) TM  2017/236 (220) 02/03/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) 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)  

 

Cafe Pascalin Classic (во 

изглед) 
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(591) црна, кафена, црвена, крем, сина и 

бела 

(531) 05.01.19;05.07.01;11.03.04 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, кафе (пијалаци што се на 

основа на кафе), екстракти од кафр, замена 

за кафе  

 

(210) TM  2017/249 (220) 02/03/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) КОЖУВЧАНКА ДОО 

ул. Шишка бр. 37 , 1430, Кавадарци , MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(591) кафено виолетова и бела 

(531) 01.15.15;25.01.19;26.04.13;27.05.09 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  ароматизиран пијалак на база на вино  

 

(210) TM  2017/250 (220) 02/03/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) КОЖУВЧАНКА ДОО 

ул. Шишка бр. 37 , 1430, Кавадарци , MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(591) зелена и бела 

(531) 01.15.15;25.01.19;27.05.09 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  газиран пијалак на база на бело вино  

 

(210) TM  2017/253 (220) 03/03/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Друштво за проектирање инженеринг 

и трговија ФОРМА ДООЕЛ увоз-извоз 

Куманово 

ул. Прозорска бр. 13, 1300, Куманово, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ  

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) темно сина, светлосина, бела 

(531) 26.04.10;26.13.01;27.05.17 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

што не се опфатени со другите класи, 

обвивки од картон или хартија за шишиња, 

печатари за компјутери (ленти натопени во 

мастило за печатари за компјутери), апарати 

за пластифицирање документи за 

канцелариска употреба, машини за 

размножување, клишеа, апарати за рачно 

етикетирање, етикета што не се од текстил, 

хартија за амбалажа, апарати за 
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нумерирање, печатени материјали, рибони  

кл. 35  рекламирање, канцелариски работи, 

трговија на големо и мало со машини за 

ставање печати, машини за гравирање, 

машини за етикетирање и маркирање, 

печатарски цилиндри; трговија на големо и 

мало со апарати и инструменти, 

сигнализација, компјутери; трговија на 

големо и мало со детектори (детекгори за 

метал) за воена или индустриска употреба, 

мерни инструменти, оптички апарати и 

инструменти, оптички читачи на знаци, 

фотокопири (фотографски, електростатички, 

термички), печатачи за употреба со 

компјутери, компјутерски програми и 

кертриџи, мерни инструменти за количина, 

телеметри, читачи на бар кодови, оптички 

читачи на знаци, скенери (опрема за 

обработаа на податоци), спектрографски 

апарати, спектроскопи; трговија на големо и 

мало со хартија, картон и производите од нив 

што не се опфатени со другите класи, 

обвивки од картон или хартија за шишиња, 

печатари за компјутери (ленти натопени во 

мастило за печатари за компјутери), апарати 

за пластифицирање документи за 

канцелариска употреба, машини за 

размножување, клишеа, апарати за рачно 

етикетирање, етикети што не се од текстил, 

хартија за амбалажа, апарати за 

нумерирање, печатени материјали, рибони  

 

(210) TM  2017/254 (220) 03/03/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Мартин Менковски 

Бул. Партизански Одреди број 25/2-11, MK 

(740) Адвокатско друштво Тошиќ и Јевтиќ 

Скопје  

ул. Вељко Влаховиќ бр. 1-2/17, 1000, Скопје 

(540)  

HEDON 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  организирање патувања, пакување 

подароци, пакување стоки, патници 

(превезување на патници), резервации за 

патувања, превезување, туризам  

кл. 41  забава, известување за забави, 

планирање забави, ноќни клубови, 

рекреација, услуги на дискотеки  

кл. 43  услуги за подготвување на храна и 

пијалоци, привремено сместување, 

кафетерии, летувалишта, мотели, пансиони, 

ресторани, служење храна и пијалоци, снек-

барови, услуги во барови, хотели  

 

(210) TM  2017/255 (220) 03/03/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Мартин Менковски 

Бул. Партизански Одреди број 25/2-11, MK 

(740) Адвокатско друштво Тошиќ и Јевтиќ 

Скопје  

ул. Вељко Влаховиќ бр. 1-2/17, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) златна и црна 

(531) 24.09.05;27.05.15 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  организирање патувања, пакување 

подароци, пакување стоки, патници 

(превезување на патници), резервации за 

патувања, превезување, туризам  

кл. 41  забава, известување за забави, 

планирање забави, ноќни клубови, 

рекреација, услуги на дискотеки  
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кл. 43  услуги за подготвување на храна и 

пијалоци, привремено сместување, 

кафетерии, летувалишта, мотели, пансиони, 

ресторани, служење храна и пијалоци, снек-

барови, услуги во барови, хотели  

 

(210) TM  2017/260 (220) 06/03/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) NOVARTIS AG, 

4002 BASEL, CH 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

SKIBETOL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за човечка 

употреба  

 

(210) TM  2017/261 (220) 06/03/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) NOVARTIS AG, 

4002 BASEL, CH 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

BIOCULOVIST 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за човечка 

употреба  

 

(210) TM  2017/262 (220) 06/03/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) NOVARTIS AG, 

4002 BASEL, CH 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

VERTINEX 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за човечка 

употреба  

 

(210) TM  2017/263 (220) 06/03/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) СА ИНФИНИТИ ЕУРОПЕ ДООЕЛ 

Скопје 

ул.Јадранска Магистрала бр. 13, општина 

Бутел, Визбегово, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

Saferomin 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; диететски супстанции 

прилагодени за медицинска употреба, храна 

за бебиња; фластери, материјали за 

преврзување; материјал за пломбирање 

заби, забарски смоли; дезинфекциони 

средства; препарати за уништување 

штетници; фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2017/264 (220) 06/03/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) СА ИНФИНИТИ ЕУРОПЕ ДООЕЛ 

Скопје 

ул.Јадранска Магистрала бр. 13, општина 

Бутел, Визбегово, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 
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(540)  

Mami Gummy 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  млечно брашно за бебиња, млеко од 

слад за медицинска употреба, храна за 

бебиња, гликоза за медицинска употреба, 

минерални додатоци на храната, хранливи 

додатоци за медицинска употреба, бебешки 

пелени, памперс  

 

(210) TM  2017/265 (220) 06/03/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Hasbro, Inc. 

1027 Newport Avenue, Pawtucket, Rhode 

Island 02862, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 
(531) 26.15.25;27.05.25 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 28  играчки, игри и работи за играње  

 

(210) TM  2017/266 (220) 06/03/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Pfizer Inc. 

235 East 42nd StreetNew York, NY 10017, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

IBRANCE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати и супстанции  

 

(210) TM  2017/267 (220) 07/03/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Мебел-Ви ДООЕЛ 

ул. Марксова бр. 23, 2310, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(591) жолта, црвена, портокалова, бела 

(531) 26.01.18;27.05.25 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 20  мебел, мебел за домаќинство и 

неговите делови, производство на мебел 

(тапациран и корпусен), огледала, рамки за 

слики; производи што не се опфатени со 

другите класи, од дрво, плута, трска, врбови 

прачки, рогозина, рогови, коски, слонова 

коска, китова коска, школки, килибар, седеф, 

морска пена и замените за сите овие 

материјали или производи од пластика; 

библиотекарски полици, врати, врати за 

мебел, двоседи, троседи, детски креветчиња, 

детски столчиња со масичка за јадење, 

дрвени украси, држачи за изложување, 

закачалки, изложбени витрини [мебел], 

канцелариски мебел, комоди со фиоки, 

кревети, маси, маси за компјутери, ногарки за 

маси [мебел], опрема за мебел што не е од 

метал, перничиња, плакари, полици, полици 

[мебел], работни маси, рамки за слики, рамки 

од дрво за кревети, латофлекси, софи, 

столчиња, тоалетни комоди, фотељи, 

шанкови, душеци, душеци со федери, 

душеци и перници изработени од сунѓер, 

термопластична мемори пена со 
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релаксирачки, комфортни и ортопедски 

својства  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи; услуги при производство, увоз-извоз 

и трговија на големи и мало со: Мебел, 

мебел за домаќинство и неговите делови, 

огледала, рамки за слики; производи што не 

се опфатени со другите класи, од дрво, 

плута, трска, врбови прачки, рогозина, 

рогови, коски, слонова коска, китова коска, 

школки, килибар, седеф, морска пена и 

замените за сите овие материјали или 

производи од пластикач библиотекарски 

полици, врати, врати за мебел, двоседи, 

троседи, детски креветчиња, детски 

столчиња со масичка за јадење, дрвени 

украси, држачи за изложување, закачалки, 

изложбени витрини [мебел], канцелариски 

мебел, комоди со фиоки, кревети, маси, маси 

з акомпјутери, ногарки за маси [мебел], 

опрема за мебел што не е од метал, 

перничиња, плакари, полици, полици [мебел], 

работни маси, рамки за слики, рамки од дрво 

за кревети, латофлекси, софи, столчиња, 

тоалетни комоди, фотељи, шанкови; душеци, 

душеци со федери, душеци и перници 

изработени од сунѓер, термопластична 

мемори пена со релаксирачки, комфортни и 

ортопедски својства  

кл. 40  обработка на материјали  

 

(210) TM  2017/268 (220) 08/03/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) „Кликер Маркеинг“ дооел 

ул. „Димитар Беровски“ бр. 9, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(531) 26.01.17;27.05.17 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

што не се опфатени со другите класи; 

печатени работи; книговезнички материјал; 

фотографии; канцелариски материјали; 

лепила за канцелариска или куќна употреба; 

материјали што ги користат уметниците; 

сликарски четки; машини за пишување и 

канцелариски прибор (освен мебел); 

материјал за обука и настава (освен 

апарати); пластични материјали за пакување 

(што не се вклучени во другите класи); 

печатарски букви; клишиња  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности  

 

(210) TM  2017/269 (220) 09/03/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) SILVER GROUP LTD  

S.I.P Building P.O. Box 3010, Rue Pasteur, 

Port Vila, VU 

(740) Адвокатско друштво Јоанидис  

ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) бела, светло зелена, црна и жолта 

(531) 27.05.17 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  финансиски услуги  

 

(210) TM  2017/270 (220) 09/03/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) SILVER GROUP LTD  
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S.I.P Building P.O. Box 3010, Rue Pasteur, 

Port Vila, VU 

(740) Адвокатско друштво Јоанидис  

ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) бела, светло зелена, жолта 

(531) 26.13.01;27.05.21 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  финансиски услуги  

 

(210) TM  2017/271 (220) 09/03/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) SILVER GROUP LTD  

S.I.P Building P.O. Box 3010, Rue Pasteur, 

Port Vila, VU 

(740) Адвокатско друштво Јоанидис  

ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) бела, светло зелена, жолта, црна 

(531) 25.01.19;27.05.24 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  финансиски услуги  

 

(210) TM  2017/272 (220) 09/03/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) SILVER GROUP LTD  

S.I.P Building P.O. Box 3010, Rue Pasteur, 

Port Vila, VU 

(740) Адвокатско друштво Јоанидис  

ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) бела, светло зелена, жолта 

(531) 26.01.18;26.13.01 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  финансиски услуги  

 

(210) TM  2017/273 (220) 09/03/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) SILVER GROUP LTD  

S.I.P Building P.O. Box 3010, Rue Pasteur, 

Port Vila, VU 

(740) Адвокатско друштво Јоанидис  

ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) светло зелена, жолта, црна 

(531) 26.01.18;26.13.01 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 36  финансиски услуги  

 

(210) TM  2017/274 (220) 09/03/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Diageo Scotland Limited 

Edinburgh Park, 5. Lochside Way, 

Edinburgh, EH12-9DT, GB 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

 

(531) 02.01.04;19.01.05;19.01.08;25.01.19 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалаци освен пиво  

 

(210) TM  2017/275 (220) 09/03/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Златевски Љубиша 

ул. Фазанерија 1 бр. 96, Долна Бањица, 

Гостивар, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) црна, сива, сина, жолта, црвена 

(531) 02.09.19;25.01.19;27.05.11 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  енергетски пијалоци и други видови на 

безалкохолни пијалоци  

 

(210) TM  2017/276 (220) 10/03/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) ФИТОФАРМ 

ул. Качанички пат бр.156, 1000, Скопје, MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

PARAMAX 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други супстанции 

за перење, препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување, сапуни, парфимерија, 

етерични масла, козметички производи, 

лосиони за коса, препарати за нега на забите  

кл. 5  Фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции што се користат во медицината и 

ветерината, храна за бебиња, диететски 

суплементи за луѓето и животните; 

фластери, материјали за завои, материјали 

за пломбирање заби, забарски смоли, 

средства за дезинфекција, препарати за 

уништување штетници, фунгициди, 
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хербициди. 

  

 

(210) TM  2017/277 (220) 10/03/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(531) 27.05.15 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање изложби) 

во комерцијални или рекламни цели, 

изнајмување рекламен простор, изнајмување 

уреднички апарати, изнајнување рекламен 

материјал, изработка на такси, изводи од 

сметка (изработка на изводи од сметка), 

јавно мислење (испитување на јавното 

мислење), објавување рекламни текстови, 

огласување /рекламирање/, организирање 

дејности (советување за организирање на 

дејностите), плакатирање /огласување/, 

преписи на соопштенија, промоција 

/продажба за трето лице/, пропагандни 

дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, 

проверка на сметки, рекламирање по пат на 

радио, рекламирање по пат на телевизија, 

рекламни огласи (ширење на рекламни 

огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за 

телефонско одговарање/за отсутни 

претплатници/, ширење рекламен материјал 

/трактати, проспекти, печатени примероци/  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос на 

глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; услуги на 

лична комуникација; услуги на пејџери; 

лизинг телекомуникациски опреми, 

напојувања и системи; услуги на електронска 

пошта; услуги на телевизиски пренос; 

обезбедување вести и информации по пат на 

телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска мрежа; 

обезбедување мултикориснички 

интерактивен пристап на глобална 

комуникациска мрежа; пренос и емитирање 

на сите видови аудио и видео програми по 

пат на телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа, главни (стожерни) 

интернет услуги, имено, брза линија или 

сериски врски кои ствараат главен премин во 

рамките на мрежата; видео и аудио 

телеконференции по пат на интернет, услуги 

на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги 

на дигитални мрежи на интегрирани услуги 

(ИСДН), интернет протокол (ИП) на 

комуникациски услуги, услуги на виртуелна 

приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна 

линија; обезбедување услуги на 

телекомуникациски мрежни премини и услуги 

на поврзување со протокол на пренос на 

рамка заради пренос на податоци; услуги на 

пренос на пакет од електронски податоци; 

услуги на комутација на гласот, податоци, 

видео и мултимедиа; овозможување 

телекомуникациско поврзување на интернет 

и на други компјутеризирани комуникации, 

податоци и безжична мрежа; обезбедување 
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мултикориснички пристап на безжична 

комуникациска мрежа; обезбедување факс 

услуги; обезбедување услуги на складирање 

на електронски податоци за трети лица; 

телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за 

поврзување независни телекомуникациски и 

компјутерски мрежи заради поделба на 

интернет сообраќајот; услуги на говорна 

пошта; телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување бесплатни услуги и услуги на 

насочување на повиците; услуги на центрите 

за пораки во вид на телефонски говорни 

пораки; услуги на видео и аудио 

конференции и конференции на телефонски 

податоци; безжични телекомуникациски 

услуги, имено, безжичен пренос на звук и 

податоци; телекомуникациски услуги, имено 

обезбедување глас по пат на интернет 

протокол; обезбедување мрежен пристап со 

цел на размена на интернет сообраќајот 

помеѓу преносници на интернет сообраќајот; 

услуги на електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web страници, 

услуги на дизајнирање на web страни, работа 

на електронски информациски мрежи; 

консалтинг услуги и услуги на дизајн во 

областа на информативни технологии, 

компјутерско програмирање, 

телекомуникација, комуникациски мрежи, 

компјутеризирани комуникации, услуги на 

менаџмент на центри на податоци и 

глобални комуникациски мрежи; 

обезбедување услуги на центри на податоци; 

хостирање (хостинг), складирање и 

одржување на web сајтови, web центри, 

електронска пошта, електронски групи, лист 

сервери како и на дигитална содржина и 

податоци на трети лица; услуги на 

провајдери на апликативни услуги (АСП), 

имено, хостирање компјутерски софтверски 

апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа 

на компјутеризирани комуникации и мрежи 

наподатоци; обезбедување на информации 

во областа на мрежни услуги на 

компјутеризирани комуникации и услуги на 

центри на податоци  

 

(210) TM  2017/278 (220) 10/03/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(531) 27.05.15 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање изложби) 

во комерцијални или рекламни цели, 

изнајмување рекламен простор, изнајмување 

уреднички апарати, изнајнување рекламен 

материјал, изработка на такси, изводи од 

сметка (изработка на изводи од сметка), 

јавно мислење (испитување на јавното 

мислење), објавување рекламни текстови, 

огласување /рекламирање/, организирање 

дејности (советување за организирање на 

дејностите), плакатирање /огласување/, 

преписи на соопштенија, промоција 

/продажба за трето лице/, пропагандни 

дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, 

проверка на сметки, рекламирање по пат на 
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радио, рекламирање по пат на телевизија, 

рекламни огласи (ширење на рекламни 

огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за 

телефонско одговарање/за отсутни 

претплатници/, ширење рекламен материјал 

/трактати, проспекти, печатени примероци/  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос на 

глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; услуги на 

лична комуникација; услуги на пејџери; 

лизинг телекомуникациски опреми, 

напојувања и системи; услуги на електронска 

пошта; услуги на телевизиски пренос; 

обезбедување вести и информации по пат на 

телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска мрежа; 

обезбедување мултикориснички 

интерактивен пристап на глобална 

комуникациска мрежа; пренос и емитирање 

на сите видови аудио и видео програми по 

пат на телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа, главни (стожерни) 

интернет услуги, имено, брза линија или 

сериски врски кои ствараат главен премин во 

рамките на мрежата; видео и аудио 

телеконференции по пат на интернет, услуги 

на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги 

на дигитални мрежи на интегрирани услуги 

(ИСДН), интернет протокол (ИП) на 

комуникациски услуги, услуги на виртуелна 

приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна 

линија; обезбедување услуги на 

телекомуникациски мрежни премини и услуги 

на поврзување со протокол на пренос на 

рамка заради пренос на податоци; услуги на 

пренос на пакет од електронски податоци; 

услуги на комутација на гласот, податоци, 

видео и мултимедиа; овозможување 

телекомуникациско поврзување на интернет 

и на други компјутеризирани комуникации, 

податоци и безжична мрежа; обезбедување 

мултикориснички пристап на безжична 

комуникациска мрежа; обезбедување факс 

услуги; обезбедување услуги на складирање 

на електронски податоци за трети лица; 

телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за 

поврзување независни телекомуникациски и 

компјутерски мрежи заради поделба на 

интернет сообраќајот; услуги на говорна 

пошта; телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување бесплатни услуги и услуги на 

насочување на повиците; услуги на центрите 

за пораки во вид на телефонски говорни 

пораки; услуги на видео и аудио 

конференции и конференции на телефонски 

податоци; безжични телекомуникациски 

услуги, имено, безжичен пренос на звук и 

податоци; телекомуникациски услуги, имено 

обезбедување глас по пат на интернет 

протокол; обезбедување мрежен пристап со 

цел на размена на интернет сообраќајот 

помеѓу преносници на интернет сообраќајот; 

услуги на електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web страници, 

услуги на дизајнирање на web страни, работа 

на електронски информациски мрежи; 

консалтинг услуги и услуги на дизајн во 

областа на информативни технологии, 

компјутерско програмирање, 

телекомуникација, комуникациски мрежи, 

компјутеризирани комуникации, услуги на 

менаџмент на центри на податоци и 

глобални комуникациски мрежи; 

обезбедување услуги на центри на податоци; 

хостирање (хостинг), складирање и 

одржување на web сајтови, web центри, 

електронска пошта, електронски групи, лист 

сервери како и на дигитална содржина и 

податоци на трети лица; услуги на 

провајдери на апликативни услуги (АСП), 
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имено, хостирање компјутерски софтверски 

апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа 

на компјутеризирани комуникации и мрежи 

наподатоци; обезбедување на информации 

во областа на мрежни услуги на 

компјутеризирани комуникации и услуги на 

центри на податоци  

 

(210) TM  2017/279 (220) 10/03/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(531) 27.05.15 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање изложби) 

во комерцијални или рекламни цели, 

изнајмување рекламен простор, изнајмување 

уреднички апарати, изнајнување рекламен 

материјал, изработка на такси, изводи од 

сметка (изработка на изводи од сметка), 

јавно мислење (испитување на јавното 

мислење), објавување рекламни текстови, 

огласување /рекламирање/, организирање 

дејности (советување за организирање на 

дејностите), плакатирање /огласување/, 

преписи на соопштенија, промоција 

/продажба за трето лице/, пропагандни 

дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, 

проверка на сметки, рекламирање по пат на 

радио, рекламирање по пат на телевизија, 

рекламни огласи (ширење на рекламни 

огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за 

телефонско одговарање/за отсутни 

претплатници/, ширење рекламен материјал 

/трактати, проспекти, печатени примероци/  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос на 

глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; услуги на 

лична комуникација; услуги на пејџери; 

лизинг телекомуникациски опреми, 

напојувања и системи; услуги на електронска 

пошта; услуги на телевизиски пренос; 

обезбедување вести и информации по пат на 

телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска мрежа; 

обезбедување мултикориснички 

интерактивен пристап на глобална 

комуникациска мрежа; пренос и емитирање 

на сите видови аудио и видео програми по 

пат на телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа, главни (стожерни) 

интернет услуги, имено, брза линија или 

сериски врски кои ствараат главен премин во 

рамките на мрежата; видео и аудио 

телеконференции по пат на интернет, услуги 

на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги 

на дигитални мрежи на интегрирани услуги 

(ИСДН), интернет протокол (ИП) на 

комуникациски услуги, услуги на виртуелна 

приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна 

линија; обезбедување услуги на 

телекомуникациски мрежни премини и услуги 

на поврзување со протокол на пренос на 

рамка заради пренос на податоци; услуги на 
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пренос на пакет од електронски податоци; 

услуги на комутација на гласот, податоци, 

видео и мултимедиа; овозможување 

телекомуникациско поврзување на интернет 

и на други компјутеризирани комуникации, 

податоци и безжична мрежа; обезбедување 

мултикориснички пристап на безжична 

комуникациска мрежа; обезбедување факс 

услуги; обезбедување услуги на складирање 

на електронски податоци за трети лица; 

телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за 

поврзување независни телекомуникациски и 

компјутерски мрежи заради поделба на 

интернет сообраќајот; услуги на говорна 

пошта; телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување бесплатни услуги и услуги на 

насочување на повиците; услуги на центрите 

за пораки во вид на телефонски говорни 

пораки; услуги на видео и аудио 

конференции и конференции на телефонски 

податоци; безжични телекомуникациски 

услуги, имено, безжичен пренос на звук и 

податоци; телекомуникациски услуги, имено 

обезбедување глас по пат на интернет 

протокол; обезбедување мрежен пристап со 

цел на размена на интернет сообраќајот 

помеѓу преносници на интернет сообраќајот; 

услуги на електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web страници, 

услуги на дизајнирање на web страни, работа 

на електронски информациски мрежи; 

консалтинг услуги и услуги на дизајн во 

областа на информативни технологии, 

компјутерско програмирање, 

телекомуникација, комуникациски мрежи, 

компјутеризирани комуникации, услуги на 

менаџмент на центри на податоци и 

глобални комуникациски мрежи; 

обезбедување услуги на центри на податоци; 

хостирање (хостинг), складирање и 

одржување на web сајтови, web центри, 

електронска пошта, електронски групи, лист 

сервери како и на дигитална содржина и 

податоци на трети лица; услуги на 

провајдери на апликативни услуги (АСП), 

имено, хостирање компјутерски софтверски 

апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа 

на компјутеризирани комуникации и мрежи 

наподатоци; обезбедување на информации 

во областа на мрежни услуги на 

компјутеризирани комуникации и услуги на 

центри на податоци  

 

(210) TM  2017/280 (220) 10/03/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(531) 27.05.15 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање изложби) 

во комерцијални или рекламни цели, 

изнајмување рекламен простор, изнајмување 

уреднички апарати, изнајнување рекламен 

материјал, изработка на такси, изводи од 

сметка (изработка на изводи од сметка), 

јавно мислење (испитување на јавното 

мислење), објавување рекламни текстови, 

огласување /рекламирање/, организирање 
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дејности (советување за организирање на 

дејностите), плакатирање /огласување/, 

преписи на соопштенија, промоција 

/продажба за трето лице/, пропагандни 

дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, 

проверка на сметки, рекламирање по пат на 

радио, рекламирање по пат на телевизија, 

рекламни огласи (ширење на рекламни 

огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за 

телефонско одговарање/за отсутни 

претплатници/, ширење рекламен материјал 

/трактати, проспекти, печатени примероци/  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос на 

глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; услуги на 

лична комуникација; услуги на пејџери; 

лизинг телекомуникациски опреми, 

напојувања и системи; услуги на електронска 

пошта; услуги на телевизиски пренос; 

обезбедување вести и информации по пат на 

телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска мрежа; 

обезбедување мултикориснички 

интерактивен пристап на глобална 

комуникациска мрежа; пренос и емитирање 

на сите видови аудио и видео програми по 

пат на телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа, главни (стожерни) 

интернет услуги, имено, брза линија или 

сериски врски кои ствараат главен премин во 

рамките на мрежата; видео и аудио 

телеконференции по пат на интернет, услуги 

на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги 

на дигитални мрежи на интегрирани услуги 

(ИСДН), интернет протокол (ИП) на 

комуникациски услуги, услуги на виртуелна 

приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна 

линија; обезбедување услуги на 

телекомуникациски мрежни премини и услуги 

на поврзување со протокол на пренос на 

рамка заради пренос на податоци; услуги на 

пренос на пакет од електронски податоци; 

услуги на комутација на гласот, податоци, 

видео и мултимедиа; овозможување 

телекомуникациско поврзување на интернет 

и на други компјутеризирани комуникации, 

податоци и безжична мрежа; обезбедување 

мултикориснички пристап на безжична 

комуникациска мрежа; обезбедување факс 

услуги; обезбедување услуги на складирање 

на електронски податоци за трети лица; 

телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за 

поврзување независни телекомуникациски и 

компјутерски мрежи заради поделба на 

интернет сообраќајот; услуги на говорна 

пошта; телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување бесплатни услуги и услуги на 

насочување на повиците; услуги на центрите 

за пораки во вид на телефонски говорни 

пораки; услуги на видео и аудио 

конференции и конференции на телефонски 

податоци; безжични телекомуникациски 

услуги, имено, безжичен пренос на звук и 

податоци; телекомуникациски услуги, имено 

обезбедување глас по пат на интернет 

протокол; обезбедување мрежен пристап со 

цел на размена на интернет сообраќајот 

помеѓу преносници на интернет сообраќајот; 

услуги на електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web страници, 

услуги на дизајнирање на web страни, работа 

на електронски информациски мрежи; 

консалтинг услуги и услуги на дизајн во 

областа на информативни технологии, 

компјутерско програмирање, 

телекомуникација, комуникациски мрежи, 

компјутеризирани комуникации, услуги на 

менаџмент на центри на податоци и 

глобални комуникациски мрежи; 

обезбедување услуги на центри на податоци; 
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хостирање (хостинг), складирање и 

одржување на web сајтови, web центри, 

електронска пошта, електронски групи, лист 

сервери како и на дигитална содржина и 

податоци на трети лица; услуги на 

провајдери на апликативни услуги (АСП), 

имено, хостирање компјутерски софтверски 

апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа 

на компјутеризирани комуникации и мрежи 

наподатоци; обезбедување на информации 

во областа на мрежни услуги на 

компјутеризирани комуникации и услуги на 

центри на податоци  

 

(210) TM  2017/281 (220) 10/03/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(531) 27.05.15 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање изложби) 

во комерцијални или рекламни цели, 

изнајмување рекламен простор, изнајмување 

уреднички апарати, изнајнување рекламен 

материјал, изработка на такси, изводи од 

сметка (изработка на изводи од сметка), 

јавно мислење (испитување на јавното 

мислење), објавување рекламни текстови, 

огласување /рекламирање/, организирање 

дејности (советување за организирање на 

дејностите), плакатирање /огласување/, 

преписи на соопштенија, промоција 

/продажба за трето лице/, пропагандни 

дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, 

проверка на сметки, рекламирање по пат на 

радио, рекламирање по пат на телевизија, 

рекламни огласи (ширење на рекламни 

огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за 

телефонско одговарање/за отсутни 

претплатници/, ширење рекламен материјал 

/трактати, проспекти, печатени примероци/  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос на 

глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; услуги на 

лична комуникација; услуги на пејџери; 

лизинг телекомуникациски опреми, 

напојувања и системи; услуги на електронска 

пошта; услуги на телевизиски пренос; 

обезбедување вести и информации по пат на 

телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска мрежа; 

обезбедување мултикориснички 

интерактивен пристап на глобална 

комуникациска мрежа; пренос и емитирање 

на сите видови аудио и видео програми по 

пат на телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа, главни (стожерни) 

интернет услуги, имено, брза линија или 

сериски врски кои ствараат главен премин во 

рамките на мрежата; видео и аудио 

телеконференции по пат на интернет, услуги 

на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги 

на дигитални мрежи на интегрирани услуги 

(ИСДН), интернет протокол (ИП) на 

комуникациски услуги, услуги на виртуелна 
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приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна 

линија; обезбедување услуги на 

телекомуникациски мрежни премини и услуги 

на поврзување со протокол на пренос на 

рамка заради пренос на податоци; услуги на 

пренос на пакет од електронски податоци; 

услуги на комутација на гласот, податоци, 

видео и мултимедиа; овозможување 

телекомуникациско поврзување на интернет 

и на други компјутеризирани комуникации, 

податоци и безжична мрежа; обезбедување 

мултикориснички пристап на безжична 

комуникациска мрежа; обезбедување факс 

услуги; обезбедување услуги на складирање 

на електронски податоци за трети лица; 

телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за 

поврзување независни телекомуникациски и 

компјутерски мрежи заради поделба на 

интернет сообраќајот; услуги на говорна 

пошта; телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување бесплатни услуги и услуги на 

насочување на повиците; услуги на центрите 

за пораки во вид на телефонски говорни 

пораки; услуги на видео и аудио 

конференции и конференции на телефонски 

податоци; безжични телекомуникациски 

услуги, имено, безжичен пренос на звук и 

податоци; телекомуникациски услуги, имено 

обезбедување глас по пат на интернет 

протокол; обезбедување мрежен пристап со 

цел на размена на интернет сообраќајот 

помеѓу преносници на интернет сообраќајот; 

услуги на електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web страници, 

услуги на дизајнирање на web страни, работа 

на електронски информациски мрежи; 

консалтинг услуги и услуги на дизајн во 

областа на информативни технологии, 

компјутерско програмирање, 

телекомуникација, комуникациски мрежи, 

компјутеризирани комуникации, услуги на 

менаџмент на центри на податоци и 

глобални комуникациски мрежи; 

обезбедување услуги на центри на податоци; 

хостирање (хостинг), складирање и 

одржување на web сајтови, web центри, 

електронска пошта, електронски групи, лист 

сервери како и на дигитална содржина и 

податоци на трети лица; услуги на 

провајдери на апликативни услуги (АСП), 

имено, хостирање компјутерски софтверски 

апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа 

на компјутеризирани комуникации и мрежи 

наподатоци; обезбедување на информации 

во областа на мрежни услуги на 

компјутеризирани комуникации и услуги на 

центри на податоци  

 

(210) TM  2017/282 (220) 10/03/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(531) 27.05.15 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање изложби) 

во комерцијални или рекламни цели, 

изнајмување рекламен простор, изнајмување 

уреднички апарати, изнајнување рекламен 

материјал, изработка на такси, изводи од 
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сметка (изработка на изводи од сметка), 

јавно мислење (испитување на јавното 

мислење), објавување рекламни текстови, 

огласување /рекламирање/, организирање 

дејности (советување за организирање на 

дејностите), плакатирање /огласување/, 

преписи на соопштенија, промоција 

/продажба за трето лице/, пропагандни 

дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, 

проверка на сметки, рекламирање по пат на 

радио, рекламирање по пат на телевизија, 

рекламни огласи (ширење на рекламни 

огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за 

телефонско одговарање/за отсутни 

претплатници/, ширење рекламен материјал 

/трактати, проспекти, печатени примероци/  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос на 

глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; услуги на 

лична комуникација; услуги на пејџери; 

лизинг телекомуникациски опреми, 

напојувања и системи; услуги на електронска 

пошта; услуги на телевизиски пренос; 

обезбедување вести и информации по пат на 

телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска мрежа; 

обезбедување мултикориснички 

интерактивен пристап на глобална 

комуникациска мрежа; пренос и емитирање 

на сите видови аудио и видео програми по 

пат на телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа, главни (стожерни) 

интернет услуги, имено, брза линија или 

сериски врски кои ствараат главен премин во 

рамките на мрежата; видео и аудио 

телеконференции по пат на интернет, услуги 

на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги 

на дигитални мрежи на интегрирани услуги 

(ИСДН), интернет протокол (ИП) на 

комуникациски услуги, услуги на виртуелна 

приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна 

линија; обезбедување услуги на 

телекомуникациски мрежни премини и услуги 

на поврзување со протокол на пренос на 

рамка заради пренос на податоци; услуги на 

пренос на пакет од електронски податоци; 

услуги на комутација на гласот, податоци, 

видео и мултимедиа; овозможување 

телекомуникациско поврзување на интернет 

и на други компјутеризирани комуникации, 

податоци и безжична мрежа; обезбедување 

мултикориснички пристап на безжична 

комуникациска мрежа; обезбедување факс 

услуги; обезбедување услуги на складирање 

на електронски податоци за трети лица; 

телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за 

поврзување независни телекомуникациски и 

компјутерски мрежи заради поделба на 

интернет сообраќајот; услуги на говорна 

пошта; телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување бесплатни услуги и услуги на 

насочување на повиците; услуги на центрите 

за пораки во вид на телефонски говорни 

пораки; услуги на видео и аудио 

конференции и конференции на телефонски 

податоци; безжични телекомуникациски 

услуги, имено, безжичен пренос на звук и 

податоци; телекомуникациски услуги, имено 

обезбедување глас по пат на интернет 

протокол; обезбедување мрежен пристап со 

цел на размена на интернет сообраќајот 

помеѓу преносници на интернет сообраќајот; 

услуги на електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web страници, 

услуги на дизајнирање на web страни, работа 

на електронски информациски мрежи; 

консалтинг услуги и услуги на дизајн во 

областа на информативни технологии, 

компјутерско програмирање, 

телекомуникација, комуникациски мрежи, 
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компјутеризирани комуникации, услуги на 

менаџмент на центри на податоци и 

глобални комуникациски мрежи; 

обезбедување услуги на центри на податоци; 

хостирање (хостинг), складирање и 

одржување на web сајтови, web центри, 

електронска пошта, електронски групи, лист 

сервери како и на дигитална содржина и 

податоци на трети лица; услуги на 

провајдери на апликативни услуги (АСП), 

имено, хостирање компјутерски софтверски 

апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа 

на компјутеризирани комуникации и мрежи 

наподатоци; обезбедување на информации 

во областа на мрежни услуги на 

компјутеризирани комуникации и услуги на 

центри на податоци  

 

(210) TM  2017/283 (220) 10/03/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(531) 27.05.15 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање изложби) 

во комерцијални или рекламни цели, 

изнајмување рекламен простор, изнајмување 

уреднички апарати, изнајнување рекламен 

материјал, изработка на такси, изводи од 

сметка (изработка на изводи од сметка), 

јавно мислење (испитување на јавното 

мислење), објавување рекламни текстови, 

огласување /рекламирање/, организирање 

дејности (советување за организирање на 

дејностите), плакатирање /огласување/, 

преписи на соопштенија, промоција 

/продажба за трето лице/, пропагандни 

дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, 

проверка на сметки, рекламирање по пат на 

радио, рекламирање по пат на телевизија, 

рекламни огласи (ширење на рекламни 

огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за 

телефонско одговарање/за отсутни 

претплатници/, ширење рекламен материјал 

/трактати, проспекти, печатени примероци/  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос на 

глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; услуги на 

лична комуникација; услуги на пејџери; 

лизинг телекомуникациски опреми, 

напојувања и системи; услуги на електронска 

пошта; услуги на телевизиски пренос; 

обезбедување вести и информации по пат на 

телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска мрежа; 

обезбедување мултикориснички 

интерактивен пристап на глобална 

комуникациска мрежа; пренос и емитирање 

на сите видови аудио и видео програми по 

пат на телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа, главни (стожерни) 

интернет услуги, имено, брза линија или 

сериски врски кои ствараат главен премин во 

рамките на мрежата; видео и аудио 

телеконференции по пат на интернет, услуги 
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на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги 

на дигитални мрежи на интегрирани услуги 

(ИСДН), интернет протокол (ИП) на 

комуникациски услуги, услуги на виртуелна 

приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна 

линија; обезбедување услуги на 

телекомуникациски мрежни премини и услуги 

на поврзување со протокол на пренос на 

рамка заради пренос на податоци; услуги на 

пренос на пакет од електронски податоци; 

услуги на комутација на гласот, податоци, 

видео и мултимедиа; овозможување 

телекомуникациско поврзување на интернет 

и на други компјутеризирани комуникации, 

податоци и безжична мрежа; обезбедување 

мултикориснички пристап на безжична 

комуникациска мрежа; обезбедување факс 

услуги; обезбедување услуги на складирање 

на електронски податоци за трети лица; 

телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за 

поврзување независни телекомуникациски и 

компјутерски мрежи заради поделба на 

интернет сообраќајот; услуги на говорна 

пошта; телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување бесплатни услуги и услуги на 

насочување на повиците; услуги на центрите 

за пораки во вид на телефонски говорни 

пораки; услуги на видео и аудио 

конференции и конференции на телефонски 

податоци; безжични телекомуникациски 

услуги, имено, безжичен пренос на звук и 

податоци; телекомуникациски услуги, имено 

обезбедување глас по пат на интернет 

протокол; обезбедување мрежен пристап со 

цел на размена на интернет сообраќајот 

помеѓу преносници на интернет сообраќајот; 

услуги на електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web страници, 

услуги на дизајнирање на web страни, работа 

на електронски информациски мрежи; 

консалтинг услуги и услуги на дизајн во 

областа на информативни технологии, 

компјутерско програмирање, 

телекомуникација, комуникациски мрежи, 

компјутеризирани комуникации, услуги на 

менаџмент на центри на податоци и 

глобални комуникациски мрежи; 

обезбедување услуги на центри на податоци; 

хостирање (хостинг), складирање и 

одржување на web сајтови, web центри, 

електронска пошта, електронски групи, лист 

сервери како и на дигитална содржина и 

податоци на трети лица; услуги на 

провајдери на апликативни услуги (АСП), 

имено, хостирање компјутерски софтверски 

апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа 

на компјутеризирани комуникации и мрежи 

наподатоци; обезбедување на информации 

во областа на мрежни услуги на 

компјутеризирани комуникации и услуги на 

центри на податоци  

 

(210) TM  2017/284 (220) 10/03/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(531) 27.05.15 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање изложби) 



 

 

Т р г о в с к и  м а р к и    207 | С т р а н а  
 

31 Октомври  2017 Гласник Бр.5/2017  

во комерцијални или рекламни цели, 

изнајмување рекламен простор, изнајмување 

уреднички апарати, изнајнување рекламен 

материјал, изработка на такси, изводи од 

сметка (изработка на изводи од сметка), 

јавно мислење (испитување на јавното 

мислење), објавување рекламни текстови, 

огласување /рекламирање/, организирање 

дејности (советување за организирање на 

дејностите), плакатирање /огласување/, 

преписи на соопштенија, промоција 

/продажба за трето лице/, пропагандни 

дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, 

проверка на сметки, рекламирање по пат на 

радио, рекламирање по пат на телевизија, 

рекламни огласи (ширење на рекламни 

огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за 

телефонско одговарање/за отсутни 

претплатници/, ширење рекламен материјал 

/трактати, проспекти, печатени примероци/  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос на 

глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; услуги на 

лична комуникација; услуги на пејџери; 

лизинг телекомуникациски опреми, 

напојувања и системи; услуги на електронска 

пошта; услуги на телевизиски пренос; 

обезбедување вести и информации по пат на 

телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска мрежа; 

обезбедување мултикориснички 

интерактивен пристап на глобална 

комуникациска мрежа; пренос и емитирање 

на сите видови аудио и видео програми по 

пат на телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа, главни (стожерни) 

интернет услуги, имено, брза линија или 

сериски врски кои ствараат главен премин во 

рамките на мрежата; видео и аудио 

телеконференции по пат на интернет, услуги 

на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги 

на дигитални мрежи на интегрирани услуги 

(ИСДН), интернет протокол (ИП) на 

комуникациски услуги, услуги на виртуелна 

приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна 

линија; обезбедување услуги на 

телекомуникациски мрежни премини и услуги 

на поврзување со протокол на пренос на 

рамка заради пренос на податоци; услуги на 

пренос на пакет од електронски податоци; 

услуги на комутација на гласот, податоци, 

видео и мултимедиа; овозможување 

телекомуникациско поврзување на интернет 

и на други компјутеризирани комуникации, 

податоци и безжична мрежа; обезбедување 

мултикориснички пристап на безжична 

комуникациска мрежа; обезбедување факс 

услуги; обезбедување услуги на складирање 

на електронски податоци за трети лица; 

телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за 

поврзување независни телекомуникациски и 

компјутерски мрежи заради поделба на 

интернет сообраќајот; услуги на говорна 

пошта; телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување бесплатни услуги и услуги на 

насочување на повиците; услуги на центрите 

за пораки во вид на телефонски говорни 

пораки; услуги на видео и аудио 

конференции и конференции на телефонски 

податоци; безжични телекомуникациски 

услуги, имено, безжичен пренос на звук и 

податоци; телекомуникациски услуги, имено 

обезбедување глас по пат на интернет 

протокол; обезбедување мрежен пристап со 

цел на размена на интернет сообраќајот 

помеѓу преносници на интернет сообраќајот; 

услуги на електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web страници, 

услуги на дизајнирање на web страни, работа 

на електронски информациски мрежи; 
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консалтинг услуги и услуги на дизајн во 

областа на информативни технологии, 

компјутерско програмирање, 

телекомуникација, комуникациски мрежи, 

компјутеризирани комуникации, услуги на 

менаџмент на центри на податоци и 

глобални комуникациски мрежи; 

обезбедување услуги на центри на податоци; 

хостирање (хостинг), складирање и 

одржување на web сајтови, web центри, 

електронска пошта, електронски групи, лист 

сервери како и на дигитална содржина и 

податоци на трети лица; услуги на 

провајдери на апликативни услуги (АСП), 

имено, хостирање компјутерски софтверски 

апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа 

на компјутеризирани комуникации и мрежи 

наподатоци; обезбедување на информации 

во областа на мрежни услуги на 

компјутеризирани комуникации и услуги на 

центри на податоци  

 

(210) TM  2017/285 (220) 10/03/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(531) 27.05.15 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање изложби) 

во комерцијални или рекламни цели, 

изнајмување рекламен простор, изнајмување 

уреднички апарати, изнајнување рекламен 

материјал, изработка на такси, изводи од 

сметка (изработка на изводи од сметка), 

јавно мислење (испитување на јавното 

мислење), објавување рекламни текстови, 

огласување /рекламирање/, организирање 

дејности (советување за организирање на 

дејностите), плакатирање /огласување/, 

преписи на соопштенија, промоција 

/продажба за трето лице/, пропагандни 

дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, 

проверка на сметки, рекламирање по пат на 

радио, рекламирање по пат на телевизија, 

рекламни огласи (ширење на рекламни 

огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за 

телефонско одговарање/за отсутни 

претплатници/, ширење рекламен материјал 

/трактати, проспекти, печатени примероци/  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос на 

глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; услуги на 

лична комуникација; услуги на пејџери; 

лизинг телекомуникациски опреми, 

напојувања и системи; услуги на електронска 

пошта; услуги на телевизиски пренос; 

обезбедување вести и информации по пат на 

телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска мрежа; 

обезбедување мултикориснички 

интерактивен пристап на глобална 

комуникациска мрежа; пренос и емитирање 

на сите видови аудио и видео програми по 

пат на телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа, главни (стожерни) 
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интернет услуги, имено, брза линија или 

сериски врски кои ствараат главен премин во 

рамките на мрежата; видео и аудио 

телеконференции по пат на интернет, услуги 

на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги 

на дигитални мрежи на интегрирани услуги 

(ИСДН), интернет протокол (ИП) на 

комуникациски услуги, услуги на виртуелна 

приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна 

линија; обезбедување услуги на 

телекомуникациски мрежни премини и услуги 

на поврзување со протокол на пренос на 

рамка заради пренос на податоци; услуги на 

пренос на пакет од електронски податоци; 

услуги на комутација на гласот, податоци, 

видео и мултимедиа; овозможување 

телекомуникациско поврзување на интернет 

и на други компјутеризирани комуникации, 

податоци и безжична мрежа; обезбедување 

мултикориснички пристап на безжична 

комуникациска мрежа; обезбедување факс 

услуги; обезбедување услуги на складирање 

на електронски податоци за трети лица; 

телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за 

поврзување независни телекомуникациски и 

компјутерски мрежи заради поделба на 

интернет сообраќајот; услуги на говорна 

пошта; телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување бесплатни услуги и услуги на 

насочување на повиците; услуги на центрите 

за пораки во вид на телефонски говорни 

пораки; услуги на видео и аудио 

конференции и конференции на телефонски 

податоци; безжични телекомуникациски 

услуги, имено, безжичен пренос на звук и 

податоци; телекомуникациски услуги, имено 

обезбедување глас по пат на интернет 

протокол; обезбедување мрежен пристап со 

цел на размена на интернет сообраќајот 

помеѓу преносници на интернет сообраќајот; 

услуги на електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web страници, 

услуги на дизајнирање на web страни, работа 

на електронски информациски мрежи; 

консалтинг услуги и услуги на дизајн во 

областа на информативни технологии, 

компјутерско програмирање, 

телекомуникација, комуникациски мрежи, 

компјутеризирани комуникации, услуги на 

менаџмент на центри на податоци и 

глобални комуникациски мрежи; 

обезбедување услуги на центри на податоци; 

хостирање (хостинг), складирање и 

одржување на web сајтови, web центри, 

електронска пошта, електронски групи, лист 

сервери како и на дигитална содржина и 

податоци на трети лица; услуги на 

провајдери на апликативни услуги (АСП), 

имено, хостирање компјутерски софтверски 

апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа 

на компјутеризирани комуникации и мрежи 

наподатоци; обезбедување на информации 

во областа на мрежни услуги на 

компјутеризирани комуникации и услуги на 

центри на податоци  

 

(210) TM  2017/286 (220) 10/03/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Друштво за комуникациски услуги 
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Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  
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(540)  

 
(531) 27.05.15 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање изложби) 

во комерцијални или рекламни цели, 

изнајмување рекламен простор, изнајмување 

уреднички апарати, изнајнување рекламен 

материјал, изработка на такси, изводи од 

сметка (изработка на изводи од сметка), 

јавно мислење (испитување на јавното 

мислење), објавување рекламни текстови, 

огласување /рекламирање/, организирање 

дејности (советување за организирање на 

дејностите), плакатирање /огласување/, 

преписи на соопштенија, промоција 

/продажба за трето лице/, пропагандни 

дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, 

проверка на сметки, рекламирање по пат на 

радио, рекламирање по пат на телевизија, 

рекламни огласи (ширење на рекламни 

огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за 

телефонско одговарање/за отсутни 

претплатници/, ширење рекламен материјал 

/трактати, проспекти, печатени примероци/  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос на 

глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; услуги на 

лична комуникација; услуги на пејџери; 

лизинг телекомуникациски опреми, 

напојувања и системи; услуги на електронска 

пошта; услуги на телевизиски пренос; 

обезбедување вести и информации по пат на 

телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска мрежа; 

обезбедување мултикориснички 

интерактивен пристап на глобална 

комуникациска мрежа; пренос и емитирање 

на сите видови аудио и видео програми по 

пат на телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа, главни (стожерни) 

интернет услуги, имено, брза линија или 

сериски врски кои ствараат главен премин во 

рамките на мрежата; видео и аудио 

телеконференции по пат на интернет, услуги 

на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги 

на дигитални мрежи на интегрирани услуги 

(ИСДН), интернет протокол (ИП) на 

комуникациски услуги, услуги на виртуелна 

приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна 

линија; обезбедување услуги на 

телекомуникациски мрежни премини и услуги 

на поврзување со протокол на пренос на 

рамка заради пренос на податоци; услуги на 

пренос на пакет од електронски податоци; 

услуги на комутација на гласот, податоци, 

видео и мултимедиа; овозможување 

телекомуникациско поврзување на интернет 

и на други компјутеризирани комуникации, 

податоци и безжична мрежа; обезбедување 

мултикориснички пристап на безжична 

комуникациска мрежа; обезбедување факс 

услуги; обезбедување услуги на складирање 

на електронски податоци за трети лица; 

телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за 

поврзување независни телекомуникациски и 

компјутерски мрежи заради поделба на 

интернет сообраќајот; услуги на говорна 

пошта; телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување бесплатни услуги и услуги на 

насочување на повиците; услуги на центрите 

за пораки во вид на телефонски говорни 

пораки; услуги на видео и аудио 

конференции и конференции на телефонски 

податоци; безжични телекомуникациски 

услуги, имено, безжичен пренос на звук и 

податоци; телекомуникациски услуги, имено 

обезбедување глас по пат на интернет 

протокол; обезбедување мрежен пристап со 

цел на размена на интернет сообраќајот 
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помеѓу преносници на интернет сообраќајот; 

услуги на електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web страници, 

услуги на дизајнирање на web страни, работа 

на електронски информациски мрежи; 

консалтинг услуги и услуги на дизајн во 

областа на информативни технологии, 

компјутерско програмирање, 

телекомуникација, комуникациски мрежи, 

компјутеризирани комуникации, услуги на 

менаџмент на центри на податоци и 

глобални комуникациски мрежи; 

обезбедување услуги на центри на податоци; 

хостирање (хостинг), складирање и 

одржување на web сајтови, web центри, 

електронска пошта, електронски групи, лист 

сервери како и на дигитална содржина и 

податоци на трети лица; услуги на 

провајдери на апликативни услуги (АСП), 

имено, хостирање компјутерски софтверски 

апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа 

на компјутеризирани комуникации и мрежи 

наподатоци; обезбедување на информации 

во областа на мрежни услуги на 

компјутеризирани комуникации и услуги на 

центри на податоци  

 

(210) TM  2017/287 (220) 10/03/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(531) 27.05.15 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање изложби) 

во комерцијални или рекламни цели, 

изнајмување рекламен простор, изнајмување 

уреднички апарати, изнајнување рекламен 

материјал, изработка на такси, изводи од 

сметка (изработка на изводи од сметка), 

јавно мислење (испитување на јавното 

мислење), објавување рекламни текстови, 

огласување /рекламирање/, организирање 

дејности (советување за организирање на 

дејностите), плакатирање /огласување/, 

преписи на соопштенија, промоција 

/продажба за трето лице/, пропагандни 

дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, 

проверка на сметки, рекламирање по пат на 

радио, рекламирање по пат на телевизија, 

рекламни огласи (ширење на рекламни 

огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за 

телефонско одговарање/за отсутни 

претплатници/, ширење рекламен материјал 

/трактати, проспекти, печатени примероци/  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос на 

глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; услуги на 

лична комуникација; услуги на пејџери; 

лизинг телекомуникациски опреми, 

напојувања и системи; услуги на електронска 

пошта; услуги на телевизиски пренос; 

обезбедување вести и информации по пат на 

телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска мрежа; 
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обезбедување мултикориснички 

интерактивен пристап на глобална 

комуникациска мрежа; пренос и емитирање 

на сите видови аудио и видео програми по 

пат на телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа, главни (стожерни) 

интернет услуги, имено, брза линија или 

сериски врски кои ствараат главен премин во 

рамките на мрежата; видео и аудио 

телеконференции по пат на интернет, услуги 

на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги 

на дигитални мрежи на интегрирани услуги 

(ИСДН), интернет протокол (ИП) на 

комуникациски услуги, услуги на виртуелна 

приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна 

линија; обезбедување услуги на 

телекомуникациски мрежни премини и услуги 

на поврзување со протокол на пренос на 

рамка заради пренос на податоци; услуги на 

пренос на пакет од електронски податоци; 

услуги на комутација на гласот, податоци, 

видео и мултимедиа; овозможување 

телекомуникациско поврзување на интернет 

и на други компјутеризирани комуникации, 

податоци и безжична мрежа; обезбедување 

мултикориснички пристап на безжична 

комуникациска мрежа; обезбедување факс 

услуги; обезбедување услуги на складирање 

на електронски податоци за трети лица; 

телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за 

поврзување независни телекомуникациски и 

компјутерски мрежи заради поделба на 

интернет сообраќајот; услуги на говорна 

пошта; телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување бесплатни услуги и услуги на 

насочување на повиците; услуги на центрите 

за пораки во вид на телефонски говорни 

пораки; услуги на видео и аудио 

конференции и конференции на телефонски 

податоци; безжични телекомуникациски 

услуги, имено, безжичен пренос на звук и 

податоци; телекомуникациски услуги, имено 

обезбедување глас по пат на интернет 

протокол; обезбедување мрежен пристап со 

цел на размена на интернет сообраќајот 

помеѓу преносници на интернет сообраќајот; 

услуги на електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web страници, 

услуги на дизајнирање на web страни, работа 

на електронски информациски мрежи; 

консалтинг услуги и услуги на дизајн во 

областа на информативни технологии, 

компјутерско програмирање, 

телекомуникација, комуникациски мрежи, 

компјутеризирани комуникации, услуги на 

менаџмент на центри на податоци и 

глобални комуникациски мрежи; 

обезбедување услуги на центри на податоци; 

хостирање (хостинг), складирање и 

одржување на web сајтови, web центри, 

електронска пошта, електронски групи, лист 

сервери како и на дигитална содржина и 

податоци на трети лица; услуги на 

провајдери на апликативни услуги (АСП), 

имено, хостирање компјутерски софтверски 

апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа 

на компјутеризирани комуникации и мрежи 

наподатоци; обезбедување на информации 

во областа на мрежни услуги на 

компјутеризирани комуникации и услуги на 

центри на податоци  

 

(210) TM  2017/288 (220) 10/03/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  
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 (531) 27.05.15 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање изложби) 

во комерцијални или рекламни цели, 

изнајмување рекламен простор, изнајмување 

уреднички апарати, изнајнување рекламен 

материјал, изработка на такси, изводи од 

сметка (изработка на изводи од сметка), 

јавно мислење (испитување на јавното 

мислење), објавување рекламни текстови, 

огласување /рекламирање/, организирање 

дејности (советување за организирање на 

дејностите), плакатирање /огласување/, 

преписи на соопштенија, промоција 

/продажба за трето лице/, пропагандни 

дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, 

проверка на сметки, рекламирање по пат на 

радио, рекламирање по пат на телевизија, 

рекламни огласи (ширење на рекламни 

огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за 

телефонско одговарање/за отсутни 

претплатници/, ширење рекламен материјал 

/трактати, проспекти, печатени примероци/  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос на 

глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; услуги на 

лична комуникација; услуги на пејџери; 

лизинг телекомуникациски опреми, 

напојувања и системи; услуги на електронска 

пошта; услуги на телевизиски пренос; 

обезбедување вести и информации по пат на 

телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска мрежа; 

обезбедување мултикориснички 

интерактивен пристап на глобална 

комуникациска мрежа; пренос и емитирање 

на сите видови аудио и видео програми по 

пат на телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа, главни (стожерни) 

интернет услуги, имено, брза линија или 

сериски врски кои ствараат главен премин во 

рамките на мрежата; видео и аудио 

телеконференции по пат на интернет, услуги 

на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги 

на дигитални мрежи на интегрирани услуги 

(ИСДН), интернет протокол (ИП) на 

комуникациски услуги, услуги на виртуелна 

приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна 

линија; обезбедување услуги на 

телекомуникациски мрежни премини и услуги 

на поврзување со протокол на пренос на 

рамка заради пренос на податоци; услуги на 

пренос на пакет од електронски податоци; 

услуги на комутација на гласот, податоци, 

видео и мултимедиа; овозможување 

телекомуникациско поврзување на интернет 

и на други компјутеризирани комуникации, 

податоци и безжична мрежа; обезбедување 

мултикориснички пристап на безжична 

комуникациска мрежа; обезбедување факс 

услуги; обезбедување услуги на складирање 

на електронски податоци за трети лица; 

телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за 

поврзување независни телекомуникациски и 

компјутерски мрежи заради поделба на 

интернет сообраќајот; услуги на говорна 

пошта; телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување бесплатни услуги и услуги на 

насочување на повиците; услуги на центрите 

за пораки во вид на телефонски говорни 

пораки; услуги на видео и аудио 

конференции и конференции на телефонски 
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податоци; безжични телекомуникациски 

услуги, имено, безжичен пренос на звук и 

податоци; телекомуникациски услуги, имено 

обезбедување глас по пат на интернет 

протокол; обезбедување мрежен пристап со 

цел на размена на интернет сообраќајот 

помеѓу преносници на интернет сообраќајот; 

услуги на електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web страници, 

услуги на дизајнирање на web страни, работа 

на електронски информациски мрежи; 

консалтинг услуги и услуги на дизајн во 

областа на информативни технологии, 

компјутерско програмирање, 

телекомуникација, комуникациски мрежи, 

компјутеризирани комуникации, услуги на 

менаџмент на центри на податоци и 

глобални комуникациски мрежи; 

обезбедување услуги на центри на податоци; 

хостирање (хостинг), складирање и 

одржување на web сајтови, web центри, 

електронска пошта, електронски групи, лист 

сервери како и на дигитална содржина и 

податоци на трети лица; услуги на 

провајдери на апликативни услуги (АСП), 

имено, хостирање компјутерски софтверски 

апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа 

на компјутеризирани комуникации и мрежи 

наподатоци; обезбедување на информации 

во областа на мрежни услуги на 

компјутеризирани комуникации и услуги на 

центри на податоци  

 

(210) TM  2017/289 (220) 10/03/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(531) 27.05.15 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање изложби) 

во комерцијални или рекламни цели, 

изнајмување рекламен простор, изнајмување 

уреднички апарати, изнајнување рекламен 

материјал, изработка на такси, изводи од 

сметка (изработка на изводи од сметка), 

јавно мислење (испитување на јавното 

мислење), објавување рекламни текстови, 

огласување /рекламирање/, организирање 

дејности (советување за организирање на 

дејностите), плакатирање /огласување/, 

преписи на соопштенија, промоција 

/продажба за трето лице/, пропагандни 

дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, 

проверка на сметки, рекламирање по пат на 

радио, рекламирање по пат на телевизија, 

рекламни огласи (ширење на рекламни 

огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за 

телефонско одговарање/за отсутни 

претплатници/, ширење рекламен материјал 

/трактати, проспекти, печатени примероци/  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос на 

глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; услуги на 

лична комуникација; услуги на пејџери; 

лизинг телекомуникациски опреми, 

напојувања и системи; услуги на електронска 
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пошта; услуги на телевизиски пренос; 

обезбедување вести и информации по пат на 

телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска мрежа; 

обезбедување мултикориснички 

интерактивен пристап на глобална 

комуникациска мрежа; пренос и емитирање 

на сите видови аудио и видео програми по 

пат на телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа, главни (стожерни) 

интернет услуги, имено, брза линија или 

сериски врски кои ствараат главен премин во 

рамките на мрежата; видео и аудио 

телеконференции по пат на интернет, услуги 

на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги 

на дигитални мрежи на интегрирани услуги 

(ИСДН), интернет протокол (ИП) на 

комуникациски услуги, услуги на виртуелна 

приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна 

линија; обезбедување услуги на 

телекомуникациски мрежни премини и услуги 

на поврзување со протокол на пренос на 

рамка заради пренос на податоци; услуги на 

пренос на пакет од електронски податоци; 

услуги на комутација на гласот, податоци, 

видео и мултимедиа; овозможување 

телекомуникациско поврзување на интернет 

и на други компјутеризирани комуникации, 

податоци и безжична мрежа; обезбедување 

мултикориснички пристап на безжична 

комуникациска мрежа; обезбедување факс 

услуги; обезбедување услуги на складирање 

на електронски податоци за трети лица; 

телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за 

поврзување независни телекомуникациски и 

компјутерски мрежи заради поделба на 

интернет сообраќајот; услуги на говорна 

пошта; телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување бесплатни услуги и услуги на 

насочување на повиците; услуги на центрите 

за пораки во вид на телефонски говорни 

пораки; услуги на видео и аудио 

конференции и конференции на телефонски 

податоци; безжични телекомуникациски 

услуги, имено, безжичен пренос на звук и 

податоци; телекомуникациски услуги, имено 

обезбедување глас по пат на интернет 

протокол; обезбедување мрежен пристап со 

цел на размена на интернет сообраќајот 

помеѓу преносници на интернет сообраќајот; 

услуги на електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web страници, 

услуги на дизајнирање на web страни, работа 

на електронски информациски мрежи; 

консалтинг услуги и услуги на дизајн во 

областа на информативни технологии, 

компјутерско програмирање, 

телекомуникација, комуникациски мрежи, 

компјутеризирани комуникации, услуги на 

менаџмент на центри на податоци и 

глобални комуникациски мрежи; 

обезбедување услуги на центри на податоци; 

хостирање (хостинг), складирање и 

одржување на web сајтови, web центри, 

електронска пошта, електронски групи, лист 

сервери како и на дигитална содржина и 

податоци на трети лица; услуги на 

провајдери на апликативни услуги (АСП), 

имено, хостирање компјутерски софтверски 

апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа 

на компјутеризирани комуникации и мрежи 

наподатоци; обезбедување на информации 

во областа на мрежни услуги на 

компјутеризирани комуникации и услуги на 

центри на податоци  

 

(210) TM  2017/290 (220) 10/03/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 
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ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(531) 27.05.15 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање изложби) 

во комерцијални или рекламни цели, 

изнајмување рекламен простор, изнајмување 

уреднички апарати, изнајнување рекламен 

материјал, изработка на такси, изводи од 

сметка (изработка на изводи од сметка), 

јавно мислење (испитување на јавното 

мислење), објавување рекламни текстови, 

огласување /рекламирање/, организирање 

дејности (советување за организирање на 

дејностите), плакатирање /огласување/, 

преписи на соопштенија, промоција 

/продажба за трето лице/, пропагандни 

дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, 

проверка на сметки, рекламирање по пат на 

радио, рекламирање по пат на телевизија, 

рекламни огласи (ширење на рекламни 

огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за 

телефонско одговарање/за отсутни 

претплатници/, ширење рекламен материјал 

/трактати, проспекти, печатени примероци/  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос на 

глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; услуги на 

лична комуникација; услуги на пејџери; 

лизинг телекомуникациски опреми, 

напојувања и системи; услуги на електронска 

пошта; услуги на телевизиски пренос; 

обезбедување вести и информации по пат на 

телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска мрежа; 

обезбедување мултикориснички 

интерактивен пристап на глобална 

комуникациска мрежа; пренос и емитирање 

на сите видови аудио и видео програми по 

пат на телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа, главни (стожерни) 

интернет услуги, имено, брза линија или 

сериски врски кои ствараат главен премин во 

рамките на мрежата; видео и аудио 

телеконференции по пат на интернет, услуги 

на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги 

на дигитални мрежи на интегрирани услуги 

(ИСДН), интернет протокол (ИП) на 

комуникациски услуги, услуги на виртуелна 

приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна 

линија; обезбедување услуги на 

телекомуникациски мрежни премини и услуги 

на поврзување со протокол на пренос на 

рамка заради пренос на податоци; услуги на 

пренос на пакет од електронски податоци; 

услуги на комутација на гласот, податоци, 

видео и мултимедиа; овозможување 

телекомуникациско поврзување на интернет 

и на други компјутеризирани комуникации, 

податоци и безжична мрежа; обезбедување 

мултикориснички пристап на безжична 

комуникациска мрежа; обезбедување факс 

услуги; обезбедување услуги на складирање 

на електронски податоци за трети лица; 

телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за 

поврзување независни телекомуникациски и 

компјутерски мрежи заради поделба на 

интернет сообраќајот; услуги на говорна 
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пошта; телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување бесплатни услуги и услуги на 

насочување на повиците; услуги на центрите 

за пораки во вид на телефонски говорни 

пораки; услуги на видео и аудио 

конференции и конференции на телефонски 

податоци; безжични телекомуникациски 

услуги, имено, безжичен пренос на звук и 

податоци; телекомуникациски услуги, имено 

обезбедување глас по пат на интернет 

протокол; обезбедување мрежен пристап со 

цел на размена на интернет сообраќајот 

помеѓу преносници на интернет сообраќајот; 

услуги на електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web страници, 

услуги на дизајнирање на web страни, работа 

на електронски информациски мрежи; 

консалтинг услуги и услуги на дизајн во 

областа на информативни технологии, 

компјутерско програмирање, 

телекомуникација, комуникациски мрежи, 

компјутеризирани комуникации, услуги на 

менаџмент на центри на податоци и 

глобални комуникациски мрежи; 

обезбедување услуги на центри на податоци; 

хостирање (хостинг), складирање и 

одржување на web сајтови, web центри, 

електронска пошта, електронски групи, лист 

сервери како и на дигитална содржина и 

податоци на трети лица; услуги на 

провајдери на апликативни услуги (АСП), 

имено, хостирање компјутерски софтверски 

апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа 

на компјутеризирани комуникации и мрежи 

наподатоци; обезбедување на информации 

во областа на мрежни услуги на 

компјутеризирани комуникации и услуги на 

центри на податоци  

 

(210) TM  2017/291 (220) 10/03/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(531) 27.05.15 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање изложби) 

во комерцијални или рекламни цели, 

изнајмување рекламен простор, изнајмување 

уреднички апарати, изнајнување рекламен 

материјал, изработка на такси, изводи од 

сметка (изработка на изводи од сметка), 

јавно мислење (испитување на јавното 

мислење), објавување рекламни текстови, 

огласување /рекламирање/, организирање 

дејности (советување за организирање на 

дејностите), плакатирање /огласување/, 

преписи на соопштенија, промоција 

/продажба за трето лице/, пропагандни 

дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, 

проверка на сметки, рекламирање по пат на 

радио, рекламирање по пат на телевизија, 

рекламни огласи (ширење на рекламни 

огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за 

телефонско одговарање/за отсутни 

претплатници/, ширење рекламен материјал 

/трактати, проспекти, печатени примероци/  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос на 
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глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; услуги на 

лична комуникација; услуги на пејџери; 

лизинг телекомуникациски опреми, 

напојувања и системи; услуги на електронска 

пошта; услуги на телевизиски пренос; 

обезбедување вести и информации по пат на 

телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска мрежа; 

обезбедување мултикориснички 

интерактивен пристап на глобална 

комуникациска мрежа; пренос и емитирање 

на сите видови аудио и видео програми по 

пат на телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа, главни (стожерни) 

интернет услуги, имено, брза линија или 

сериски врски кои ствараат главен премин во 

рамките на мрежата; видео и аудио 

телеконференции по пат на интернет, услуги 

на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги 

на дигитални мрежи на интегрирани услуги 

(ИСДН), интернет протокол (ИП) на 

комуникациски услуги, услуги на виртуелна 

приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна 

линија; обезбедување услуги на 

телекомуникациски мрежни премини и услуги 

на поврзување со протокол на пренос на 

рамка заради пренос на податоци; услуги на 

пренос на пакет од електронски податоци; 

услуги на комутација на гласот, податоци, 

видео и мултимедиа; овозможување 

телекомуникациско поврзување на интернет 

и на други компјутеризирани комуникации, 

податоци и безжична мрежа; обезбедување 

мултикориснички пристап на безжична 

комуникациска мрежа; обезбедување факс 

услуги; обезбедување услуги на складирање 

на електронски податоци за трети лица; 

телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за 

поврзување независни телекомуникациски и 

компјутерски мрежи заради поделба на 

интернет сообраќајот; услуги на говорна 

пошта; телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување бесплатни услуги и услуги на 

насочување на повиците; услуги на центрите 

за пораки во вид на телефонски говорни 

пораки; услуги на видео и аудио 

конференции и конференции на телефонски 

податоци; безжични телекомуникациски 

услуги, имено, безжичен пренос на звук и 

податоци; телекомуникациски услуги, имено 

обезбедување глас по пат на интернет 

протокол; обезбедување мрежен пристап со 

цел на размена на интернет сообраќајот 

помеѓу преносници на интернет сообраќајот; 

услуги на електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web страници, 

услуги на дизајнирање на web страни, работа 

на електронски информациски мрежи; 

консалтинг услуги и услуги на дизајн во 

областа на информативни технологии, 

компјутерско програмирање, 

телекомуникација, комуникациски мрежи, 

компјутеризирани комуникации, услуги на 

менаџмент на центри на податоци и 

глобални комуникациски мрежи; 

обезбедување услуги на центри на податоци; 

хостирање (хостинг), складирање и 

одржување на web сајтови, web центри, 

електронска пошта, електронски групи, лист 

сервери како и на дигитална содржина и 

податоци на трети лица; услуги на 

провајдери на апликативни услуги (АСП), 

имено, хостирање компјутерски софтверски 

апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа 

на компјутеризирани комуникации и мрежи 

наподатоци; обезбедување на информации 

во областа на мрежни услуги на 

компјутеризирани комуникации и услуги на 

центри на податоци  
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(210) TM  2017/292 (220) 10/03/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(531) 27.05.15 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање изложби) 

во комерцијални или рекламни цели, 

изнајмување рекламен простор, изнајмување 

уреднички апарати, изнајнување рекламен 

материјал, изработка на такси, изводи од 

сметка (изработка на изводи од сметка), 

јавно мислење (испитување на јавното 

мислење), објавување рекламни текстови, 

огласување /рекламирање/, организирање 

дејности (советување за организирање на 

дејностите), плакатирање /огласување/, 

преписи на соопштенија, промоција 

/продажба за трето лице/, пропагандни 

дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, 

проверка на сметки, рекламирање по пат на 

радио, рекламирање по пат на телевизија, 

рекламни огласи (ширење на рекламни 

огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за 

телефонско одговарање/за отсутни 

претплатници/, ширење рекламен материјал 

/трактати, проспекти, печатени примероци/  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос на 

глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; услуги на 

лична комуникација; услуги на пејџери; 

лизинг телекомуникациски опреми, 

напојувања и системи; услуги на електронска 

пошта; услуги на телевизиски пренос; 

обезбедување вести и информации по пат на 

телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска мрежа; 

обезбедување мултикориснички 

интерактивен пристап на глобална 

комуникациска мрежа; пренос и емитирање 

на сите видови аудио и видео програми по 

пат на телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа, главни (стожерни) 

интернет услуги, имено, брза линија или 

сериски врски кои ствараат главен премин во 

рамките на мрежата; видео и аудио 

телеконференции по пат на интернет, услуги 

на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги 

на дигитални мрежи на интегрирани услуги 

(ИСДН), интернет протокол (ИП) на 

комуникациски услуги, услуги на виртуелна 

приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна 

линија; обезбедување услуги на 

телекомуникациски мрежни премини и услуги 

на поврзување со протокол на пренос на 

рамка заради пренос на податоци; услуги на 

пренос на пакет од електронски податоци; 

услуги на комутација на гласот, податоци, 

видео и мултимедиа; овозможување 

телекомуникациско поврзување на интернет 

и на други компјутеризирани комуникации, 

податоци и безжична мрежа; обезбедување 

мултикориснички пристап на безжична 

комуникациска мрежа; обезбедување факс 

услуги; обезбедување услуги на складирање 
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на електронски податоци за трети лица; 

телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за 

поврзување независни телекомуникациски и 

компјутерски мрежи заради поделба на 

интернет сообраќајот; услуги на говорна 

пошта; телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување бесплатни услуги и услуги на 

насочување на повиците; услуги на центрите 

за пораки во вид на телефонски говорни 

пораки; услуги на видео и аудио 

конференции и конференции на телефонски 

податоци; безжични телекомуникациски 

услуги, имено, безжичен пренос на звук и 

податоци; телекомуникациски услуги, имено 

обезбедување глас по пат на интернет 

протокол; обезбедување мрежен пристап со 

цел на размена на интернет сообраќајот 

помеѓу преносници на интернет сообраќајот; 

услуги на електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web страници, 

услуги на дизајнирање на web страни, работа 

на електронски информациски мрежи; 

консалтинг услуги и услуги на дизајн во 

областа на информативни технологии, 

компјутерско програмирање, 

телекомуникација, комуникациски мрежи, 

компјутеризирани комуникации, услуги на 

менаџмент на центри на податоци и 

глобални комуникациски мрежи; 

обезбедување услуги на центри на податоци; 

хостирање (хостинг), складирање и 

одржување на web сајтови, web центри, 

електронска пошта, електронски групи, лист 

сервери како и на дигитална содржина и 

податоци на трети лица; услуги на 

провајдери на апликативни услуги (АСП), 

имено, хостирање компјутерски софтверски 

апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа 

на компјутеризирани комуникации и мрежи 

наподатоци; обезбедување на информации 

во областа на мрежни услуги на 

компјутеризирани комуникации и услуги на 

центри на податоци  

 

(210) TM  2017/293 (220) 10/03/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(531) 27.05.15 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање изложби) 

во комерцијални или рекламни цели, 

изнајмување рекламен простор, изнајмување 

уреднички апарати, изнајнување рекламен 

материјал, изработка на такси, изводи од 

сметка (изработка на изводи од сметка), 

јавно мислење (испитување на јавното 

мислење), објавување рекламни текстови, 

огласување /рекламирање/, организирање 

дејности (советување за организирање на 

дејностите), плакатирање /огласување/, 

преписи на соопштенија, промоција 

/продажба за трето лице/, пропагандни 

дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, 

проверка на сметки, рекламирање по пат на 

радио, рекламирање по пат на телевизија, 

рекламни огласи (ширење на рекламни 

огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за 
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телефонско одговарање/за отсутни 

претплатници/, ширење рекламен материјал 

/трактати, проспекти, печатени примероци/  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос на 

глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; услуги на 

лична комуникација; услуги на пејџери; 

лизинг телекомуникациски опреми, 

напојувања и системи; услуги на електронска 

пошта; услуги на телевизиски пренос; 

обезбедување вести и информации по пат на 

телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска мрежа; 

обезбедување мултикориснички 

интерактивен пристап на глобална 

комуникациска мрежа; пренос и емитирање 

на сите видови аудио и видео програми по 

пат на телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа, главни (стожерни) 

интернет услуги, имено, брза линија или 

сериски врски кои ствараат главен премин во 

рамките на мрежата; видео и аудио 

телеконференции по пат на интернет, услуги 

на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги 

на дигитални мрежи на интегрирани услуги 

(ИСДН), интернет протокол (ИП) на 

комуникациски услуги, услуги на виртуелна 

приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна 

линија; обезбедување услуги на 

телекомуникациски мрежни премини и услуги 

на поврзување со протокол на пренос на 

рамка заради пренос на податоци; услуги на 

пренос на пакет од електронски податоци; 

услуги на комутација на гласот, податоци, 

видео и мултимедиа; овозможување 

телекомуникациско поврзување на интернет 

и на други компјутеризирани комуникации, 

податоци и безжична мрежа; обезбедување 

мултикориснички пристап на безжична 

комуникациска мрежа; обезбедување факс 

услуги; обезбедување услуги на складирање 

на електронски податоци за трети лица; 

телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за 

поврзување независни телекомуникациски и 

компјутерски мрежи заради поделба на 

интернет сообраќајот; услуги на говорна 

пошта; телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување бесплатни услуги и услуги на 

насочување на повиците; услуги на центрите 

за пораки во вид на телефонски говорни 

пораки; услуги на видео и аудио 

конференции и конференции на телефонски 

податоци; безжични телекомуникациски 

услуги, имено, безжичен пренос на звук и 

податоци; телекомуникациски услуги, имено 

обезбедување глас по пат на интернет 

протокол; обезбедување мрежен пристап со 

цел на размена на интернет сообраќајот 

помеѓу преносници на интернет сообраќајот; 

услуги на електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web страници, 

услуги на дизајнирање на web страни, работа 

на електронски информациски мрежи; 

консалтинг услуги и услуги на дизајн во 

областа на информативни технологии, 

компјутерско програмирање, 

телекомуникација, комуникациски мрежи, 

компјутеризирани комуникации, услуги на 

менаџмент на центри на податоци и 

глобални комуникациски мрежи; 

обезбедување услуги на центри на податоци; 

хостирање (хостинг), складирање и 

одржување на web сајтови, web центри, 

електронска пошта, електронски групи, лист 

сервери како и на дигитална содржина и 

податоци на трети лица; услуги на 

провајдери на апликативни услуги (АСП), 

имено, хостирање компјутерски софтверски 

апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа 
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на компјутеризирани комуникации и мрежи 

наподатоци; обезбедување на информации 

во областа на мрежни услуги на 

компјутеризирани комуникации и услуги на 

центри на податоци  

 

(210) TM  2017/296 (220) 13/03/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) СПЕКТРА БЈУТИ ДОО Скопје 

ул. Аминта Трети бр.81/1, локал 3, Скопје, 

MK 

(540)  

  

(591) розова, сива, бела 
(531) 01.05.09;25.01.19 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 44  козметички салони; козметички услуги  

 

(210) TM  2017/297 (220) 13/03/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) ТРНИЦА ДОО с. Трница, Маврово и 

Ростуша 

Населено место без уличен систем бр. 1, 

с. Трница, Ростуша, Маврово и Ростуша, 

MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(591) златно жолта, жолта, кафена, црна 

(531) 06.01.02;25.01.19;27.05.09;27.05.11 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки; конзервирано, смрзнато, сушено 

и варено овошје и зеленчук; печурки, сушени, 

конзервирани; желеа, џемови, компоти; јајца, 

млеко и млечни производи; јогурт, кисела 

павлака, сирење, кашкавал; масла и масти за 

јадење  

кл. 30  брашно и производи од жито, леб, 

производи од тесто и слатки; тестенини, 

тестенини за исхрана, вермичели, резанки од 

тесто  

кл. 35  рекламирање, водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи; услуги при производство, увоз-извоз 

и трговија на големи и мало со: Месо, риба, 

живина и дивеч; месни преработки; 

конзервирано, смрзнато, сушено и варено 

овошје и зеленчук; печурки, сушени, 

конзервирани; желеа, џемови, компоти; јајца, 

млеко и млечни производи; јогурт, кисела 

павлака, сирење, кашкавал; масла и масти за 

јадење; брашно и производи од жито, леб, 

производи од тесто и слатки; тестенини, 

тестенини за исхрана, вермичели, резанки од 

тесто  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци; привремено сместување; 

ресторани, кафетерии, хотели  

 

(210) TM  2017/298 (220) 13/03/2017 
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(442) 31/10/2017 

 

(731) I.J. Tobacco Industry FZE 

Al Jazeera Al Hamra, Ras Al Khaimah, , AE 

(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ  

Пиринска 66, 7500, Прилеп 

(540)  

 
(531) 26.03.02;26.04.12;27.05.25 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун; предмети за пушачи; 

кибритчиња  

 

(210) TM  2017/303 (220) 14/03/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) The Procter & Gamble Company  

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 

Ohio 45202, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

 

(591) зелена, бела, жолта 

(531) 05.05.19;05.05.21;10.05.25;25.01.19 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  производи за женска хигиена; хигиенски 

влошки; пелени за инконтиненција; тампони; 

влошки за инконтиненција; дневни влошки  

 

(210) TM  2017/304 (220) 14/03/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) 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, бела 

(531) 25.01.19;27.05.09;27.05.17 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки, конзервирано, смрзнато, сушено 

и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, 

компоти, јајца, млеко и млечни производи, 

масла и масти за јадење  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање патувања  

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  

 

(210) TM  2017/305 (220) 14/03/2017 
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(442) 31/10/2017 

 

(731) 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)  

VERO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки, конзервирано, смрзнато, сушено 

и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, 

компоти, јајца, млеко и млечни производи, 

масла и масти за јадење  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање патувања  

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  

 

(210) TM  2017/307 (220) 15/03/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги ВАЛКИРИ - НОРД ДООЕЛ експорт-

импорт Скопје 

ул. 852 бр. 62 комплекс Газела, Гази Баба, 

1000, Скопје, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ  

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) портокалова, темносина, црна, бела 

(531) 18.01.19;26.01.18 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  продажба на мало и продажба на 

големо на прехранбени и непрехранбени 

продукти  

 

(210) TM  2017/308 (220) 15/03/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги ВАЛКИРИ - НОРД ДООЕЛ експорт-

импорт Скопје 

ул. 852 бр. 62 комплекс Газела, Гази Баба, 

1000, Скопје, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ  

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(540)  

  

(591) портокалова, термно сина, црна, бела 
(531) 18.01.19;26.01.18 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 35  продажба на мало и продажба на 

големо на прехранбени и непрехранбени 

продукти  

 

(210) TM  2017/309 (220) 15/03/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) SHIMANO INC., a corporation 

organized and existing under the laws of 

Japan, Manufacturers and Merchants of, 

3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City, 

Osaka, JP 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

XTR 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутери за велосипеди;уреди со 

дисплеј за давање на информации на 

велосипедисти;уреди со дисплеј за 

прикажување на положба на запчаник, однос 

на брзина и/или состојба на батерии за 

велосипеди; дигитални урeди со дисплеј 

(електронски) за велосипеди;нумерички 

индикатори на вредности за 

велосипеди;апарати за бележење на време 

за велосипеди;уреди за глобално 

позиционирачки систем (GPS) за 

велосипеди;апарати за мерење за 

велосипеди;приемници на нумерички 

вредности за велосипеди;индикатори на 

брзина за велосипеди;манометри за 

велосипеди;тахометри за велосипеди;мерачи 

на снага за велосипеди;одометри за 

велосипеди; безжични преносници на 

податоци за велосипеди;електрични кабли за 

велосипеди;батерии; батерии за велосипеди  

полначи на батерии;полначи на батерии за 

велосипеди;компјутерски софтвер;дигитални 

видео камери;дигитални видео камери за 

велосипеди;дигитални видео камери за 

риболов;заштитни кациги за спорт;заштитни 

кациги за велосипедисти;очила 

(оптика);очила за сонце;заштитни 

очила;футроли за очила  

 

(210) TM  2017/332 (220) 20/03/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) NOVARTIS AG 

4002 BASEL, CH 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

GINGIO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за лечење на 

ослабени ментални функции; додатоци во 

исхраната за луѓе  

 

(210) TM  2017/333 (220) 20/03/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) NOVARTIS AG 

4002 BASEL, CH 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

MEMORIUM 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за човечка 

употреба; додатоци во исхраната за луѓе  

 

(210) TM  2017/334 (220) 20/03/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Трговско друштво за трговија и 

услуги ПАНТЕР ФАКС Олег дооел експорт-

импорт Скопје 
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ул. Живко Чинго бр. 4, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) зелена, бела, кафена, црвена, 

портокалова 

(531) 05.09.14;05.09.24;25.01.19 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  додатоци на исхрана  

 

(210) TM  2017/339 (220) 21/03/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Idealism Industries FZE 

P.O. Box 31291, Al Jazeera Al Hamra, Ras Al 

Khaimah, AE 

(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ  

Пиринска 66, 7500, Прилеп 

(540)  

 

 

(591) зелена, жолта и црвена 

(531) 25.01.19;26.04.04;26.04.18 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  јаглен, брикети од јаглен  

 

(210) TM  2017/342 (220) 21/03/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Base London Limited 

4-6 Buckingham Court, Rectory Lane, 

Loughton, Essex IG10 2QZ, GB 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 
(591) бела, црна, портокалова, кафена 

(531) 25.01.19;26.01.09;26.01.18 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  oблека; обувки; капи; чизми, чевли и 

влечки. 

  

 

(210) TM  2017/343 (220) 21/03/2017 

(442) 31/10/2017 

015853773  21/09/2016  EM 

(731) Enrico Giotti S.P.A. 

Via Pisana 592 I-50018 Scandicci (FI), IT 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(591) црна, црвена, зелена 

(531) 27.05.09;27.05.17 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски додатоци за храна, витамини 

за прехранбена индустрија  

кл. 2  средства за бојосување на храна; 

средства а бојосување на пијалоци  

кл. 3  аромати [есенцијални масла]; ароми за 
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пијалоци [есенцијални масла]  

кл. 29  растителни екстракти за готвење; 

растителни екстракти за храна  

кл. 30  мирудии; сушени билки; зачини  

 

(210) TM  2017/346 (220) 22/03/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH 

Chollerstrasse 4, 6301 Zug, CH 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 

MILKA DARK MILK 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чоколадо, чоколада, бонбони, не 

медицински слаткарски производи; бисквити, 

наполитанки, торти, слатки; сладолед, 

замрзнати слаткарски производи  

 

(210) TM  2017/347 (220) 22/03/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Друштво за трговија и услуги РСИ 

МРЕЖА ДООЕЛ Скопје 

бул. В.С. Бато бр. 37-2/2, MK 

(540)  

 
(591) црна, златножолта, црвена, бела, сина 

(531) 24.09.03;24.09.05;27.05.25 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  парфимерија, есенцијални масла, 

козметички производи  

кл. 5  хигиенски производи за медицинска 

употреба, диететски супстанции прилагодени 

за медицинска употреба  

 

(210) TM  2017/348 (220) 23/03/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Друштво за  угостителство и услуги 

РУСС ГРОУП ЛТД ДООЕЛ Скопје 

ул. 1 бр. 1/1-1 Матка, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 
(531) 26.01.18 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  бифеа, кантини, кафетерии (експрес 

ресторани), ресторани, служење храна и 

пијалаци, снек-барови, услуги во барови, 

услуги за подготвување храна и пијалоци  

 

(210) TM  2017/349 (220) 23/03/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) BIOGEN MA INC. (Massachusetts 

corporation) 

250 Binney Street, Cambridge, 

Massachusetts 02142, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

SPINRAZA 

(551) индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 44  медицински услуги од областа на 

неврологија  

 

(210) TM  2017/350 (220) 23/03/2017 

(442) 31/10/2017 

87/293,265  09/01/2017  US 

(731) BIOGEN MA INC. (Massachusetts 

corporation) 

250 Binney Street, Cambridge, 

Massachusetts 02142, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 
(591) сина и портокалова 

(531) 25.01.19;27.05.17 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 44  медицински услуги од областа на 

неврологија  

 

(210) TM  2017/351 (220) 23/03/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) The Procter & Gamble Company  

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 

Ohio 45202, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

PAMPERS SPLASHERS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  гаќички за пливање за еднократна 

употреба и пелени за еднократна употреба 

направени од хартија и/или целулоза  

 

(210) TM  2017/353 (220) 24/03/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Novartis AG 

4002 BASEL, CH 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

KOSTAROX 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за човечка 

употреба, имено аналгетици, анти-

инфламаторни лекови и антипиретици  

 

(210) TM  2017/354 (220) 24/03/2017 

(442) 31/10/2017 

31011  27/09/2016  AD 

(731) Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3, Neuchatel, 2000, CH 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

IQOS THIS CHANGES 

EVERYTHING 

(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; USB полначи за 

електронски уреди кои се користат за 

загревање на тутун; полначи за автомобили 

за електронски цигари; полначи за 

автомобили за уреди кои се користат за 

загревање на тутун; полначи на батерии за 

електронски цигари  
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кл. 11  електронски вапоризатори освен 

електронски цигари; апарати за загревање на 

течности; апарати за генерирање на пареа  

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 цвакање, бурмут, кретек цигари; 

тутун во прав; замени за тутун (кои не се 

користат во медицински цели); артикли за 

пушачи, вклучувајќи хартија за цигари и туби, 

филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии 

за цигари и пепелници, лулиња, џебни 

машинки за мотање на цигари, запалки; 

кибрити; стапчиња од тутун, производи од 

тутун за загревање, електронски уреди и 

нивни делови за загревање на цигари или 

тутун со цел за ослободување на аеросоли 

кои содржат никотин за инхалација; раствори 

од течен никотин за електронски цигари; 

електронски уреди за пушење; електронски 

цигари; електронски цигари како замена за 

традиционални цигари; електронски уреди за 

инхалација со аеросоли кои содржат никотин; 

орални вапоризатори за пушачи, производи 

од тутун и замени за тутун; артикли за 

пушачи за електронски цигари; делови и 

опрема за горенаведените производи кои се 

вклучени во класата 34; апарати за гаснење 

на загреани цигари и пури како и загреани 

стапчиња од тутун; табакери за полнење на 

електронски цигари  

 

(210) TM  2017/355 (220) 27/03/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) The Procter & Gamble Company  

One Procter & Gamble Plaza,Cincinnati, Ohio 

45202, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

AMBI PUR ONE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за нега, третман и 

разубавување на ткаенини; потпури; темјан; 

масла за парфеми и мириси; миризлива вода 

за употреба во домаќинството и за употреба 

на ткаенини; миризливо дрво; ароми; 

етерични масла; препарати за парфимирање 

на воздухот, атмосферата или на ткаенините 

во форма на чад, пареа или гас  

кл. 4  свеќи, масла, восоци и фитили  

кл. 5  освежувачи на воздух; препарати за 

прочистување на воздухот; деодоранси; 

препарати за деодорирање за ткаенини, 

тапацир и амбиенталната атмосфера; 

препарати за неутрализирање на мириси  

кл. 11  апарати за деодоризирање на 

воздухот; апарати за ладење на воздухот; 

апарати за подгревање на воздухот; апарати 

за сушење на воздухот; инсталации за 

климатизирање на воздухот; инсталации за 

филтрирање на воздухот; апарати и машини 

за прочистување на воздухот; апарати за 

стерилизирање на воздухот; апарати за 

деодорирање, што не се за лична употреба; 

апарати за дезинфекција; апарати за 

дезинсекција, не за медицински цели  

 

(210) TM  2017/358 (220) 28/03/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Друштво за трговија и услуги ДИМА 

Димче ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 9/14, 

Скопје, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ  

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(540)  
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(531) 27.05.07 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  услуги на естрадни уметници 

[забавувачи], забава, изложби (организирање 

изложби) за културни и образовни цели, 

организирање и водење концерти, 

организирање и водење семинари, 

организирање и водење симпозиуми, 

организирање избори на убавици, книги 

(објавување книги), филмски студија, 

прикажување филмови, опрема за музеи, 

продукција на шоу програми, обезбедување 

услуги за караоке, изнајмување сценски 

декор за приредби  

 

(210) TM  2017/361 (220) 30/03/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје 

ул. 20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, MK 

(540)  

 
(591) сина, црвена, бела 

(531) 26.11.12;27.05.25 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  газирани пијалоци  

 

(210) TM  2017/362 (220) 30/03/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје 

ул. 20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, MK 

(540)  

 
 (591) црвена, бела, кафена 

(531) 26.04.18;27.05.17 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  негазирани пијалоци и сирупи  

 

(210) TM  2017/363 (220) 30/03/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје 

ул. 20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, MK 

(540)  

 

BIG EAGLE 

(591) црвена, сина, бела 

(531) 03.07.01;19.03.01;25.01.19 

(554) тродимензионална 
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(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  енергетски пијалоци  

 

(210) TM  2017/364 (220) 30/03/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје 

ул. 20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, MK 

(540)  

 

PIT POWER 

(591) сина, црвена, сребрена 

(531) 03.01.08;19.03.01;25.01.19 

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  енергетски пијалоци  

 

(210) TM  2017/365 (220) 30/03/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје 

ул. 20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, MK 

(540)  

 

Simba 

(591) кафена, жолта темно кафена, бела, 

црна 

(531) 03.01.01;19.07.12;25.01.19 

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  газирани пијалоци  

 

(210) TM  2017/366 (220) 30/03/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје 

ул. 20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, MK 

(540)  

 
(591) црвена, сребрена, темно кафена, бела 

(531) 25.01.19;26.02.01;27.05.17 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  газирани пијалоци  

 

(210) TM  2017/371 (220) 30/03/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје 

ул. 20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, MK 

(540)  
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(591) црна, зелена, темно зелена, бела 

(531) 25.01.19;27.05.09 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  енергетски пијалоци  

 

(210) TM  2017/372 (220) 30/03/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје 

ул. 20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, MK 

(540)  

 
(591) црвена, црна, сива, сина 

(531) 27.05.17 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  енергетски пијалоци  

 

(210) TM  2017/373 (220) 30/03/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје 

ул. 20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, MK 

(540)  

 
(591) црвена, црна, сива, сина 

(531) 27.05.17 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  енергетски пијалоци  

 

(210) TM  2017/374 (220) 30/03/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје 

ул. 20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, MK 

(540)  

  

(591) црвена, сина, сива, темно сива, бела 
(531) 03.01.08;25.01.19;27.05.09 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  енергетски пијалоци  

 

(210) TM  2017/375 (220) 30/03/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје 

ул. 20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, MK 
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(540)  

 

BIG DOG VAGABOND 

(591) сина, црвена, сива, бела 

(531) 03.01.08;19.03.01;25.01.19 

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  енергетски пијалоци  

 

(210) TM  2017/376 (220) 30/03/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје 

ул. 20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, MK 

(540)  

 
(591) црна, бела 

(531) 02.01.08;27.05.09 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  енергетски пијалоци  

 

(210) TM  2017/377 (220) 30/03/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје 

ул. 20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, MK 

(540)  

 

Dr POWER 

(591) црна, бела, црвена 

(531) 19.03.01;25.01.19 

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  енергетски пијалоци  

 

(210) TM  2017/378 (220) 30/03/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје 

ул. 20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, MK 

(540)  

 
(591) црвена, бела, зелена, темно зелена, 

кафена 

(531) 05.03.11;25.01.19;27.05.09 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  негазирани пијалоци  

 

(210) TM  2017/379 (220) 30/03/2017 

(442) 31/10/2017 
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(731) Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје 

ул. 20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, MK 

(540)  

 

BBF Fruttavit 

(591)  

(531) 19.07.01;19.07.12;25.01.19 

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  негазирани пијалоци  

 

(210) TM  2017/381 (220) 30/03/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Philip Morris Brands Sarl 

Quai Jeanrenaud 3 Neuchatel, 2000, CH 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

MARLBORO FLAVOR CODE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, преработен или 

сиров;производи од тутун;пури, цигари, 

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун 

за луле, тутун за џвакање, бурмут, кретек 

цигари;тутун во прав;замени за тутун (кои не 

се користат во медицински 

цели);електронски цигари;производи од тутун 

за загревање;електронски уреди и нивни 

делови за загревање на цигари или тутун со 

цел за ослободување на аеросоли кои 

содржат никотин за инхалација;раствори од 

течен никотин за електронски цигари;артикли 

за пушачи, хартија за цигари, туби за цигари, 

филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии 

за цигари, пепелници, лулиња, џебни 

машинки за мотање на цигари, запалки, 

кибрити  

 

(210) TM  2017/382 (220) 30/03/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Philip Morris Brands Sarl 

Quai Jeanrenaud 3 Neuchatel, 2000, CH 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 
(591) светло сина, темно сина 

(531) 25.01.19;26.11.11;27.05.09 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, преработен или 

сиров;производи од тутун;пури, цигари, 

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун 

за луле, тутун за џвакање, бурмут, кретек 

цигари;тутун во прав;замени за тутун (кои не 

се користат во медицински 

цели);електронски цигари;производи од тутун 

за загревање;електронски уреди и нивни 

делови за загревање на цигари или тутун со 

цел за ослободување на аеросоли кои 

содржат никотин за инхалација;раствори од 

течен никотин за електронски цигари;артикли 
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за пушачи, хартија за цигари, туби за цигари, 

филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии 

за цигари, пепелници, лулиња, џебни 

машинки за мотање на цигари, запалки, 

кибрити  

 

(210) TM  2017/383 (220) 31/03/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Друштво за трговија и услуги 

КЛАУСТРОФОБИЈА ДОО Скопје 

Њуделхиска бр. 1а, 1000, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(591) светло и темно црвена, бела, црна 

(531) 26.15.09;27.05.09 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, ширење на рекламен 

материјал, водење дејност (служби за 

давање совети за водење на одделни 

дејности), дејности (консултации за водење 

на дејностите), дејности (професионални 

консултации), демонстрација на производи, 

изложби (организирање на изложби) во 

комерцијални и рекламни цели, изнајмување 

рекламен простор, јавно мислење 

(испитување на јавното мислење), манекени 

(манекенски услуги) во рекламни 

промовирачки цели на продажбата, 

објавување рекламни текстови, обработка на 

текстови, огласување и рекламирање, 

организирање дејности (советување за 

организирање на дејностите), организирање 

на изложби, плакатирање и огласување, 

промоција (продажба за трето лице), 

пропагандни дејности, проучување на 

пазарот (маркетинг), рекламна документација 

(уредување на рекламна документација), 

рекламна хроника, рекламни агенции, 

рекламни огласи (ширење на рекламни 

огласи), водење на комерцијални работи, 

комерцијална администрација, канцелариски 

работи, ширење рекламен материјал 

/трактати, проспекти, печатени примероци/  

кл. 41  образовни услуги, подготвување на 

наставата, забава, спортски и културни 

активности, организирање и одржување на 

првенства и натпревари; спортски и културни 

активности; планирање на забава; академии 

(обука), гимнастичка обука, детски градинки, 

дискотеки (услуги на дискотеките), забавни 

паркови, изложби (организирање изложби) во 

културни или воспитни цели, клубови (услуги 

на клубови) /забава/, конгреси (организирање 

и водење конгреси), модни агенции за 

уметници, музејски услуги /презентација, 

изложби/, објавување текстови /текстови кои 

не се рекламни/, образовни информации, 

образовни испитувања, услуги на 

забавувачи, услуги од областа на 

образование и забава, издавање на опрема 

за играње, издавање на сценографии, 

натпревари (организирање натпревари) 

/обука или забава/, организирање и 

спроведување на едукативни форуми, 

планирање приеми /забава/, практично 

обучување /демонстрирање/, приредби 

(одржување на приредби), разговори 

(организирање и водење на разговори), , 

семинари (организирање и водење 

семинари), симпозиуми (организирање и 

водење на симпозиуми), слободно време 

(услуги врзани за исполнување на 

слободното време), он-лајн публикување 

електронски псисанија и брошури; 

организирање саемски манифестации, 

приредби, изложби, туторство, услуги на 

преведување. услуги на спортски кампови, 
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театарска продукција, услуги на зоолошки 

градини  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци, привремено сместување, 

кафетерии, изнајмување простори за 

состаноци, изнајмување на привремени 

сместувања (резервирање на привремено 

сместување), изнајмување на простории и 

мебел за организирање забави, кетеринг 

услуги на градинки (дневен престој за деца), 

услуги на снек барови, ресторани, ресторани 

за брзо и постојано послужување (шанк-

барови), ресторани за самопослужување  

 

(210) TM  2017/388 (220) 31/03/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Novartis AG 

4002 BASEL, CH 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

AIROCOMP 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за превенција 

и лечење на болести и нарушувања на 

респираторниот систем  

 

(210) TM  2017/389 (220) 31/03/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Philip Morris Brands Sarl 

Quai Jeanrenaud 3 Neuchatel, 2000, CH 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

POCKET BLUE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, преработен или 

сиров;производи од тутун;пури, цигари, 

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун 

за луле, тутун за џвакање, бурмут, кретек 

цигари;тутун во прав;замени за тутун (кои не 

се користат во медицински 

цели);електронски цигари;производи од тутун 

за загревање;електронски уреди и нивни 

делови за загревање на цигари или тутун со 

цел за ослободување на аеросоли кои 

содржат никотин за инхалација;раствори со 

течен никотин за електронски цигари;артикли 

за пушачи, хартија за цигари, туби за цигари, 

филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии 

за цигари, пепелници, лулиња, џебни 

машинки за мотање на цигари, 

запалки,кибрити  

 

(210) TM  2017/390 (220) 03/04/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) НИМЕКС СА Александар и други ДОО 

увоз-извоз Скопје 

ул. 1613 бр. 1-2/45, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(591) црвена, зелена и бела 

(531) 27.05.01;27.05.02;27.05.07 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  конзервирано, смрзнато, сушено и 

варено овошје и зеленчук; зеленчук (салати 

од зеленчук), зеленчук во конзерви, зеленчук 
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конзервиран, корнишони, замрзнато овошје, 

овошје во конзерви, конзервирано овошје, 

овошни салати, туршија, кандирано овошје  

кл. 39  пакување и складирање стока, 

складирање, транспортирање стоки, 

шпедиција  

кл. 44  градинарство, оранжерии  

 

(210) TM  2017/391 (220) 04/04/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) ДПТ Повардарие-Аневски дооел 

Штип 

ул. Железничка бр. 39, Штип, MK 

(540)  

 
(591) бела, црна и златно-жолта 

(531) 03.03.01;27.05.01 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци, вино  

 

(210) TM  2017/392 (220) 04/04/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Друштво за графички услуги и 

трговија АРС ЛАМИНА ДОО скопје 

ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр. 50 VI кат, 

1000, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(591)  

(531) 27.05.11;27.05.13 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

кои не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, книговезнички материјал, 

фотографии, канцелариски материјал, 

материјали за обука и настава (освен 

апарати); албуми, атласи, бележници или 

блокчиња, брошури, календари, календари 

со страници за откинување, карти, каталози, 

кеси (плика, торбички) од хартија за 

пакување, книги, книговез, налепници 

(канцелариски материјали), нотеси 

(бележници), огласни карти (канцелариски 

материјали), огласни табли од хартија или 

картон, одбележувачи за во книги, папки за 

хартија, папки со листови што се вадат, 

печатени материјали, печатени публикации, 

печатени распореди, плакати од хартија или 

картон, распореди (печатени распореди), 

разгледници, украсни подметки од хартија, 

фотографии  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи; трговија на големо и мало со: 

Хартија, картон и производите од нив кои не 

се опфатени со другите класи, печатени 

работи, книговезнички материјал, 

фотографии, канцелариски материјал, 

материјали за обука и настава (освен 

апарати); албуми, атласи, бележници или 

блокчиња, брошури, календари, календари 

со страници за откинување, карти, каталози, 

кеси (плика, торбички) од хартија за 

пакување, книги, книговез, налепници 

(канцелариски материјали), нотеси 

(бележници), огласни карти (канцелариски 

материјали), огласни табли од хартија или 

картон, одбележувачи за во книги, папки за 

хартија, папки со листови што се вадат, 

печатени материјали, печатени публикации, 

печатени распореди, плакати од хартија или 

картон, распореди (печатени распореди), 
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разгледници, украсни подметки од хартија, 

фотографии  

кл. 40  книговезничарство, ласерско 

пишување, печатење, литографско 

печатење, офсет печатење, фотографско 

печатење, обработка на хартија, доработка 

на хартија, печатење примероци  

 

(210) TM  2017/398 (220) 06/04/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) СОЛУН И ИВАН увоз-извоз ДООЕЛ 

Скопје 

ул. Никола Вапцаров бр. 10, Скопје, MK 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 
(591) сива, златна и бела 

(531) 26.04.03;26.11.12;27.05.01 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

кои не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, книговезнички материјал, 

фотографии, канцелариски материјал, 

лепила за канцелариска и куќна употреба; 

материјали кои ги користат уметниците, 

сликарски четки, машини за пишување и 

канцелариски прибор (освен мебелот); 

материјали за обука и настава (освен 

апарати); пластични материјали за пакување 

кои не се опфатени во другите класи; 

печатарски букви, клишиња  

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци; привремено сместување  

 

(210) TM  2017/399 (220) 06/04/2017 

(442) 31/10/2017 

(731) PepsiCo, Inc. 

700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 

10577, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

 

(531) 02.03.02;02.09.10 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  храна за ужина (грицки) на база на 

компир, имено чипс.  

 

(210) TM  2017/400 (220) 07/04/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) ROCKSTAR, INC. 

P.O. Box 27740, Las Vegas, Nevada 89126, 

US 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  
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ROCKSTAR 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  енергетски пијалоци  

 

(210) TM  2017/401 (220) 07/04/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) ROCKSTAR, INC. 

P.O. Box 27740, Las Vegas, Nevada 89126, 

US 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591)  

(531) 27.05.14;27.05.17 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  енергетски пијалоци  

 

(210) TM  2017/402 (220) 07/04/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Merit Turizm Yatirim ve Işletme Anonim 

Şirketi 

Etiler Mahallesi Bade Sokak No: 9 34337 

Etiler Beşiktaş, Istanbul, TR 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(540)  

 
(591) окер, светло зелена, темно зелена, 

сина, темно сина 

(531) 01.01.01;24.01.03;27.05.01 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  електронски компоненти за автомати за 

игри на среќа; компјутерски софтвер за игри 

на среќа; софтвер за игри на среќа кој ги 

генерира или ги прикажува резултатите од 

облогот на машините за игри на среќа; 

компјутерски хардвер за игри на среќа и за 

учество во игри на среќа; информации кои 

може да се преземат од мрежа а кои се 

однесуваат на игри на среќа и учество во 

игри на среќа; компјутерски апликативен 

софтвер кој однесува на игри на среќа и 

учество во игри на среќа; електронски 

публикации, кои може да се преземат од 

мрежа, а кои се однесуваат на игри на среќа 

и учество во игри на среќа; компјутерски 

софтвер за администрација на on-line на игри 

на среќа и учество во игри на среќа; апарат 

за издавање на лозови; електронски 

терминали за изготвување на билети за 

лотарија (сречки)  

кл. 16  списанија во областа на игри на среќа 

и учество во игри на срсќа; тикети за 

кладење; печатени реклами; рекламни паноа 

од хартија или картон  

кл. 21  прибор и садови за домаќинство или 

за потреби во кујна; прибор за на маса, освен 

ножеви, виљушки и лажици; сервиси за кафе 

(прибор за на маса), сервиси за чај (прибор 

за на маса), стакларија, порцелан и земјани 

садови  

кл. 24  крпи; крпи за во бања, крпи за плажа, 
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крпи за голф, крпи за обложување стаклени 

предмети, памучни крпи, крпи за чај, крпи од 

штоф, турски крпи, чаршафи за кревет; 

ќебиња за надворешна употреба; крпи како 

подлога за вино (за на маса)  

кл. 28  автомати за игри на среќа и учество 

во игри на среќа; маси за игри на среќа; 

автомати за игри на среќа; апарати за игри 

на среќа; глувчиња за учество во игри на 

среќа; тастатура за за учество во игри на 

среќа; автоматски машини за игри на среќа; 

опрема за игри на среќа која се активира со 

купон; слот машини кои се активираат со 

метална паричка или со жетон (машини за 

игри на среќа); слот машини кои се 

активираат со метална паричка или со жетон 

(уреди за игри на среќа); опрема која се 

активира со метална паричка; машини за 

игра на среќа-за забава, кои се активираат со 

метална паричка; чипови и коцки (опрема за 

играње); лотариски тркала; карти за лотарија; 

билети за лотарија, греб картици (картички за 

лотарија кои се на принцип на гребење); 

печатени лотариски тикети; греб картици 

наменети за играње на лотариски игри  

кл. 32  пиво; минерални и сода вода и други 

безалкохолни пијалоци; овошни напитоци и 

овошни сокови; коктели (безалкохолни); пиво 

од слад; минерална вода (напиток); води за 

на маса (напиток)  

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пива); 

алкохолни пијалоци кои содржат овошје; 

ликери; алкохолни пијалоци; вино  

кл. 35  радијско рекламирање; телевизиско 

рекламирање; on-line рекламирање; 

припремање на реклами; уредување на 

реклами; изнајмување на рекламен простор; 

изнајмување на рекламни билборди; 

рекламни билборди (изнајмување); рекламни 

скелиња, табли (изнајмување), реклами и 

усуги на рекламирање; прикажување на 

реклами за други; рекламирање за други на 

интернет; продукција на телевизиски и радио 

реклами; дистрибуција на реклами и 

комерцијални известување; управување со 

ресторани за други лица; деловен менаџмент 

за ресторани; деловни совети кои се 

однесуваат на франшиза за ресторани; 

маркетиншки услуги на полето на 

рестораните  

кл. 36  финансиско проширување на 

обложувањето; финансиски консултации за 

добитници на лотарија  

кл. 37  услуги на граѓевински конструкции; 

услуги на консултации поврзани за 

конструкции  

кл. 38  обезбедување пристап до 

вебсајтовите на интернет за игри на среќа и 

учество во игри на среќа; радио емитување; 

телевизиско емитување  

кл. 40  конзервирање на храна  

кл. 41  коцкање; услуги на коцкање; on-line 

услуги за учество во игри на среќа; 

обезбедување на објекти за казино 

(коцкање); услуги за казино игри на среќа и 

учество во игри на среќа; услуги за учество 

во игри на среќа; изнајмување на машини за 

игра на среќа; услуги на on-line игри на среќа; 

услуги на забава со помош на машините за 

игри на среќа; изнајмување машини за игри 

на среќа; услуги на учество во игри на среќа 

заради забава; изнајмување на слот машини 

кои се активираат со метална паричка или 

жетон; давање on-line информации на полето 

на компјутерските игри за забава; 

информации кои се однесуваат на 

компјутерски игри за забава кои се нудат on-

line преку компјутерската база или 

глобалната комуникациска мрежа; услуги за 

кладење; услуги за лотарија; телевизиска 

продукција  

кл. 43  хотели; хотелски услуги; хотелски 

информациони услуги; услуги на хотелски 

резервации; хотелски одмаралишта; услуги 

на хотелско сместување; услуги на хотелски 

кетеринг; организација на хотелско 
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сместување; давање хотелско сместување; 

услуги на хотелски ресторани; услуги на 

хотелски одмаралита; услуги на хотелски 

резервации; оценување на хотелско 

сместување; резервација на хотелско 

сместување; информациски услуги поврзани 

за хотели; резервација на хотел за други; 

давање хотелски и мотелски услуги; биро за 

сместување (хотели, пансиони); ресторански 

услуги кои ги даваат хотелите; изнајмување 

на крпи за хотели; изнајмување на мебел за 

хотели; изнајмување завеси на хотели; 

обезбедување на излжбен простор во 

хотели; консултантски услуги поврзани за 

хотелски објекти; резервирање на хотелски 

соби за патници; услуги на агенции за 

резервирање; електронски информациски 

услуги поврзани за хотели; изнајмување 

зидни декорации за хотели; услуги на 

туристички агенции; on-line услуги на 

туристички агенции; услуги на ресторани; 

грил (скара) ресторани; туристички 

ресторани; услуги на мобилни ресторани; 

услуги за шпански ресторани; услуги за 

јапонски ресторани; услуги на ориентални 

ресторани; услуги на ресторани “храна за 

носење”; резервирање на места во 

ресторани; услуги за шанк за салата (salad 

bar-ovi); услуги на ресторани за 

самопослужување; обезбедување на 

прегледи за ресторани и барови; 

обезбедување на информации за услуги на 

ресторани; обезбедување на храна и 

пијалоци во ресторани; ресторански услуги 

кои вклучуваат лиценцирани барови; 

агенциски услуги на ресторански резервации  

 

(210) TM  2017/403 (220) 07/04/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) NBA Properties, Inc. 

Olympic Tower, 645 Fifth Avenue, New York, 

New York, 10022, 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)  

 
(531) 03.01.08;21.03.01;26.01.15 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки, покривала за глава; 

облека, имено трикотажа, обувки, обувки за 

кошарка, патики за кошарка, маици, кошули, 

поло маици, горни тренерки, долни тренерки, 

пантолони, маици без ракави, дресови, 

шорцови, пижами, спортски маици, маици за 

рагби, џемпери, ремени, вратоврски, 

ноќници, капи, качкети, стреи, облека за 

загревање, пантолони за загревање, маици 

за загревање/маици за шутирање, јакни, 

јакни отпорни на ветер, парка, палта, 

бебешки лигавчиња што не се од хартија, 

стегачи за глава, стегачи за зглобови, 

престилки, долна облека, боксерки, 

пантолони, штитници за уши од студ, 

ракавици, ракавици без прсти, шалови, 

ткаени и плетени кошули, дрес-фустани, 

фустани, фустани и униформи за навивање, 

облека за капење, костуми за капење, 

костуми за пливање, бикини, дводелни 

костуми за капење (tankinis), костуми за 

пливање за мажи (swim trunks), костуми за 

капење за мажи (bathing trunks), шорцови за 

на даска, нуркачки костуми, наметки за на 

плажа, наметки за со костуми за капење, 

марами за со костуми за капење, сандали, 
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сандали за на плажа, капи за на плажа, 

штитници од сонце, капи за пливање, капи за 

капење, нови покривала за глава со 

прикачени перики  

кл. 41  образование; обезбедување 

обука/настава; забава; спортски и културни 

активности; забава и образовни услуги во 

смисла на тековни телевизиски и радио 

програми во областа на кошарката и пренос 

во живо на кошаркарски натпревари и 

кошаркарски приредби; продукција и 

дистрибуција на радио и телевизиски шоу 

програми на кошаркарски натпревари, 

кошаркарски настани и програми во областа 

на кошарката; водење и организирање на 

кошаркарски школи и кампови, школи и 

кампови за тренери, школи и кампови за 

танцов тим и кошаркарски натпревари; 

услуги на забава во смисла на лично 

појавување на маскота во костим или на 

танцов тим на кошаркарски натпревари и 

приредби, школи, кампови, промоции и други 

настани поврзани со кошарката, посебни 

настани и забави; услуги на клубови на 

обожаватели; услуги на забава, имено 

обезбедување на веб-страна што не се 

презема со мултимедијална содржина во 

смисла на најзначајни телевизиски настани, 

интерактивни најзначајни телевизиски 

настани, видео снимки, снимање на видео 

преноси, интерактивен видео избор на 

најзначајни настани, радио програма, 

најзначајни настани на радио и аудио снимки 

во полето на кошарката; пренесување на 

вести и информации во смисла на 

статистички и други податоци во полето на 

кошарката; он-лајн игри кои не може да се 

преземаат, имено, компјутерски игри, видео 

игри, интерактивни видео игри, акциони игри 

за вештини, аркадни игри, друштвени игри за 

деца и возрасни, игри на табла, сложувалки и 

игри на погодување; услуги на електронско 

издаваштво, имено, издавање на часописи, 

водичи, билтени, боенки и други распореди 

на натпреварите преку Интернет, сите во 

полето на кошарката; обезбедување на он-

лајн компјутерска база на податоци во 

полето на кошарката  

 

(210) TM  2017/404 (220) 07/04/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) British American Tobacco (Brands) 

Limited, 

Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 

2PG, GB 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

DEMI 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари; тутун, сиров или преработен; 

производи од тутун; замена за тутун (не е за 

медицински цели); пури, цигарилос; запалки; 

кибрити; артикли за пушачи; хартија за 

виткање цигари, обвивки за цигари, филтри 

за цигари; џебен апарат за виткање цигари; 

рачни машини за полнење на тутун во 

хартиени обвивки; електронски цигари; 

течности за електронски цигари; производи 

од тутун наменети за загревање; електронски 

уреди и нивните делови наменети за 

загревање на цигари или тутун  

 

(210) TM  2017/407 (220) 10/04/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) BOSNALIJEK d.d. 

Jukiceva 53, 71000, Sarajevo, BA 

(540)  

 

OPSTILAX 



 

 

Т р г о в с к и  м а р к и    243 | С т р а н а  
 

31 Октомври  2017 Гласник Бр.5/2017  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2017/410 (220) 10/04/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД 

БИТОЛА 

ул. Димитар Илиевски Мурато бр. 5, 7000, 

Битола, MK 

(540)  

 
(591) сива, сина 

(531) 26.11.09;27.05.01 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  осигурување, финансиски работи и 

брокерство; посредување при осигурување   

 

(210) TM  2017/413 (220) 11/04/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) BMJ Industries FZCO 

P.O. Box 31053 Al-Jazeera Al-Hamara, Ras Al 

Khaimah, AE 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

(591) сина, златна 

(531) 26.11.12;27.05.11 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун; производи за пушачите; кибрити  

 

(210) TM  2017/414 (220) 11/04/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) B.Braun Melsungen AG 

Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen, DE 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

Paracetamol B. Braun 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи, раствори за 

вбризгување и инфузии  

 

(210) TM  2017/415 (220) 11/04/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) B.Braun Melsungen AG 

Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen, DE 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

Парацетамол Б.Браун 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи, раствори за 

вбризгување и инфузии  

 

(210) TM  2017/416 (220) 11/04/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) The Goodyear Tire & Rubber Company 

200 Innovation Way, Akron, Ohio 44316-0001, 

US 
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(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

POWERLOAD 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  гуми  

 

(210) TM  2017/422 (220) 12/04/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) DESERT KING CHILE S.A. 

Calle Limache 3405, Oficina 57, Vina del Mar, 

CL 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

GROACTIVE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  индустриски хемикалии; хемикалии за 

употреба во земјоделството, хортикултурата 

и шумарството; ѓубрива  

кл. 5  препарати за уништување штетници; 

фунгициди, хербициди и пестициди  

 

(210) TM  2017/423 (220) 12/04/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) DESERT KING CHILE S.A. 

Calle Limache 3405, Oficina 57, Vina del Mar, 

CL 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

NEMA Q 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  индустриски хемикалии; хемикалии за 

употреба во земјоделството, хортикултурата 

и шумарството; ѓубрива  

кл. 5  препарати за уништување штетници; 

фунгициди, хербициди и пестициди  

 

(210) TM  2017/424 (220) 13/04/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) DESERT KING CHILE S.A. 

Calle Limache 3405, Oficina 57, Vina del Mar, 

CL 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

QL AGRI 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  индустриски хемикалии; хемикалии за 

употреба во земјоделството, хортикултурата 

и шумарството; ѓубрива  

кл. 5  препарати за уништување штетници; 

фунгициди, хербициди и пестициди  

 

(210) TM  2017/425 (220) 13/04/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) FASHION ONE TELEVISION LLC 

246 West Broadway New York, New York 

10013, 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)  

FASHION 4K 

 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  телекомуникациски услуги; 

радиодифузни услуги; компјутерска 

комуникација и пристап до Интернет; 

снабдување и изнајмување на 

телекомуникациска опрема и инсталации  
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(210) TM  2017/429 (220) 13/04/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

CANESBALANCE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2017/430 (220) 13/04/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Прилепска пиварница А.Д. Прилеп 

ул. Цане Кузмановски бр.1, Прилеп, MK 

(540)  

 
(591) црна, златна 

(531) 02.01.20;25.01.19 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво  

 

(210) TM  2017/432 (220) 18/04/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) KELLOGG COMPANY 

One Kellogg Square, P.O. Box 3599, Battle 

Creek, Michigan 49016, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

 

(531) 03.07.24 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

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

ориз, тапиока и саго; брашно и производи од 

жита; леб, производи од тесто и слатки; 

сладоледи; шеќер, мед, меласа; квасец, 

прашок за печење; сол; сенф; оцет, сосови 

(како мирудии); мирудии; мраз; преработена 

храна на база на житарици што се користи 

како појадок, ужинки или состојки за правење 

на друга храна; житарици готови за јадење; 

преработени житарици; житарици за појадок; 

подготовки направени од житарици и други 

прехранбени производи добиени од 

житарици што се користат како појадок, 

ужинки или состојки за правење храна; 

ужинки на база на житарици; житни плочки; 

ужинки на база на пченица; ужинки на база 

на повеќе зрна; крекери; ужинки на база на 

пченка; ужинки како мешавини што се 

состојат главно од крекери, переци и/или 

пуканки  

 

(210) TM  2017/436 (220) 19/04/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Прилепска пиварница А.Д. Прилеп 

ул. Цане Кузмановски бр.1, Прилеп, MK 

(540)  
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(591) зелена, бела, црвена, црна 

(531) 05.01.02;25.01.19;27.05.17 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво  

 

(210) TM  2017/437 (220) 19/04/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Прилепска пиварница А.Д. Прилеп 

ул. Цане Кузмановски бр.1, Прилеп, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) зелена, бела, црвена 

(531) 05.01.02;25.01.19;27.05.02 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво  

 

(210) TM  2017/438 (220) 20/04/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Deva Holding A.S. 

Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad. No. 

1 34303, Kucukcekmece, Istanbul, TR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

Deseft  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2017/439 (220) 20/04/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Deva Holding A.S. 

Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad. No. 

1 34303, Kucukcekmece, Istanbul, TR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

Deprazol 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2017/440 (220) 20/04/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) АМИКУС ФАРМА ДООЕЛ 

Булевар Партизански одреди бр. 62, 

лам.Ц/мезанин-бр. 3, вл.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)  

FUROBACT 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски, медицински и 

ветеринарни препарати; хигиенски препарати 

за медицинска употреба; диететска храна и 
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супстанции прилагодени за медицинск или  

ветеринарна употреба, храна за бебиња;  

диететски додатоци (додатоци во исхрана) за 

луѓе и животни; фластери, материјали за 

преврзување; материјали за пломбирање 

заби, забарски смоли; дезинфекциони 

средства; препарати за уништување 

животински штетници; фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2017/443 (220) 21/04/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) NBA Properties, Inc. 

Olympic Tower - 645 Fifth Avenue, New York, 

New York 10022, 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)  

(531) 21.03.01;26.01.05;27.05.08 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки, покривала за глава; 

облека, имено трикотажа, обувки, обувки за 

кошарка, патики за кошарка, маици, кошули, 

поло маици, горни тренерки, долни тренерки, 

пантолони, маици без ракави, дресови, 

шорцови, пижами, спортски маици, маици за 

рагби, џемпери, ремени, вратоврски, 

ноќници, капи, качкети, стрeи, облека за 

загревање, пантолони за загревање, маици 

за загревање/маици за шутирање, јакни, 

јакни отпорни на ветер, парка, палта, 

бебешки лигавчиња што не се од хартија, 

стегачи за глава, стегачи за зглобови, 

престилки, долна облека, боксерки, 

пантолони, штитници за уши од студ, 

ракавици, ракавици без прсти, шалови, 

ткаени и плетени кошули, дрес-фустани, 

фустани, фустани и униформи за навивање, 

облека за капење, костуми за капење, 

костуми за пливање, бикини, дводелни 

костуми за капење (tankinis), костуми за 

пливање за мажи (swim trunks), костуми за 

капење за мажи (bathing trunks), шорцови за 

на даска, нуркачки костуми, наметки за на 

плажа, наметки за со костуми за капење, 

марами за со костуми за капење, сандали, 

сандали за на плажа, капи за на плажа, 

штитници од сонце, капи за пливање, капи за 

капење, нови покривала за глава со 

прикачени перики  

кл. 41  образование; обезбедување обука/ 

настава; забава; спортски и културни 

активности; забава и образовни услуги во 

смисла на тековни телевизиски и радио 

програми во областа на кошарката и пренос 

во живо на кошаркарски натпревари и 

кошаркарски приредби; продукција и 

дистрибуција на радио и телевизиски шоу 

програми на кошаркарски натпревари, 

кошаркарски настани и програми во областа 

на кошарката; водење и организирање на 

кошаркарски школи и кампови, школи и 

кампови за тренери, школи и кампови за 

танцов тим и кошаркарски натпревари; 

услуги на забава во смисла на лично 

појавување на маскота во костим или на 

танцов тим на кошаркарски натпревари и 

приредби, школи, кампови, промоции и други 

настани поврзани со кошарката, посебни 

настани и забави; услуги на клубови на 

обожаватели; услуги на забава, имено 

обезбедување на веб-страна што не се 
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презема со мултимедијална содржина во 

смисла на најзначајни телевизиски настани, 

интерактивни најзначајни телевизиски 

настани, видео снимки, снимање на видео 

преноси, интерактивен видео избор на 

најзначајни настани, радио програма, 

најзначајни настани на радио и аудио снимки 

во полето на кошарката; пренесување на 

вести и информации во смисла на 

статистички и други податоци во полето на 

кошарката; он-лaјн игри кои не може да се 

преземаат, имено, компјутерски игри, видео 

игри, интерактивни видео игри, акциони игри 

за вештини, аркадни игри, друштвени игри за 

деца и возрасни, игри на табла, сложувалки и 

игри на погодување; услуги на електронско 

издаваштво, имено, издавање на часописи, 

водичи, билтени, боенки и други распореди 

на натпреварите преку Интернет, сите во 

полето на кошарката; обезбедување на он-

лајн компјутерска база на податоци во 

полето на кошарката  

 

(210) TM  2017/447 (220) 21/04/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) GRAND CANDY LLC 

31 Masis str. 0061 Yerevan, AM 

(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) 05.03.16;27.05.02 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

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

ориз; тапиока и саго; брашно и производи од 

жито; леб, производи од тесто и кондиторски 

производи, бисквити; бонбони; карамели 

(бонбони); чоколада, слатки, десерт со мраз, 

овошен сок и шеќер; шеќер, мед, меласа; 

квасец, прашок за печење; сол; сенф; оцет, 

сосови (како мирудии); мирудии; мраз  

 

(210) TM  2017/454 (220) 27/04/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) СКОПСКИ ПАЗАР акционерско 

друштво во приватна сопственост за 

услуги во прометот и трговија увоз-извоз 

Скопје 

ул. Ѓорче Петров бр. 7, 1000, Скопје, MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

Топлотека 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

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

ориз, тапиока и саго; брашно и производи од 

жита, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец, 

прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови 

(како мирудии); мирудии; мраз  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци; привремено сместување  

 

(210) TM  2017/455 (220) 27/04/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) СКОПСКИ ПАЗАР акционерско 

друштво во приватна сопственост за 
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услуги во прометот и трговија увоз-извоз 

Скопје 

ул. Ѓорче Петров бр. 7, 1000, Скопје, MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 
(531) 09.07.19;27.05.11;27.05.13 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

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

ориз, тапиока и саго; брашно и производи од 

жита, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец, 

прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови 

(како мирудии); мирудии; мраз  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци; привремено сместување  

 

(210) TM  2017/456 (220) 27/04/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) TPK d.o.o. 

Carice Milice 79, Paracin, RS 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 

(531) 19.07.01;26.11.06;27.05.17 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  алкохолни и безалкохолни парфеми 

сами по себе; парфеми; течни масла за 

парфем; течен екстракт на парфем; аромати 

(течни етерични масла); парфимериски 

ароматични производи; ароми за мириси; 

мириси за просторија; производи за 

ароматерапија; есенцијални течни масла за 

козметичка употреба; миризливи масла; 

течно масло за тело; тоалетна вода; 

колонска вода; лосиони за козметичка 

употреба; производи за нега на тело; 

лосиони за тело, лосиони за нега на кожа; 

лосиони за раце, немедицински лосиони за 

стапала; лосиони за чистење на кожата; 

лосиони за после бричење, лосиони за 

зацврстување на ноктите; лосиони за нега на 

коса; лак за коса; козметички лосион за 

капење; козметички лосиони за сончање; 

козметички лосиони; козметички лосиони 

против изгореници од сонце; течни масла за 

после сончање; течни козметички 

дезодоранси за тело; дезодоранс спреј за 

стапала; парфимиран спреј за тело; 

освежувач за тело во вид на спреј; спреј за 

тело; средства за вадење на шминка; тоници 

за лице; средства за спречување на 

крварење за козметичка употреба  

 

(210) TM  2017/459 (220) 28/04/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Друштво за трговија на големо со 

цврсти, течни и гасовити горива и слични 

производи РКМ ДООЕЛ Скопје 

ул. Златко Шнајдер бр. 6-а-39, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

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

(531) 01.01.05;05.03.04;05.07.10 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци, вино  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, трговски дејности, 

увоз-извоз  

кл. 39  амбалажирање производи, 

изнајмување ладилници, дистрибуција на 

вода, испорака/дистрибуција/на производи, 

магацини (изнајмување магацини), 

превознички/шпедиторски/услуги, 

складирање (упатства за складирање), 

складирање на стоката, цевоводи (превоз по 

цевоводи)  

 

(210) TM  2017/460 (220) 28/04/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Друштво за трговија на големо со 

цврсти, течни и гасовити горива и слични 

производи РКМ ДООЕЛ Скопје 

ул. Златко Шнајдер бр. 6-а-39, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(591) окер, бела и црна 

(531) 05.07.10;24.01.13;24.09.01 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци, вино  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, трговски дејности, 

увоз-извоз  

кл. 39  амбалажирање производи, 

изнајмување ладилници, дистрибуција на 

вода, испорака/дистрибуција/на производи, 

магацини (изнајмување магацини), 

превознички/шпедиторски/услуги, 

складирање (упатства за складирање), 

складирање на стоката, цевоводи (превоз по 

цевоводи)  

 

(210) TM  2017/461 (220) 28/04/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Друштво за трговија на големо со 

цврсти, течни и гасовити горива и слични 

производи РКМ ДООЕЛ Скопје 

ул. Златко Шнајдер бр. 6-а-39, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

GLADIATOR 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци, вино  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, трговски дејности, 
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увоз-извоз  

кл. 39  амбалажирање производи, 

изнајмување ладилници, дистрибуција на 

вода, испорака/дистрибуција/на производи, 

магацини (изнајмување магацини), 

превознички/шпедиторски/услуги, 

складирање (упатства за складирање), 

складирање на стоката, цевоводи (превоз по 

цевоводи)  

 

(210) TM  2017/463 (220) 28/04/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Друштво за трговија на големо со 

цврсти, течни и гасовити горива и слични 

производи РКМ ДООЕЛ Скопје 

ул. Златко Шнајдер бр. 6-а-39, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

DENICIJA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци, вино  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, трговски дејности, 

увоз-извоз  

кл. 39  амбалажирање производи, 

изнајмување ладилници, дистрибуција на 

вода, испорака/дистрибуција/на производи, 

магацини (изнајмување магацини), 

превознички/шпедиторски/услуги, 

складирање (упатства за складирање), 

складирање на стоката, цевоводи (превоз по 

цевоводи)  

 

(210) TM  2017/464 (220) 27/04/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) NOVARTIS AG, 

4002 BASEL, CH 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

NAKOM 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за човечка 

употреба  

 

(210) TM  2017/467 (220) 02/05/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) МАКПРОГРЕС ДОО 

ул. Илинденска бб,, 2310, Виница, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

CRN KAMEN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво), вино  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управувње со работата; услуги при трговија 

на големо и мало и увоз-извоз со: алкохолни 

пијалоци (освен пиво), вино  

 

(210) TM  2017/468 (220) 02/05/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Друштво за трговија на големо со 

цврсти, течни и гасовити горива и слични 

производи РКМ ДООЕЛ Скопје 

ул. Златко Шнајдер бр. 6-а-39, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

  

(591) црна, сива и црвена 
(531) 27.05.13;27.05.17 

(554)  
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(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци, вино  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, трговски дејности, 

увоз-извоз  

кл. 39  амбалажирање производи, 

изнајмување ладилници, дистрибуција на 

вода, испорака/дистрибуција/на производи, 

магацини (изнајмување магацини), 

превознички/шпедиторски/услуги, 

складирање (упатства за складирање), 

складирање на стоката, цевоводи (превоз по 

цевоводи)  

 

(210) TM  2017/469 (220) 02/05/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Друштво за трговија на големо со 

цврсти, течни и гасовити горива и слични 

производи РКМ ДООЕЛ Скопје 

ул. Златко Шнајдер бр. 6-а-39, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(531) 27.05.24 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци, вино  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, трговски дејности, 

увоз-извоз  

кл. 39  амбалажирање производи, 

изнајмување ладилници, дистрибуција на 

вода, испорака/дистрибуција/на производи, 

магацини (изнајмување магацини), 

превознички/шпедиторски/услуги, 

складирање (упатства за складирање), 

складирање на стоката, цевоводи (превоз по 

цевоводи)  

 

(210) TM  2017/472 (220) 03/05/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) British American Tobacco (Brands) 

Limited, 

Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 

2PG, GB 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

SILK 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари; тутун, сиров или преработен; 

производи од тутун; замена за тутун (не е за 

медицински цели); пури, цигарилос; запалки; 

кибрити; артикли за пушачи; хартија за 

виткање цигари, обвивки за цигари, филтери 

за цигари; џебен апарати за виткање цигари; 

рачни машини за полнење на тутун во 

хартиени обвивки; електронски цигари; 

течности за електронски цигари; производи 

од тутун намемети за загревање; 

електронски уреди и нивните делови 

наменети за загревање на цигари или тутун  

 

(210) TM  2017/473 (220) 03/05/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) SAGA FURS OYJ 

Martinkylantie 48 FIN-01601 Vantaa, FI 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(531) 27.05.17 
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(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  крзно (животинска кожа), животинска 

кожа од помали и поголеми животни, кожа и 

имитација на овие материјали, производи од 

еден од наведените материјали или од 

комбинација на овие материјали  

кл. 20  воздушни перничиња што не се за 

медицинска употреба, воздушни душеци што 

не се за медицинска употреба, воздушни 

перници што не се за медицинска употреба, 

детски креветчиња, постелнина со исклучок 

на чаршафи, кревети, потперници, перници, 

перници за миленичиња, перничиња; сите 

претходно наведени производи направени од 

крзно (животинска кожа), животинска кожа од 

помали и поголеми животни, кожа и 

имитација на овие материјали или од 

комбинација на овие материјали  

кл. 24  текстил и текстилни производи кои не 

се опфатени со другите класи; покривки за 

кревети и маси, сите наведени производи 

направени од крзно (животинска кожа), 

животинска кожа од помали и поголеми 

животни, кожа и имитација на овие 

материјали или од комбинација на овие 

материјали  

кл. 25  облека, обувки и капи со или без 

додатоци за овие производи; сите претходно 

наведени производи направени од крзно 

(животинска кожа), животинска кожа од 

помали и поголеми животни, кожа и 

имитација на овие материјали или од 

комбинација на овие материјали  

кл. 35  рекламирање, маркетинг и 

промовирање во име на произведителите на 

крзно (животинска кожа), животинска кожа од 

помали и поголеми животни, кожа и 

имитација на овие материјали, и облека, 

обувки и капи; организирање и одржување на 

изложби и трговски саеми за комерцијални 

или рекламни цели, вклучително во врска со 

крзно (животинска кожа), животинска кожа од 

помали и поголеми животни, кожа и 

имитација на овие материјали; рекламирање 

во форма на организирање саеми, настани, 

изложувања и приеми за рекламирање и 

маркетинг на крзно, животинска кожа и кожа, 

работни техники за третирање, обработка и 

боење на крзно (животинска кожа), 

животинска кожа од помали и поголеми 

животни, кожа, како и примероци кои ги 

покажуваат резултатите од горе наведените 

работни техники  

 

(210) TM  2017/480 (220) 05/05/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) LAINCO, S.A. 

Avda. Bizet 8/10/12 08191 RUBI, ES 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

KARDA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  производи за стерилизација на почва; 

производи за уништување и сузбивање на 

плевел; пестициди за болести на растенија и 

земјоделски штеточинки  

 

(210) TM  2017/483 (220) 08/05/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Друштво за очна оптика и услуги 

ДИОПТРА ОПТИКС ДООЕЛ Скопје 

ул. Кеј 13-ти Ноември ГТЦ локал/16, 

секција-2 примземје, Скопје, MK 

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат  

ул.’'М.Х.Јасмин’'  52В-1/6, 1000, Скопје 

(540)  
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(591) црна и жолта 

(531) 27.05.24;27.05.25 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 10  хируршки, медицински забарски и 

ветеринарни апарати и инструменти, 

вештачки екстремитети, очи и заби; 

ортопедски производи; хируршки материјали 

за шиење  

 

(210) TM  2017/492 (220) 09/05/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Трговско друштво за трговија, 

производство и услуги на големо и мало 

ПРЕХРАНБЕНА ИНДУСТРИЈА 

СВИССЛИОН ДОО увоз-извоз Скопје 

ул.„Качански пат“ бб, 1000, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

HELLO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки, конзервирано, сушено и варено 

овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, 

јајца, млеко и млечни производи, масла за 

јадење и масти  

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

саго, замена за кафе, брашно и производи од 

жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, 

прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосеви 

(како мирудии); мирудии, мраз; солени 

переци, грицки, снек (ѕпаск) храна, солен 

флипс со вкус на кикиритки  

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнести производи што не се 

опфатени со другите класи, животни (живи), 

свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и 

природно цвеќе, храна за животни, пивски 

слад; зрнести производи, кикиритки  

 

(210) TM  2017/498 (220) 11/05/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Biocon Limited 

20th K.M. Hosur Road, Electronics City P.O. 

Bangalore 560 100, IN 

(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ  

Пиринска 66, 7500, Прилеп 

(540)  

 

INSUGEN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; додатоци во исхраната за луѓето 

и животните; нутрацевтски препарати за 

терапевтски или медицински цели; санитарни 

препарати за медицински цели; диететски 

супстанции прилагодени за медицинска 

употреба, храна за бебиња; малтери, 

материјали за преливи; материјал за 

запирање на заби, стоматолошки восок; 

средства за дезинфекција; препарати за 

уништување на штетници; фунгициди, 

хербициди  

кл. 10  медицински апарати, уреди и 

инструменти  

 

(210) TM  2017/500 (220) 11/05/2017 

(442) 31/10/2017 
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(731) NBA Properties, Inc. 

Olympic Tower – 645 Fifth Avenue, New 

York, New York 10022, 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)  

 
(531) 26.11.25;27.05.17 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки, покривала за глава; 

облека, имено трикотажа, обувки, обувки за 

кошарка, патики за кошарка, маици, кошули, 

поло маици, горни тренерки, долни тренерки, 

пантолони, маици без ракави, дресови, 

шорцови, пижами, спортски маици, маици за 

рагби, џемпери, ремени, вратоврски, 

ноќници, капи, качкети, стрeи, облека за 

загревање, пантолони за загревање, маици 

за загревање/маици за шутирање, јакни, 

јакни отпорни на ветер, парка, палта, 

бебешки лигавчиња што не се од хартија, 

стегачи за глава, стегачи за зглобови, 

престилки, долна облека, боксерки, 

пантолони, штитници за уши од студ, 

ракавици, ракавици без прсти, шалови, 

ткаени и плетени кошули, дрес-фустани, 

фустани, фустани и униформи за навивање, 

облека за капење, костуми за капење, 

костуми за пливање, бикини, дводелни 

костуми за капење (tankinis), костуми за 

пливање за мажи (swim trunks), костуми за 

капење за мажи (bathing trunks), шорцови за 

на даска, нуркачки костуми, наметки за на 

плажа, наметки за со костуми за капење, 

марами за со костуми за капење, сандали, 

сандали за на плажа, капи за на плажа, 

штитници од сонце, капи за пливање, капи за 

капење, нови покривала за глава со 

прикачени перики  

кл. 41  образование; обезбедување обука/ 

настава; забава; спортски и културни 

активности; забава и образовни услуги во 

смисла на тековни телевизиски и радио 

програми во областа на кошарката и пренос 

во живо на кошаркарски натпревари и 

кошаркарски приредби; продукција и 

дистрибуција на радио и телевизиски шоу 

програми на кошаркарски натпревари, 

кошаркарски настани и програми во областа 

на кошарката; водење и организирање на 

кошаркарски школи и кампови, школи и 

кампови за тренери, школи и кампови за 

танцов тим и кошаркарски натпревари; 

услуги на забава во смисла на лично 

појавување на маскота во костим или на 

танцов тим на кошаркарски натпревари и 

приредби, школи, кампови, промоции и други 

настани поврзани со кошарката, посебни 

настани и забави; услуги на клубови на 

обожаватели; услуги на забава, имено 

обезбедување на веб-страна што не се 

симнува со мултимедијална содржина во 

смисла на најзначајни телевизиски настани, 

интерактивни најзначајни телевизиски 

настани, видео снимки, снимање на видео 

преноси, интерактивен видео избор на 

најзначајни настани, радио програма, 

најзначајни настани на радио и аудио снимки 

во полето на кошарката; пренесување на 

вести и информации во смисла на 

статистички и други податоци во полето на 

кошарката; он-лaјн игри кои не може да се 

симнуваат, имено, компјутерски игри, видео 

игри, интерактивни видео игри, акциони игри 
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за вештини, аркадни игри, друштвени игри за 

деца и возрасни, игри на табла, сложувалки и 

игри на погодување; услуги на електронско 

издаваштво, имено, издавање на часописи, 

водичи, билтени, боенки и други распореди 

на натпреварите он-лајн преку Интернет, 

сите во полето на кошарката; обезбедување 

на он-лајн компјутерска база на податоци во 

полето на кошарката  

 

(210) TM  2017/501 (220) 11/05/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) NBA Properties, Inc. 

Olympic Tower – 645 Fifth Avenue, New 

York, New York 10022, 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)  

 
(531) 26.01.04;26.01.18 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки, покривала за глава; 

облека, имено трикотажа, обувки, обувки за 

кошарка, патики за кошарка, маици, кошули, 

поло маици, горни тренерки, долни тренерки, 

пантолони, маици без ракави, дресови, 

шорцови, пижами, спортски маици, маици за 

рагби, џемпери, ремени, вратоврски, 

ноќници, капи, качкети, стрeи, облека за 

загревање, пантолони за загревање, маици 

за загревање/маици за шутирање, јакни, 

јакни отпорни на ветер, парка, палта, 

бебешки лигавчиња што не се од хартија, 

стегачи за глава, стегачи за зглобови, 

престилки, долна облека, боксерки, 

пантолони, штитници за уши од студ, 

ракавици, ракавици без прсти, шалови, 

ткаени и плетени кошули, дрес-фустани, 

фустани, фустани и униформи за навивање, 

облека за капење, костуми за капење, 

костуми за пливање, бикини, дводелни 

костуми за капење (tankinis), костуми за 

пливање за мажи (swim trunks), костуми за 

капење за мажи (bathing trunks), шорцови за 

на даска, нуркачки костуми, наметки за на 

плажа, наметки за со костуми за капење, 

марами за со костуми за капење, сандали, 

сандали за на плажа, капи за на плажа, 

штитници од сонце, капи за пливање, капи за 

капење, нови покривала за глава со 

прикачени перики  

кл. 41  образование; обезбедување обука/ 

настава; забава; спортски и културни 

активности; забава и образовни услуги во 

смисла на тековни телевизиски и радио 

програми во областа на кошарката и пренос 

во живо на кошаркарски натпревари и 

кошаркарски приредби; продукција и 

дистрибуција на радио и телевизиски шоу 

програми на кошаркарски натпревари, 

кошаркарски настани и програми во областа 

на кошарката; водење и организирање на 

кошаркарски школи и кампови, школи и 

кампови за тренери, школи и кампови за 

танцов тим и кошаркарски натпревари; 

услуги на забава во смисла на лично 

појавување на маскота во костим или на 

танцов тим на кошаркарски натпревари и 

приредби, школи, кампови, промоции и други 

настани поврзани со кошарката, посебни 

настани и забави; услуги на клубови на 

обожаватели; услуги на забава, имено 

обезбедување на веб-страна што не се 
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симнува со мултимедијална содржина во 

смисла на најзначајни телевизиски настани, 

интерактивни најзначајни телевизиски 

настани, видео снимки, снимање на видео 

преноси, интерактивен видео избор на 

најзначајни настани, радио програма, 

најзначајни настани на радио и аудио снимки 

во полето на кошарката; пренесување на 

вести и информации во смисла на 

статистички и други податоци во полето на 

кошарката; он-лaјн игри кои не може да се 

симнуваат, имено, компјутерски игри, видео 

игри, интерактивни видео игри, акциони игри 

за вештини, аркадни игри, друштвени игри за 

деца и возрасни, игри на табла, сложувалки и 

игри на погодување; услуги на електронско 

издаваштво, имено, издавање на часописи, 

водичи, билтени, боенки и други распореди 

на натпреварите он-лајн преку Интернет, 

сите во полето на кошарката; обезбедување 

на он-лајн компјутерска база на податоци во 

полето на кошарката  

 

(210) TM  2017/517 (220) 17/05/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Лидија Балтовска 

ул. Франклин Рузвелт 22, 1000, Скопје, MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 
(591) зелена, виолетова 

(531) 05.05.20;27.05.17 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности  

 

(210) TM  2017/519 (220) 18/05/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) КОЖУВЧАНКА ДОО 

ул. Шишка бр. 37 , 1430, Кавадарци , MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

ИЗВОРСКА 

(591) бела, светло сина, темно сина, зелена, 

сива 

(531) 19.07.10;25.01.19 

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  вода (минерална вода), води за пиење 

[пијалаци], минерална вода, газирана вода  

 

(210) TM  2017/520 (220) 18/05/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) КОЖУВЧАНКА ДОО 

ул. Шишка бр. 37 , 1430, Кавадарци , MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  
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ИЗВОРСКА 

(591) бела, светло сина, темно сина, зелена, 

сива 

(531) 19.07.10;25.01.19 

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  вода (минерална вода), води за пиење 

[пијалаци], минерална вода, газирана вода  

 

(210) TM  2017/540 (220) 23/05/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) The Procter & Gamble Company  

One Procter & Gamble Plaza,Cincinnati, Ohio 

45202, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

WILD SIDE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за перење и други 

супстанции за употреба при перење алишта; 

препарати за чистење, грижа, третман и 

разубавување на ткаенини; омекнувач за 

ткаенини, средства за подобрување на 

ткаенини  

 

(210) TM  2017/541 (220) 24/11/2016 

(442) 31/10/2017 

 

(731) The Procter & Gamble Company  

One Procter & Gamble Plaza,Cincinnati, Ohio 

45202, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

DAZZLE  

(551) индивидуална 
(510, 511) 

кл. 3  препарати за перење и други 

супстанции за употреба при перење алишта; 

препарати за чистење, грижа, третман и 

разубавување на ткаенини; омекнувач за 

ткаенини, средства за подобрување на 

ткаенини  

 

(210) TM  2017/542 (220) 23/05/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) The Procter & Gamble Company  

One Procter & Gamble Plaza,Cincinnati, Ohio 

45202, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

LENOR KISS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за перење и други 

супстанции за употреба при перење алишта; 

препарати за чистење, грижа, третман и 

разубавување на ткаенини; омекнувач за 

ткаенини, средства за подобрување на 

ткаенини  

 

(210) TM  2017/554 (220) 10/02/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) ALDI GmbH & Co. KG 

Burgstr. 37, D-45476 Mülheim an der Ruhr, 

DE 
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(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 
(591) жолта, портокалова, црвена, темно 

сина, светло сина 

(531) 25.01.10;26.04.12;26.11.25 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи; 

малопродажба, вклучително и преку 

интернет, во врска со прехранбени 

производи, супстанции за употреба при 

перење алишта, препарати за чистење, 

артикли наменети за чистење, средства за 

дезинфекција, козметички артикли и 

препарати за нега на телото, хигиенски 

артикли, медикаменти што се издаваат без 

рецепт, диететски суплементи; 

малопродажба, вклучително и преку 

интернет, во врска со огномети, електрични 

апарати/додатоци, електронски апарати и 

додатоци за истите, компјутери и 

компјутерски додатоци, компакт дискови, 

компјутерски хардвер и софтвер, светлосни 

уреди; малопродажба, вклучително и преку 

интернет, во врска со алати, градинарска 

опрема и додатоци за истите, велосипеди и 

додатоци за истите, додатоци за 

автомобили, саати, часовници и накит, 

канцелариски материјал и канцелариски 

реквизити, книги и други печатени работи, 

мебел и другa покуќнина, мебел за градина, 

домаќински и кујнски апарати и додатоци за 

истите, производи за домаќинство, покривки 

за кревет, вклучително перници, постелнина, 

текстил за домаќинство; малопродажба, 

вклучително и преку интернет, во врска со 

облека, капи, чевли, спортски апарати, 

играчки, лежерни артикли, прехранбени 

производи за животни, растенија, производи 

од тутун; услуги за малопродажба, исто така 

преку интернет, во врска со патувања, 

печатење и фотографски и кинематографски 

развој, достава на цвеќиња, и телефонски и 

интернет понуди; 

раководење супермаркети, малопродажни 

продавници и малопродажни дисконт 

продавници за прехранбени производи, 

супстанции за употреба при перење алишта, 

препарати за чистење, артикли наменети за 

чистење, средства за дезинфекција, 

козметички артикли и препарати за нега на 

телото, хигиенски артикли, медикаменти што 

се издаваат без рецепт, диететски 

суплементи; раководење супермаркети, 

малопродажни аутлет продавници и 

малопродажни дисконт аутлет продавници во 

врска со огномети, електрични 

апарати/додатоци, електронски апарати и 

додатоци за истите, компјутери и 

компјутерски додатоци, компакт дискови, 

компјутерски хардвер и софтвер, светлосни 

уреди; раководење супермаркети, 

малопродажни продавници и малопродажни 

дисконт продавници за алати, градинарска 

опрема и додатоци за истите, велосипеди и 

додатоци за истите, додатоци за 

автомобили, саати, часовници и накит, 

канцелариски материјал и канцелариски 

реквизити, книги и други печатени работи, 

мебел и другa покуќнина, мебел за градина, 

домаќински и кујнски апарати и додатоци за 

истите, производи за домаќинство, покривки 

за кревет, вклучително перници, постелнина, 

текстил за домаќинство; раководење 
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супермаркети, малопродажни продавници и 

малопродажни дисконт продавници за 

облека, капи, чевли, спортски апарати, 

играчки, лежерни артикли, прехранбени 

производи за животни, растенија, производи 

од тутун; обезбедување информации на 

интернет, имено информации за производи 

за широка потрошувачка, советодавни 

информации за потрошувачите и 

информации за корисничка услуга; 

подготвување договори за купување и 

продажба на производи и обезбедување на 

услуги, за други, вклучително и на интернет 

(вклучени во класа 35); раководење 

супермаркети, малопродажни аутлет 

продавници и малопродажни дисконт аутлет 

продавници; подготвување договори за 

мобилна телефонија (за други); 

организациско планирање и надзор на 

развојот на бизнисот; вработување на 

персонал; консултантски услуги за бизнис 

организација; големопродажба во врска со 

прехранбени производи, супстанции за 

употреба при перење алишта, препарати за 

чистење, артикли наменети за чистење, 

средства за дезинфекција, козметички 

артикли и препарати за нега на телото, 

хигиенски артикли, медикаменти што се 

издаваат без рецепт, диететски суплементи; 

големопродажба во врска со огномети, 

електрични апарати/додатоци, електронски 

апарати и додатоци за истите, компјутери и 

компјутерски додатоци, компакт дискови, 

компјутерски хардвер и софтвер, светлосни 

уреди; големопродажба во врска со алати, 

градинарска опрема и додатоци за истите, 

велосипеди и додатоци за истите, додатоци 

за автомобили, саати, часовници и накит, 

канцелариски материјал и канцелариски 

реквизити, книги и други печатени работи, 

мебел и другa покуќнина, мебел за градина, 

домаќински и кујнски апарати и додатоци за 

истите, производи за домаќинство, покривки 

за кревет, вклучително перници, постелнина, 

текстил за домаќинство; големопродажба во 

врска со облека, капи, чевли, спортски 

апарати, играчки, лежерни артикли, 

прехранбени производи за животни, 

растенија, производи од тутун; асистирање 

во трговско и индустриско управување; 

обезбедување услуги за други [набавка на 

производи и услуги за други бизниси] 

  

 

(210) TM  2017/564 (220) 31/05/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) K-Swiss Inc. 

523 W. 6th Street, Los Angeles, CA 90014, 

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)  

 

SUPRA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  чевли, чизми, сандали, влечки, 

кошули, маици, панталони, шорцеви, јакни, 

дуксери, долни тренерки, здолништа, 

џемпери, елеци, јакни, јакни отпорни на 

ветер, ремени, вратоврски, капи и стреи  

 

(210) TM  2017/565 (220) 01/06/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Philip Morris Brands Sarl 

Quai Jeanrenaud 3 Neuchatel, 2000, CH 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  
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(531) 24.03.07;25.01.19;27.07.13 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, преработен или сиров; 

производи од тутун; пури, цигари, 

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун 

за луле, тутун за џвакање, бурмут, кретек 

цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои 

не се користат во медицински цели); 

електронски цигари; производи од тутун за 

загревање; електронски уреди и нивни 

делови за загревање на цигари или тутун со 

цел за ослободување на аеросоли кои 

содржат никотин за инхалација; раствори со 

течен никотин за електронски цигари; 

артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за 

цигари, филтери за цигари, конзерви за 

тутун, кутии за цигари, пепелници, лулиња, 

џебни машинки за мотање на цигари, 

запалки, кибрити  

 

(210) TM  2017/566 (220) 01/06/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Philip Morris Brands Sarl 

Quai Jeanrenaud 3 Neuchatel, 2000, CH 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 
(531) 24.03.07;25.01.19;27.07.13 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, преработен или сиров; 

производи од тутун; пури, цигари, 

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун 

за луле, тутун за џвакање, бурмут, кретек 

цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои 

не се користат во медицински цели); 

електронски цигари; производи од тутун за 

загревање; електронски уреди и нивни 

делови за загревање на цигари или тутун со 

цел за ослободување на аеросоли кои 

содржат никотин за инхалација; раствори со 

течен никотин за електронски цигари; 

артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за 

цигари, филтери за цигари, конзерви за 

тутун, кутии за цигари, пепелници, лулиња, 

џебни машинки за мотање на цигари, 

запалки, кибрити  

 

(210) TM  2017/567 (220) 01/06/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Philip Morris Brands Sarl 

Quai Jeanrenaud 3 Neuchatel, 2000, CH 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  
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(531) 05.05.19;25.01.19;27.05.01 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, преработен или сиров; 

производи од тутун; пури, цигари, 

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун 

за луле, тутун за џвакање, бурмут, кретек 

цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои 

не се користат во медицински цели); 

електронски цигари; производи од тутун за 

загревање; електронски уреди и нивни 

делови за загревање на цигари или тутун со 

цел за ослободување на аеросоли кои 

содржат никотин за инхалација; раствори со 

течен никотин за електронски цигари; 

артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за 

цигари, филтери за цигари, конзерви за 

тутун, кутии за цигари, пепелници, лулиња, 

џебни машинки за мотање на цигари, 

запалки, кибрити  

 

(210) TM  2017/568 (220) 01/06/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) ПРОМЕДИКА ДООЕЛ Скопје 

Св. Кирил и Методиј бр. 50, 1000, Скопје, 

MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(531) 27.05.01 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции што се користат во медицината и 

ветерината, храна за бебиња, диететски 

суплементи за луѓето и животните; 

фластери, материјали за завои, материјали 

за пломбирање заби, забарски смоли, 

средства за дезинфекција, препарати за 

уништување штетници, фунгициди, 

хербициди  

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

ориз, тапиока и саго; брашно и производи од 

жита, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец, 

прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови 

(како мирудии); мирудии; мраз  

кл. 31  зрнести, земјоделски, градинарски и 

шумски производи и кои не се опфатени со 

другите класи, животни (живи), свежо овошје 

и зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, 

храна за животни, пивски слад  

 

(210) TM  2017/575 (220) 01/06/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) BONATTI D.O.O  

Bulevar Vojvode Misica 41, 11000, Beograd, 

RS 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(591) бела, црвена, црна 

(531) 01.01.02;27.05.01;27.05.04 

(554)  
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(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  кожа и имитација на кожа, производи 

направени од овие материјали, што не се 

вклучени во другите класи; животинска кожа; 

куфери и патни торби; торби; чадори, 

сонцебрани и стапови за одење; камшици, 

узди и сарачки прозводи  

кл. 24  текстил и тесктилни производи кои не 

се опфатени со другите класи; покривки за 

кревети и маси  

кл. 25  облека, обувки, капи  

 

(210) TM  2017/576 (220) 05/06/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) ZVIJEZDA d.d. za proizvodnju, trgovinu 

i usluge 

Marijana Čavića 1, 1000, Zagreb, HR 

(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;27.05.04 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

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

од месо; конзервирано, сушено и варено 

овошје и зеленчук; желеа, џемови, компоти; 

јајца, млеко и млечни производи; масти и 

масла за јадење  

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

саго, замена за кафе; брашно и производи од 

жито, леб, колачи, слатки; бонбони; 

сладолед; мед, сируп од меласа; квасец, 

прашока за печење; сол, сенф (сладок), оцет, 

сосови (зачини), мирудии; мраз  

 

(210) TM  2017/577 (220) 05/06/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) ZVIJEZDA d.d. za proizvodnju, trgovinu 

i usluge 

Marijana Čavića 1, 10000, Zagreb, HR 

(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)  

 

MARGO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

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

од месо; конзервирано, сушено и варено 

овошје и зеленчук; желеа, џемови, компоти; 

јајца, млеко и млечни производи; масти и 

масла за јадење  

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

саго, замена за кафе; брашно и производи од 

жито, леб, колачи, слатки; бонбони; 

сладолед; мед, сируп од меласа; квасец, 

прашока за печење; сол, сенф (сладок), оцет, 

сосови (зачини), мирудии; мраз  

 

(210) TM  2017/578 (220) 05/06/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) ZVIJEZDA d.d. za proizvodnju, trgovinu 

i usluge 

Marijana Čavića 1, 10000, Zagreb, HR 

(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)  

 

ZVIJEZDA  

(551) индивидуална 
(510, 511) 
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кл. 29  месо, риба, живина и дивеч; екстракти 

од месо; конзервирано, сушено и варено 

овошје и зеленчук; желеа, џемови, компоти; 

јајца, млеко и млечни производи; масти и 

масла за јадење  

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

саго, замена за кафе; брашно и производи од 

жито, леб, колачи, слатки; бонбони; 

сладолед; мед, сируп од меласа; квасец, 

прашока за печење; сол, сенф (сладок), оцет, 

сосови (зачини), мирудии; мраз  

 

(210) TM  2017/579 (220) 05/06/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Philip Morris Brands Sarl 

Quai Jeanrenaud 3 Neuchatel, 2000, CH 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

PREMIUM BLUE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, преработен или сиров; 

производи од тутун; пури, цигари, 

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун 

за луле, тутун за џвакање, бурмут, кретек 

цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои 

не се користат во медицински цели); 

електронски цигари; производи од тутун за 

загревање; електронски уреди и нивни 

делови за загревање на цигари или тутун со 

цел за ослободување на аеросоли кои 

содржат никотин за инхалација; раствори со 

течен никотин за електронски цигари; 

артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за 

цигари, филтери за цигари, конзерви за 

тутун, кутии за цигари, пепелници, лулиња, 

џебни машинки за мотање на цигари, 

запалки, кибрити  

 

(210) TM  2017/581 (220) 05/06/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Philip Morris Brands Sarl 

Quai Jeanrenaud 3 Neuchatel, 2000, CH 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

BOND STREET PREMIUM BLUE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, преработен или сиров; 

производи од тутун; пури, цигари, 

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун 

за луле, тутун за џвакање, бурмут, кретек 

цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои 

не се користат во медицински цели); 

електронски цигари; производи од тутун за 

загревање; електронски уреди и нивни 

делови за загревање на цигари или тутун со 

цел за ослободување на аеросоли кои 

содржат никотин за инхалација; раствори со 

течен никотин за електронски цигари; 

артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за 

цигари, филтери за цигари, конзерви за 

тутун, кутии за цигари, пепелници, лулиња, 

џебни машинки за мотање на цигари, 

запалки, кибрити  

 

(210) TM  2017/582 (220) 06/06/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) VISTROS INTL FZC 

SM Office E1-1618 A, Ajman Free Zone, 

Ajman,, AE 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  
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(591) сина, бела 

(531) 17.02.01;27.05.24 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, тутун за замотување; замена за 

тутун; производи од тутун; ароматизиран 

тутун; филтери за тутун; тутун за луле; сиров 

тутун; тутун за џвакање; кибрити; сигурносни 

кибрити; цигари; производи за пушачи, 

запалки за пушачи, пепелници за пушачи; 

орален вапоризер за пушење.  

 

(210) TM  2017/587 (220) 06/06/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) КАМ ДОО  

ул. Индустриска бб, 1000, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(591) бела, жолта, темно сина 

(531) 26.05.18;27.05.24 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки; конзервирано, смрзнато, сушено 

и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, 

компоти; јајца, млеко и млечни производи, 

масла и масти за јадење, супи  

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

замена за кафе; брашно и производи од 

жито, леб, производи од тесто и слатки, 

тестенини, сладолед; мед, меласа; квасец, 

прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови 

(како мирудии); мирудии; мраз, течни и 

прашкасти зачини, кечап, мајонез, оцет  

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнени производи што не се 

опфатени со другите класи; животни (живи); 

свежо овошје и зеленчук; семиња, билки и 

природно цвеќе; храна за животни; пивски 

слад  

 

(210) TM  2017/588 (220) 06/06/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) МАКПРОГРЕС ДОО 

ул. Илинденска бб,, 2310, Виница, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

BEL KAMEN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво), вино  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; услуги при трговија 

на големо и мало и увоз-извоз со: алкохолни 

пијалоси (освен пиво), вино  

 

(210) TM  2017/589 (220) 06/06/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Друштво за трговија, производство, 

услуги, шпедиција увоз-извоз ПЕКАБЕСКО 

АД 

ул. 10 бр. 44 с. Кадино, 1041 Кадино, 

Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  
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PEKABETA 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  сирење, топено сирење, млеко и 

млечни производи, месо, риба, живина, 

дивеч, месни екстрати, сувомеснати 

производи, паштета  

кл. 39  транспортни услугии, пакување и 

складирање стока  

кл. 43  подготвување храна и пијалаци, 

ветеринарни и земјоделски услуги  

 

(210) TM  2017/590 (220) 07/06/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Research, Investment & Development 

S.A.L. (Holding) 

Bouchrieh, facing St. Joseph Hospital, Najjar 

building - Beirut, LB 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(591) бeла, сина 

(531) 27.05.01;27.05.12;27.05.17 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  електрични машини за кафе, 

електрични кафемати, електрични 

пржилници за кафе; електрични апарати за 

филтрирање кафе; машини за загревање на 

млеко и машини за правење на пена кои се 

употребуваат при правење кафе; машини за 

изработка и варење на кафе, чај, какао и 

капучино; апарати за осветлување, 

генерирање на пареа, готвење, ладење, 

сушење, вентилирање, снбдување со вода и 

санитарна намена  

 

(210) TM  2017/591 (220) 07/06/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Research, Investment & Development 

S.A.L. (Holding) 

Bouchrieh, facing St. Joseph Hospital, Najjar 

building - Beirut, LB 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(591) бeла, сина 

(531) 27.05.01;27.05.12;27.05.17 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, ароми на кафе, непржено кафе, 

кафе пијалоци со млеко, вештачко кафе 

(замена за кафе), пијалоци врз база на кафе, 

кафе, чај, какао и вештачко кафе; кардамон; 

зачини  

 

(210) TM  2017/596 (220) 08/06/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Друштво за трговија и услуги 

СТУДИО ХАИР ХАУС ДООЕЛ Скопје 

ул. Рајко Жинзифов, локал 26, Скопје, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ  

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(540)  
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(531) 27.05.01;27.05.24;27.07.13 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 44  козметички салони, фризерск салони, 

маникир  

 

(210) TM  2017/598 (220) 08/06/2017 

(442) 31/10/2017 

 

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

Chestnut Run Plaza, 974 Centre Road, 

Wilmington, DE 19805, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

EVORELLE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  хербициди  

 

(210) TM  2017/615 (220) 14/06/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) VISTROS INTL FZC 

SM Office E1-1618 A, Ajman Free Zone, 

Ajman,, AE 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

BANKER 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун;тутун за замотување;замена за 

тутун;производи од тутун;ароматизиран 

тутун;филтери за туту;тутун за луле;сиров 

тутун;тутун за џвакање;кибрити;сигурносни 

кибрити;цигари;производи за пушачи, 

запалки за пушачи, пепелници за 

пушачи;орален вапоризер за пушење  

 

(210) TM  2017/616 (220) 14/06/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) КАМФУД ДООЕЛ Скопје 

ул. Индустриска бб, 1000, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

  

(591) бела, сина 
(531) 27.05.09;27.05.24 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето, 

управување со работата, бизнис менаџмент 

на хотели  

кл. 39  организирање патувања, резервации 

за патувања, услуги на туристички агенции 

или брокери, имено, организирање на 

туристички пакети, обезбедување на 

информации и резервации за сите видови на 

патување и транспорт, информации и 

резервации за одмори, патувања, 

изнјамување на возила, советодавни и 

консултанстки услуги во врска со 

горенаведеното  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци; привремено сместување; бироа за 

сместување [хотели, пансиони], домови 

(старечки домови), изнајмување простории 

за состаноци, кафетерии, мотели, хостели, 

пансиони; резервирање на привремено 
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сместување, резервирање хотели, 

ресторани, ресторани со самопослужување, 

сместување (изнајмување за времено 

сместување), снек-барови, хотели  

 

(210) TM  2017/621 (220) 15/06/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) КОЖУВЧАНКА ДОО 

ул. Шишка бр. 37 , 1430, Кавадарци , MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(531) 26.04.18;27.05.01 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето, 

управување со работата; бизнис менаџмент 

на угостителски објекти  

кл. 41  забава, известување за забави, 

планирање забави  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалоци; барови, ресторани, кафетерии, 

ноќни клубови, спа и велнес 

центри;привремено сместување, мотели, 

хотели, пансиони, резервирање на 

привремено сместување  

 

(210) TM  2017/622 (220) 15/06/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) КОЖУВЧАНКА ДОО 

ул. Шишка бр. 37 , 1430, Кавадарци , MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(531) 11.01.01;26.01.18;27.05.01;27.05.24 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето, 

управување со работата; бизнис менаџмент 

на угостителски објекти  

кл. 41  забава, известување за забави, 

планирање забави, организирање и водење 

семинари, услуги на клубови  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалоци; привремено сместување, мотели, 

хотели, пансиони, резервирање на 

привремено сместување, изнајмување 

простории за состаноци; барови ресторани, 

кафетерии, ноќни клубови, спа и велнес 

центри;  

 

(210) TM  2017/624 (220) 15/06/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) КОЖУВЧАНКА ДОО 

ул. Шишка бр. 37 , 1430, Кавадарци , MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  
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(531) 18.01.08;18.07.01;27.05.04 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  возила; апарати за движење по земја, 

воздух или вода; автомобили; апарати за 

накривување, делови од камиони и вагони; 

возила за движење по копно, воздух, вода 

или шини; возила за мешање бетон; камиони; 

камиони виљушкари; камиони за прскање; 

каросерии за возила; трактори; хидраулични 

системи за возила; шлепери  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги; багери (изнајмување 

багери); градежни работи (изолирање 

градежни работи); градежни работи (надзор 

на градежни работи); изнајмување 

булдожери; изнајмување машини за чистење 

улици; изнајмување опрема за градење; 

миење возила; одржување возила; патишта 

(поставување асфалтна површина на 

патишта); чистење возила  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање патувања; 

влечење; возачки услуги; изнајмување 

автомобили; изнајмување гаражи; 

изнајмување камиони; изнајмување 

магацини; изнајмување места за паркирање; 

испорачување стоки; посредување за превоз; 

посредување за шпедиција; превезување; 

превезување со камиони; стоки 

(испорачување стоки); стоки (складирање 

стоки); транспортирање; транспортирање 

стоки; управување со превојници на канали; 

шпедиторски услуги; шпедиција 

(посредување за шпедиција)  

 

(210) TM  2017/625 (220) 15/06/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) КОЖУВЧАНКА ДОО 

ул. Шишка бр. 37 , 1430, Кавадарци , MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(531) 06.19.11;26.01.15 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнести производи што не се 

опфатени со другите класи; животни (живи); 

свежо овошје и зеленчук; семиња, билки и 

природно цвеќе, храна за животни; пивски 

слад; билки, свежи (градинарски билки, 

свежи); винова лоза; вински талог; жита 

(остатоци од производство на жита) за 

исхрана на животни; зеленчук, свеж; зрна 

[семе]; зрнеста храна [жита]; зрнеста храна 

за исхрана на животни; компири, свежи;  

краставички; лешници; лимони; овес; овошје, 

свежо; ориз, необработен; пченица; садници; 

семиња (растително масло); слад за 

правење пиво и алкохол; цвеќе, природно  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

услуги на продажба на големо и мало при 

увоз и извоз на производите: земјоделски, 

градинарски и шумски производи и зрнести 

производи што не се опфатени со другите 

класи; животни (живи); свежо овошје и 
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зеленчук; семиња, билки и природно цвеќе, 

храна за животни; пивски слад; билки, свежи 

(градинарски билки, свежи); винова лоза; 

вински талог; жита (остатоци од 

производство на жита) за исхрана на 

животни; зеленчук, свеж; зрна [семе]; зрнеста 

храна [жита]; зрнеста храна за исхрана на 

животни; компири, свежи;  краставички; 

лешници; лимони; овес; овошје, свежо; ориз, 

необработен; пченица; садници; семиња 

(растително масло); слад за правење пиво и 

алкохол; цвеќе, природно  

кл. 44  земјоделски, градинарски и шумски 

услуги; воздушно и површинско 

распрскување ѓубриња и други земјоделски 

хемикалии; градинарство; ѓубриња и други 

земјоделски хемикалии (воздушно и 

површинско распрскување ѓубриња и други 

земјоделски хемикалии); изнајмување 

опрема за земјоделство; услуги на 

расадници; хортикултура; штетници 

(уништување штетници за земјоделство, 

хортикучтура и шумарство)  

 

(210) TM  2017/629 (220) 19/06/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Djordans Ltd. 

Knyaz Bogoridi 1, 4000, Plovdiv, BG 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(591) сива, кафена, зелена, окер, беж, 

зелена, жолта, розева, црвена, бордо, црна 

(531) 03.02.09;03.02.24;27.05.24 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  кожа и имитација на кожа и производи 

направени од овие материјали, што не се 

вклучени во другите класи; животинска кожа, 

делови од животинска кожа; торби и куфери  

кл. 25  облека, обувки и капи  

 

(210) TM  2017/631 (220) 20/06/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Друштво за трговија и услуги АЛКОМ 

Александар ДООЕЛ експорт-импорт 

ул. Елисие Поповски - Марк бр. 10/лок. 7, 

Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 
(591) сива и тиркизна 

(531) 27.05.01;27.05.04 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски 

работи, административна обработка на 

нарачките за купување, бизнис (помош во 

водењето бизнис), бизнис информации, 

бизнис пребарување, бизнис проценски, 

информации (бизнис информации), 

испитување (бизнис испитување), јавно 

мислење (испитување на јавното мислење), 

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, 
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консултирање (професионално бизнис 

консултирање), маркетинг истражување, 

објавување рекламни текстови, обработка на 

текстови, пребарување (бизнис 

пребарување), раководење (советодавни 

услуги за бизнис раководење), раководење 

со датотеки (компјутеризирано раководење 

со датотеки), раководење со персонал 

(консултации за раководење со персонал), 

рекламирање, рекламни огласи (ширење на 

рекламните огласи), рекламни текстови 

(објавување рекламни текстови), рекламни 

текстови (пишување рекламни текстови), 

собирање информации во компјутерските 

бази на податоци, собирање статистички 

податоци, советување за бизнис работење и 

организација, советување за организирање 

на работењето, текстови (обработка на 

текстови), текстови (пишување рекламни 

текстови)  

кл. 38  телекомуникации, емитување радио 

програми, емитување телевизиски програми, 

телевизиски програми (емитување 

телевизиски програми), телекомуникации 

(информации од областа на 

телекомуникациите)  

кл. 41  образовни услуги, обука, забава, 

спортски и културни активности, електронско 

издаваштво, звучни записи (изнајмување 

звучни записи), он-лајн публикување 

електронски книги и списанија  

 

(210) TM  2017/723 (220) 18/07/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) BELUPO lijakovi i kozmetika d.d 

Danica 5, 48 000, Koprivnica, HR 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

AGNIS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2017/724 (220) 18/07/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) BELUPO lijakovi i kozmetika d.d 

Danica 5, 48 000, Koprivnica, HR 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

BELODEX 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  козметика  

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2017/725 (220) 18/07/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Akzo Nobel Coatings International B.V. 

Velperweg 76, 6824 BM ARNHEM, 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)  

DULUX 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 2  бои;премачкувачи;лакови;непоѕирни 

лакови; разредувачи за бои; материи за 

боење сите адитиви за бои, лакови или 

непроѕирни лакови; средства за заштита од 

'рѓосување и за заштита на дрво од 

распаѓање; препарати за премачкување (како 

бои); бои за дрво  

 

(210) TM  2017/735 (220) 20/07/2017 

(442) 31/10/2017 
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(731) CPFilms Inc., (A corporation of the 

State of Delaware, USA) 

575 Maryville Centre Drive, St. Louis, 

Missouri 63141, 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)  

LLumar 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 17  пластична плоча и фолија што не е за 

пакување;полуобработени палстични 

материјали;синтетички смоли, 

полуготови;пластична полиестер 

фолија;пластични  транспарентни уку 

транслуцентни фолии за заштита на долни 

површини од графити;ламинирана фолија, 

фолија за апсорпција на ултравиолетова 

светлина, фолија што рефлектира топлин, 

соларна фолија, фолија отпорна на кршење, 

зајакнати безбедносни и сигурносни 

фолии;сите за употреба на прозорци на 

згради или на возила и главни сите од 

пластика  

 

(210) TM  2017/736 (220) 20/07/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) CPFilms Inc., (A corporation of the 

State of Delaware, USA) 

575 Maryville Centre Drive, St. Louis, 

Missouri 63141, 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)  

 
(531) 01.03.16;27.05.02 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 17  пластична плоча и фолија што не е за 

пакување;полуобработени палстични 

материјали;синтетички смоли, 

полуготови;пластична полиестер 

фолија;пластични  транспарентни уку 

транслуцентни фолии за заштита на долни 

површини од графити;ламинирана фолија, 

фолија за апсорпција на ултравиолетова 

светлина, фолија што рефлектира топлин, 

соларна фолија, фолија отпорна на кршење, 

зајакнати безбедносни и сигурносни 

фолии;сите за употреба на прозорци на 

згради или на возила и главни сите од 

пластика  

 

(210) TM  2017/762 (220) 31/07/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) CHENG SHIN RUBBER IND. CO., LTD. 

NO. 215, MEEI-KONG ROAD, HUANG-TS'O 

VILLAGE, TA-SUEN, CHANG-HWA HSIEN, , 

TW 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 
(531) 27.05.17 
(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  гуми; гуми за тркала на возила; 

автомобилски гуми; пневматски гуми; 

велосипедски гуми; гуми за мотоцикли; 
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цврсти гуми за тркала на возила; внатрешни 

гуми за тркала на возила; внатрешни гуми за 

пневматски гуми; внатрешни гуми за 

велосипедски гуми; прибор за поправки за 

внатрешни гуми; адхезивни гумени парчиња 

за поправка на внатрешни гуми; внатрешни 

гуми за возила; бандажи за железнички 

тркала; уреди против лизгање за гуми за 

возила; шарки за вулканизирани гуми; 

тубелес гуми за велосипеди; вентили за гуми 

на возила; покривки за резервни гуми; 

надворешни гуми за пневматски гуми; шилци 

за гуми; уреди за надувување гуми; парчиња 

за поправка на гуми; траки за облужување 

гуми; горни слоеви за вулканизирани гуми; 

тркала за возила; тркала за велосипеди; 

тегови за балансирање тркала за возила; 

кочници за возила; кочници за велосипеди; 

менувачи за велосипеди; седла за 

велосипеди; седишта за велосипеди; ланци 

за велосипеди; држачи за шишиња за вода 

за велосипеди; корпи адаптирани за 

велосипеди; уреди против кражба за возила; 

електрични запалки за цигари за копнени 

возила; навлаки за седишта за автомобили 

што се обликувани или прилагодени по 

мерка; навлаки за волани за возила; 

автомобили; електрични автомобили; 

велосипеди; електрични велосипеди; 

мотоцикли; електрични мотоцикли; теренски 

возила; чамци; летала; вилушкари; скутери 

за вода; електрични колички за голф; мотори 

и погони за копнени возила; колички за 

бебиња; ремени за менувачи за копнени 

возила; менувачи за копнени возила; 

ретровизори за автомобили; безбедносни 

седишта за доенчиња и деца за возила; 

колички; калници за автомобили, мотоцикли 

и велосипеди; инвалидски колички; брисачи 

за ветробрански стакла; навлаки (грипови) за 

велосипедски волани; погонски осовини за 

копнени возила; колички за самопослуги  

 

(210) TM  2017/763 (220) 31/07/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) CHENG SHIN RUBBER IND. CO., LTD. 

NO. 215, MEEI-KONG ROAD, HUANG-TS'O 

VILLAGE, TA-SUEN, CHANG-HWA HSIEN, , 

TW 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 
(531) 27.05.17 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  гуми; гуми за тркала на возила; 

автомобилски гуми; пневматски гуми; 

велосипедски гуми; гуми за мотоцикли; 

цврсти гуми за тркала на возила; внатрешни 

гуми за тркала на возила; внатрешни гуми за 

пневматски гуми; внатрешни гуми за 

велосипедски гуми; прибор за поправки за 

внатрешни гуми; адхезивни гумени парчиња 

за поправка на внатрешни гуми; внатрешни 

гуми за возила; бандажи за железнички 

тркала; уреди против лизгање за гуми за 

возила; шарки за вулканизирани гуми; 

тубелес гуми за велосипеди; вентили за гуми 

на возила; покривки за резервни гуми; 

надворешни гуми за пневматски гуми; шилци 

за гуми; уреди за надувување гуми; парчиња 

за поправка на гуми; траки за облужување 

гуми; горни слоеви за вулканизирани гуми; 

тркала за возила; тркала за велосипеди; 

тегови за балансирање тркала за возила; 

кочници за возила; кочници за велосипеди; 

менувачи за велосипеди; седла за 

велосипеди; седишта за велосипеди; ланци 

за велосипеди; држачи за шишиња за вода 

за велосипеди; корпи адаптирани за 

велосипеди; уреди против кражба за возила; 
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електрични запалки за цигари за копнени 

возила; навлаки за седишта за автомобили 

што се обликувани или прилагодени по 

мерка; навлаки за волани за возила; 

автомобили; електрични автомобили; 

велосипеди; електрични велосипеди; 

мотоцикли; електрични мотоцикли; теренски 

возила; чамци; летала; вилушкари; скутери 

за вода; електрични колички за голф; мотори 

и погони за копнени возила; колички за 

бебиња; ремени за менувачи за копнени 

возила; менувачи за копнени возила; 

ретровизори за автомобили; безбедносни 

седишта за доенчиња и деца за возила; 

колички; калници за автомобили, мотоцикли 

и велосипеди; инвалидски колички; брисачи 

за ветробрански стакла; навлаки (грипови) за 

велосипедски волани; погонски осовини за 

копнени возила; колички за самопослуги  

 

(210) TM  2017/765 (220) 31/07/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Hyundai Heavy Industries Co., Ltd 

1000, Bangeojinsunhwan-doro Dong-gu, 

Ulsan, KR 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

HYUNDAI ELECTRIC 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  цензори за гас; апарати за мерење на 

напон/електрична струја/температура на 

батерија;  апарати за мерење; показувач на 

вртењата; аларми за гас; апарати за 

исклучување на гас; аларми; гасно изолиран 

уред; гасно изолиран уред (електричен); 

електрични релеи; вакуммски контактори со 

висок притисок; високонапонски прекинувач; 

заштитници од пренапона струја; контролни 

плутови за напојување; реактори; машини за 

дистрибуција на електрична струја; разводни 

табли; трансформатори за дистрибуција; 

трансформатори; инвертори;  

исклучник [електричен]; прекинувачи на 

електрични кола; напојувачи на електрична 

струја; електронски трансформатори на моќ; 

апарати за контрола на електрична енергија; 

регулатори на волтажа; електронски 

контактори; ниско и средно напонски 

автоматски преклопници; автоматски 

преклопници; инвертори за генерирање на 

соларна енергија; апарати за мерење на 

трошење на електричната енергија; апарати 

и инструменти за мерење на електричната 

енергија; апарати и инструменти за 

дијагностицирање на електрични 

инсталации; апарати за 

мерење/следење/анализирање на 

трошењето на електричната енергија; 

автобуска цевка за спроведување кабли; 

електрични кабли, жици, спроводници и 

спојувачи за нив; конвертори; апарати за 

комуникација на брод со копното; апарати за 

далечинско управување; опрема за 

комуникации; компјутерски софтвер за 

SCADA систем;  програми за мрежен 

оперативен систем; компјутерски софтвер за 

бродови; компјутерски софтвер; платформи 

за компјутерски софтвер; електронски 

контролни системи за машини; мрежни 

сервери; апарати за обработка на податоци; 

дигитални процесори на информации; 

електрични апарати за контрола на 

набљудувањето; апарати за снимање, 

пренос или репродукција на информации; 

компјутери; компјутерски сервери; дигитални 

книги што можат да се превземат од 

Интернет; батерии и полначи за батерии  

 

(210) TM  2017/767 (220) 01/08/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Deutsche Telekom AG 

Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE 
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(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 

StreamOn 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти: научни, 

поморски, геодетски, фотографски, 

кинематографски, оптички, за вагање, за 

мерење, сигнализација, контрола 

(инспекција), спасување и настава: апарати и 

инструменти за спроведување, вклучување, 

трансформирање, акумулирање, регулирање 

или контролирање на електрицитетот; 

апарати за снимање, пренос, обработка и 

репродукција на звук, слики или податоци; 

магнетски носачи на податоци; машини за 

сметање, опрема за обработка на податоци, 

компјутери; компакт дискови, ДВД и други 

медиуми за дигитално снимање; 

компјутерски софтвер; електронски 

складирани податоци (што може да се 

даунлодираат); електронски публикации (што 

може да се даунлодираат)  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; прибирање, 

систематизација, компилација и анализа на 

деловни податоци и информации складирани 

во компјутерски бази на податоци; услуги на 

малопродажба (исто така и преку Интернет и 

други комуникациски мрежи), во врска со 

погореспоменатите стоки во класа 9; 

претплатници на пренос, стриминг и 

даунлодирање на музика, видеа и 

аудиовизуелна содржина; обезбедување 

претплатнички услуги за пренос, стриминг и 

даунлодирање на музика, видеа и 

аудиовизуелна содржина за трети страни  

кл. 38  телекомуникации; услуги на агенции 

за печат; изнајмување на телекомуникациска 

опрема; информации за телекомуникации; 

стриминг на аудио и видео материјал на 

Интернет; радиодифузија, имено 

аплоудирање, испраќање, прикажување, 

обележување, блогирање, споделување или 

на поинаков начин обезбедување на 

електронски медиуми или информации преку 

Интернет или други комуникациски мрежи; 

дигитален и електронски пренос на глас, 

податоци, звук, слики, аудио и видео 

содржина, како и на пораки  

кл. 41  образование; обука; забава; спортски 

и културни активности; услуги на забава 

особено филм, музика, спортови, видео и 

телевизиска забава; објавување на печатени 

материјали [освен за рекламирање] во 

електронска форма; обезбедување видеа, 

игри и музика преку безжична мрежа за 

мобилни телефони; обезбедување дигитална 

музика од Интернет; обезбедување 

мултимедијални забавни услуги преку 

вебсајт; обезбедување филмови што не 

може да се даунлодираат; обезбедување 

игри на Интернет [што не може да се 

даунлодираат]; обезбедување на аудио и 

визуелни медиуми преку комуникациски 

мрежи [што не може да се даунлодираат]  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со 

нив; индустриски анализи и истражувачки 

услуги; изработка и развој на комјутерски 

хардвер, софтвер и бази на податоци; 

одржување на софтвер; технички совет; 

складирање на електронски податоци; 

изнајмување на опрема за обработка на 

податоци; дизајнирање на веб страни за 

трети лица; обезбедување софтвер како 

услуга за употреба во врска со пренос, 

стриминг и даунлодирање на музика, видеа и 

аудиовизуелна содржина; обезбедување 

времена употреба на софтвер за емитување, 

стриминг и даунлодирање на музика, видеа и 
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аудиовизуелна содржина што не може да се 

даунлодира  

 

(210) TM  2017/768 (220) 01/08/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Deutsche Telekom AG 

Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 
(591) магента и бела 

(531) 26.01.10;27.05.17 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти: научни, 

поморски, геодетски, фотографски, 

кинематографски, оптички, за вагање, за 

мерење, сигнализација, контрола 

(инспекција), спасување и настава: апарати и 

инструменти за спроведување, вклучување, 

трансформирање, акумулирање, регулирање 

или контролирање на електрицитетот; 

апарати за снимање, пренос, обработка и 

репродукција на звук, слики или податоци; 

магнетски носачи на податоци; машини за 

сметање, опрема за обработка на податоци, 

компјутери; компакт дискови, ДВД и други 

медиуми за дигитално снимање; 

компјутерски софтвер; електронски 

складирани податоци (што може да се 

даунлодираат); електронски публикации (што 

може да се даунлодираат)  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; прибирање, 

систематизација, компилација и анализа на 

деловни податоци и информации складирани 

во компјутерски бази на податоци; услуги на 

малопродажба (исто така и преку Интернет и 

други комуникациски мрежи), во врска со 

погореспоменатите стоки во класа 9; 

претплатници на пренос, стриминг и 

даунлодирање на музика, видеа и 

аудиовизуелна содржина; обезбедување 

претплатнички услуги за пренос, стриминг и 

даунлодирање на музика, видеа и 

аудиовизуелна содржина за трети страни  

кл. 38  телекомуникации; услуги на агенции 

за печат; изнајмување на телекомуникациска 

опрема; информации за телекомуникации; 

стриминг на аудио и видео материјал на 

Интернет; радиодифузија, имено 

аплоудирање, испраќање, прикажување, 

обележување, блогирање, споделување или 

на поинаков начин обезбедување на 

електронски медиуми или информации преку 

Интернет или други комуникациски мрежи; 

дигитален и електронски пренос на глас, 

податоци, звук, слики, аудио и видео 

содржина, како и на пораки  

кл. 41  образование; обука; забава; спортски 

и културни активности; услуги на забава 

особено филм, музика, спортови, видео и 

телевизиска забава; објавување на печатени 

материјали [освен за рекламирање] во 

електронска форма; обезбедување видеа, 

игри и музика преку безжична мрежа за 

мобилни телефони; обезбедување дигитална 

музика од Интернет; обезбедување 

мултимедијални забавни услуги преку 

вебсајт; обезбедување филмови што не 

може да се даунлодираат; обезбедување 

игри на Интернет [што не може да се 

даунлодираат]; обезбедување на аудио и 

визуелни медиуми преку комуникациски 

мрежи [што не може да се даунлодираат]  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со 

нив; индустриски анализи и истражувачки 

услуги; изработка и развој на комјутерски 
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хардвер, софтвер и бази на податоци; 

одржување на софтвер; технички совет; 

складирање на електронски податоци; 

изнајмување на опрема за обработка на 

податоци; дизајнирање на веб страни за 

трети лица; обезбедување софтвер како 

услуга за употреба во врска со пренос, 

стриминг и даунлодирање на музика, видеа и 

аудиовизуелна содржина; обезбедување 

времена употреба на софтвер за емитување, 

стриминг и даунлодирање на музика, видеа и 

аудиовизуелна содржина што не може да се 

даунлодира  

 

(210) TM  2017/776 (220) 03/08/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Hankook Tire Worldwide Co., Ltd 

#647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, 

KR 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

Hankook SMaRT TERRAIN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  автомобилски гуми; велосипедски 

гуми; надворешни гуми за пневматски гуми; 

обвивки за гуми; гуми за мотоцикли; 

внатрешни гуми (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; возила (сопирачки сегменти за 

возила); амортизери за возила; носачи за 

скии на автомобили; шилци за тркала; 

клинови за гуми; гуми за возила; тврди гуми 

за возила; шарки на вулканизирани гуми; 

шарки на возила [ролерски траки]; шарки на 

возила [тракторски тип]; тубелес гуми за 

велосипеди; тубелес гуми за мотоцикли; 

вентили за гуми на возила; гуми за тркала на 

возила  

 

(210) TM  2017/777 (220) 03/08/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) Guangdong Saiman Investment Co., 

Ltd 

Room 405B, Zibian Building 2, No. 48 

Chenjiaci Avenue Liwan District, Guangzhou, 

CN 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(531) 26.04.17;27.05.24;27.05.25 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  Презентација на стоки на 

комуникациски медиуми, за малопродажба; 

Рекламирање [огласување]; Комерцијална 

администрација за издавање  лиценци за 

стоки и услуги за други лица; Aгенции за увоз 

и извоз; Промовирање на продажбата за 

трети лица; маркетинг; Обезбедување на он-

лајн пазар за купувачи и продавачи на стоки 

и услуги; Консултации за раководење со 

персонал; Оптимизација на истражувачите за 

промоција на продажбата; Барање 

спонзорства  

 

(210) TM  2017/784 (220) 08/08/2017 

(442) 31/10/2017 
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(731) Друштво за производство трговија и 

услуги АГРАР - КО ДООЕЛ експорт-импорт 

Кочани 

ул.„Штипски пат“ бб, 2300, Кочани, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ  

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(540)  

  

(591) темноцрвна, зелена, црна, бела 
(531) 05.09.15;25.01.19;27.05.25 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29   зеленчук конзервиран, зеленчук 

варен, зеленчук сушен, ферментирана 

зеленчукова храна (кимши), замрзнато 

овошје конзервирано овошје кандирано 

овошје, овошни желеа, туршија, туршија лута 

и многу зачинета, мармалад, овошни салати, 

џемови, овошни каши, масти за јадење, 

масла за јадење, печурки конзервирани, 

месо, месоконзервирано, сланина, риба 

(производи за исхрана направени од риба), 

риба (филети од риба), риби во конзерви, 

морски алги, морски јастози што не се живи, 

морски ракови што не се живи, млеко, 

млечни пијалаци во кои преовладува млеко, 

сирење, тофу (сирење од соја), маслинки 

конзервирани, маслиново масло за исхрана  

кл. 30  туршија од овошје, лути индиски 

зачини и шеќер (додатоци на исхрана), 

конзервирање храна (сол за конзервирање 

храна), сос (доматен сос), овошни желеа и 

сосеви, оцет, шеќер, чај, ориз, кечап, сосеви, 

брашно, леб, мед, сол, ароматични 

градинарски тревки конзервирани, шафран 

(зачини)  

кл. 31  пиперки (растенија), зеленчук свеж, 

тиквички, зелена салата, винова лоза, овошје 

свежо, остатоци од овошје, каша од овошје, 

ситни овошја без семки во свежа состојба, 

цитруси (јужни овошја), билки свежи 

(градинарски билки свежи), семиња 

(растителни семиња), растенија, зрна (семе), 

семе од житарици, необработено, печурки 

свежи, мицелиум за размножување на 

печурки, тартуфи свежи, маслинки свежи, 

јаткасто овошје, ориз необработен  

 

(210) TM  2017/791 (220) 04/08/2017 

(442) 31/10/2017 

 

(731) ACCOR 

82 rue Henri Farman, 92130 Issy-les-

Moulineaux, FR 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 
(591) темно зелена, светло зелена 

(531) 26.04.18 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  хотели, мотели, оперативни хотелски 

комплекси; хотелски услуги, ресторан; 

обезбедување на услуги за храна и пијалоци; 

услуги на кафетерија, чајџилница, барови 

(освен клубови); привремено сместување; 

туристички домови; услуги за резервирање 
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на хотелски соби за патници; услуги за 

резервирање на привремено сместување; 

(не-деловни) консултации и совети во 

областа на хотелите и рестораните  

 

 

 

 

 

ПРЕГЛЕДИ 
 

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД 
МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ 

(510) код во Меѓународната класафикација на трговски марки (Ниченска) 
(210) број на пријавата 
 

(510) (210) 

1 TM 2015/0363 

1 TM 2016/0784 

1 TM 2017/0119 

1 TM 2017/0210 

1 TM 2017/0343 

1 TM 2017/0422 

1 TM 2017/0423 

1 TM 2017/0424 

2 TM 2016/0784 

2 TM 2017/0079 

2 TM 2017/0343 

2 TM 2017/0725 

3 TM 2017/0076 

3 TM 2017/0083 

3 TM 2017/0100 

3 TM 2017/0166 

3 TM 2017/0181 

3 TM 2017/0192 

3 TM 2017/0276 

3 TM 2017/0343 

3 TM 2017/0347 

3 TM 2017/0355 

3 TM 2017/0456 

3 TM 2017/0540 

3 TM 2017/0541 

3 TM 2017/0542 

3 TM 2017/0724 

4 TM 2017/0191 

4 TM 2017/0192 

4 TM 2017/0339 

4 TM 2017/0355 

5 TM 2015/0363 

5 TM 2015/1032 

5 TM 2015/1033 

5 TM 2016/0922 

5 TM 2017/0070 

5 TM 2017/0075 

5 TM 2017/0100 

5 TM 2017/0101 

5 TM 2017/0110 

5 TM 2017/0112 

5 TM 2017/0116 

5 TM 2017/0119 

5 TM 2017/0131 

5 TM 2017/0165 

5 TM 2017/0173 

5 TM 2017/0183 

5 TM 2017/0188 

5 TM 2017/0189 

5 TM 2017/0203 

5 TM 2017/0204 

5 TM 2017/0210 

5 TM 2017/0213 

5 TM 2017/0219 

5 TM 2017/0260 

5 TM 2017/0261 

5 TM 2017/0262 

5 TM 2017/0263 

5 TM 2017/0264 

5 TM 2017/0266 

5 TM 2017/0276 

5 TM 2017/0303 

5 TM 2017/0332 

5 TM 2017/0333 

5 TM 2017/0334 

5 TM 2017/0347 

5 TM 2017/0351 

5 TM 2017/0353 

5 TM 2017/0355 

5 TM 2017/0388 

5 TM 2017/0407 

5 TM 2017/0414 

5 TM 2017/0415 

5 TM 2017/0422 

5 TM 2017/0423 

5 TM 2017/0424 

5 TM 2017/0429 

5 TM 2017/0438 

5 TM 2017/0439 

5 TM 2017/0440 

5 TM 2017/0464 

5 TM 2017/0480 

5 TM 2017/0498 

5 TM 2017/0568 

5 TM 2017/0598 

5 TM 2017/0723 

5 TM 2017/0724 

6 TM 2015/0642 

6 TM 2017/0082 

6 TM 2017/0096 

6 TM 2017/0097 

6 TM 2017/0132 

7 TM 2017/0191 

8 TM 2017/0083 

9 TM 2017/0070 

9 TM 2017/0124 

9 TM 2017/0125 

9 TM 2017/0214 

9 TM 2017/0309 

9 TM 2017/0354 

9 TM 2017/0402 

9 TM 2017/0765 

9 TM 2017/0767 
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9 TM 2017/0768 

10 TM 2017/0070 

10 TM 2017/0112 

10 TM 2017/0181 

10 TM 2017/0483 

10 TM 2017/0498 

11 TM 2017/0354 

11 TM 2017/0355 

11 TM 2017/0590 

12 TM 2017/0205 

12 TM 2017/0416 

12 TM 2017/0624 

12 TM 2017/0762 

12 TM 2017/0763 

12 TM 2017/0776 

14 TM 2017/0214 

16 TM 2015/0363 

16 TM 2015/0641 

16 TM 2017/0077 

16 TM 2017/0079 

16 TM 2017/0082 

16 TM 2017/0096 

16 TM 2017/0097 

16 TM 2017/0122 

16 TM 2017/0132 

16 TM 2017/0253 

16 TM 2017/0268 

16 TM 2017/0392 

16 TM 2017/0398 

16 TM 2017/0402 

17 TM 2016/0784 

17 TM 2017/0735 

17 TM 2017/0736 

18 TM 2016/0542 

18 TM 2017/0473 

18 TM 2017/0575 

18 TM 2017/0629 

19 TM 2016/0784 

19 TM 2017/0055 

20 TM 2016/0542 

20 TM 2017/0082 

20 TM 2017/0096 

20 TM 2017/0097 

20 TM 2017/0121 

20 TM 2017/0132 

20 TM 2017/0267 

20 TM 2017/0473 

21 TM 2016/0542 

21 TM 2017/0059 

21 TM 2017/0082 

21 TM 2017/0096 

21 TM 2017/0097 

21 TM 2017/0132 

21 TM 2017/0182 

21 TM 2017/0402 

22 TM 2017/0082 

22 TM 2017/0096 

22 TM 2017/0097 

22 TM 2017/0132 

24 TM 2017/0082 

24 TM 2017/0096 

24 TM 2017/0097 

24 TM 2017/0132 

24 TM 2017/0402 

24 TM 2017/0473 

24 TM 2017/0575 

25 TM 2017/0077 

25 TM 2017/0342 

25 TM 2017/0403 

25 TM 2017/0443 

25 TM 2017/0473 

25 TM 2017/0500 

25 TM 2017/0501 

25 TM 2017/0564 

25 TM 2017/0575 

25 TM 2017/0629 

27 TM 2017/0082 

27 TM 2017/0096 

27 TM 2017/0097 

27 TM 2017/0132 

28 TM 2017/0082 

28 TM 2017/0096 

28 TM 2017/0097 

28 TM 2017/0132 

28 TM 2017/0265 

28 TM 2017/0402 

29 TM 2014/1349 

29 TM 2017/0061 

29 TM 2017/0073 

29 TM 2017/0074 

29 TM 2017/0084 

29 TM 2017/0174 

29 TM 2017/0175 

29 TM 2017/0176 

29 TM 2017/0177 

29 TM 2017/0178 

29 TM 2017/0179 

29 TM 2017/0180 

29 TM 2017/0297 

29 TM 2017/0304 

29 TM 2017/0305 

29 TM 2017/0343 

29 TM 2017/0390 

29 TM 2017/0399 

29 TM 2017/0492 

29 TM 2017/0576 

29 TM 2017/0577 

29 TM 2017/0578 

29 TM 2017/0587 

29 TM 2017/0589 

29 TM 2017/0784 

30 TM 2016/0214 

30 TM 2017/0061 

30 TM 2017/0084 

30 TM 2017/0101 

30 TM 2017/0123 

30 TM 2017/0126 

30 TM 2017/0127 

30 TM 2017/0171 

30 TM 2017/0236 

30 TM 2017/0297 

30 TM 2017/0343 

30 TM 2017/0346 

30 TM 2017/0432 

30 TM 2017/0447 

30 TM 2017/0454 

30 TM 2017/0455 

30 TM 2017/0492 

30 TM 2017/0568 

30 TM 2017/0576 

30 TM 2017/0577 

30 TM 2017/0578 

30 TM 2017/0587 

30 TM 2017/0591 

30 TM 2017/0784 

31 TM 2017/0084 

31 TM 2017/0492 

31 TM 2017/0568 

31 TM 2017/0587 

31 TM 2017/0625 

31 TM 2017/0784 

32 TM 2017/0275 

32 TM 2017/0361 

32 TM 2017/0362 

32 TM 2017/0363 

32 TM 2017/0364 

32 TM 2017/0365 

32 TM 2017/0366 

32 TM 2017/0371 

32 TM 2017/0372 

32 TM 2017/0373 

32 TM 2017/0374 

32 TM 2017/0375 

32 TM 2017/0376 

32 TM 2017/0377 

32 TM 2017/0378 
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32 TM 2017/0379 

32 TM 2017/0400 

32 TM 2017/0401 

32 TM 2017/0402 

32 TM 2017/0430 

32 TM 2017/0436 

32 TM 2017/0437 

32 TM 2017/0519 

32 TM 2017/0520 

33 TM 2016/0965 

33 TM 2017/0249 

33 TM 2017/0250 

33 TM 2017/0274 

33 TM 2017/0391 

33 TM 2017/0398 

33 TM 2017/0402 

33 TM 2017/0459 

33 TM 2017/0460 

33 TM 2017/0461 

33 TM 2017/0463 

33 TM 2017/0467 

33 TM 2017/0468 

33 TM 2017/0469 

33 TM 2017/0588 

34 TM 2017/0168 

34 TM 2017/0169 

34 TM 2017/0298 

34 TM 2017/0354 

34 TM 2017/0381 

34 TM 2017/0382 

34 TM 2017/0389 

34 TM 2017/0404 

34 TM 2017/0413 

34 TM 2017/0472 

34 TM 2017/0565 

34 TM 2017/0566 

34 TM 2017/0567 

34 TM 2017/0579 

34 TM 2017/0581 

34 TM 2017/0582 

34 TM 2017/0615 

35 TM 2014/1349 

35 TM 2015/0157 

35 TM 2015/0158 

35 TM 2015/0535 

35 TM 2015/0959 

35 TM 2016/0965 

35 TM 2017/0079 

35 TM 2017/0082 

35 TM 2017/0096 

35 TM 2017/0097 

35 TM 2017/0098 

35 TM 2017/0099 

35 TM 2017/0100 

35 TM 2017/0101 

35 TM 2017/0121 

35 TM 2017/0122 

35 TM 2017/0124 

35 TM 2017/0125 

35 TM 2017/0132 

35 TM 2017/0165 

35 TM 2017/0172 

35 TM 2017/0192 

35 TM 2017/0194 

35 TM 2017/0195 

35 TM 2017/0196 

35 TM 2017/0253 

35 TM 2017/0267 

35 TM 2017/0268 

35 TM 2017/0277 

35 TM 2017/0278 

35 TM 2017/0279 

35 TM 2017/0280 

35 TM 2017/0281 

35 TM 2017/0282 

35 TM 2017/0283 

35 TM 2017/0284 

35 TM 2017/0285 

35 TM 2017/0286 

35 TM 2017/0287 

35 TM 2017/0288 

35 TM 2017/0289 

35 TM 2017/0290 

35 TM 2017/0291 

35 TM 2017/0292 

35 TM 2017/0293 

35 TM 2017/0297 

35 TM 2017/0307 

35 TM 2017/0308 

35 TM 2017/0383 

35 TM 2017/0392 

35 TM 2017/0402 

35 TM 2017/0454 

35 TM 2017/0455 

35 TM 2017/0459 

35 TM 2017/0460 

35 TM 2017/0461 

35 TM 2017/0463 

35 TM 2017/0467 

35 TM 2017/0468 

35 TM 2017/0469 

35 TM 2017/0473 

35 TM 2017/0554 

35 TM 2017/0588 

35 TM 2017/0616 

35 TM 2017/0621 

35 TM 2017/0622 

35 TM 2017/0625 

35 TM 2017/0631 

35 TM 2017/0767 

35 TM 2017/0768 

35 TM 2017/0777 

36 TM 2015/0971 

36 TM 2017/0098 

36 TM 2017/0099 

36 TM 2017/0194 

36 TM 2017/0195 

36 TM 2017/0196 

36 TM 2017/0269 

36 TM 2017/0270 

36 TM 2017/0271 

36 TM 2017/0272 

36 TM 2017/0273 

36 TM 2017/0402 

36 TM 2017/0410 

37 TM 2017/0402 

37 TM 2017/0624 

38 TM 2017/0277 

38 TM 2017/0278 

38 TM 2017/0279 

38 TM 2017/0280 

38 TM 2017/0281 

38 TM 2017/0282 

38 TM 2017/0283 

38 TM 2017/0284 

38 TM 2017/0285 

38 TM 2017/0286 

38 TM 2017/0287 

38 TM 2017/0288 

38 TM 2017/0289 

38 TM 2017/0290 

38 TM 2017/0291 

38 TM 2017/0292 

38 TM 2017/0293 

38 TM 2017/0402 

38 TM 2017/0425 

38 TM 2017/0631 

38 TM 2017/0767 

38 TM 2017/0768 

39 TM 2014/1349 

39 TM 2015/0971 

39 TM 2017/0254 

39 TM 2017/0255 

39 TM 2017/0304 

39 TM 2017/0305 

39 TM 2017/0390 
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39 TM 2017/0459 

39 TM 2017/0460 

39 TM 2017/0461 

39 TM 2017/0463 

39 TM 2017/0468 

39 TM 2017/0469 

39 TM 2017/0589 

39 TM 2017/0616 

39 TM 2017/0624 

40 TM 2016/0930 

40 TM 2017/0267 

40 TM 2017/0392 

40 TM 2017/0402 

41 TM 2015/0535 

41 TM 2015/0971 

41 TM 2016/0683 

41 TM 2017/0048 

41 TM 2017/0077 

41 TM 2017/0165 

41 TM 2017/0168 

41 TM 2017/0169 

41 TM 2017/0214 

41 TM 2017/0254 

41 TM 2017/0255 

41 TM 2017/0268 

41 TM 2017/0358 

41 TM 2017/0383 

41 TM 2017/0398 

41 TM 2017/0402 

41 TM 2017/0403 

41 TM 2017/0443 

41 TM 2017/0500 

41 TM 2017/0501 

41 TM 2017/0517 

41 TM 2017/0621 

41 TM 2017/0622 

41 TM 2017/0631 

41 TM 2017/0767 

41 TM 2017/0768 

42 TM 2017/0048 

42 TM 2017/0124 

42 TM 2017/0125 

42 TM 2017/0165 

42 TM 2017/0194 

42 TM 2017/0195 

42 TM 2017/0196 

42 TM 2017/0277 

42 TM 2017/0278 

42 TM 2017/0279 

42 TM 2017/0280 

42 TM 2017/0281 

42 TM 2017/0282 

42 TM 2017/0283 

42 TM 2017/0284 

42 TM 2017/0285 

42 TM 2017/0286 

42 TM 2017/0287 

42 TM 2017/0288 

42 TM 2017/0289 

42 TM 2017/0290 

42 TM 2017/0291 

42 TM 2017/0292 

42 TM 2017/0293 

42 TM 2017/0304 

42 TM 2017/0305 

42 TM 2017/0767 

42 TM 2017/0768 

43 TM 2015/0157 

43 TM 2015/0158 

43 TM 2015/0959 

43 TM 2015/0971 

43 TM 2016/0965 

43 TM 2017/0048 

43 TM 2017/0254 

43 TM 2017/0255 

43 TM 2017/0297 

43 TM 2017/0348 

43 TM 2017/0383 

43 TM 2017/0398 

43 TM 2017/0402 

43 TM 2017/0454 

43 TM 2017/0455 

43 TM 2017/0589 

43 TM 2017/0616 

43 TM 2017/0621 

43 TM 2017/0622 

43 TM 2017/0791 

44 TM 2017/0165 

44 TM 2017/0181 

44 TM 2017/0296 

44 TM 2017/0349 

44 TM 2017/0350 

44 TM 2017/0390 

44 TM 2017/0596 

44 TM 2017/0625 

45 TM 2015/0959 

45 TM 2017/0048 

45 TM 2017/0113 

 

 

 

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ 
МАРКИ 

 
(731) носител на правото на трговски марка 
(210) број на трговската марка 

 

(731) (210) 

Друштво за земјоделство, производство, услуги и трговија ЗОЛА КОМПАНИ 

ДООЕЛ увоз-извоз 
MK/T/ 2014/1349 

МАКПРОГРЕС ДОО MK/T/ 2015/157 

МАКПРОГРЕС ДОО MK/T/ 2015/158 

Палензовска Електролукс Силвана MK/T/ 2015/363 
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Друштво за консалтинг, менаџмент и услуги СЕГ ХОЛДИНГ ДООЕЛ увоз-

извоз Скопје 
MK/T/ 2015/535 

Друштво за производство и трговија „АДРИА СН“ ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2015/641 

Друштво за производство и трговија „АДРИА СН“ ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2015/642 

Трговско друштво за трговија и услуги Василески Климе ФИЛИП Охрид 

ДООЕЛ 
MK/T/ 2015/959 

Друштво за туризам и угостителство ЛАГУНА ЏЕТ ПЛУС ДООЕЛ Струмица MK/T/ 2015/971 

NOBEL ILAC SANAYII, VE TICARET A.S. MK/T/ 2015/1032 

NOBEL ILAC SANAYII, VE TICARET A.S. MK/T/ 2015/1033 

МАКПРОГРЕС ДОО MK/T/ 2016/214 

ХОУМ КОНЦЕПТ ДООЕЛ MK/T/ 2016/542 

Влатко Павлески MK/T/ 2016/683 

Металотехника доо Скопје MK/T/ 2016/784 

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2016/922 

Друштво за производство, трговија и услуги БАЛКАН ЦХИЛЛ ДОО Скопје MK/T/ 2016/930 

Трампевски Томе and ДПТУ ТОМЕ И СРЕБРЕ ДОО увоз-извоз Битола MK/T/ 2016/965 

Здружение на граѓани за згрижување и развој на деца без родители ШИЛДС 

ХАИ-ШТИТOВИ ГОРЕ Скопје 
MK/T/ 2017/48 

Друштво за производство трговија транспорт и услуги ТЕХНО ПАВЕР ДООЕЛ 

Скопје 
MK/T/ 2017/55 

Colgate - Palmolive Company, a Delaware corporation MK/T/ 2017/59 

Piquante Brands International (Pty) Ltd. MK/T/ 2017/61 

Reckitt & Colman (Overseas) Limited MK/T/ 2017/70 

ЛАЦТАЛИС МК ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2017/73 

ЛАЦТАЛИС МК ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2017/74 

Alvogen Pharma Trading Europe EOOD MK/T/ 2017/75 

Amouage SAOC MK/T/ 2017/76 

Автомобилстичка Федерација на Македонија MK/T/ 2017/77 

Тродат Печат Гравер MK/T/ 2017/79 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН 

ДООЕЛ Скопје 
MK/T/ 2017/82 

LRC Products Limited MK/T/ 2017/83 

Kraft Foods Group Brands LLC MK/T/ 2017/84 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН 

ДООЕЛ Скопје 
MK/T/ 2017/96 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН 

ДООЕЛ Скопје 
MK/T/ 2017/97 

Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor  Co., Ltd.)  MK/T/ 2017/98 

Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor  Co., Ltd.)  MK/T/ 2017/99 
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Друштво за производство, трговија и услуги БУХАРИ ШОП ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје 
MK/T/ 2017/100 

Друштво за производство, трговија и услуги БУХАРИ ШОП ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје 
MK/T/ 2017/101 

PHARMACEUTICAL BALKANS DOO NOVI BECAJ MK/T/ 2017/110 

Ivax International B.V. MK/T/ 2017/112 

Јела Бошковиќ Огњаноска MK/T/ 2017/113 

BOSNALIJEK d.d. MK/T/ 2017/116 

BASF Agro B.V, Arnhem (NL) MK/T/ 2017/119 

Трговско друштво за производство и трговија ТЕХА Владко и др. ДОО Тетово MK/T/ 2017/121 

Трговско друштво за производство и трговија ТЕХА Владко и др. ДОО Тетово MK/T/ 2017/122 

KELLOGG COMPANY MK/T/ 2017/123 

Друштво за информатички услуги КУБИКОС ИТ ДООЕЛ СКОПЈЕ MK/T/ 2017/124 

Друштво за информатички услуги КУБИКОС ИТ ДООЕЛ СКОПЈЕ MK/T/ 2017/125 

Unilever N.V. MK/T/ 2017/126 

Unilever N.V. MK/T/ 2017/127 

BELUPO lijеkovi i kozmetika d.d MK/T/ 2017/131 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН 

ДООЕЛ Скопје 
MK/T/ 2017/132 

Друштво за застапување и маркетинг ПХАРМАЛИНК Б&ГП ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2017/165 

Colgate-Palmolive Company, a Delaware corporation MK/T/ 2017/166 

Philip Morris Products S.A. MK/T/ 2017/168 

Philip Morris Products S.A. MK/T/ 2017/169 

Unilever N.V. MK/T/ 2017/171 

Друштво за трговија на спортска опрема, услуги и спортски инженеринг 

Спорт М ДОО експорт-импорт Скопје 
MK/T/ 2017/172 

Swiss Pharma International AG MK/T/ 2017/173 

Друштво за преработка на овошје и зеленчук ТРГОПРОДУКТ ДОО увоз-извоз 

Струмица 
MK/T/ 2017/174 

Друштво за преработка на овошје и зеленчук ТРГОПРОДУКТ ДОО увоз-извоз 

Струмица 
MK/T/ 2017/175 

Друштво за преработка на овошје и зеленчук ТРГОПРОДУКТ ДОО увоз-извоз 

Струмица 
MK/T/ 2017/176 

Друштво за преработка на овошје и зеленчук ТРГОПРОДУКТ ДОО увоз-извоз 

Струмица 
MK/T/ 2017/177 

Друштво за преработка на овошје и зеленчук ТРГОПРОДУКТ ДОО увоз-извоз 

Струмица 
MK/T/ 2017/178 

Друштво за преработка на овошје и зеленчук ТРГОПРОДУКТ ДОО увоз-извоз 

Струмица 
MK/T/ 2017/179 

Друштво за преработка на овошје и зеленчук ТРГОПРОДУКТ ДОО увоз-извоз MK/T/ 2017/180 
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Струмица 

Друштво за естетски услуги ПРИВЕ ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2017/181 

КАЛИН ГРОУП ДОО Скопје MK/T/ 2017/182 

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto MK/T/ 2017/183 

Друштво за производство и промет БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО 

Скопје 
MK/T/ 2017/188 

Друштво за производство и промет БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО 

Скопје 
MK/T/ 2017/189 

ФУКС МАК MK/T/ 2017/191 

Друштво за производство трговија на големо и мало и услуги АТОМЕМ ДОО 

Скопје 
MK/T/ 2017/192 

The Headhunter SHPK MK/T/ 2017/194 

The Headhunter SHPK MK/T/ 2017/195 

The Headhunter SHPK MK/T/ 2017/196 

Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ARTERIUM LTD MK/T/ 2017/203 

Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ARTERIUM LTD MK/T/ 2017/204 

THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY MK/T/ 2017/205 

Belchim Crop Protection 

naamloze vennootschap (joint stock company, organized and existing under the 

laws of Belgium) 

MK/T/ 2017/210 

NOVARTIS AG MK/T/ 2017/213 

CLEOPATRA PARTNERS LIMITED MK/T/ 2017/214 

Novo Nordisk A/S MK/T/ 2017/219 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН 

ДООЕЛ Скопје 
MK/T/ 2017/236 

КОЖУВЧАНКА ДОО MK/T/ 2017/249 

КОЖУВЧАНКА ДОО MK/T/ 2017/250 

Друштво за проектирање инженеринг и трговија ФОРМА ДООЕЛ увоз-извоз 

Куманово 
MK/T/ 2017/253 

Мартин Менковски MK/T/ 2017/254 

Мартин Менковски MK/T/ 2017/255 

NOVARTIS AG, MK/T/ 2017/260 

NOVARTIS AG, MK/T/ 2017/261 

NOVARTIS AG, MK/T/ 2017/262 

СА ИНФИНИТИ ЕУРОПЕ ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2017/263 

СА ИНФИНИТИ ЕУРОПЕ ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2017/264 

Hasbro, Inc. MK/T/ 2017/265 

Pfizer Inc. MK/T/ 2017/266 

Мебел-Ви ДООЕЛ MK/T/ 2017/267 
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„Кликер Маркеинг“ дооел MK/T/ 2017/268 

SILVER GROUP LTD  MK/T/ 2017/269 

SILVER GROUP LTD  MK/T/ 2017/270 

SILVER GROUP LTD  MK/T/ 2017/271 

SILVER GROUP LTD  MK/T/ 2017/272 

SILVER GROUP LTD  MK/T/ 2017/273 

Diageo Scotland Limited MK/T/ 2017/274 

Златевски Љубиша MK/T/ 2017/275 

ФИТОФАРМ MK/T/ 2017/276 

Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје MK/T/ 2017/277 

Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје MK/T/ 2017/278 

Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје MK/T/ 2017/279 

Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје MK/T/ 2017/280 

Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје MK/T/ 2017/281 

Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје MK/T/ 2017/282 

Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје MK/T/ 2017/283 

Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје MK/T/ 2017/284 

Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје MK/T/ 2017/285 

Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје MK/T/ 2017/286 

Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје MK/T/ 2017/287 

Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје MK/T/ 2017/288 

Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје MK/T/ 2017/289 

Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје MK/T/ 2017/290 

Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје MK/T/ 2017/291 

Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје MK/T/ 2017/292 

Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје MK/T/ 2017/293 

СПЕКТРА БЈУТИ ДОО Скопје MK/T/ 2017/296 

ТРНИЦА ДОО с. Трница, Маврово и Ростуша MK/T/ 2017/297 

I.J. Tobacco Industry FZE MK/T/ 2017/298 

The Procter & Gamble Company  MK/T/ 2017/303 

Трговско друштво за производство, промет и услуги „ВЕРОПУЛОС“ ДООЕЛ 

Скопје 
MK/T/ 2017/304 

Трговско друштво за производство, промет и услуги „ВЕРОПУЛОС“ ДООЕЛ 

Скопје 
MK/T/ 2017/305 

Друштво за производство, трговија и услуги ВАЛКИРИ - НОРД ДООЕЛ 

експорт-импорт Скопје 
MK/T/ 2017/307 

Друштво за производство, трговија и услуги ВАЛКИРИ - НОРД ДООЕЛ 

експорт-импорт Скопје 
MK/T/ 2017/308 

SHIMANO INC., a corporation organized and existing under the laws of Japan, MK/T/ 2017/309 
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Manufacturers and Merchants of, 

NOVARTIS AG MK/T/ 2017/332 

NOVARTIS AG MK/T/ 2017/333 

Трговско друштво за трговија и услуги ПАНТЕР ФАКС Олег дооел експорт-

импорт Скопје 
MK/T/ 2017/334 

Idealism Industries FZE MK/T/ 2017/339 

Base London Limited MK/T/ 2017/342 

Enrico Giotti S.P.A. MK/T/ 2017/343 

Kraft Foods Schweiz Holding GmbH MK/T/ 2017/346 

Друштво за трговија и услуги РСИ МРЕЖА ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2017/347 

Друштво за  угостителство и услуги РУСС ГРОУП ЛТД ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2017/348 

BIOGEN MA INC. (Massachusetts corporation) MK/T/ 2017/349 

BIOGEN MA INC. (Massachusetts corporation) MK/T/ 2017/350 

The Procter & Gamble Company  MK/T/ 2017/351 

Novartis AG MK/T/ 2017/353 

Philip Morris Products S.A. MK/T/ 2017/354 

The Procter & Gamble Company  MK/T/ 2017/355 

Друштво за трговија и услуги ДИМА Димче ДООЕЛ експорт-импорт Скопје MK/T/ 2017/358 

Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје MK/T/ 2017/361 

Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје MK/T/ 2017/362 

Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје MK/T/ 2017/363 

Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје MK/T/ 2017/364 

Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје MK/T/ 2017/365 

Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје MK/T/ 2017/366 

Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје MK/T/ 2017/371 

Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје MK/T/ 2017/372 

Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје MK/T/ 2017/373 

Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје MK/T/ 2017/374 

Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје MK/T/ 2017/375 

Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје MK/T/ 2017/376 

Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје MK/T/ 2017/377 

Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје MK/T/ 2017/378 

Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје MK/T/ 2017/379 

Philip Morris Brands Sarl MK/T/ 2017/381 

Philip Morris Brands Sarl MK/T/ 2017/382 

Друштво за трговија и услуги КЛАУСТРОФОБИЈА ДОО Скопје MK/T/ 2017/383 

Novartis AG MK/T/ 2017/388 

Philip Morris Brands Sarl MK/T/ 2017/389 

НИМЕКС СА Александар и други ДОО увоз-извоз Скопје MK/T/ 2017/390 
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ДПТ Повардарие-Аневски дооел Штип MK/T/ 2017/391 

Друштво за графички услуги и трговија АРС ЛАМИНА ДОО скопје MK/T/ 2017/392 

СОЛУН И ИВАН увоз-извоз ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2017/398 

PepsiCo, Inc. MK/T/ 2017/399 

ROCKSTAR, INC. MK/T/ 2017/400 

ROCKSTAR, INC. MK/T/ 2017/401 

Merit Turizm Yatirim ve Işletme Anonim Şirketi MK/T/ 2017/402 

NBA Properties, Inc. MK/T/ 2017/403 

British American Tobacco (Brands) Limited, MK/T/ 2017/404 

BOSNALIJEK d.d. MK/T/ 2017/407 

СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД БИТОЛА MK/T/ 2017/410 

BMJ Industries FZCO MK/T/ 2017/413 

B.Braun Melsungen AG MK/T/ 2017/414 

B.Braun Melsungen AG MK/T/ 2017/415 

The Goodyear Tire & Rubber Company MK/T/ 2017/416 

DESERT KING CHILE S.A. MK/T/ 2017/422 

DESERT KING CHILE S.A. MK/T/ 2017/423 

DESERT KING CHILE S.A. MK/T/ 2017/424 

FASHION ONE TELEVISION LLC MK/T/ 2017/425 

Bayer Intellectual Property GmbH MK/T/ 2017/429 

Прилепска пиварница А.Д. Прилеп MK/T/ 2017/430 

KELLOGG COMPANY MK/T/ 2017/432 

Прилепска пиварница А.Д. Прилеп MK/T/ 2017/436 

Прилепска пиварница А.Д. Прилеп MK/T/ 2017/437 

Deva Holding A.S. MK/T/ 2017/438 

Deva Holding A.S. MK/T/ 2017/439 

АМИКУС ФАРМА ДООЕЛ MK/T/ 2017/440 

NBA Properties, Inc. MK/T/ 2017/443 

GRAND CANDY LLC MK/T/ 2017/447 

СКОПСКИ ПАЗАР акционерско друштво во приватна сопственост за услуги 

во прометот и трговија увоз-извоз Скопје 
MK/T/ 2017/454 

СКОПСКИ ПАЗАР акционерско друштво во приватна сопственост за услуги 

во прометот и трговија увоз-извоз Скопје 
MK/T/ 2017/455 

TPK d.o.o. MK/T/ 2017/456 

Друштво за трговија на големо со цврсти, течни и гасовити горива и слични 

производи РКМ ДООЕЛ Скопје 
MK/T/ 2017/459 

Друштво за трговија на големо со цврсти, течни и гасовити горива и слични 

производи РКМ ДООЕЛ Скопје 
MK/T/ 2017/460 

Друштво за трговија на големо со цврсти, течни и гасовити горива и слични MK/T/ 2017/461 
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производи РКМ ДООЕЛ Скопје 

Друштво за трговија на големо со цврсти, течни и гасовити горива и слични 

производи РКМ ДООЕЛ Скопје 
MK/T/ 2017/463 

NOVARTIS AG, MK/T/ 2017/464 

МАКПРОГРЕС ДОО MK/T/ 2017/467 

Друштво за трговија на големо со цврсти, течни и гасовити горива и слични 

производи РКМ ДООЕЛ Скопје 
MK/T/ 2017/468 

Друштво за трговија на големо со цврсти, течни и гасовити горива и слични 

производи РКМ ДООЕЛ Скопје 
MK/T/ 2017/469 

British American Tobacco (Brands) Limited, MK/T/ 2017/472 

SAGA FURS OYJ MK/T/ 2017/473 

LAINCO, S.A. MK/T/ 2017/480 

Друштво за очна оптика и услуги ДИОПТРА ОПТИКС ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2017/483 

Трговско друштво за трговија, производство и услуги на големо и мало 

ПРЕХРАНБЕНА ИНДУСТРИЈА СВИССЛИОН ДОО увоз-извоз Скопје 
MK/T/ 2017/492 

Biocon Limited MK/T/ 2017/498 

NBA Properties, Inc. MK/T/ 2017/500 

NBA Properties, Inc. MK/T/ 2017/501 

Лидија Балтовска MK/T/ 2017/517 

КОЖУВЧАНКА ДОО MK/T/ 2017/519 

КОЖУВЧАНКА ДОО MK/T/ 2017/520 

The Procter & Gamble Company  MK/T/ 2017/540 

The Procter & Gamble Company  MK/T/ 2017/541 

The Procter & Gamble Company  MK/T/ 2017/542 

ALDI GmbH & Co. KG MK/T/ 2017/554 

K-Swiss Inc. MK/T/ 2017/564 

Philip Morris Brands Sarl MK/T/ 2017/565 

Philip Morris Brands Sarl MK/T/ 2017/566 

Philip Morris Brands Sarl MK/T/ 2017/567 

ПРОМЕДИКА ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2017/568 

BONATTI D.O.O  MK/T/ 2017/575 

ZVIJEZDA d.d. za proizvodnju, trgovinu i usluge MK/T/ 2017/576 

ZVIJEZDA d.d. za proizvodnju, trgovinu i usluge MK/T/ 2017/577 

ZVIJEZDA d.d. za proizvodnju, trgovinu i usluge MK/T/ 2017/578 

Philip Morris Brands Sarl MK/T/ 2017/579 

Philip Morris Brands Sarl MK/T/ 2017/581 

VISTROS INTL FZC MK/T/ 2017/582 

КАМ ДОО  MK/T/ 2017/587 

МАКПРОГРЕС ДОО MK/T/ 2017/588 
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Друштво за трговија, производство, услуги, шпедиција увоз-извоз 

ПЕКАБЕСКО АД 
MK/T/ 2017/589 

Research, Investment & Development S.A.L. (Holding) MK/T/ 2017/590 

Research, Investment & Development S.A.L. (Holding) MK/T/ 2017/591 

Друштво за трговија и услуги СТУДИО ХАИР ХАУС ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2017/596 

E.I. du Pont de Nemours and Company MK/T/ 2017/598 

VISTROS INTL FZC MK/T/ 2017/615 

КАМФУД ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2017/616 

КОЖУВЧАНКА ДОО MK/T/ 2017/621 

КОЖУВЧАНКА ДОО MK/T/ 2017/622 

КОЖУВЧАНКА ДОО MK/T/ 2017/624 

КОЖУВЧАНКА ДОО MK/T/ 2017/625 

Djordans Ltd. MK/T/ 2017/629 

Друштво за трговија и услуги АЛКОМ Александар ДООЕЛ експорт-импорт MK/T/ 2017/631 

BELUPO lijakovi i kozmetika d.d MK/T/ 2017/723 

BELUPO lijakovi i kozmetika d.d MK/T/ 2017/724 

Akzo Nobel Coatings International B.V. MK/T/ 2017/725 

CPFilms Inc., (A corporation of the State of Delaware, USA) MK/T/ 2017/735 

CPFilms Inc., (A corporation of the State of Delaware, USA) MK/T/ 2017/736 

CHENG SHIN RUBBER IND. CO., LTD. MK/T/ 2017/762 

CHENG SHIN RUBBER IND. CO., LTD. MK/T/ 2017/763 

Hyundai Heavy Industries Co., Ltd MK/T/ 2017/765 

Deutsche Telekom AG MK/T/ 2017/767 

Deutsche Telekom AG MK/T/ 2017/768 

Hankook Tire Worldwide Co., Ltd MK/T/ 2017/776 

Guangdong Saiman Investment Co., Ltd MK/T/ 2017/777 

Друштво за производство трговија и услуги АГРАР - КО ДООЕЛ експорт-

импорт Кочани 
MK/T/ 2017/784 

ACCOR MK/T/ 2017/791 
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РЕШЕНИЈА НА  

ТРГОВСКИ МАРКИ 
 

Во согласност со членот 147 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на 

Република Македонија”, бр.47/02, 42/03 и 09/04), Државниот завод за индустриска сопственост ги 

објавува податоците за признаените права на трговски марки. 

 

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60): 

 

(111) Регистарски број на документот 

(151) Дата на регистрирање 

(181) Дата на важење (очекувано) 

(186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано) 

(210) Број на пријавата 

(220) Дата на поднесување 

(230) Дата на изложбено или саемско првенство 

(300) Право на првенство: дата, држава, број 

(450) Дата на објавување 

(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) 

и список на производите и услугите 

(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод 

(551) Ознака за пријава на колективена трговска марка 

(560) Ознака за тродимензионалена трговска марка 

(580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот 

(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои 

(600) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (дата еџ-ЅУ број на 

пријавата/исправа/решение) 

(732) Носител на правото 

(740) Застапник 

(770) Име и адреса на претходниот носител 

(791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата 

 

 

 

 

 

 

________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа 
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(111)  25042  (151)  11/09/2017 

(210)  TM  2004/803 (220)  20/10/2004 

(181)  20/10/2014 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Републички центар за помош на 

лица со интелектуална попреченост 

ПОРАКА - Скопје 

ул."11 Октомври" бр.42-а, 1000 Скопје, MK 

(740)  МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА 

ДОО 

бул.”Кочо Рацин” 14, 1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 44  медицински услуги за лица со 

ментален хендикеп, медицински услуги за 

хендикепирани лица, хигиенска нега на лица 

со ментален хендикеп, хигиенска нега на 

лица со пречки во развојот, услуги за 

задоволување на потребите на лицата со 

пречки во развојот, услуги за задоволување 

на потребите на лицата со ментален 

хендикеп, услуги за задоволување на 

потребите на хендикепирани лица  

кл. 45  лични и општествени услуги што ги 

даваат трети лица за задоволување на 

потребите на поединци  

 

(111)  25009  (151)  12/09/2017 

(210)  TM  2008/1629 (220)  28/10/2008 

(181)  28/10/2018 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  British American Tobacco (Brands) 

Limited 

Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 

2PG, UK 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари; тутун; тутунски производи; 

запалки; кибрити; артикли за пушачи  

 

(111)  25158  (151)  09/10/2017 

(210)  TM  2010/919 (220)  10/08/2010 

(181)  10/08/2020 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Палензовска Електролукс Силвана 

ул. Александар Турунџиев бр. 1-13, П.ФАХ 

52, 7000, Битола, MK 

(540)  

 

(591)  бела, сина, сива, црна, жолта 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи  

кл. 41  образовни услуги, подготвување на 

наставата, забава, спортски и културни 

активности  

 

(111)  25011  (151)  12/09/2017 

(210)  TM  2011/63 (220)  31/01/2011 

(181)  31/01/2021 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Златевски Љубиша 

ул.Фазанерија 1/96, Гостивар, MK 

(540)  

 

 

(591)  црвена, жолта, сина, бела, црна 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво, минерална и сода вода, и други 

безалкохолни пиалоци, пиалоци од овошје и 

овошни сокови, сирупи и други препарати за 

производство на пиалоци  

 

(111)  25105  (151)  20/09/2017 

(210)  TM  2012/974 (220)  18/09/2012 

(181)  18/09/2022 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Контимпекс Елена и друг ДОО - 

Скопје 

ул.Иво Л.Рибар 74-4/6, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  жолта основа со црни букви 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  козметички производи  

 

(111)  24956  (151)  11/09/2017 

(210)  TM  2013/1077 (220)  13/11/2013 

(181)  13/11/2023 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Starbucks Corporation 

2401 Utah Avenue South, Seattle, WA 98134, 

US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чаеви и мешавини од чаеви; бонбони, 

имено, пеперминт бонбончиња со вкус на чај; 

мед во облик на лажица; пијалаци на база на 

чај од билки; пијалаци и концентрати, на база 

на чај и чај од билки, со вкус на овошје; 

замрзнати слаткарски производи со вкус на 

чај, чај од билки, и овошје; какао, чај од 

билки и чај што не е од билки; чај, какао и 

пијалаци; пијалаци направени со база од 

чоколадо во прав и пијалаци направени со 

база од ванила; сосови за додавање во 

пијалаци; чоколаден сируп; сирупи со вкус за 

додавање во пијалаци; спремен-за-пиење 
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чај; сладолед и замрзнати слаткарски 

производи, имено, сладолед, ледено млеко, 

замрзнат јогурт, замрзнати десерти на база 

на соја; бонбони и слаткарски производи 

имено, чоколадо, шеќер, зашеќерени бадеми, 

и замрзнати слаткарски производи; печени 

производи, имено, мафини, земички, 

бисквити, колачиња, тестенини и леб; 

прехранбени штангли, имено, прехранбени 

штангли на база на жито, и прехранбени 

штангли на база на овес; шеќер; зачин; мед; 

агаве; ароматични (со вкус) сирупи за 

правење пијалаци  

кл. 35  бизнис администрација; бизнис 

менаџмент; франшизинг; имено 

обезбедување на техничка помош во 

основањето и/или работењето на 

рестораните, бифеата, чајџилници и снек 

барови; услуги на малопродажни продавници 

во областа на: кафе, чај, какао, спакувана и 

подготвена храна, производи поврзани со чај 

како електрични и неелектрични апарати, 

предмети за домаќинство, кујнски прибор, 

стаклени предмети, предмети за подароци, 

плитки чинии, длабоки чинии, садови за 

складирање, скулптури, статуетки 

(фигурички), декоративни орнаменти, облека, 

свеќи, темјан, домашни мириси 

(ароми/парфеми), производи за лична нега, 

музички снимки и книги; дистрибутерства за 

трговија на големо, продавници со трговија 

на големо и услуги за порачување за трговија 

на големо во областа на: кафе, чај, какао, 

спакувана и подготвена храна, производи 

поврзани со чај како електрични и 

неелектрични апарати, предмети за 

домаќинство, кујнски прибор, стаклени 

предмети, предмети за подароци, плитки 

чинии, длабоки чинии, садови за 

складирање, скулптури, статуетки 

(фигурички), декоративни орнаменти, облека, 

свеќи, темјан, домашни мириси 

(ароми/парфеми), музички снимки и книги; 

услуги за нарачка по пошта и услуги за 

нарачка по пошта преку каталог, услуги за 

компјутеризирано онлајн порачување, 

компјутеризирани онлајн услуги на мало 

преку директна покана од страна на 

продавачи/трговци насочени кон крајните 

корисници, услуги за онлајн порачување и 

онлајн услуги на продавница на мало сите во 

областа на: кафе, чај, какао, спакувана и 

подготвена храна, производи поврзани со чај 

како електрични и неелектрични апарати, 

предмети за домаќинство, кујнски прибор, 

стаклени предмети, предмети за подароци, 

плитки чинии, длабоки чинии, садови за 

складирање, скулптури, статуетки 

(фигурички), декоративни орнаменти, облека, 

свеќи, темјан, домашни мириси 

(ароми/парфеми), музички снимки и книги; 

компјутеризиран онлајн регистар за подароци 

и услуги за нарачување од регистар на 

подароци поврзани со истиот  

кл. 43  услуги на ресторан, бифе, кафетерија, 

снек бар, бар за чај и чајџилница, соба за чај; 

услуги на ресторани за изнесување на храна 

и услуги на ресторани за носење на храна; 

угостителски/кетеринг услуги; услуги за храна 

по договор; подготовка на храна и пијалаци  

 

(111)  25019  (151)  12/09/2017 

(210)  TM  2014/179 (220)  21/02/2014 

(181)  21/02/2024 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  СУТАШ СУТ УРУНЛЕРИ АНОНИМ 

ШИРКЕТИ 

Улуабат Коју бр.16700, Карачабеј Бурса, 

TR 

(740)  ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС ДООЕЛ 

СКОПЈЕ 

Бул.8 Септември бр.16 Хипериум Бизнис 

Центар 2ри кат, 1000, Скопје 

(540)  
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(591)  светло сина, сина, бела, црна, зелена, 

црвена 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

 

 

(111)  25020  (151)  12/09/2017 

(210)  TM  2014/180 (220)  21/02/2014 

(181)  21/02/2024 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  СУТАШ СУТ УРУНЛЕРИ АНОНИМ 

ШИРКЕТИ 

Улуабат Коју бр.16700, Карачабеј Бурса, 

TR 

(740)  ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС ДООЕЛ 

СКОПЈЕ 

Бул.8 Септември бр.16 Хипериум Бизнис 

Центар 2ри кат, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  светло сина, сина, бела, црна, зелена, 

црвена 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29   млеко и млечни производи  

 

(111)  25021  (151)  12/09/2017 

(210)  TM  2014/181 (220)  21/02/2014 

(181)  21/02/2024 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  СУТАШ СУТ УРУНЛЕРИ АНОНИМ 

ШИРКЕТИ 

Улуабат Коју бр.16700, Карачабеј Бурса, 

TR 

(740)  ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС ДООЕЛ 

СКОПЈЕ 

Бул.8 Септември бр.16 Хипериум Бизнис 

Центар 2ри кат, 1000, Скопје 

(540)  

  

(591)  светло сина, сина, бела, црна, зелена, 

жолта, црвена 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29   млеко и млечни производи  

 

(111)  24977  (151)  12/09/2017 

(210)  TM  2014/189 (220)  25/02/2014 

(181)  25/02/2024 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd. 

No. 118, Hongta Avenue, Hongta District, 

Yuxi, Yunnan, CN 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  електронски цигари кои се 

употребуваа како замена за традиционални 

цигари; електронски цигари; полначи за 

електронски цигари кои се празни; тутун за 

џвакање; прашок од тутун, имено парен 

тутун; бурмут; цигари кои содржат замена за 

тутун, кои не се за медицинска употреба  

 

(111)  24981  (151)  12/09/2017 

(210)  TM  2014/190 (220)  25/02/2014 

(181)  25/02/2024 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd. 

No. 118, Hongta Avenue, Hongta District, 

Yuxi, Yunnan, CN 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

  

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  електронски цигари кои се 

употребуваа како замена за традиционални 

цигари; електронски цигари; полначи за 

електронски цигари кои се празни; тутун за 

џвакање; прашок од тутун, имено парен 

тутун; бурмут; цигари кои содржат замена за 

тутун, кои не се за медицинска употреба  

 

(111)  24982  (151)  12/09/2017 

(210)  TM  2014/191 (220)  25/02/2014 

(181)  25/02/2024 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd. 

No. 118, Hongta Avenue, Hongta District, 

Yuxi, Yunnan, CN 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  електронски цигари кои се 

употребуваа како замена за традиционални 

цигари; електронски цигари; полначи за 

електронски цигари кои се празни; тутун за 

џвакање; прашок од тутун, имено парен 

тутун; бурмут; цигари кои содржат замена за 

тутун, кои не се за медицинска употреба  

 

(111)  25149  (151)  10/10/2017 

(210)  TM  2014/224 (220)  04/03/2014 

(181)  04/03/2024 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Lab.It.Biochim Farm.co, LISAPHARMA 

SpA 

Via Licinio 11- 22036 Erba (Co), IT 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

ACURMIL 
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  25084  (151)  03/10/2017 

(210)  TM  2014/502 (220)  06/05/2014 

(181)  06/05/2024 

(450)  31/10/2017 

  

(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)  

PASCALIN 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

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

саго, замена за кафе; брашно и производи од 

жита, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 

печење, сол, сенф; оцет, сосови (како 

мирудии); мирудии; мраз  

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошни 

сокови, сирупи и други препарати за 

производство на пијалоци  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци; привремено сместување  

 

(111)  25085  (151)  03/10/2017 

(210)  TM  2014/503 (220)  06/05/2014 

(181)  06/05/2024 

(450)  31/10/2017 

  

(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)  

PASCALIN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

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

саго, замена за кафе; брашно и производи од 

жита, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 

печење, сол, сенф; оцет, сосови (како 

мирудии); мирудии; мраз  

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошни 

сокови, сирупи и други препарати за 

производство на пијалоци  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци; привремено сместување  

 

(111)  24993  (151)  03/10/2017 

(210)  TM  2014/961 (220)  12/09/2014 

(181)  12/09/2024 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Друштво за приредување игри на 

среќа Државна видеолотарија на 

Република Македонија - Касинос Аустриа 

ДОО Скопје 

ул. „8-ма Ударна Бригада број 14, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црвена, црна и бела 
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(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  приредување игри на среќа и забавни 

игри  

 

(111)  24994  (151)  03/10/2017 

(210)  TM  2014/962 (220)  12/09/2014 

(181)  12/09/2024 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Друштво за приредување игри на 

среќа Државна видеолотарија на 

Република Македонија - Касинос Аустриа 

ДОО Скопје 

ул. „8-ма Ударна Бригада број 14, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црвена, зелена, жолта и бела 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  приредување игри на среќа и забавни 

игри  

 

(111)  25045  (151)  15/09/2017 

(210)  TM  2014/1023 (220)  26/09/2014 

(181)  26/09/2024 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Атлас Релакс ДОО Скопје 

бул. Партизански одреди бр.74/19, Скопје, 

MK 

(740)  . 

ул.Драгиша Мишовиќ 5/2-2, Скопје 

(540)  

 

(591)  светла виолетова, темна виолетова 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 44  медицински услуги; ветеринарни 

услуги; услуги на хигиена и разубавување на 

луѓе или животни; земјоделски, градинарски 

и шумски услуги  

 

(111)  25048  (151)  15/09/2017 

(210)  TM  2014/1024 (220)  26/09/2014 

(181)  26/09/2024 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Атлас Релакс ДОО Скопје 

бул. Партизански одреди бр.74/19, Скопје, 

MK 

(740)  . 

ул.Драгиша Мишовиќ 5/2-2, Скопје 

(540)  

 

(591)  светла виолетова, темна виолетова 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 44  медицински услуги; ветеринарни 

услуги; услуги на хигиена и разубавување на 

луѓе или животни; земјоделски, градинарски 

и шумски услуги  

 

(111)  24958  (151)  22/08/2017 

(210)  TM  2014/1329 (220)  09/12/2014 

(181)  09/12/2024 

(450)  31/10/2017 
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(732)  Друштво за земјоделство, 

производство, услуги и трговија ЗОЛА 

КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз 

с. Страцин-Кратово бб, Кратово, MK 

(740)  МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат 

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, зелена, кафеана, бела 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки  

кл. 35  рекламирање  

кл. 39  транспортни услуги, пакување и 

складирање на стока  

 

(111)  25044  (151)  21/09/2017 

(210)  TM  2015/343 (220)  27/03/2015 

(181)  27/03/2025 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Друштво за производство трговија 

транспорт и услуги ТИМ КОРПОРЕЈШН 

ДООЕЛ увоз-извоз КАВАДАРЦИ  

ул.Ѓуро Салај 15-1/11, 1430, Кавадарци, MK 

(540)  

 

  

(591)  сина, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  бар кодови (читач на бар кодови) 

батерии, електрични 

батерии, електрични за возила 

видеокамери 

видео екрани 

дискови (компакт дискови) [аудио-видео] 

дискови (компакт дискови) [меморија само за 

читање] 

дискови (оптички дискови) 

звучници 

компјутери 

компјутери (печатачи за употреба со 

компјутери) 

компјутерски глувчиња (подлоги за 

компјутерски глувчиња) 

компјутерски мемории 

компјутерски софтвер, снимен 

компјутерски тастатури 

компјутерско глувче [опрема за обрботка на 

податоци] 

конвертори, електрични 

лаптоп компјутери 

модеми 

полначи за батерии 

полначи за електрични батерии 

 потпирачи за рачни згобови што се користат 

со компјутери 

софтвер (компјутерски софтвер), снимен 

слушалки  

скенери опрема за [обработка на аподатоци] 

телевизиски апарати 

читач на бар кодови  

кл. 42  давање простор за веб [интернет] 

страници 

компјутерско програмирање 

креирање и одржување на веб [интернет] 

страници за други 

одржување (креирање и одржување) веб 

[интернет] страници за други  
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(111)  25073  (151)  21/09/2017 

(210)  TM  2015/352 (220)  27/03/2015 

(181)  27/03/2025 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  S. C. Johnson & Son, Inc. 

1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403-

2236, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000, 

Скопје 

(540)  

FLOWERS OASIS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување; восоци; препаати за 

отстранување восоци; одзатнувачи на 

одводи; сапуни, детергенти  

 

(111)  25151  (151)  10/10/2017 

(210)  TM  2015/486 (220)  23/04/2015 

(181)  23/04/2025 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Медекс Груп ДООЕЛ Скопје 

50 Дивизија 26/3-3, Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  жолта, црна 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

кои не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, фотографии, канцелариски 

материјал; брошури; весници; грбови 

(хартиени); знаци (бројки и букви); 

известувања (покани); календари; карти; 

карти за играењ; каталози; книги; книшки; 

моливи; острилки; налив пера; ножеви за 

хартија; нотеси; папки за документи; хартија 

за писма; плакати (постери); покривки за 

маса (хартиени); прибор за пишување; 

прирачници; проспекти; публикации; 

разгледници; часописи  

кл. 25  облека, обувки; капи; блузи, 

вратоврски; кошули; ленти за глава; 

француски капи; спортска облека; сенила за 

капи; шамии; шапки; шалови  

кл. 35  услуги за регистрација, препис, 

составување, систематизација на пишани 

комуникации и регистрации, собирање на 

статистики податоци како и објавување на 

текстови; огласување, рекламирање; 

истражувања; консултаци; пребарувања; 

односи со јавноста; маркетинг истражувања; 

испитувања на јавното мислење, анкети; 

советувања; изнајмување рекламен простор; 

компјутерски бази на податоци (собирање 

информации во компјутерски бази на 

податоци); објавување рекламни текстови; 

организирање дејности; оргаизирање 

изложби во комерцијални и рекламни цели; 

плакатирање (огласување)преписи на 

соопштенија; промоции; пропагандни 

дејности; маркетинг; рекламирање по пат на 

радио и телевизија; рекламна документација; 

реклмна хроника; рекламни огласи; рекламен 

материјал; уредување излози; ширење 

рекламен материјал; трактати (проспекти, 

печатени примероци)  

кл. 41  организирање и водење конференции; 

организирање и водење конгреси; 

одржување приредби; пишување и 

објавување текстови, книги кои не се 
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реклмни; одржување и водење разговор; он-

лајн публикување електронски книги и 

списанија; разонода; разонода по пат на 

радио и телевизија; организирање и водење 

семинари и симпозиуми; студија за снимање; 

изнајмување тонски снимки; филмови 

(производство и изнајмување)  

 

(111)  25140  (151)  03/10/2017 

(210)  TM  2015/503 (220)  05/05/2015 

(181)  05/05/2025 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Мербак дооел увоз-извоз Скопје 

ул.Павел Шатев бр.2, Скопје, Центар, MK 

(740)  Диме Зафировски 

ул.Јуриј Гагарин бр.21-2/10, Скопје 

(540)  

 

shoe shop CORNER (во 

изглед) 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало на обувки  

 

(111)  25093  (151)  10/10/2017 

(210)  TM  2015/513 (220)  07/05/2015 

(181)  07/05/2025 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  BOSNALIJEK d.d. 

Jukiceva 53, 71000, Sarajevo, BA 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

LYSOBACT DUO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  25147  (151)  10/10/2017 

(210)  TM  2015/545 (220)  19/05/2015 

(181)  19/05/2025 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Cephalon UK Limited Ridings 

Ridings Point Whistler Drive, WF10 5HX 

Castleford,West Yorkshire,United Kingdom, 

UK 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

ABELCET 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  анти-инфективни состави   

 

(111)  25113  (151)  03/10/2017 

(210)  TM  2015/626 (220)  12/06/2015 

(181)  12/06/2025 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Асоцијација за развој на спорт и 

култура НАББА МАКЕДОНИЈА - Битола 

ул. Браќа Мингови бр.18, Битола, MK 

(540)  

 

(591)  портокалова, бела 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање патувања  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности  

 

(111)  25007  (151)  12/09/2017 

(210)  TM  2015/892 (220)  03/09/2015 

(181)  03/09/2025 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  TDR d.o.o.  

Obala V. Nazora 1, 52210, Rovinj, HR 

(740)  ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  сива и темно сива, светла и темна окер 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  преработен или непреработен тутун; 

тутун за пушење; тутун за лулиња, тутун за 

рачно завиткување, тутун за жвакање, 

цигари, пури, цигарилоси; супстанци за 

пушење кои се продаваат заедно или 

одвоено од тутун а кои не се за медицински 

намени и не се наменети за лекување, 

бурмут, пушачки артикли вклучени во класа 

34; хартија за цигари; цевчиња и муштикли за 

цигари и кибрити  

кл. 35  огласување и рекламирање; водење 

на работење и водење на комерцијална 

дејност; управување со работење; 

комецијална администрација; комерцијални 

работи; уредувачка дејност; канцелариски 

работи  

 

(111)  25008  (151)  12/09/2017 

(210)  TM  2015/901 (220)  10/09/2015 

(181)  10/09/2025 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Иван Ѓорѓиев 

ул. Гоце Делчев бр.12, 2434, Ново Село, 

Струмица, MK 

(540)  

 

(591)  окер, бела, црна, црвена, зелена 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  додатоци на исхраната од горка диња  

 

(111)  25010  (151)  12/09/2017 

(210)  TM  2015/916 (220)  15/09/2015 

(181)  15/09/2025 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Old Navy (ITM) Inc.,  

2 Folsom Street, San Francisco, California 

94105, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки и капи  

 

(111)  25137  (151)  10/10/2017 

(210)  TM  2015/923 (220)  15/09/2015 

(181)  15/09/2025 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Клиничка болница АЏИБАДЕМ 

СИСТИНА Скопје 

ул. Скупи бр. 5 А, Скопје, MK 

(540)  

ACIBADEM  SISTINA 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 44  здравствени центри  

 

(111)  25138  (151)  10/10/2017 

(210)  TM  2015/924 (220)  15/09/2015 

(181)  15/09/2025 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Клиничка болница АЏИБАДЕМ 

СИСТИНА Скопје 

ул. Скупи бр. 5 А, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  сина и сива 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 44  здравствени центри  

 

(111)  25136  (151)  10/10/2017 

(210)  TM  2015/925 (220)  15/09/2015 

(181)  15/09/2025 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Клиничка болница АЏИБАДЕМ 

СИСТИНА Скопје 

ул. Скупи бр. 5 А, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  сина и сива 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 44  здравствени центри  

 

(111)  25132  (151)  10/10/2017 

(210)  TM  2015/1022 (220)  09/10/2015 

(181)  09/10/2025 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET 

A.S. 

Istinye Mah., Balabandere Cad. No: 14, 34460 

Sarıyer/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)  

cyplos 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски, ветеринарни и 

санитарни препарати; диететски супстанции 

што се прилагодени за употреба во 

медицината; храна за бебиња; лепливи 
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фластери; материјали за преврзување; 

материјали за пломбирање заби; забарски 

восок; средства за дезинфекција; препарати 

за уништување штетници; фунгициди; 

хербициди  

 

(111)  25133  (151)  10/10/2017 

(210)  TM  2015/1023 (220)  09/10/2015 

(181)  09/10/2025 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET 

A.S. 

Istinye Mah., Balabandere Cad. No: 14, 34460 

Sarıyer/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)  

sanocef 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски, ветеринарни и 

санитарни препарати; диететски супстанции 

што се прилагодени за употреба во 

медицината; храна за бебиња; лепливи 

фластери; материјали за преврзување; 

материјали за пломбирање заби; забарски 

восок; средства за дезинфекција; препарати 

за уништување штетници; фунгициди; 

хербициди  

 

(111)  25134  (151)  10/10/2017 

(210)  TM  2015/1024 (220)  09/10/2015 

(181)  09/10/2025 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET 

A.S. 

Istinye Mah., Balabandere Cad. No: 14, 34460 

Sarıyer/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)  

messina 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски, ветеринарни и 

санитарни препарати; диететски супстанции 

што се прилагодени за употреба во 

медицината; храна за бебиња; лепливи 

фластери; материјали за преврзување; 

материјали за пломбирање заби; забарски 

восок; средства за дезинфекција; препарати 

за уништување штетници; фунгициди; 

хербициди  

 

(111)  25135  (151)  10/10/2017 

(210)  TM  2015/1025 (220)  09/10/2015 

(181)  09/10/2025 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET 

A.S. 

Istinye Mah., Balabandere Cad. No: 14, 34460 

Sarıyer/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)  

cardofix 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски, ветеринарни и 

санитарни препарати; диететски супстанции 

што се прилагодени за употреба во 

медицината; храна за бебиња; лепливи 

фластери; материјали за преврзување; 

материјали за пломбирање заби; забарски 

восок; средства за дезинфекција; препарати 
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за уништување штетници; фунгициди; 

хербициди  

 

(111)  25065  (151)  03/10/2017 

(210)  TM  2015/1277 (220)  15/12/2015 

(181)  15/12/2025 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Друштво за производство, трговија 

и услуги КРАНФИЛД ФАУНДРИ ДООЕЛ 

Скопје 

бул. 8-ми Септември бр. 16 - Хипер/кат2 

Карпош, Скопје, MK 

(740)  МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат 

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  сива, плава и бела 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 10  обични метали и нивните легури; 

метални градежни материјали; метални 

преносни конструкции; железарија, мали 

метални предмети; метални цевки; каси; 

производи од обичен метал што не се 

вклучени во другите класи; руди  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи  

 

(111)  24988  (151)  11/09/2017 

(210)  TM  2015/1288 (220)  17/12/2015 

(181)  17/12/2025 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Bayer Consumer Care AG 

Peter Merian Str. 84, 4052 Basel, CH 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

(591)  темно сина, светло сина, розова 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати; диететска 

храна и супстанци прилагодени за 

медицинска употреба; додатоци во исхрана 

за луѓето  

 

(111)  24987  (151)  11/09/2017 

(210)  TM  2015/1289 (220)  17/12/2015 

(181)  17/12/2025 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Bayer Consumer Care AG 

Peter Merian Str. 84, 4052 Basel, CH 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

(591)  темно сина, светло сина, розова, 

светло зелена 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати; диететска 

храна и супстанци прилагодени за 

медицинска употреба; додатоци во исхрана 

за луѓето  

 

(111)  24986  (151)  11/09/2017 
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(210)  TM  2015/1290 (220)  17/12/2015 

(181)  17/12/2025 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Bayer Consumer Care AG 

Peter Merian Str. 84, 4052 Basel, CH 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

(591)  темно сина, светло сина, розова 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати; диететска 

храна и супстанци прилагодени за 

медицинска употреба; додатоци во исхрана 

за луѓето  

 

(111)  24985  (151)  11/09/2017 

(210)  TM  2015/1291 (220)  17/12/2015 

(181)  17/12/2025 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Bayer Consumer Care AG 

Peter Merian Str. 84, 4052 Basel, CH 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

(591)  темно сина, светло сина, розова, 

светло зелена 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати; диететска 

храна и супстанци прилагодени за 

медицинска употреба; додатоци во исхрана 

за луѓето  

 

(111)  24959  (151)  11/09/2017 

(210)  TM  2015/1292 (220)  17/12/2015 

(181)  17/12/2025 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Мебел-Ви ДООЕЛ 

ул. Марксова бр. 23, 2310, Виница, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, темно сина 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 20  душеци, душеци со федери, душеци и 

перници изработени од сунѓер, 

термопластична мемори пена со 

релаксирачки, комфортни и ортопедски 

својства; мебел, огледала, рамки за слики; 

производи што не се опфатени со другите 

класи, од дрво, плута, трска, врбови прачки, 

рогозина, рогови, коски, слонова коска, 

китова коска, школки, килибар, седеф, 

морска пена и замените за сите овие 

материјали или производи од пластика  

кл. 22  материјали за полнење (освен од гума 

или пластични материали); сурови мекстилни 

влакнести материјали  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи; услуги при производство, увоз-извоз 

и трговија на големо и мало со: Душеци, 
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душеци со федери, душеци и перници 

изработени од сунѓер, термопластична 

мемори пема со релаксирачки, комфортни и 

ортопедски својства; мебел, огледала, рамки 

за слики; производи што не се опфатени со 

другите класи, од дрво, плута, трска, врбови 

прачки, рогозина, рогови, коски, слонова 

коска, китова коска, школки, килибар, седеф, 

морска пена и замените за сите овие 

материјали или производи од пластика; 

материјали за полнење (освен од гума или 

пластични материјали); сурови текстилни 

влакнести материјали; здружување, во 

корист на другите, овозможувајќи им на 

потрошувачите полесно да ги вадат и 

набават односните производи; сите 

горенаведени услуги може да се обезбедат 

во продавници за трговија на мало и големо, 

по пат на каталози за нарачка по пошта или 

со помош на електронски медиуми, на 

пример, по пат на веб страни или програми 

за купување по пат на телевизија  

 

(111)  24980  (151)  11/09/2017 

(210)  TM  2015/1293 (220)  18/12/2015 

(181)  18/12/2025 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Pierre Balmain S.A. 

44, rue Francois 1er, 75008, Paris, FR 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  кожа и имитација на кожа и 

производите од нив кои не се опфатени со 

другите класи; кожа од животни; куфери и 

патни торби; сонцобрани и чадори за сонце; 

стапови за одење и нивни делови; камшици и 

сарачки производи; кожа (необработена или 

полуобработена), егзотична кожа 

(необработена или полуобработена) и 

имитации на кожа и артикли направени од 

овие материјали вклучувајќи но не 

ограничувајќи се на актовки, торби за на грб, 

багаж, торби, торби за кампери, торби за 

планинари, торби за на плажа, паричници, 

бостон чанти, акт чанти, деловни чанти, 

футроли за картички, држачи за картички, 

паричници за картички, сандаци, торби за 

носење, секојдневни торби, навлаки за 

чековни книшки, држачи за чековни книшки, 

паричници за чековни книшки, држачи за 

чекови, паричници за чекови (направени од 

кожа), торбички за монети, држачи за 

кредитни картички, торби за документи, 

торби за летови, ловечки торби (додатоци за 

лов), торби за облека за патување, торби за 

голф, рачни торби, ранци, држачи за лични 

карти, футроли за клучеви, држачи за 

клучеви, кожни водилки , кожни ремчиња, 

багаж, футроли за бележници, вечерни 

торби, торби за преноќување, држачи за 

пенкала, делови од рачен багаж, делови од 

багаж, чебни паричници, торбички, школски 

торби, кеси за пазарење, мали производи од 

кожа, куфери за облека, кожни торби за алат 

(празни), торби за пазарење, патни торби, 

неопходни работи за патување, патни пакети, 

патни куфери, патни несесери (од кожа), 

мали ковчези за производи за лична 

хигииена и паричници; крзно, црева за 

колбасици  

кл. 25  облека, обувки, капи; престилки 

(облека), облека за бебиња од текстил, 

костими за капење, бањарки (направени од 

фротир), ремени, бермуди, блејзери, блузи, 

блузони, струкирани кошули, чизми, лептир 

машни, машка и женска детска облека 

направена од текстил, долна облека, гаќи, 

гаќи (облека), деловни кошули, деловни 

костуми, боксерки, капи, џемпери со 

копчиња, секојдневни блузони, секојдневна 

облека за долниот дел на телото, 
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секојдневни памучни панталони, секојдневни 

јакни, секојдневни панталони, секојдневни 

кошули, секојдневни здолништа, секојдневни 

панталони, секојдневни елеци, секојдневна 

облека, градска секојдневна облека, 

класични кошули, капути, перјани јакни, 

свечени капути, свечени панталони, свечени 

кошули, свечени чевли, свечени униформи, 

облека, фустани, домашни наметки, вечерни 

фустани, вечерни костуми, формални 

фустани, смокинзи, свечена вечерна облека, 

формални скроени костуми, формални 

скроени  панталони, формална облека, 

крзнена облека, ракавици, капчиња за голф, 

облека за голф,  свечени тоалети, шапки, 

домашни јакни, домашна облека, јакни, 

фармерки, тексас облека, облека за 

џогирање, џемпери, плетена облека, плетена 

облека (сечена и шиена), плетени маици, 

плетени блузи, трикотажа, плетена облека, 

комплети за бебиња (облека), кожни јакни, 

кожни гаќи, кожни панталони, кожна облека, 

секојдневни панталони, женска долна облека 

(lingerie), долна облека, струкирани кошули 

со долги ракави, костуми за маскенбал, 

коплети папучи, коплети папучи направени 

од фротир, облека за трудници, украсни 

шалови, вратоврски, хулахопки, облека што 

се носи околу врат, ноќници, кошули за 

спиење, облека за спиење, маици со отворен 

врат, облека за надвор, надворешна (горна) 

облека, мантили, панталони, парки; џебни 

марамчиња, поло маици, поло блузи, 

пуловери, пиџами, мантили за дожд, облека 

за дожд, готова облека за мажи и жени, 

шалови, кошули, чевли, чевли за џогирање 

или за фудбал, чевли во кожа, кратки 

панталони, шорцеви, облека со кратки 

ракави, капи за туширање, здолништа, 

папучи, чорапи, спортски јакни, спортски 

маици, спортски чевли, спортска облека, 

спортска плетена облека, долги најлонски 

чорапи, костуми, трегери, џемпери, горни 

тренерки, капи за пливање, костуми за 

пливање, комплети за пливање, облека за 

пливање, скроена облека, маици без ракави 

(tank tops), маици со кратики ракави, кравати, 

горни елеци, облека за горниот дел на 

телото, панталони, поткошули, униформи, 

плетена облека од сомот, елеци, машки 

елеци, волнени украсни шалови, волнени 

шамии, проткаени кошули, проткаени 

костуми  

 

(111)  24979  (151)  11/09/2017 

(210)  TM  2015/1294 (220)  18/12/2015 

(181)  18/12/2025 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Pierre Balmain S.A. 

44, rue Francois 1er, 75008, Paris, FR 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  кожа и имитација на кожа и 

производите од нив кои не се опфатени со 

другите класи; кожа од животни; куфери и 

патни торби; сонцобрани и чадори за сонце; 

стапови за одење и нивни делови; камшици и 

сарачки производи; кожа (необработена или 

полуобработена), егзотична кожа 

(необработена или полуобработена) и 

имитации на кожа и артикли направени од 

овие материјали вклучувајќи но не 

ограничувајќи се на актовки, торби за на грб, 

багаж, торби, торби за кампери, торби за 

планинари, торби за на плажа, паричници, 

бостон чанти, акт чанти, деловни чанти, 

футроли за картички, држачи за картички, 

паричници за картички, сандаци, торби за 
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носење, секојдневни торби, навлаки за 

чековни книшки, држачи за чековни книшки, 

паричници за чековни книшки, држачи за 

чекови, паричници за чекови (направени од 

кожа), торбички за монети, држачи за 

кредитни картички, торби за документи, 

торби за летови, ловечки торби (додатоци за 

лов), торби за облека за патување, торби за 

голф, рачни торби, ранци, држачи за лични 

карти, футроли за клучеви, држачи за 

клучеви, кожни водилки , кожни ремчиња, 

багаж, футроли за бележници, вечерни 

торби, торби за преноќување, држачи за 

пенкала, делови од рачен багаж, делови од 

багаж, чебни паричници, торбички, школски 

торби, кеси за пазарење, мали производи од 

кожа, куфери за облека, кожни торби за алат 

(празни), торби за пазарење, патни торби, 

неопходни работи за патување, патни пакети, 

патни куфери, патни несесери (од кожа), 

мали ковчези за производи за лична 

хигииена и паричници; крзно, црева за 

колбасици  

кл. 25  облека, обувки, капи; престилки 

(облека), облека за бебиња од текстил, 

костими за капење, бањарки (направени од 

фротир), ремени, бермуди, блејзери, блузи, 

блузони, струкирани кошули, чизми, лептир 

машни, машка и женска детска облека 

направена од текстил, долна облека, гаќи, 

гаќи (облека), деловни кошули, деловни 

костуми, боксерки, капи, џемпери со 

копчиња, секојдневни блузони, секојдневна 

облека за долниот дел на телото, 

секојдневни памучни панталони, секојдневни 

јакни, секојдневни панталони, секојдневни 

кошули, секојдневни здолништа, секојдневни 

панталони, секојдневни елеци, секојдневна 

облека, градска секојдневна облека, 

класични кошули, капути, перјани јакни, 

свечени капути, свечени панталони, свечени 

кошули, свечени чевли, свечени униформи, 

облека, фустани, домашни наметки, вечерни 

фустани, вечерни костуми, формални 

фустани, смокинзи, свечена вечерна облека, 

формални скроени костуми, формални 

скроени  панталони, формална облека, 

крзнена облека, ракавици, капчиња за голф, 

облека за голф,  свечени тоалети, шапки, 

домашни јакни, домашна облека, јакни, 

фармерки, тексас облека, облека за 

џогирање, џемпери, плетена облека, плетена 

облека (сечена и шиена), плетени маици, 

плетени блузи, трикотажа, плетена облека, 

комплети за бебиња (облека), кожни јакни, 

кожни гаќи, кожни панталони, кожна облека, 

секојдневни панталони, женска долна облека 

(lingerie), долна облека, струкирани кошули 

со долги ракави, костуми за маскенбал, 

коплети папучи, коплети папучи направени 

од фротир, облека за трудници, украсни 

шалови, вратоврски, хулахопки, облека што 

се носи околу врат, ноќници, кошули за 

спиење, облека за спиење, маици со отворен 

врат, облека за надвор, надворешна (горна) 

облека, мантили, панталони, парки; џебни 

марамчиња, поло маици, поло блузи, 

пуловери, пиџами, мантили за дожд, облека 

за дожд, готова облека за мажи и жени, 

шалови, кошули, чевли, чевли за џогирање 

или за фудбал, чевли во кожа, кратки 

панталони, шорцеви, облека со кратки 

ракави, капи за туширање, здолништа, 

папучи, чорапи, спортски јакни, спортски 

маици, спортски чевли, спортска облека, 

спортска плетена облека, долги најлонски 

чорапи, костуми, трегери, џемпери, горни 

тренерки, капи за пливање, костуми за 

пливање, комплети за пливање, облека за 

пливање, скроена облека, маици без ракави 

(tank tops), маици со кратики ракави, кравати, 

горни елеци, облека за горниот дел на 

телото, панталони, поткошули, униформи, 

плетена облека од сомот, елеци, машки 

елеци, волнени украсни шалови, волнени 
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шамии, проткаени кошули, проткаени 

костуми  

 

(111)  24978  (151)  11/09/2017 

(210)  TM  2015/1295 (220)  18/12/2015 

(181)  18/12/2025 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Pierre Balmain S.A. 

44, rue Francois 1er, 75008, Paris, FR 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  кожа и имитација на кожа и 

производите од нив кои не се опфатени со 

другите класи; кожа од животни; куфери и 

патни торби; сонцобрани и чадори за сонце; 

стапови за одење и нивни делови; камшици и 

сарачки производи; кожа (необработена или 

полуобработена), егзотична кожа 

(необработена или полуобработена) и 

имитации на кожа и артикли направени од 

овие материјали вклучувајќи но не 

ограничувајќи се на актовки, торби за на грб, 

багаж, торби, торби за кампери, торби за 

планинари, торби за на плажа, паричници, 

бостон чанти, акт чанти, деловни чанти, 

футроли за картички, држачи за картички, 

паричници за картички, сандаци, торби за 

носење, секојдневни торби, навлаки за 

чековни книшки, држачи за чековни книшки, 

паричници за чековни книшки, држачи за 

чекови, паричници за чекови (направени од 

кожа), торбички за монети, држачи за 

кредитни картички, торби за документи, 

торби за летови, ловечки торби (додатоци за 

лов), торби за облека за патување, торби за 

голф, рачни торби, ранци, држачи за лични 

карти, футроли за клучеви, држачи за 

клучеви, кожни водилки , кожни ремчиња, 

багаж, футроли за бележници, вечерни 

торби, торби за преноќување, држачи за 

пенкала, делови од рачен багаж, делови од 

багаж, чебни паричници, торбички, школски 

торби, кеси за пазарење, мали производи од 

кожа, куфери за облека, кожни торби за алат 

(празни), торби за пазарење, патни торби, 

неопходни работи за патување, патни пакети, 

патни куфери, патни несесери (од кожа), 

мали ковчези за производи за лична 

хигииена и паричници; крзно, црева за 

колбасици  

кл. 25  облека, обувки, капи; престилки 

(облека), облека за бебиња од текстил, 

костими за капење, бањарки (направени од 

фротир), ремени, бермуди, блејзери, блузи, 

блузони, струкирани кошули, чизми, лептир 

машни, машка и женска детска облека 

направена од текстил, долна облека, гаќи, 

гаќи (облека), деловни кошули, деловни 

костуми, боксерки, капи, џемпери со 

копчиња, секојдневни блузони, секојдневна 

облека за долниот дел на телото, 

секојдневни памучни панталони, секојдневни 

јакни, секојдневни панталони, секојдневни 

кошули, секојдневни здолништа, секојдневни 

панталони, секојдневни елеци, секојдневна 

облека, градска секојдневна облека, 

класични кошули, капути, перјани јакни, 

свечени капути, свечени панталони, свечени 

кошули, свечени чевли, свечени униформи, 

облека, фустани, домашни наметки, вечерни 

фустани, вечерни костуми, формални 

фустани, смокинзи, свечена вечерна облека, 

формални скроени костуми, формални 

скроени  панталони, формална облека, 
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крзнена облека, ракавици, капчиња за голф, 

облека за голф,  свечени тоалети, шапки, 

домашни јакни, домашна облека, јакни, 

фармерки, тексас облека, облека за 

џогирање, џемпери, плетена облека, плетена 

облека (сечена и шиена), плетени маици, 

плетени блузи, трикотажа, плетена облека, 

комплети за бебиња (облека), кожни јакни, 

кожни гаќи, кожни панталони, кожна облека, 

секојдневни панталони, женска долна облека 

(lingerie), долна облека, струкирани кошули 

со долги ракави, костуми за маскенбал, 

коплети папучи, коплети папучи направени 

од фротир, облека за трудници, украсни 

шалови, вратоврски, хулахопки, облека што 

се носи околу врат, ноќници, кошули за 

спиење, облека за спиење, маици со отворен 

врат, облека за надвор, надворешна (горна) 

облека, мантили, панталони, парки; џебни 

марамчиња, поло маици, поло блузи, 

пуловери, пиџами, мантили за дожд, облека 

за дожд, готова облека за мажи и жени, 

шалови, кошули, чевли, чевли за џогирање 

или за фудбал, чевли во кожа, кратки 

панталони, шорцеви, облека со кратки 

ракави, капи за туширање, здолништа, 

папучи, чорапи, спортски јакни, спортски 

маици, спортски чевли, спортска облека, 

спортска плетена облека, долги најлонски 

чорапи, костуми, трегери, џемпери, горни 

тренерки, капи за пливање, костуми за 

пливање, комплети за пливање, облека за 

пливање, скроена облека, маици без ракави 

(tank tops), маици со кратики ракави, кравати, 

горни елеци, облека за горниот дел на 

телото, панталони, поткошули, униформи, 

плетена облека од сомот, елеци, машки 

елеци, волнени украсни шалови, волнени 

шамии, проткаени кошули, проткаени 

костуми  

 

(111)  24976  (151)  11/09/2017 

(210)  TM  2015/1296 (220)  18/12/2015 

(181)  18/12/2025 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  YANMAR CO., LTD 

1-32, Chayamachi, Kita-ku, Osaka, JP 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  минерални масла и масти за 

индустриски цели (не за гориво); не-

минерални масла и масти за индустриски 

цели (не за гориво); горива; восоци 

(суровини); цврсти лубриканти; сурова нафта 

или рафинирано масло; индустриско масло; 

моторно масло; лубрикант; масло за мотор 

со внатрешно согорување; масло за дизел 

гориво; лесно масло; бензин; запаливо 

масло; гасно гориво  

кл. 7  земјоделски инструменти освен рачно-

управувани, земјоделски машини, комбајн за 

жнеење, машина за пресадување ориз, 

врзувач; мобилна машина за сепарирање 

зрна, машина за лупење ориз, 

мотокултиватори, машини за сечење 

грмушки, машина за пресадување зеленчук, 

сечила за машини за сено, машина за 

жнеење пченка, култиватори (машини), 

плугови за копање, машини за лупење зрна, 

жетвари и врзувачи, жетвари и сепаратори, 

машини за сеење, машини за распрскување, 

машини за сепарирање зрна, косилки, 

мотори и погонски машини освен за копнени 

возила, делови и опрема за мотори и 

погонски машини од сите видови, дизел 
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мотори, бензински мотори, мотори за морски 

пловила или бродови, морски компресори, 

електрични мотори, лежиште за осовината на 

клип, клип, осовина на клип, прстен на клип, 

филтер за гориво, коленести вратила, 

цилиндар за мотори и погонски машини, 

издув за мотори и погонски машини, ремени 

за вентилаторот за мотори и погонски 

машини, вентилатори за мотори и погонски 

машини, инјкетори на гориво за погонски 

машини, пригушувачи на издуви за мотори и 

погонски машини, радијатори (ладење) за 

мотори и погонски машини, уреди за палење 

мотори со внатрешно согорување, стартери 

за мотори и погонски машини, компресори, 

пумпи, машини со пумпи, топлинска пумпа на 

гас, пумпи за подмачкување, пумпа за 

инјектирање гориво, хидраулична пумпа, 

генератори на електрична енергија, 

генератори со дизел погонски машини, 

генератори со погонски машини на гас, 

соларни фотоволтаици, генератори на 

електрична енергија со системи за 

искористување на топлината од отпадот, 

градежни машини и апарати; машини и 

апарати за товарање/истоварање, делови и 

опрема за истите, багер, товарач со тркала, 

багер со лопата, булдожер, моторизирани 

носачи за сите терени, носач, машински 

елементи (кои не се за копнени возила) 

осовини, оски или вретена (кои не се за 

копнени возила), спојки за осовини или 

конектори (машински елементи кои не се за 

копнени возила), пренесувач на моќта и 

менувачи за машини (кои не се за копнени 

возила), компресори за снег или 

распрскувачи за снег, индустриски машини за 

риболов, потоплив чистач за мрежи за 

одгледување риби, машини за млечни 

производи, машини и апарати за пакување 

или завиткување, пренесувачи на моќта и 

менувачи за машини (кои не се за копнени 

возила), трактор, трактор за земјоделство  

кл. 11  апарати за климатизација; системи за 

климатизација со GHP (топлинска пумпа на 

гас); бојлери; апарати и инсталации за 

разладување; контејнери за разладување; 

апарат за сушење сточна храна; апарат за 

сушење за жетва; разменувачи на топлина; 

кула за осветлување  

кл. 12  мотори и погонски машини за копнени 

возила, машински елементи за копнени 

возила, осовини, оски или вретена за 

копнени возила, лагери (машински елементи 

за копнени возила), спојки за осовини или 

конектори (машински елементи за копнени 

возила), пренесувачи на моќта и менувачи за 

машини за копнени возила, пловни објекти и 

делови и опрема за истите, излетнички 

бродови и делови и опрема за истите, 

рибарски бродови и делови и опрема за 

истите, хеликоптер, трактор, трактор за 

земјоделство, гуми за тркала на возило, 

тркала за возило, гасеници, седишта на 

возило, волани на возила, моторизирани 

носачи за сите терени, носач  

кл. 16  кутии од картон или хартија; хартија за 

пакување; торби (пликоа, торбички) од 

хартија или пластика, за пакување; 

пластичен филм за завиткување; печатени 

работи; памфлети  

кл. 18  торба; торба за на појас (стомак); 

ранец, торби за риболов  

кл. 25  јакна; водоотпорни јакни; јакна за 

рибари; јакна за риболов; парка; ветровка; 

капут; перјан капут; елек; елек за риболов; 

џемпер; кошула; свечена кошула; палто за 

дожд; водоотпорна парка за на јахта; 

панталони; војнички панталони; едноделна 

облека со ракави и ногавици; комбинезон; 

работна облека за рибари; гамаши; 

водоотпорни длабоки чизми; штитници за 

уши; престилка; греjач за врат; грејач за 

раце; капи за заштита од сончева светлина; 

капа; плетена шапка; шапка; шапка за 

работа; чизми; чевли за дожд; патики; чевли 
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за на брод; работни чизми; гумени чизми; 

водоотпорни чизми за риболов  

кл. 37  инсталација, поправка и одржување 

на опрема за греење; инсталација, поправка 

и одржување на апарати за климатизација; 

изнајмување на клима-уреди; одржување и 

поправка на авиони; изнајмување на 

градежни машини и апарати; изнајмување на 

багери; поправка и одржување на градежни 

машини; одржување на трактори; одржување 

и поправка на моторни возила; бензинска 

пумпа за возила: одржување и поправка на 

пловни објекти; одржување и поправка на 

генератори за електрична енергија; поправка 

или одржување на земјоделски машини и 

инструменти; поправка или одржување на 

телекомуникациски машини и апарати; 

поправка или одржување на машини и 

инструменти за риболов; поправка или 

одржување на косилки; поправка или 

одржување компресори за снег или 

распрскувачи за снег  

 

(111)  24960  (151)  11/09/2017 

(210)  TM  2015/1298 (220)  18/12/2015 

(181)  18/12/2025 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД Прилеп 

ул.„ Прилепски бранители“ бр. 85, 7500, 

Прилеп, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, светло и темно сина, сива, 

црвена, црна 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  туту; производи за пушачите; кибрити  

 

(111)  25047  (151)  21/09/2017 

(210)  TM  2015/1312 (220)  22/12/2015 

(181)  22/12/2025 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Друштво за информатичка 

технологија и консултантски услуги НАША 

КУЌА ДООЕЛ Скопје 

бул. 8ми Септември бр. 16, 2ри кат, Скопје, 

MK 

(740)  Адвокатско друштво Папазоски и 

Мишев 

бул. 8ми Септември бр. 16, Хипериум Бизнис 

Центар 2ри кат, 1000, Скопје 

(540)  

 

Nasha Kukja 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски 

работи  

кл. 38  телекомуникации  

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)  25051  (151)  21/09/2017 

(210)  TM  2015/1313 (220)  22/12/2015 

(181)  22/12/2025 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Друштво за информатичка 

технологија и консултантски активности 

СИЛИКОН ВАРДАР ДООЕЛ Скопје 

ул. 1732, бр. 4, влез 1, кат 3, стан 1, Скопје, 

MK 
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(740)  Адвокатско друштво Папазоски и 

Мишев 

бул. 8ми Септември бр. 16, Хипериум Бизнис 

Центар 2ри кат, 1000, Скопје 

(540)  

 

Silicon Vardar 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски 

работи  

кл. 38  телекомуникации  

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)  24961  (151)  11/09/2017 

(210)  TM  2015/1320 (220)  22/12/2015 

(181)  22/12/2025 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  BELUPO lijekovi i kozmetika d.d 

Ulica Danica 5, 48 000, Koprivnica, HR 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540) 

NUTRIXA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  диететски супстанции прилагодени за 

медицинска употреба, диететски додатоци во 

исхраната на луѓето, храна за посебна 

медицинска употреба  

 

(111)  25055  (151)  21/09/2017 

(210)  TM  2015/1322 (220)  23/12/2015 

(181)  23/12/2025 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Друштво за производство, трговија 

и услуги ЕУРО БРИК КОМПАНИ ДОО Велес 

ул. Раштански пат бр. 1, 1400, Велес, MK 

(740)  АНДОНОСКИ  МИТКО, адвокат 

Бул.Кочо Рацин бр. 30/2-2, 1000, Скопје 

(540)  

  

(591)  темно црвена 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 19  неметални градежни материјали, 

заблени ќерамиди, земја за тули, тули, 

ќерамиди што не се од метал, ќерамиди што 

не се од метал за градба  

кл. 37  градежни конструкии  

 

(111)  24984  (151)  11/09/2017 

(210)  TM  2015/1325 (220)  23/12/2015 

(181)  23/12/2025 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Bayer Consumer Care AG 

Peter Merian Str. 84, 4052 Basel, CH 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

(591)  темно сина, светло сина, розова, 

светло зелена 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати; диететска 

храна и супстанци прилагодени за 
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медицинска употреба; додатоци во исхрана 

за луѓето  

 

(111)  24983  (151)  11/09/2017 

(210)  TM  2015/1326 (220)  23/12/2015 

(181)  23/12/2025 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Bayer Consumer Care AG 

Peter Merian Str. 84, 4052 Basel, CH 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

(591)  темно сина, светло сина, розова 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати; диететска 

храна и супстанци прилагодени за 

медицинска употреба; додатоци во исхрана 

за луѓето  

 

(111)  25060  (151)  21/09/2017 

(210)  TM  2015/1327 (220)  23/12/2015 

(181)  23/12/2025 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Друштво за трговија на големо и 

мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ 

експорт-импорт Скопје 

бул. 3-та Македонска Бригада бр.56, 

Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 

(591)  црна, петролеј, бела и сива 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги за обезбедување на храна и 

пијалоци  

 

(111)  25062  (151)  21/09/2017 

(210)  TM  2015/1328 (220)  23/12/2015 

(181)  23/12/2025 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Друштво за трговија на големо и 

мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ 

експорт-импорт Скопје 

бул. 3-та Македонска Бригада бр.56, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црна, петролеј и сива 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги за обезбедување на храна и 

пијалоци  

 

(111)  25130  (151)  29/09/2017 

(210)  TM  2015/1329 (220)  24/12/2015 

(181)  24/12/2025 

(450)  31/10/2017 
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(732)  Друштво за трговија и услуги НАС 

МБД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

ул. Јосиф Даскалов бр. 6, Скопје, Ѓорче 

Петров, MK 

(740)  Друштво за трговија и услуги НАС МБД 

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје - Подружница НАС 

МБД Скопје 

ул. Борис Трајковски 198 А, Скопје, Кисела 

Вода 

(540)  

 

 591)  бела, сина и портокалова 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  аргон; ацетил; гасови (заштитни гасови) 

за заварување; гасови во цврста состојба за 

индустриска употреба; јаглерод; кислород; 

метан; моторни горива (хемиски додатоци на 

моторните горива); неон; пренесување 

(течност за пренесување); препарати за 

согорување (хемиски додатоци за моторни 

горива); серво управување (течност за серво 

управување); хелиум; хидраулични системи 

(течности за хидраулични системи)  

кл. 4  адитиви, нехемиски, на моторните 

горива; бензин во сурова состојба или 

рафиниран; гас (производствен гас); гас за 

осветлување; гасни горива; гасни мешавини 

(испарени гасни мешавини); гасно гориво; 

горива (моторни горива); масла за 

индустриска употреба; масла за 

подмачкување; масти за индустриска 

употреба; масти за подмачкување; моторни 

горив; моторно масло  

кл. 6  контејнери од метал [складирање, 

превоз]; контејнери од метал за компресиран 

гас или течен воздух; контејнери од метал за 

течно гориво; шишиња [метални садови] за 

компресиран гас или течен воздух  

кл. 39  испорачување стоки; пакување стоки; 

превезување; превезување по цевоводи; 

превезување со камиони; стоки 

(испорачување стоки); транспортирање стоки  

 

(111)  24962  (151)  11/09/2017 

(210)  TM  2015/1333 (220)  25/12/2015 

(181)  25/12/2025 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  КОЖУВЧАНКА ДОО 

ул. Шишка бр. 37 , 1430, Кавадарци , MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, светло и темно сина, сива, 

зелена 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  вода (минерална вода), води за пиење 

[пијалаци], минерална вода, газирана вода  

 

(111)  24963  (151)  11/09/2017 

(210)  TM  2015/1334 (220)  25/12/2015 

(181)  25/12/2025 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  КОЖУВЧАНКА ДОО 

ул. Шишка бр. 37 , 1430, Кавадарци , MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  
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(591)  бела, светло и темно зелена, жолта, 

црвена, црна 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  вода (минерална вода), води за пиење 

[пијалаци], минерална вода, газирана вода  

 

(111)  24964  (151)  11/09/2017 

(210)  TM  2015/1335 (220)  25/12/2015 

(181)  25/12/2025 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  КОЖУВЧАНКА ДОО 

ул. Шишка бр. 37 , 1430, Кавадарци , MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, светло и темно зелена, црвена, 

црна 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  вода (минерална вода), води за пиење 

[пијалаци], минерална вода, газирана вода  

 

(111)  24965  (151)  11/09/2017 

(210)  TM  2015/1336 (220)  25/12/2015 

(181)  25/12/2025 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  КОЖУВЧАНКА ДОО 

ул. Шишка бр. 37 , 1430, Кавадарци , MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, жолта, светло и темно кафеава, 

бронзено кафеава, сива, црна  

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво  

 

(111)  24974  (151)  11/09/2017 

(210)  TM  2015/1338 (220)  24/12/2015 

(181)  24/12/2025 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Facebook, Inc. 

1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, 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)  
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски хардвер; компјутерски 

софтвер за социјално вмрежување; алатки за 

развивање на компјутерски софтвер; 

компјутерски софтвер за употреба како 

интерфејс за програмирање апликации (API); 

интерфејс за програмирање апликации (API) 

за употреба во развојот на софтверските 

апликации; интерфејс за програмирање 

апликации (API) за компјутерски софтвер кој 

ги потпомогнува онлајн услугите за 

социјалното вмрежување и за вчитување, 

прикачување, симнување, пристап и 

менаџмент на податоци; компјутерски 

софтвер за креирање, раководење и 

комуницирање со онлајн заедницата;  

компјутерски софтвер за организирање 

настани; компјутерски софтвер за креирање, 

уредување, прикачување, симнување, 

пристапување, гледање, постирање, 

прикажување, тагирање, блогирање, 

стриминг, поврзување, забележување, 

покажување чувства за, коментирање на, 

вградување, пренесување, и споделување 

или на друг начин обезбедување електронски 

медиуми или информации преку 

компјутерски и комуникациски мрежи;  

компјутерски софтвер за изменување и 

овозможување пренос на слики, аудио-

визуелна и видео содржина; компјутерски 

софтвер за собирање, менаџирање, 

уредување, организирање, изменување, 

пренос, споделување и складирање на 

податоци и информации; компјутерски 

софтвер за е-трговија за симнување  кој им 

дозволува на корисниците да извршат 

електронски бизнис трансакции преку 

глобални компјутерски и комуникациски 

мрежи; софтвер за испраќање електронски 

сигнални пораки, известувања и потсетници;  

софтвер за пренесување на налози; софтвер 

за испраќање и примање на електронски 

пораки; компјутерски софтвер за 

пребарување; магнетски кодирани картички 

за подарок; компјутерски софтвер за 

употреба во креирање, раководење, мерење 

и ширење на рекламирањето на други лица; 

сервер за реклами, особено компјутерски 

сервер за складирање реклами и 

доставување реклами до вебстрани; софтвер 

за виртуелни реални игри; компјутерски 

хардвер за виртуелни реални игри; 

компјутерски периферни уреди; софтвер за 

виртуална реалност што се користи за да 

овозможи компјутерите, управувачките табли 

за видео игри, рачните управувачки табли за 

видео игри, таблет компјутерите, мобилните 

уреди и мобилните телефони да обезбедат 

искуства на виртуелна реалност; софтвер за 

електронски игри за безжични уреди; 

софтвер за електронски игри за рачни 

електронски уреди; програми за видео и 

компјутерски игри; периферни уреди за 

носење за компјутери, таблет компјутери, 

мобилни уреди и мобилни телефони; 

софтвер за виртуелна реалност; софтвер за 

видео игри; интерактивни мултимедијални 

програми за компјутерски игри; програми за 

електронски игри за симнување; софтвер за 

компјутерски игри; слушалки за употреба со 

компјутери; ласерска опрема за не-

медицински цели; периферни компјутерски 

уреди за носење; периферни уреди; 

компјутерски софтвер за далечинска 

комуникација; софтвер за зголемена 

реалност за употреба во мобилни уреди за 

интегрирање електронски податоци со 

реална светска околина со цел за забава, 

образование, игри, комуникација и социјално 

вмрежување; софтвер за симнување во 

природата на мобилната апликација за 

пристапување и гледање текст, слики и 

електронски податоци поврзани со 

конференции во областа на развојот на 

софтвери;  компјутерски софтвер кој 
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овозможува развој, испитување, тестирање и 

одржување на мобилни софтверски 

апликации за преносливи електронски 

комуникациски уреди, имено, мобилни 

телефони, смартфони, рачни компјутери и 

таблет компјутери; компјутерски софтвер за 

конвертирање природни јазици во машински-

извршливи команди; компјутерски софтвер, 

имено, интерфејс за преведување за 

овозможување интеракција помеѓу луѓето и 

машините; компјутерски софтвер во областа 

на вештачката интелегенција; алатки за 

развој на компјутерски софтвер за да им 

овозможи на мобилните софтверски 

апликации пристап во позадински услуги; 

имено, складирање на податоци, брзи 

известувања и менаџмент на корисници  

кл. 35  маркетинг, рекламирање и 

промотивни услуги; услуги за истражување 

на пазарот и информациони услуги; 

промовирање на стоки и услуги за други 

преку компјутер и комуникациски мрежи; 

бизнис и услуги за рекламирање, особено, 

медиумско планирање и медиумско 

купување за други; бизнис и услуги за 

рекламирање, особено, услуги за 

рекламирање за следење на рекламниот 

учинок, за раководење, дистрибуција и 

услуги за рекламирање, за анализирање на 

рекламните податоци, за пријавување на 

податоци за рекламирање, и за 

оптимизирање на перформансите на 

рекламирање; консултантски услуги во 

полето на рекламирањето, особено, 

прилагодување на напорите за маркетинг на 

други; услуги за комерцијални информирање, 

особено, служење реклами за обезбедување 

на извештаи, насочено рекламирање, и 

раководење со електронско зачувани 

раклами, за употреба на глобалната 

компјутерска мрежа;  олеснување на размена 

и продажба на услуги и производи од трета 

страна преку компјутер и комуникациски 

мрежи; онлајн малопродажни услуги за кои 

има широк спектар на производи за широка 

потрошувачка на други, картички за подарок, 

и испорака на дигитални медии, слушалки за 

виртуелната реалност, и содржина и 

податоци за виртуелната реалност; 

обезбедување на онлајн место за маркетинг 

на продавачите на стоки и услуги; 

обезбедување на онлајн олеснување за 

поврзување на продавачите и купувачите; 

обезбедување на онлајн олеснување за 

информирањето на потрошувачите во полето 

за подароци; промовирање на добра и услуги 

за други преку обезбедување на онлајн 

олеснување преку истакнување на предлози 

за подароци; бизнис вмрежување; услуги на 

вработување и примање; услуги  за 

рекламирање и дистрибуирање информации, 

особено, обезбедување на доверлив простор 

за рекламирање преку глобалната 

компјутерска мрежа; обезбедување на онлајн 

компјутерски бази на податоци и онлајн 

пребарувања во бази на податоци во полето 

на доверливоста; при-пејд услуги за картички 

за подароци, особено, издавање на 

сертификат за картичка за подарок што може 

да бидат надоместоци за стоки и услуги; 

добротворни услуги, особено промоција на 

јавната свест во врска со добротворони, 

филантропски, волонтерски, јавни услуги и 

услуги во врска со заедницата и хуманитарни 

активности; обезбедување на 

натпреварувачки и стимулирачки наградни 

програми наменети за препознавање, 

наградување и охрабрување на поединец и 

група која учествува во самоподобрување, 

самоисполнување, добротворни, 

филантропски, волонтерски, јавни програми 

и услуги на заедницата и хуманитарни 

активности и споделување на производ од 

креативна работа; организирање на изложби 

и настани во полето за развој на софтвер и 

хардвер за комерцијални и цели за 
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рекламирање; услуги на здружение што ги 

промовираат интересите на 

професионалците и бизнисите во полето за 

развој на мобилната софтвер апликација  

кл. 36  услуги на обработка на финансиски 

трансакции, особено, расчистување и 

порамнување на финансиските трансакции 

преку компјутер и комуникациски мрежи; 

електронска обработка и пренос на податоци 

за плаќање на сметки за корисниците на 

компјутер и комуникациските мрежи; услуги 

за електронски трансфер на средства; услуги 

на плаќање на сметки; услуги на финансиска 

размена, особено, обезбедување на 

виртуелни валути за користење од страна на 

членовите на онлајн заедница преку 

компјутер и комуникациски мрежи  

кл. 38  услуги на споделување фотографии и 

видеа, особено, електронски пренос на 

дигитални фајлови за фотографии, видеа и 

аудио визуелна содржина помеѓу интернет 

корисниците; телекомуникации; 

овозможување пристап до компјутерски, 

електронски и онлајн бази на податоци; 

телекомуникациски услуги, особено 

електронски пренос на електронски медиуми, 

податоци, пораки, графика, слики, аудио, 

видео и информации; обезбедување онлајн 

форуми за комуникација на теми од општиот 

интерес; обезбедување онлајн 

комуникациски линкови кои пренесуваат 

мобилни уреди и интернет корисници на 

други локални и глобални онлајн локации; 

обезбедување пристап до вебстрани на 

трети лица или  до други електронски 

содржини на трети лица преку универзално 

приклучување; обезбедување онлајн услуги 

преку соби за разговор (chat rooms), маил и 

брзи пораки, и електронски огласни табли; 

аудио, текст и видео емитувачки услуги преку 

компјутер или други комуникациски мрежи, 

особено прикачување, постирање,  

прикажување, изменување, тагирање и 

електронско пренесување на податоци, 

информации, аудио и видео; услуги на глас 

преку интернет протокол (VoIP); услуги на 

телефонски комуникации; обезбедување 

пристап до компјутерски бази на податоци во 

областа на социјалното вмрежување, 

социјалното претставување и запознавање  

кл. 41  услуги за забава; обезбедување на 

компјутерски, електронски и онлајн бази на 

податоци за образовна, рекреативна и 

забавна употреба во областа на забавата и 

во областите на средните, студентските, 

социјалните и заедничките интересни групи; 

услуги на споделување фотографии и видеа; 

електронски издавачки услуги за други; 

услуги за забава, особено овозможување 

интерактивни и услуги за игри за повеќе 

играчи и за еден играч за игри кои се играат 

преку компјутер или комуникациски мрежи; 

обезбедување информации за онлајн 

компјутерски игри и видео игри преку 

компјутер или комуникациски мрежи; 

организирање и спроведување на 

натпревари и потпомагање настани за играчи 

на видео игри и играчи на компјутерски игри; 

обезбедување онлајн ресурси за 

развивачите на софтвер; натпреварувачки и 

стимулирачни  наградни програми 

дизајнирани да ги препознае, награди и 

поттикне поединците и групите кои се 

вклучуваат во услуги на само-подобрување, 

самореализација, хуманитарни, 

филантропски, волонтерски, јавни и услуги 

на заедницата и хуманитарни активности и 

споделување на производите од креативната 

работа; организирање и спонзорирање 

натпреварувачки и стимулирачки наградни 

програми за развивачите на софтвер; 

објавување на образовни материјали, 

особено обајвување на книги, списанија, 

весници и електронски публикации; 

образовни услуги, особено организирање и 

спроведување конференции, курсеви, 



 

 

Т р г о в с к и  м а р к и    321 | С т р а н а  
 

31 Октомври  2017 Гласник Бр.5/2017  

семинари и онлајн обука во областа на 

рекламирањето, маркетингот, социјалното 

вмрежување, интернетот и социјалните 

медиуми и дистрибуцијата на  материјали за 

курсот во врска со тоа; онлајн списанија, 

особено блогови (blogs) во кој е дефинирана 

содржината на корисниците; образовни 

услуги, особено обезбедување виртуелно 

реални игри, интерактивна забава и 

виртуелно реална содржина; обезбедување 

копјутерска игра за користење на целата 

мрежа од корисниците на мрежа; 

обезбедување онлајн зголемени реалност 

игри; образовни услуги, особено 

обезбедување онлајн видео игри; 

организирање изложби во областа на 

интерактивната забава, виртуелната 

реалност, потрошувачката електроника и 

забавната индустрија на видео игри  за 

културни или образовни цели; организирање 

и спроведување образовни конференции; 

организирање изложби и настани во областа 

на развојот на софтвер за образовни цели; 

образовни услуги, имено организирање и 

спроведување конференции и семинари во 

областа на вештачката интелегенција  и 

интернетот на предмети  

кл. 42  дизајнирање и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер; компјутерски услуги, 

особено креирање виртуелни заедници за 

регистрираните корисници да организираат 

групи и настани, да учествуваат во дискусии 

и да се вклучуваат во социјално, деловно и 

вмрежување во заедницата; компјутерски 

услуги, особено хостирање електронски 

капацитети за други за организирање и 

водење состаноци, настани и интерактивни 

дискусии преку комуникациски мрежи; 

компјутерски услуги како прилагодени веб 

страници што промовираат информации 

дефинирани од корисникот или назначени, 

лични профили, аудио, видео, фотографски 

слики, текст, графики и податоци; 

компјутерски услуги, особено обезбедување 

пребарувачи за добивање податоци на 

глобална компјутерска мрежа; обезбедување 

веб сајт што промовира технологија која 

овозможува он-лајн корисниците да креираат 

лични профили промовирајќи информации за 

социјално и деловно вмрежување и да ги 

пренесуваат и споделуваат таквите 

информации меѓу повеќекратни он-лајн 

капацитети; обезбедување времено 

користење на софтверски апликации што не 

се симнуваат за социјално вмрежување, 

креирање виртуелна заедница и пренос на 

аудио, видео, фотографски слики, текст, 

графики и податоци; услуги на ASP, особено, 

хостирање компјутерски софтверски 

апликации на други; ASP што промовира 

софтвер за да овозможи или олесни 

креирање, уредување, прикачување, 

симнување, пристапување, гледање, 

постирање, прикажување, тагирање, 

блогирање, стриминг, поврзување, 

анотирање, покажување емоција за, 

коментирање на, вградување, пренесување и 

споделување или поинаку обезбедување 

електронски медиуми или информации преку 

компјутер и комуникациски мрежи; 

обезбедување услуга на он-лајн мрежа што 

овозможува корисниците да ги пренесат 

податоците за личниот идентитет во и да ги 

споделат податоците за личниот идентитет 

со и меѓу повеќекратни он-лајн капацитети; 

обезбедување информации од индекси и 

бази на информации што може да се 

пребаруваат, вклучувајќи текст, електронски 

документи, бази на податоци, графики, 

електронски медиуми, фотографски слики и 

аудио-визуелни информации, на компјутер и 

комуникациски мрежи; обезбедување 

софтвер за е-трговија што не може да се 

симне за да им се овозможи на корисниците 

да извршуваат електронски деловни 

трансакции преку глобална компјутерска 
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мрежа; компјутерски услуги, особено, АЅР 

што промовира API софтвер за да им 

овозможи на корисниците да извршуваат 

електронски деловни трансакции преку 

глобална компјутерска мрежа;услуги на 

софтвер како услуга (SAAS) што 

промовираат софтвер за испраќање 

предупредувања за електронски пораки, за 

пренесување на налози и испраќање и 

примање на електронски пораки, и да им 

овозможи на корисниците да извршуваат 

електронски деловни трансакции преку 

глобална компјутерска мрежа; обезбедување 

времено користење на он-лајн софтвер што 

не може да се симне за употреба при 

раководење, мерење и служење реклами за 

други; ASP што промовира API софтвер за 

раководење, следење, известување и 

мерење на медиумско планирање, 

медиумско купување и рекламирање за 

други; провајдер на он-лајн платформа за 

купување реклами, особено, обезбедување 

на софтверски програми што не може да се 

симнат за да им се овозможи на купувачите и 

продавачите на он-лајн рекламирање да 

купуваат и продаваат рекламен инвентар; 

платформа како услуга (PAAS) што 

промовира компјутерска софтверска 

платформа за употреба при купување и 

ширење на реклама; ASP што промовира 

софтвер за употреба при купување, 

продавање, следење, вреднување, 

оптимизирање, таргетирање, анализирање, 

испорака и известување за он-лајн 

рекламирање и маркетинг; ASP што 

промовира софтвер за употреба при 

дизајнирање и раководење со он-лајн 

рекламни и маркетинг кампањи; дизајнирање 

и развивање софтвер за компјутерски игри и 

софтвер за видео игри за употреба со 

компјутери, програмски систем за видео игри 

и компјутерски мрежи; развивање на 

компјутерски хардвер за компјутерски игри; 

услуги за развивање на видео игра; 

обезбедување он-лајн сајтови што им даваат 

на корисниците можност да прикачуваат, 

модифицираат и споделуваат содржина и 

податоци за виртуелна реалност; услуги на 

дизајн, инженерство, истражување, развој и 

тестирање во областа на развивање на 

софтвер за мобилна апликација поврзана со 

употреба и функционалност на 

хиперлинкови; технички консултации во 

областа на развивање на софтвер за 

мобилна апликација поврзана со употреба и 

функционалност на хиперлинкови; 

обезбедување времена употреба на 

компјутерски софтвер што не може да се 

симне што овозможува развој, проценка, 

тестирање и одржување на мобилни 

софтверски апликации за преносни уреди за 

електронска комуникација, имено, мобилни 

телефони, смартфони, рачни компјутери и 

компјутерски таблети; едукативни услуги, 

имено, организирање и водење конференции 

и семинари во областа на вештачка 

интелигенција и интернет на нешта (IoT)  

кл. 45  услуги на социјално претставување, 

вмрежување и запознавање; обезбедување 

пристап до компјутерски бази на податоци во 

областите на социјално вмрежување, 

социјално претставување и запознавање; 

обезбедување социјални услуги и 

информации во областа на личниот развој, 

особено самоподобрување, 

самоисполнување, добротворни, 

филантропски, волонтерски, јавни и услуги 

во заедницата, и хуманитарни активности; 

обезбедување услуги на автентификација 

при трансакции на е-трговија; обезбедување 

на автентификација на корисник при 

електронски трансфер на средства, 

трансакции на кредитна и дебитна картичка и 

електронски чек преку глобална компјутерска 

мрежа  
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(111)  24967  (151)  11/09/2017 

(210)  TM  2015/1339 (220)  28/12/2015 

(181)  28/12/2025 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Colgate - Palmolive Company, a 

Delaware Corporation 

300 Park Avenue, New York, New York 

10022, US 

(740)  АНА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ 

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

5, Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје 

(540)  

 

 

(591)  сина, бела, розева 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  паста за заби; течност за плакнење на 

уста  

кл. 21  четки за заби  

 

(111)  24968  (151)  11/09/2017 

(210)  TM  2015/1340 (220)  28/12/2015 

(181)  28/12/2025 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Colgate - Palmolive Company, a 

Delaware Corporation 

300 Park Avenue, New York, New York 

10022, US 

(740)  АНА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ 

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

5, Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  розе, темно розе, црвена, бела, сина, 

светло/темно сина, зелена, лила 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  паста за заби; течност за плакнење на 

уста  

кл. 21  четки за заби  

 

(111)  24969  (151)  11/09/2017 

(210)  TM  2015/1341 (220)  28/12/2015 

(181)  28/12/2025 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Colgate - Palmolive Company, a 

Delaware Corporation 

300 Park Avenue, New York, New York 

10022, US 

(740)  АНА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ 

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

5, Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  розе, темно розе, црвена, бела, сина, 

светло/темно сина, зелена, лила 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  паста за заби; течност за плакнење на 

уста  

кл. 21  четки за заби  

 

(111)  24972  (151)  11/09/2017 

(210)  TM  2015/1342 (220)  28/12/2015 

(181)  28/12/2025 

(450)  31/10/2017 
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(732)  Colgate - Palmolive Company, a 

Delaware Corporation 

300 Park Avenue, New York, New York 

10022, US 

(740)  АНА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ 

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

5, Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје 

(540)  

 

 

(591)  розова, црна, бела, сина, светло/темно 

сина, зелена 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  паста за заби; течност за плакнење на 

уста  

кл. 21  четки за заби  

 

(111)  24973  (151)  11/09/2017 

(210)  TM  2015/1343 (220)  28/12/2015 

(181)  28/12/2025 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Colgate - Palmolive Company, a 

Delaware Corporation 

300 Park Avenue, New York, New York 

10022, US 

(740)  АНА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ 

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

5, Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје 

(540)  

 

 

(591)  светло сина, зелена, светло зелена, 

сива, црна, бела 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  паста за заби; течност за плакнење на 

уста  

кл. 21  четки за заби  

 

(111)  25063  (151)  21/09/2017 

(210)  TM  2015/1345 (220)  28/12/2015 

(181)  28/12/2025 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД - 

Друштво за осигурување на живот Скопје 

ул. Св. Кирил и Методиј бр. 20, II кат, 

Скопје, MK 

(740)  МАРТА ПОПОВСКА, АДВОКАТ 

ул. Црвена Вода бр.7/4, Скопје, 1000 

(540)  

 

(591)  сина и бела 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижен имот  
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(111)  25064  (151)  21/09/2017 

(210)  TM  2015/1346 (220)  28/12/2015 

(181)  28/12/2025 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Друштво за увоз извоз и трговија на 

големо и мало ЕУРОКОМЕРЦ ДООЕЛ 

Идрис 

С.Горна Бањица, Долна Бањица, 

Гостивар, MK 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

(591)  кафена, црна, бела, сива 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  брашно, производи од брашно, 

производи од жита, леб, производи од тесто 

и слатки, тестенини и тесто од соја 

[производи за исхрана]  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало со брашно, производи од жита, леб, 

производи од тесто и слатки, тестенини и 

тесто од соја [производи за исхрана]   

 

(111)  24966  (151)  11/09/2017 

(210)  TM  2015/1352 (220)  29/12/2015 

(181)  29/12/2025 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  КОЖУВЧАНКА ДОО 

ул. Шишка бр. 37 , 1430, Кавадарци , MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, зелена, жолта, светло и темно 

кафеава, бронзено кафеава, црна 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво  

 

(111)  25066  (151)  21/09/2017 

(210)  TM  2015/1354 (220)  30/12/2015 

(181)  30/12/2025 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Друштво за производство, трговија 

и услуги РЕПТИЛ ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје 

ул. Пандил Шишков бр. 1лок.1,, Скопје, MK 

(740)  ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА 

ГРОЗДАНОВСКА 

бул. Св. Клиемт Охридски бр.63а-8, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

 

(591)  жолта, кафеава, бела, зелена ицрвена 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало со: прехрамбени производи, пијалаци, 
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тутун, средство за белење и други 

супстанции за перење, препарати за 

чистење, полирање, триење и нагризување, 

сапуни, парфимерија, етерични масла, 

козметички прозводи, лосиони за коса, 

препарати за нега на забите, свежо овошје и 

зеленчук, храна за бебиња, пелени, игри и 

играчки, тоалетна хартија  

 

(111)  25067  (151)  21/09/2017 

(210)  TM  2015/1355 (220)  30/12/2015 

(181)  30/12/2025 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Друштво за производство, трговија 

и услуги РЕПТИЛ ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје 

ул. Пандил Шишков бр. 1лок.1,, Скопје, MK 

(740)  ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА 

ГРОЗДАНОВСКА 

бул. Св. Клиемт Охридски бр.63а-8, 1000, 

Скопје 

(540)  

пазарете со срце и 

задоволство 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало со: прехрамбени производи, пијалаци, 

тутун, средство за белење и други 

супстанции за перење, препарати за 

чистење, полирање, триење и нагризување, 

сапуни, парфимерија, етерични масла, 

козметички прозводи, лосиони за коса, 

препарати за нега на забите, свежо овошје и 

зеленчук, храна за бебиња, пелени, игри и 

играчки, тоалетна хартија  

 

(111)  25128  (151)  10/10/2017 

(210)  TM  2016/38 (220)  15/01/2016 

(181)  15/01/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Друштво за производство и трговија 

и услуги АЛ-МАК увоз-извоз ДОО 

Струмица 

ул.Климент Охридски бр. 41, Струмица, 

MK 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат 

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

АЛМАК МЕБЕЛ 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 20  мебел   

кл. 24  текстил и текстилни производи, кои не 

се опфатени со другите класи, покривки за 

кревети и маси  

 

(111)  24957  (151)   

(210)  TM  2016/76 (220)  26/01/2016 

(181)   

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Телесмарт Телеком дооел Скопје 

бул. Војводина бр.4, 1000, Скопје, MK 

(740)  Филип Неделковски 

бул. Војводина бр. 4, Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, црна 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  телекомуникации; изнајмување 

телекомуникациска опрема; комуникација со 

помош на мрежи со оптички кабли; 

обезбедување на корисницки пристап на 

глобална комуникациска мрежа (провајдер на 

услуги); обезбедување телекомуникациски 

врски на глобалната компјутерска мрежа  

 

(111)  25129  (151)  10/10/2017 

(210)  TM  2016/103 (220)  01/02/2016 
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(181)  01/02/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  SAPONIA Kemiska, prehrambena i 

farmaceutska industrija, p.o., Osijek 

M. Gupca 2, Osijek, HR 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат 

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

MARKINS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други супстанции 

за перење, препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување, сапуни  

 

(111)  24975  (151)  13/09/2017 

(210)  TM  2016/138 (220)  09/02/2016 

(181)  09/02/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Производно, трговско услужно, 

посредничко и консигнациско друштво  

Елизабет, ФАРМА-ВЕТ увоз-извоз ДООЕЛ 

Битола 

ул. Борка Талев-Модерното бр. 11, 7000, 

Битола, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  парфимерија, козметички производи  

кл. 8  жилети  

кл. 16  хартија, печатени работи, 

канцелариски материјали, канцелариски 

прибор  

кл. 34  производи за пушачите, кибрити  

 

(111)  25012  (151)  12/09/2017 

(210)  TM  2016/257 (220)  11/03/2016 

(181)  11/03/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Друштво за трговија, услуги и 

превоз ЕКСТРА ОЗ ДООЕЛ експорт-

импорт Кавадарци 

ул. Сремски Фронт бр. 2, Кавадарци, MK 

(740)  Николина Панчева 

ул. Сремски Фронт бр. 2, Кавадарци 

(540)  

 

(591)  црвена, сина, црна, бела 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

правување со работата; канцелариски 

работи  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање патувања  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци; привремено сместување  

 

(111)  25014  (151)  12/09/2017 

(210)  TM  2016/259 (220)  10/03/2016 

(181)  10/03/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Народна банка на Република 

Македонија 

бул. Кузман Јосифовски - Питу бр. 1, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  
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(591)  жолто-златна 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  финансиски работи; монетарни 

работи; работи поврзани со недвижен имот; 

банкарство, финансиски услуги, централни 

банкарски одделенија за срамнување на 

клириншки сметки  

 

(111)  25013  (151)  12/09/2017 

(210)  TM  2016/268 (220)  14/03/2016 

(181)  14/03/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Друштво за производство на 

индустриски гасови ТГС ТЕХНИЧКИ 

ГАСОВИ АД Скопје 

ул. Ацо Шопов бр. 80, Скопје, MK 

(540)  

 

ДОНОПА 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи  

 

(111)  25015  (151)  12/09/2017 

(210)  TM  2016/269 (220)  14/03/2016 

(181)  14/03/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Друштво за производство на 

индустриски гасови ТГС ТЕХНИЧКИ 

ГАСОВИ АД Скопје 

ул. Ацо Шопов бр. 80, Скопје, MK 

(540)  

 

НЕОФИР 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи  

 

(111)  25016  (151)  12/09/2017 

(210)  TM  2016/322 (220)  25/03/2016 

(181)  25/03/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  СЕЕ ЛИНК ДОО Скопје 

“Орце Николов“ 75, Скопје, MK 

(540)  

 

SEELinX 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  финансиски работи  

 

(111)  25017  (151)  12/09/2017 

(210)  TM  2016/326 (220)  25/03/2016 

(181)  25/03/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Друштво за угостителство, туризам 

и услуги ПАРКЛЕНД ГРОУП ДООЕЛ Скопје 

ул. 1732 бр. 4-3, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

LITTLE BOX  

(551)  индивидуална 
(510, 511) 
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кл. 33  вино  

кл. 43  подготвување храна и пијалоци, 

кафеани, ресторани за брзо и постојано 

послужување /шанк-барови/, ресторани за 

самопослужување  

 

(111)  25068  (151)  03/10/2017 

(210)  TM  2016/379 (220)  06/04/2016 

(181)  06/04/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Друштво за компјутерско 

програмирање КЛИКОН ТЕХНОЛОГИИ 

ДОО Кавадарци 

ул. Булевар Македонија бр. 13-8, 

Кавадарци, MK 

(740)  Ристе Самарџиев 

ул. Булевар Македонија бр. 13-8, Кавадарци 

(540)  

 

CLICON 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  уреди за складирање на податоци, 

имено, тврди дискови, дискови во цврста 

состојба, дигитални дискови, тврди дискови 

со меморија во цврста состојба; празни 

дигитални медиуми за складирање и 

хибридни дискови; електронски уреди за 

складирање на податоци, имено, дискови за 

мрежно скпадирање, компјутерски хардвер за 

прикачување, складирање, повраток, 

превземање, пренос и доставување на 

дигитална содржина; компјутерски хардвер и 

софтвер за обработка на скпадирањето на 

податоци употребувајќи постојана меморија 

во цврста состојба, имено, тврди дискови 

комбинирани со меморија во цврста состојба; 

уреди за скпадирање во цврста состојба, 

имено, постојан медиум за складирање што 

вкпучува интегрирани кола; компјутерски 

хардвер и софтвер за имплементирање 

центар на податоци за масивно складирање 

на компјутерски датотеки, за скпадирање 

енкриптирани резервни копии од 

компјутерски датотеки скпадирани на друго 

место; компјутерски уреди за скпадирање, 

имено, компјутерски мемориски хардвер и 

тврди дискови за компјутери; компјутерски 

уреди за складирање, имено, 

конфигурирачки системи за скпадирање на 

податоци што се состојат од непотребни или 

потребни низи за дискови; компјутерски 

системи за правење резервни копии и 

складирање со повеќекратни отстранувачки 

непотребни или потребни низи за дискови; 

компјутерски системи за правење резервни 

копии на база на непотребни или потребни 

низи за дискови; компјутерски системи за 

правење резервни копии на база на 

отстранувачки тврд диск; надворешни уреди 

за скпадирање од областа на надворешни 

компјутерски тврди дискови што безжично 

комуницираат со рачни компјутери, таблет 

компјутери, ноутбук компјутери, лаптоп 

компјутери, мобилни електронски уреди, 

мобилни телефони, паметни телефони, МРЗ 

уреди; компјутерски хардвер и софтвер за 

безжично доставување на содржини; 

безжични уреди за скпадирање на податоци, 

имено, тврди дискови; безжични компјутерски 

периферии; компјутерски софтвер за 

употреба во сихронизација, правење 

резервни копии, пуштање и енкрипција и 

декрипција на дигитални датотеки, 

вклучувајќи аудио, видео, текстуални, 

бинарни, фотографски, графички и 

мултимедијални датотеки; компјутерски 

фирмвер за скпадирање на податоци, 

повраток на податоци, пристап до податоци, 

правење резервна копија на податоци, 

размножување на податоци, достапност на 

податоци, надоместување на податоци, 

превод на податоци и конверзија на 

податоци; софтвер за организирање и 

управување со податоци во дистрибуирани 
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компјутерски системи за скпадирање 

софтвер за енкрипција на податоци, софтвер 

за правење резервни копии на кнкриптирани 

податочни датотеки, софтвер за пристап и 

надоместување на податочни датотеки, 

софтвер за превземање компјутерски 

датотеки преку мрежа, софтвер за 

прикачување компјутерски датотеки преку 

мрежа, софтвер за управување со датотеки, 

софтвер за дозволување компјутерски 

датотеки да бидат споделени од други, 

софтвер за креирање и одржување 

навиртуелен сервер за датотеки 

дистрибуирани преку мрежа, софтвер за 

креирање и одржување на дистрибутивен 

систем за датотеки; софтвер за скпадирање, 

пристапување и управување со податоци и 

мултимедијални содржини на компјутерска 

мрежа; компјутерски софтвер за 

сихронизирање на локални компјутерски 

датотеки, папки, податоци и информации со 

платформа за складирање на облак; 

компјутерски софтвер за складирање на 

податоци за употреба со и инкорпориран во 

компјутерски уреди за складирање; софтвер 

за управување со скпадирање на податоци; 

компјутерски софтвер за складирање на 

информации, имено, софтвер за обработка и 

складирање на податоци што вклучува уреди 

за складирање во цврста состојба; софтвер 

за обработка и складирање на податоци 

употребувајќи низи за дискови; компјутерски 

софтвер за употреба во снимање, 

дуплицирање и враќање на оригиналното 

фабричко ниво на тврдиот диск, за употреба 

во зачувување и враќање на софтверски 

програми и информации во компјутер, за 

употреба во извршување дијагностика на 

тврди дискови, за употреба во врска со 

компјутерски тврди дискови заради 

складирање, правење резервни копии и 

повраток на информации, за употреба во 

врска со складирање на податоци, 

управување со податоци и интерконекција, и 

управување и работа на уреди за 

складирање на податоци, за употреба во 

правење резервни копии на податоци од 

компјутерски тврди дискови, правење 

резервни копии на компјутерски мрежи, 

повраток на податоци; софтвер за да 

дозволи некористениот простор на дискот на 

корисничкиот компјутер да учествува во 

формирањето на дел од голема координатна 

мрежа за дистрибуирано скпадирање на 

податоци, софтвер за оптимизирање при 

насочување преку голема дистрибутивна 

координатна компјутерска мрежа; софтвер за 

онлајн купување на простор за складирање 

за компјутерски податоци; софтвер за 

обезбедување стриминг на видео преку 

мрежа; софтвер за обезбедување интерфејс 

за програмирање на апликации што 

дозволува трети лица да креираат 

апликации; софтвер за обезбедување и 

управување на социјални мрежи; 

компјутерски софтвер дизајниран да 

екнодира и декодира податоци; софтвер за 

објавување податоци и дозволување пристап 

до податоци; софтвер за учество во 

децентрализиран систем за складирање; 

софтвер за пребарување на податоци; 

компјутерски приклучни станици за 

складирање, имено, адаптер што овозможува 

податоците содржани на преносни дискови 

или USB уреди за складирање што се 

поврзани со адаптерот да се споделат или 

пристапат; приклучни кабли; приклучни 

станици за дискови и електронски приклучни 

станици; додатоци за уреди за скпадирање 

на податоци, имено, електрични конектори, 

жици, кабли, адаптери; компјутерски 

приклучни кабли и адаптери; прикпучни 

станици за уреди за складирање на 

податоци; интерфејси за компјутери; 

мултимедиумски интерфејс за висока 

дефиниција (HDMI) кабли; интерфејс за 
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периферни компоненти (PCI) хардвер; 

конектори и адаптери за употреба со 

преносливи електонски уреди; компјутерски 

периферни уреди; USB тврди дискови; USB 

кабли; монтажни рамки за компјутерски 

хардвер; електрични напојувања; напојувања 

за уреди за складирање на податоци; 

футроли за преносни тврди дискови; единици 

за ладење за компјутерски хардвер; единици 

за ладење за уреди за скпадирање на 

податоци; USB хардвер; празни USB 

мемории; USB компјутерски сигурносен клуч  

кл. 35  реклтамирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи, онлајн бизнис 

вмрежување, рекламирање, маркетинг и 

промотивни услуги за трговските друштва, 

услуги на регистрација, препис, составување, 

собирање или систематизација на пишани 

комуникации и регистрации, како и собирање 

математички или статистички податоци, 

деловни консултантски услуги во областа на 

информатичката технологија; консултантски 

услуги за деловен менаџмент; услуги на 

стратегиско планирање за областа на 

информатичка технологија; услуги на онлајн, 

услуги на раководење со бази на податоци; 

услуги во деловниот процес што се 

обезбедуваат однадвор во областа на 

информатичката технологија; услуги на 

раководење на односите со клиентите; 

услуги на електронска трговија, имено, 

обезбедување информации за производи и 

услуги преку телекомуникациски мрежи за 

рекламирање и продажба; услуги на 

таксономија, имено, класификација и 

организација на податоци за раководење со 

записи/евиденција; обезбедување вебсајт со 

онлајн место за продажба за продавачи и 

купувачи на компјутерски стоки и услуги 

организирање на изложби, конференции, 

семинари и настани за вмрежување за 

деловни цели  

кл. 38  телекомуникациски услуги имено, 

електронски пренос на податоци, пораки и 

информации помеѓу компјутери, мобилни и 

рачни уреди и жичени и безжични уреди за 

комуникација; овозможување на корисниците 

да пренесуваат пораки, коментари, 

мултимедијални содржини, слики, текст, 

информации и други кориснички содржини 

преку глобална компјутерска мрежа и други 

компјутерски и комуникациски мрежи; 

овозможување на онлајн линкови за 

комуникација што ќе ги носат корисниците до 

други вебсајтови; овозможување на онлајн 

форуми, соби за разговор и електронски 

огласни табли на кои корисниците ќе можат 

да објавуваат, бараат, споделуваат, 

критикуваат, оценуваат и да коментираат на 

предмети од интерес; овозможување на 

пристап до компјутерски, електронски и 

онлајн бази на податоци; услуги за 

емитување на аудио, текст, видео и 

мултимедијални содржини преку 

компјутерски и електронски комуникациски 

мрежи, имено, качување, објавување, 

истакнување, означување и електронски 

пренос на податоци, аудио и видео; voip 

услуги (протокол глас преку интернет) 

овозможување пристап до компјутерски бази 

на податоци во полињата на забава и 

едукација; овозможување пристап до 

компјутерски бази на податоци во полето на 

социјално вмрежување; овозможување на 

телекомуникациска инфрасутруктура што 

овозможува споделување на блогови, 

фотографии, видеа, аудио емитување и 

други аудио-визуелни материјали; 

овозможување на телекомуникациска 

инфрасутруктура што овозможува создавање 

и ажурирање на персонални електронски веб 

страни со корисничка содржина;   

кл. 42  компјутерски услуги, имено, 

хостирање на електронски простор за други, 

за организирање и спроведување на 
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состаноци, настани и интерактивни дискусии 

преку интернет или други комуникациски 

мрежи; хостирање на виртуелни заедници за 

веќе регистрираните корисници да 

агрегираат информации и ресурси и да се 

вклучат во социјално и бизнис вмрежување; 

хостирање на дигитални содржини онлајн; 

хостирање на компјутерски софтверски 

апликации за други; хостирање на 

интерактивен вебсајт и онлајн софтвер (што 

не се симнува/non-downloadable) за 

прикачување, симнување, постирање, 

покажување, истакнување, означување, 

споделување и пренесување на пораки, 

коментари, мултимедијални содржини, слики, 

текст, информации и други содржини 

создадени од корисниците; овозможување на 

вебсајт со софтвер (што не се симнува) во 

полињата на бизнис вмрежување, маркетинг, 

вработување, регрутирање, рекпамирање, 

маркетинг и промоција; овозможување на 

онлајн софтвер (што не се симнува) што им 

овозможува на корисниците да пребаруваат, 

лоцираат и да комуницираат со други 

корисници преку електронски комуникациски 

мрежи, за вршење на истражувања и анкети, 

за следење на онлајн референци за бизниси, 

организации, можности за кариери и работни 

места и бизнис теми; овозможување на 

онлајн компјутерски бази со податоци и 

онлајн бази со податоци со можност за 

пребарување во полињата на бизнис и 

професионално вмрежување; апликациски 

провајдер на услуги; обезбедување на 

информации од пребарувачки индекси и бази 

на информации, вклучувајќи текст, 

електронски документи, бази на податоци, 

графика и аудио-визуелни информации, 

преку глобални компјутерски мрежи или 

други комуникациски мрежи; овозможување 

на привремено користење на софтвер (што 

не се симнува); компјутерски услуги од 

областа на индивидуално прилагодени веб 

страни што содржат информации 

дефинирани од корисникот, лични профили, 

аудио и слики, научно и индустриско 

истражување; компјутерско програмирање; 

компјутерски услуги, имено, онлајн услуги за 

персонализирани информации; 

овозможување на користење на софтвер; 

дизајн и развој на компјутерски софтвер за 

други; создавање и одржавање на вебстрани 

што овозможуваат онлајн заедница за 

реклами и маркетинг; хостирање на онлајн 

заедница во која регистрираните корисници 

можат да споделуваат информации, слики, 

аудио и видео содржини и меѓусебно да 

комуницираат и соработуваат, да формираат 

групи и да се вкпучат во социјално 

вмрежување, анализа на компјутерски 

системи, планирање на компјутерски 

системи, интеграција на компјутерски 

системи и компјутерски дизајн, софтвер-како-

услуга; дизајнирање, инсталирање, 

одржување и поправка на компјутерски 

софтвер; интеграција на компјутерски 

системи и мрежи; услуги за изработка на 

база на податоци; услуги за компјутерско 

програмирање; обезбедување услуги на 

хостирање на вебсајт, изготвување на 

вебсајт за други и онлајн веб страници 

правени по нарачка кои содржат информации 

дефинирани за корисниците, вклучувајќи 

онлајн веб линкови до други веб сајтови; 

консултантски услуги за други при избор, 

спроведување и употреба на компјутерски 

софтвер што се користи за мониторинг и 

раководење со трансакции и активности во 

средина критична за мисијата; услуги на 

техничка поддршка, имено, услужен 

пулт/пулт за помош и услуги за решавање на 

проблеми за ит инфраструктура, 

компјутерски хардвер, компјутерски софтвер 

и компјутерски периферни уреди; услуги на 

податочно рударење (data mining); услуги за 

раководење со информации, имено, 
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дејствување како провајдер на услуги за 

апликација во областа на раководење со 

знаење за хостирање на компјутерски 

софтвер за апликација за прибирање, 

уредување, организирање, модифицирање, 

букмаркирање, пренос, складирање и 

споделување на податоци и информации; 

дизајн на компјутери по нарачка за други; 

услуги на резервна копија на податоци (data 

backup) и враќање на податоци (data 

restoration); услуги за миграција на податоци; 

услуги за енкрипција на податоци; 

компјутерски услуги, имено, администрирање 

на компјутерски систем за други; 

изнајмување и лизинг на компјутерски 

хардвер и компјутерски периферни уреди; 

компјутерски услуги, имено, услуги на cloud 

компјутерска обработка во смисла на аѕр 

провајдер преку дистрибуирана мрежа на 

компјутери и сервери што хостираат 

софтверски апликации за продуктивност и 

административни софтверски апликации на 

други; cloud компјутерска обработка со 

софтвер за употреба при раководење со 

база на податоци; компјутерски услуги, 

имено, интегрирање на приватни и јавни 

средини на cloud обработка; компјутерски 

услуги, имено, услуги на cloud провајдер за 

хостирање; консултантски услуги во областа 

на cloud обработка; услуги на технички 

консултации во областите на архитектура на 

центар на податоци, јавни и приватни 

решенија за cloud компјутерска обработка, и 

евалуација и спроведување на интернет 

технологија и услуги; ажурирање и 

одржување на компјутерски софтвер базиран 

на cloud преку онлајн ажурирања, 

унапредувања и дополнувања; консултации 

за компјутерски софтвер; дизајн на 

компјутерски хардвер и софтвер; 

компјутерски услуги, имено, далечинско и 

son-site раководење на системи за 

информатичка технологија (ИТ) и софтверски 

апликации за други; развивање на софтвер 

за деловна технологија и консултантски 

услуги; услуги на компјутерско програмирање 

за други во областа на раководење со 

софтверска конфигурација; развивање на 

компјутерски софтвер во областа на мобилни 

апликации; консултантски услуги во областа 

на софтверот како услуга; инсталирање и 

одржување на компјутерски софтвер; 

хостирање на софтвер, вебсајтови и други 

компјутерски аппликации на други на 

виртуелен приватен сервер  

кл. 45  oвозможување на лични и социјални 

услуги што ќе ги задоволат потребите на 

индивидуите; услуги за социјализација и 

вмрежување; овозможување на информации 

во полето на личен развој, имено, 

самоподобрување, самоисполнување, 

добротворни, филантропски, волонтерски, 

јавни и услуги за заедницата, и хуманитарни 

активности; лиценцирање на компјутерски 

софтвер и други технологии  

 

(111)  25070  (151)  03/10/2017 

(210)  TM  2016/474 (220)  09/05/2016 

(181)  09/05/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Друштво за производство и трговија 

за вработување на инвалидни лица 

ГРОЗДАНОВСКИ ДООЕЛ 

ул. Боро Соколов бр. 22, Куманово, MK 

(540)  

 

 



 

 

334 | С т р а н а   Т р г о в с к и  м а р к и  
 

31 Октомври  2017 Гласник Бр. 4/2017 

(591)  бела, жолта, црвена, портокалова, 

крем, окер, златна, кафена (светло и тено), 

црна 

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месни преработки за колбаси, 

подготвени производи од месо  

 

(111)  25071  (151)  03/10/2017 

(210)  TM  2016/475 (220)  09/05/2016 

(181)  09/05/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Друштво за производство и трговија 

за вработување на инвалидни лица 

ГРОЗДАНОВСКИ ДООЕЛ 

ул. Боро Соколов бр. 22, Куманово, MK 

(540)  

 

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

портокалова, кафена, сина, зелена, жолта 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо и месни преработки  

кл. 35  услуги при продажба на големо со 

месо и месни преработки  

 

(111)  25072  (151)  03/10/2017 

(210)  TM  2016/476 (220)  09/05/2016 

(181)  09/05/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Друштво за производство и трговија 

за вработување на инвалидни лица 

ГРОЗДАНОВСКИ ДООЕЛ 

ул. Боро Соколов бр. 22, Куманово, MK 

(540)  

 

(591)  бела, жолта, црвена, портокалова, 

крем, окер, златна, кафена (светло и темно), 

црна 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месни преработки за колбаси, 

подготвени производи од месо  

 

(111)  25025  (151)  12/09/2017 

(210)  TM  2016/560 (220)  01/06/2016 

(181)  01/06/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Друштво за производство и промет 

БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје 

ул.Скупи бр.15 П. Фах.536, 1000, Скопје, 

MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати диететски 

супстанции што се користат во медицината  

 

(111)  25026  (151)  12/09/2017 

(210)  TM  2016/561 (220)  01/06/2016 

(181)  01/06/2026 
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(450)  31/10/2017 

  

(732)  Друштво за производство и промет 

БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје 

ул.Скупи бр.15 П. Фах.536, 1000, Скопје, 

MK 

(540)  

 

ДОФУРИН 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати диететски 

супстанции што се користат во медицината  

 

(111)  25022  (151)  12/09/2017 

(210)  TM  2016/570 (220)  02/06/2016 

(181)  02/06/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Николовски Игор 

ул. Боге Велјаноски бр. 15, Гостивар, MK 

(740)  МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат 

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  кафена, бела, црна, сина, зелена, 

црвена 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  путер од кокосов крем; крем; крем-

путер; путер од какао  

кл. 30  какао; чоколадо  

 

(111)  25023  (151)  12/09/2017 

(210)  TM  2016/571 (220)  02/06/2016 

(181)  02/06/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Николовски Игор 

ул. Боге Велјаноски бр. 15, Гостивар, MK 

(740)  МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат 

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, црна, црвена, зелена 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  путер од кокосов крем; крем; крем-

путер; путер од какао  

кл. 30  какао; чоколадо  

 

(111)  25027  (151)  12/09/2017 

(210)  TM  2016/584 (220)  03/06/2016 

(181)  03/06/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft 

Lassallstrasse 9, 1020, Wien, AT 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

A1 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати за снимање, пренос, 

процесирање или репродуцирање на 

аналогни и дигитални податоци; машински 

читливи (оптички и магнетни) носачи на 

податоци; механизми за апарати кои се 

активираат со монети; опрема и компјутери 

за обработка на податоци, ноутбук  

(notebook) компјутери, телефонски сетови, 

мобилни телефони; телевизиски апарати; 

компјутерски програми и софтвер; алармни 

апарати; електрични апарати за превенција 
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од кражби; предупредувачки апарати против 

кражби; апарати за надзор; алармни ѕвона; 

инструменти за надгледување, монитори; 

видео телефони; трепкачи (сигнални светла); 

магнетни кодирачи; кодирани 

идентификациони картички; кодирани 

сервисни картички; апарати за далечинска 

контрола; аларми за пожар; читачи (опрема 

за обработка на податоци); монитори 

(хардвер), монитори (софтвер; апарати за 

детектирање на чад; релеи; инструменти за 

мерење на звук; прекинувачи и прекинувачки 

апарати; електрични брави; 

телекомуникациски трансмитери; 

трансмитери за телекомуникации; 

трансмитери на електронски сигнали; 

сигнални ѕвона; прскачки системи (заштита 

од пожар); заштитни направи за преголем 

струен напон; тајмери; апарати за снимање, 

пренос или репродукција на звук или слики; 

снимени или празни носачи на податоци, 

поточно магнетни и оптички медиуми за 

складирање, ЦДа, СД-РОМови, ДВДа и 

полупроводнички чипови; паметни картички; 

СИМ картички за мобилни телефони; 

компјутери кои се држат во рака и 

ПДА(персонални дигитални асистенти); 

модеми, интерфејс картички за мобилни 

радио мрежи, хенд фри (hands-free) направи 

и слушалки; софтвер за мобилни телефони и 

инсталации за мобилна радио мрежа, двата 

снимени и кои може да се симнуваат  

кл. 10  медицински апарати и инструменти  

кл. 16  печатени работи; материјали за обука 

и настава (освен апарати); канцелариска 

опрема (освен мебел; упатства, формулари 

за нарачки и формулари за фактури; 

печатени телефонски картички и ваучери 

(вклучени во оваа класа); сите 

гореспоменати производи посебно за 

мобилни радио услуги  

кл. 28  печатени работи; материјали за обука 

и настава (освен апарати); канцелариска 

опрема (освен мебел; упатства, формулари 

за нарачки и формулари за фактури; 

печатени телефонски картички и ваучери 

(вклучени во оваа класа); сите 

гореспоменати производи посебно за 

мобилни радио услуги  

кл. 35  односи со јавност; рекламирање, 

објава на реклами во печатени и електронски 

медиуми; систематизација, регистрирање, 

копирање и пишување на писмени 

комуникации и снимки; компјутеризирано 

управување со предмети, собирање и 

систематизација на информации во 

компјутерски бази на податоци, индексирање 

на информации и страници достапни преку 

компјутерски мрежи; рекламирање и 

маркетинг во врска со комерцијални он-лајн 

веб страници  

кл. 36  финансиски работи; работи на 

недвижнини; монетарни работи; банкарство; 

финансиско советување; финансиски 

клиринг; издавање на кредитни картички; 

домашно банкарство  

кл. 37  градење конструкции, инсталирање, 

одржување и поправки на телекомуникациска 

опрема (мобилни и фиксни мрежи); 

инсталација на хардвер  

кл. 38  телекомуникациски услуги, 

телефонски услуги; обезбедување пристап 

до бази на податоци преку комуникациска 

технологија; радио и телевизиско емитување; 

емитување на радио и телевизиски програми 

преку глобални компјутерски мрежи; 

електронски пренос на податоци, поточно 

преноси во реално време базирани на 

интернет технологија (streaming)на аудио и 

видео содржини, слики и документи преку 

глобална компјутерска мрежа; електронска 

пошта; комуникации преку електронски 

мрежи; обезбедување комуникациски 

пристап до национални и меѓународни 

компјутерски мрежи; обезбедување 

комуникациски пристап до глобални 
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компјутерски мрежи, посебно до интернет; 

обезбедување телефонски комуникации 

преку компјутерски мрежи; изнајмување на 

телекомуникациска опрема, изнајмување или 

обезбедување на прстапно време до бази на 

податоци, посебно на интернет; мобилни 

радио телефонски услуги; ГСМ и УМТС 

мобилни радио услуги; пренос на пораки и 

слики, посебно преку користење СМС и ММС 

услуги; обезбедување пристап до интернет 

преку комуникациска технологија, 

вклучивајќи преку мобилни радио мрежи; 

услуги на електронски огласни 

табли(телекомуникации); електронско 

рекламирање  

кл. 41  спроведување игри; образование, 

обезбедување обуки и забава, вклучувајќи и 

преку интернет; спортски и културни 

активности  

кл. 42  планирање и развој на програми за 

обработка на електронски податоци; 

изнајмување на опрема и компјутери за 

обработка на податоци; техничко проектно 

планирање на телекомуникациска опрема; 

изработка и одржување на веб страници; 

хостирање веб страници; компјутерски 

услуги, имено, советување во врска со 

одржување и инсталација на софвер; 

советување во областа на компјутерите; 

дизајнирање, креирање, хостинг и 

одржување на веб страници за други; 

советување во областа на дизајнирање, 

креирање, хостинг, одржување, работење и 

управување со веб страници и насловни 

страници (homepages); хостирање на веб 

страни и насловни страници (homepages), за 

други преку, сервери за глобални 

компјутерски мрежи; инсталирање на 

компјутерски софтвер  

кл. 44  медицински услуги; услуги на 

медицинска грижа за здравјето  

кл. 45  безбедносно советување; услуги за 

заштита; ноќни чувари; набљудување на 

провални аларми; противпожарни услуги; 

чувари; услуги за регистрација на домен 

имиња  

 

(111)  25024  (151)  12/09/2017 

(210)  TM  2016/593 (220)  09/06/2016 

(181)  09/06/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Друштво за услуги, трговија на 

големо и мало МАНИС-МСА ДООЕЛ 

експорт-импорт Скопје 

ул. Божин Николов-Силни бр. 20, Скопје, 

Аеродром, MK 

(740)  ФАНИ МИХАЈЛОВСКА, АДВОКАТ 

ул. Лермонтова бр.3/3, 1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 24  текстил и текстилни производи, кои не 

се опфатени со другите ккласи, покривки за 

кревети и маси  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи  

 

(111)  25002  (151)  12/09/2017 

(210)  TM  2016/618 (220)  16/06/2016 

(181)  16/06/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Скопски Легури ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје 

ул. 16-та Македонска Бригада бр. 18, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  
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(591)  бела, зелена, сина и сива 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  ѓубриња за земјоделство, подобрувачи 

на почва  

 

(111)  25003  (151)  12/09/2017 

(210)  TM  2016/619 (220)  16/06/2016 

(181)  16/06/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Скопски Легури ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје 

ул. 16-та Македонска Бригада бр. 18, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

  

(591)  бела, зелена, сина и сива 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  ѓубриња за земјоделство, подобрувачи 

на почва  

 

(111)  25018  (151)  21/09/2017 

(210)  TM  2016/624 (220)  21/06/2016 

(181)  21/06/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  OCTOPUS RIJEKA d.o.o. 

Milutina Baraca 19, Rijeka, HR 

(740)  Леонид Трпеноски, адвокат 

ул. Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје 

(540)  

  

(591)  сина, црна и бела 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

 

(111)  24955  (151)  11/09/2017 

(210)  TM  2016/650 (220)  29/06/2016 

(181)  29/06/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  ЗДРУЖЕНИЕ НА АЛУМНИСТИ НА 

ПРОГРАМАТА СВТ СВТ АЛУМНИ Скопје 

ул. Дебарца бр. 57/1-19, 1000, Скопје, MK 

(740)  МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА 

ДОО 

бул.”Кочо Рацин” 14, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, сива, розева, сина, жолта, 

зелена, црвена 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги, обука, забава, 

спортски и културни активности  

 

(111)  24998  (151)  03/10/2017 
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(210)  TM  2016/749 (220)  29/07/2016 

(181)  29/07/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  ЗРИЊИ ГОРДАНА 

ул. “Кленоец“ бр.11, Скопје, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 14  скапоцени метали и нивните легури и 

производи од скапоцени метали или 

обложени со нив, што не се опфатени со 

другите класи; накит, скапоцени камења - 

амајлии [накит] ахати; бакар (сувенири од 

бакар), белегзии [накит,]; беџови од 

благородни метали, бисери [накит]; бисери 

направени од пресуван килибар; бисти од 

благородни метали; благородни метали, 

сурови или полуобработени; брошеви [накит]; 

брошеви за вратоврски; будилници; 

вештачки дијаманти; вратоврски (брошеви за 

вратоврски); вратоврски (игли за вратоврски); 

дијаманти; дијаманти (вештачки дијаманти), 

ѓердани [накит]; жици од благородни метали 

[накит]; златни нишки [накит]; злато, сурово 

или ковано; игли (украсни игли); игли [накит]; 

игли за вратоврски; иридиум; килибар (накит 

од жолт килибар) кутии за накит; кутии за 

часовници (кои не се рачни часовници); кутии 

за часовничарство; кутии од благородни 

метали; легури од благородни метали; 

медали; медалјони [накит]; накит; накит 

(кутии за накит); накит насликан со 

специјална техника, клуазоне [накит]; накит 

од жолт килибар; нишки од благородни 

метали [накит]; обетки; оливин [скапоцен 

камен]; осмиум; паладиум; парички [монети]; 

петлици за ракави; платина [метал]; 

полускапоцени камења; приврзоци [ситни 

украси или синџирчиња]; прстени [накит]; 

ракави (петлици за ракави); рачни часовници; 

ремчиња за рачни часовници; ремчиња за 

часовници; родиум; рутениум; синџирчиња 

[накит]; синџирчиња за часовници скапоцени 

камења; слонова коска [накит]; сребрени 

жици; сребрени нишки; сребро, сурово или 

ковано; статуетки од благородни метали; 

статуи од благородни метали; сувенири од 

бакар; талисмани [накит]; украси [накит]; 

украси за чевли од благородни метали; 

украси за шапки од благородни метали; 

украси од сребро; украси од црн лигнит; 

украсни игли; украсни ситници [накит]; 

уметнички дела од благородни метали; црн 

лигнит (украси од црн лигнит); црн лигнит, 

суров или полуобработен; часовници 

(ремчиња за часовници); часовници 

(синџирчиња за часовници); чевли (украси за 

чевли) од благородни метали; џепни 

часовници; шапки (украси за шапки) од 

благородни метали, шипки од благородни 

метали; шпинел [скапоцени камења]  

кл. 20  мебел, огледала, рамки за слики; 

производи што не се опфатени со другите 

класи, од дрво, плута, трска, врбови прачки, 

рогозина, рогови, коски, слонова коска, 

китова коска, школки, килибар, седеф, 

морска пена и замените за сите овие 

материјали или производи од пластика - 

алати (рачки за алати) што не се од метал; 

алки за завеси; амбалажа (садови од 

пластика за амбалажа); бамбус; бамбус 

(завеси од бамбус); библиотекарски полици; 

бисти од дрво, восок, гипс или пластика; 

болнички кревети; бочви (обрачи за бочви 

што не се од метал); бочви што не се од 

метал; буриња (обрачи за буриња) што не се 
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од метал; буриња (славини за буриња) што 

не се од метал; буриња што не се од метал; 

валјаци за завеси; везење (ѓерѓеф за 

везење); вино (дрвени буриња за 

преточување вино); внатрешни решеткасти 

ролетни; водени кревети што не се за 

медицинска употреба; воздушни душеци што 

не се за медицинска употреба; воздушни 

перници што не се за медицинска употреба; 

воздушни перничиња што не се за 

медицинска употреба; восочни фигури; врати 

(опрема што не е од метал, за врати); врати 

(рачки за врати) што не се од метал; врати за 

мебел; врвки за завеси; вреќи за спиење, за 

кампување; горни површини на масите; даги 

од дрво, за бочви; двоседи, троседи; 

декорации од ситни предмети поврзани со 

жица; детски креветчиња; детски столчиња 

со масичка за јадење; деца (дубачиња за 

деца); домашни миленичиња (кутии за 

домашни миленичиња); домашни 

миленичиња (перници за домашни 

миленичиња); дрва за гребење за мачки; 

дрвени буриња за преточување вино; дрвени 

украси; дрвени футроли за шишиња; држачи 

за бочви што не се од метал; држачи за 

завеси што не се од текстил; држачи за 

изложување; држачи за изложување 

весници; држачи за книги [мебел]; држачи за 

саксии; држачи за саксии [мебел]; држачи за 

сметачки машини; држачи за чадори; 

дубачиња за деца; душеци; душеци со 

федери; ѓерѓеф за везење; елементи од дрво 

за кошници со пчели; жолт килибар; 

завеси(алки за завеси); завеси (валјаци за 

завеси); завеси (куки за завеси); завеси 

(палки за завеси); завеси (украсни завеси со 

монистра) за декорација; завеси (шини за 

завеси); завеси од бамбус; закачалки; 

закачалки за капи; закачалки за костуми; 

закачалки за облека што не се од метал; 

закачалки за палта; затворачи; затворачи за 

садови што не се од метал; затворачи за 

шишиња што не се од метал; затворачи што 

не се од метал; затки што не се од метал; 

заштитни мрежи за врати [мебел]; заштитни 

огради за пред камини, за домашна 

употреба; ѕвончиња на ветар што оддаваат 

звуци [украси]; ѕидни приклучоци за струја 

што не се од метал; изложбени витрини 

[мебел]; имитации на оклоп од желки; јареми; 

камари за домашни миленичиња; камари за 

несење јајца; камини (заштитни огради за 

пред камини); камп столови; канти од дрво 

или пластика; канти што не се од метал; 

канцелариски мебел; капачиња за шишиња 

што не се од метал; капачиња што не се од 

метал за запечатување; каучи; килибар (жолт 

килибар); клупи [мебел]; колички за 

компјутери [мебел]; колички за послужување 

[мебел]; колички за послужување чај; колички 

на тркалца за послужување [мебел] ;колци за 

растенија или дрва; колчиња за шатори што 

не се од метал; комоди со фиоки; контејнери 

[складирање, транспорт] што не се од метал; 

корали; костуми (закачалки за костуми); 

кошници [плетена стока]; кошници за валкана 

облека; кошници за леб (пекарски кошници за 

леб); кошници за пчели; кошници за риби; 

кошници со пчели (елементи од дрво за 

кошници со пчели); кошници со пчели (саќе 

за кошници со пчели); кошници што не се од 

метал; кревети (болнички кревети); кревети 

(опрема што не е од метал, за кревети); 

кревети (хидростатични [водени] кревети) 

што не се за медицинска употреба; кревети 

за домашни миленичиња; кревети; креденци; 

кројачки кукли; крпи (плакари за крпи) 

[мебел]; крпи за раце (прицврстени кутии за 

книжни крпи за раце) што не се од метал; 

куки за завеси; куки за палта што не се од 

метал; кутии за домашни миленичиња; кутии 

од дрво или пластика; куќички за домашни 

миленичиња; куќички за кучиња; куќни 

броеви, несветлечки, што не се од метал; 

лекови (шкафови за лекови); ленти од плута; 
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лепези за лична употреба, неелектрични; 

лулки, колевки; маси (менгеме-маси) што не 

се од метал; маси (столарски маси); маси; 

маси за компјутери [мебел]; маси за 

масирање; маси за техничко цртање; маси од 

метал; мебел; мебел (канцелариски мебел); 

мебел (опрема што не е од метал, за мебел); 

мебел (прегради од дрво за мебел); мебел 

(тркалца за мебел) што не се од метал; 

мебел (училишен мебел); мебел од метал; 

менгеме-маси што не се од метал; мијалници 

(подметки или прекривки што можат да се 

извадат, за мијалници); мијалници [мебел]; 

навлаки за алишта [гардероба]; навлаки за 

облека [складирање]; неметални куки за 

закачалки за облека; нитни што не се од 

метал; ногари за сечење дрва; ногарки за 

маси [мебел]; ножеви (рачки за ножеви) што 

не се од метал; облека (навлаки за облека) 

[скпадирање]; обрачи за бочви што не се од 

метал; обрачи за буриња што не се од метал; 

огласни табли; огледала (подвижни огледала 

со рачка) [тоалетни огледала]; оградени 

простори за бебиња; оградени простори за 

бебиња (подметки за оградени простори за 

бебиња); опрема за кревети што не е од 

метал; опрема за мебел што не е од метал; 

опрема за прозорци што не е од метал; 

опрема што не е од метал, за врати; ормани 

за картотеки;палети за пренесување што не 

се од метал; палети за товарење што не се 

од метал; палети за транспорт што не се од 

метал; палки за завеси; палки за скали; палта 

(закачалки за палта); пекарски кошници за 

леб; перници; перници за домашни 

миленичиња перничиња; плакари за крпи 

[мебел]; плакати од дрво или пластика; 

плетени дрвени ролетни[мебел]; плетени 

слами, со исклучок на рогозини; плетеници 

од слама; пловечки контејнери што не се од 

метал; пловки за усидрување што не се од 

метал; плочи (стаклени плочи) за огледала; 

плочки од пресуван килибар; плочки со 

имиња што не се од метал; плочки со натпис 

за идентификација што не се од метал; 

подвижни огледала со рачка [тоалетни 

огледала]; подвижни скали за качување на 

патници што не се од метал; подметки за 

оградени простори за бебиња; подметки што 

можат да се извадат, за мијалници; полици; 

полици [мебел]; полици за машини за 

пишување; полици за пушки; полици за 

складирање; полици за сточна храна; полици 

за чинии; полици за шишиња; полици за 

шкафови за картотеки [мебел]; полски 

кревети; пораби од пластика за мебел; 

послужавници што не се од метал; 

посребрено стакло [огледала]; постаменти за 

знамиња; постаменти за книги на катедра; 

постелнина, со исклучок на чаршафи; 

потперници; потпирачи за глава [мебел]; 

потпирачи за рамки за слики; поштенски 

сандачиња што не се ѕидни или од метал; 

прачки од пресуван килибар; прегради од 

дрво за мебел; предмети на надувување за 

рекламирање; прицврстени кутии за книжни 

крпи за раце што не се од метал; прозорци 

(опрема за прозорци што не е од метал); 

работни маси; работни маси [мебел]; работни 

маси за пишување; работни маси за 

пишување на машина; рамки за саќе, за 

кошници со пчели; рамки за слики; рамки за 

слики (потпирачи за рамки за слики); рамки 

за слики (украси за рамки за слики); рамки за 

четки; рамки од дрво за кревети; ратан; 

рафтови за списанија; рачки за алати што не 

се од метал; рачки за врати што не се од 

метал; рачки за коси што не се од метал; 

рачки за ножеви што не се од метал; рачки 

од метли што не се од метал; регистри 

(шкафови за регистри) [мебел]; ролетни 

(внатрешни решеткасти ролетни); садови 

(затворачи за садови) што не се од метал; 

садови од пластика за амбалажа; саксии 

(држачи за саксии); сандаци; сандаци за 

играчки; сандаци за месо што не се од метал; 
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сандаци што не се од метал; саќе; саќе за 

кошници со пчели; седеф, необработен или 

полуобработен; седишта од метал; скали 

(палки за скали); скали (подвижни скали за 

качување) што не се од метал, за патници; 

скали од дрво или пластика; скали што не се 

од метал; слама (плетеници од слама); 

сламарици; сламени пораби; слики (летвички 

за слики); слики (рамки за слики); слонова 

коска, необработена или полуобработена; 

софи; стаклени плочи за огледала; стакло 

(посребрено стакло) [огледала]; стапови што 

не се од метал; статуетки од дрво, восок, 

гипс или пластика; статуи од дрво, восок, 

гипс или пластика; столарија; столарски 

маси; столчиња; столчиња за фризерски 

салони; табли (огласни табли); табли за 

закачување клучеви; табли, од дрво или 

пластика, со натписи; табуретки за нозе; тапи 

за шишиња; тоалетни комоди; тркалца за 

кревети што не се од метал; тркалца за 

мебел што не се од метал; трска [материјал 

за плетење]; трупци за сечење [маси]; украси 

за рамки за слики; украси од пластика за 

храна; украсни завеси со монистра за 

декорација; уметнички дела од дрво, восок, 

гипс или пластика; училишен мебел; 

фигурини [статуетки] од дрво, восок, гипс или 

пластика; фотелји; фотељи што се 

навалуваат; хидростатични кревети што не 

се за медицинска употреба; храна (украси од 

пластика за храна); цевчиња за пиење; 

шанкови; шанкови-шкафови; шини (шини за 

завеси); шишиња (дрвени футроли за 

шишиња); шишиња (затварачи за шишиња) 

што не се од метал; шишиња (капачиња за 

шишиња) што не се од метал; шишиња (тапи 

за шишиња); шкафови за лекови; шкафови за 

регистри [мебел] ;шкафчиња; школки; школки 

од остриги  

кл. 27  килими, килимчиња, простирки и 

бришачи, линолеум и други материјали за 

подни прекривки; ѕидни тапети (што не се од 

текстил) - автомобилски килимчиња; 

вештачки тревници; винилни подни 

прекривки; висечки декорации (ѕидни висечки 

декорации) што не се од текстил; душеци за 

гимнастика; заштитни подлошки под теписи; 

ѕидни украси што не се од текстил; килими 

против лизгање; килимчиња за автомобили; 

килимчиња за пред врата; линолеум; подови 

(прекривки за подови); прекривки за подови; 

простирки од трска; простирки против 

лизгање во бањи рогозини; таписерии [ѕидни 

украси] што не се од текстил; теписи; 

тревници (вештачки тревници); хартиени 

ѕидни тапети; чергичиња  

кл. 37  градежни конструкции; поправки - 

врати и прозорци (монтирање врати и 

прозорци); градби (чистење градби) 

[внатрешност]; градби (чистење градби) 

[надворешни површини]; градежни работи 

(изолирање градежни работи); градежни 

работи (надзор на градежни работи); 

градење бродови; лакирање; лепење тапети; 

малтерисување; мебел (обновување мебел); 

молерисување, внатрешност и 

надворешност; монтирање врати и прозорци; 

монтирање кујнска опрема; натписи 

(бојосување или поправка натписи)  

кл. 40  обработка на материјали - врамување 

уметнички дела; доработка на хартија; 

дување стакло; керамички производи 

(печење керамички производи); обложување 

со злато; обложување со кадмиум; 

обложување со лим; обложување со метал; 

обложување со никел; обложување со 

сребро; обложување со хром; обработка на 

хартија; обработка на дрво; печење 

керамички производи; резбарство; 

соборување и обработка на дрва; уметнички 

дела (врамување уметнички дела)  

кл. 41  образовни услуги; обука; спортски и 

културни активности - академии 

[образование]; дизајнерски услуги што не се 

за рекламни цели; изложби (организирање 
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изложби) за културни или образовни цели; 

информирање за образование; калиографски 

услуги; колоквиуми (организирање и водење 

колоквиуми); конгреси (организирање и 

водење конгреси); конференции 

(организирање и водење конференции); 

насочување (професионално насочување) 

[совети во врска со образованието и 

оспособувањето]; објавување книги; 

објавување текстови, со искпучок на 

рекпамни текстови; образование 

(информирање за образование); образовни 

услуги; обука (практична обука) 

[демонстрирање]; организирање и водење 

колоквиуми; организирање и водење 

конгреси; организирање и водење 

конференции; организирање и водење 

работилници [обука]; организирање и водење 

семинари; организирање и водење 

симпозиуми; организирање изложби за 

културни или образовни цели; пишување 

текстови што не се рекламни текстови; 

практична обука [демонстрирање]; 

преведување; професионално насочување 

[совети во врска со образованието и 

оспособувањето]; работилници 

(организирање и водење на работилници]; 

семинари (организирање и водење 

семинари); симпозиуми (организирање и 

водење симпозиуми); текстови (објавување 

текстови) со исклучок на рекламни текстови; 

текстови (пишување текстови) што не се 

рекламни текстови  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со 

нив; индустриски анализи и истражувачки 

услуги - архитектура; внатрешно уредување; 

дизајн (индустриски дизајн); дизајн 

(индустриски дизајн); дизајн на амбалажи 

(услуги за дизајн на амбалажи); дизајнирање 

[индустриски дизајн]; дизајнирање облека; 

изработка на градежни планови; индустриски 

дизајн; облека (дизајнирање облека); 

премерување; технички проекти (проучување 

технички проекти); урбанистичко планирање; 

услуги за дизајн на амбалажи  

кл. 44  земјоделски, градинарски и шумски 

услуги - аранжирање цвеќе; градинарство 

(пејсажно градинарство); дизајнирање 

пејсажи; дрва (хирургија на дрва); пејсажи 

(дизајнирање пејсажи); пејсажно 

градинарство; одржување тревници  

 

(111)  24995  (151)  03/10/2017 

(210)  TM  2016/800 (220)  17/08/2016 

(181)  17/08/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Друштво за услуги СКАЈ БЛУ 

МЕДИЈА ДОО Скопје 

ул. Коце Металец бр. 1 В/13, Гази Баба, 

1000, Скопје, MK 

(740)  МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА 

ДОО 

бул.”Кочо Рацин” 14, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, сина, зелена, розева, 

портокалова 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски 

работи  

кл. 41  образовни услуги, обука, забава, 

спортски и културни активности  

кл. 45  правни услуги, безбедносни услуги за 

заштита на имот и лица, лични и социјални 
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услуги што ги обезбедуваат трети лица за 

задоволување на потребите на поединците  

 

(111)  24996  (151)  03/10/2017 

(210)  TM  2016/804 (220)  18/08/2016 

(181)  18/08/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Друштво за производство, трговија 

и услуги ДРИМЛЕНД ЈАКОВЛЕСКИ ДОО 

Скопје 

ул. Бранислав Нушиќ бр. 7-1/1, Скопје - 

Карпош, MK 

(740)  ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА 

ГРОЗДАНОВСКА 

бул. Св. Клиемт Охридски бр.63а-8, 1000, 

Скопје 

(540)  

ДРИМЛЕНД DREAMLAND 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  услуги во едукација, забава и 

рекреација: обезбедување на услуги за 

детски игри, игротека за деца, обезбедување 

на рекреативни простори за детски игри  

 

(111)  24997  (151)  03/10/2017 

(210)  TM  2016/827 (220)  25/08/2016 

(181)  25/08/2026 

(450)  31/10/2017 

(300)  3180304  15/08/2016  UK 

(732)  Amouage SAOC 

PO Box 307, CPO 111, Seeb, OM 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

BLOSSOM LOVE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  

сапуни;парфимерија;парфеми;мириси;етерич

ни масла;козметика;лосиони за 

коса;препарати за нега на косата и 

кожата;креми и лосиони за телото и 

лицето;пудра;препарати за употреба при 

бањање и туширање;дезодоранси  

 

(111)  25094  (151)  10/10/2017 

(210)  TM  2016/843 (220)  30/08/2016 

(181)  30/08/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Друштво за производство и услуги 

АДА ФАЛКE ДООЕЛ Скопје 

ул. Венјамин Мачуковски бр. 5-1/13, 1000, 

Скопје, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, црвена, бела 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 44  изнајмување санитарна опрема 

(изнајмување мобилни тоалети)  

 

(111)  25111  (151)  10/10/2017 

(210)  TM  2016/845 (220)  31/08/2016 

(181)  31/08/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Pfizer Inc. 

235 East 42nd Street,  New York, NY 10017, 

US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

ELELYSO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 5  фармацевтски производи за употреба 

при лекување на лизозомни болести на 

натрупување  

 

(111)  25110  (151)  10/10/2017 

(210)  TM  2016/846 (220)  31/08/2016 

(181)  31/08/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Pfizer Inc. 

235 East 42nd Street,  New York, NY 10017, 

US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540) 

UPLYSO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи за употреба 

при лекување на лизозомни болести на 

натрупување  

 

(111)  25148  (151)  10/10/2017 

(210)  TM  2016/850 (220)  01/09/2016 

(181)  01/09/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Адвокатско друштво Кнезовиќ и 

соработници Скопје 

ул. Вељко Влаховиќ бр. 4-2/3, Скопје, MK 

(740)  АДВОКАТСКО ДРУШТВО КНЕЗОВИЌ И 

СОРАБОТНИЦИ СКОПЈЕ 

ул. Вељко Влаховиќ, бр.4-2/3, 1000 Скопје 

(540)  

ADRIALA BALKAN LEGAL 

EXPERTS - ABLE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 45  правни услуги  

 

(111)  25099  (151)  10/10/2017 

(210)  TM  2016/866 (220)  13/09/2016 

(181)  13/09/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Energy Beverages LLC, a Delaware 

limited liability compny 

2390 Anselmo Drive Corona, California 

92879, US 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни пијалаци, пиво  

 

(111)  25150  (151)  10/10/2017 

(210)  TM  2016/867 (220)  13/09/2016 

(181)  13/09/2026 

(450)  31/10/2017 

(300)  3182439  26/08/2016  UK 

(732)  Amouage SAOC 

PO Box 307, CPO 111, Seeb, OM 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

FIGMENT 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапуни; парфимерија; парфеми; 

мириси; етерични масла; козметика; лосиони 

за коса; препарати за нега на косата и 

кожата; креми и лосиони за телото и лицето; 
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пудра; препарати за употреба при бањање и 

туширање; деодоранси  

 

(111)  25139  (151)  10/10/2017 

(210)  TM  2016/869 (220)  13/09/2016 

(181)  13/09/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  KWANG YANG MOTOR CO., LTD. 

(a corporation incorporated under the laws 

of Taiwan, R.O.C.) 

No. 35, Wan Hsing Street, Sanmin District, 

Kaohsiung, TW 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

KYMCO NOODOE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  преносливи дигитални електронски 

апарати, имено, паметни телефони, таблет 

компјутери, предаватели на електронски 

сигнали и поврзан софтвер; безжични 

комуникациски апарати за пренос на звук, 

информации и слики; чипови за претходно-

снимени компјутерски програми и софтвер; 

компјутерски софтвер; компјутерски софтвер 

за употреба за преносливи дигитални 

електронски апарати, паметни телефони, 

таблет компјутери, предаватели на 

електронски сигнали и софтвер за 

електронски апарати за широка 

потрошувачка; прекинувачи; чипови; 

печатени плочи; примопредаватели на 

сигнали; конвертори на сигнали; ЛЦД 

монитори; компјутерски монитори; монитори 

со екран на допир; монитори со широк екран; 

монитори со закривен екран; мерачи 

(бројачи); регистратори на километража; 

регистратори на километража за возила; 

навигациски апарати за возила; 

акумулатори/батерии за возила  

кл. 12  моторцикли и делови од моторцикли; 

автомобили и делови од автомобили; 

велосипеди и делови од велосипеди; 

електрични возила и делови од електрични 

возила; електрични скутери и делови од 

електрични скутери; електрични инвалидски 

колички и делови од електрични инвалидски 

колички; возила за секакво земјиште и 

делови од возила за секакво земјиште; 

земјоделски вагони и делови од земјоделски 

вагони; уреди против кражба за возила; 

контролни табли за возила; контролни табли 

за моторцикли; гуми  

 

(111)  25153  (151)  10/10/2017 

(210)  TM  2016/877 (220)  15/09/2016 

(181)  15/09/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Културно-Хуманитарно и образовна 

организација ЕНСАР Скопје 

Покриена Чаршија бр. 37/локал 2, Центар, 

1000, Скопје, MK 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

(591)  сина, сива, жолта, црна, златна, 

зелена, кафена и бела 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање патувања  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 
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спортски и културни активности; објавување 

на весници и списанија, објавување текстови; 

книги; гласници; обезбедување електронски 

публикации; публикување електронски книги 

и списанија, забави (известување за забави), 

услуги на спортски кампови; услуги за 

кампови за летување; насочување 

(професионално насочување) водење 

симпозиуми, организирање  и водење 

работилници (обука), подвижни библиотеки 

(услуги за подвижни библиотеки) 

преведувачки услуги  

кл. 43  услуги за обезбедување храна и 

пијалоци; привремено сместување; 

хуманитарни услуги  

 

(111)  25091  (151)  10/10/2017 

(210)  TM  2016/880 (220)  16/09/2016 

(181)  16/09/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Western Digital Technologies, Inc. 

3355 Michelson Drive, Suite 100, Irvine 

California 92612, US 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

WD GOLD 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски производи, имено диск 

драјвери, хард диск драјвери, дискови со 

перманентна меморија(SSD), хибридни 

драјвери, празни дигитални медии за 

складирање на податоци, уреди за 

складирање на податоци, уреди за 

складирање на податоци на компјутери, 

уреди за мрежно складирање на податоци и 

компјутерски периферни уреди; хардвер 

меморија на компјутери; резервни 

компјутерски системи базирани на преносен 

тврд диск; компјутерски хардвер, софтвер и 

фирмвер за складирање, управување, 

организирање, синхронизација, осигурување, 

споделување и бекапување на електронски 

податоци; компјутерски хардвер кој се 

користи  за употреба во центри за податоци, 

складишта на податоци и сервери на 

податоци  

кл. 42  давање на привремена употреба 

online на компјутерски софтвер кој не е 

можно да се превземе, за употреба при 

чување и управување со компјутерски 

податоци; услуги на бекапување на 

компјутерски податоци од хард драјвери и  

уреди за складирање на компјутерски 

податоци; давање на компјутерски софтвер 

кој не е можно да се превземе за 

складирање, трансфер, проток (stream), 

преглед и репродукција (читање) на 

текстуални содржини, податоци, аудио и 

видео фајлови, дигитални слики и 

мултимедијални содржини до и од центри за 

складирање на податоци,  сервери со 

податоци, уреди за складирање на податоци, 

хард драјвери, диск драјвери, дискови со 

перманентна меморија(SSD); услуги на 

компјутерско и електронско складирање на 

податоци;  услуги на дизајн, развој, 

апдејтирање (ажурирање ) и одржување на 

компјутерски софтвер, фирмвер, уреди за 

складирање на податоци, хард драјвери, 

диск драјвери, дискови со перманентна 

меморија(SSD), мултимедијални читачи и 

компјутерски периферни единици  

 

(111)  25097  (151)  10/10/2017 

(210)  TM  2016/882 (220)  16/09/2016 

(181)  16/09/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Друштво за промет на големо и 

мало ПРИМА.МК ДОО експорт-импорт 
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ул. Васил Главинов 14/1-18, 1000, Скопје, 

MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  сина, црвена 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 41  забавни и културни активности, имено 

организирање , планирање и одржување на 

социјални, музички и/или уметнички настни и 

функции  

 

(111)  25096  (151)  10/10/2017 

(210)  TM  2016/883 (220)  16/09/2016 

(181)  16/09/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Друштво за промет на големо и 

мало ПРИМА.МК ДОО експорт-импорт 

ул. Васил Главинов 14/1-18, 1000, Скопје, 

MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  сина, црвена 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 41  забавни и културни активности, имено 

организирање , планирање и одржување на 

социјални, музички и/или уметнички настни и 

функции  

 

(111)  25098  (151)  10/10/2017 

(210)  TM  2016/884 (220)  16/09/2016 

(181)  16/09/2026 

(450)  31/10/2017 

(300)  53714/2016  23/03/2016  CH 

(732)  Froneri Ltd. 

Richmond House, Leeming Bar, 

Northallerton, North Yorkshire, DL7 9UL, GB 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(540)  

 

FRONERI 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  зеленчук и компири (конзервирани, 

замрзнати, сушени или готвени); овошје 

(конзервирано, замрзнато, сушено или 

готвено); печурки (конзервирани, замрзнати, 

сушени или готвени); месо, живина, дивеч, 

риба и производи од морска храна, сите во 

форма на екстракти, супи, желеа, намази, 
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слатко (preserves), или замрзнати или 

дехидрирани готвени јадења; џемови; јајца; 

млеко, крем, путер, сирење и млечни 

производи; замени за млеко; млечни 

напитоци, преовладува млеко; десерти 

направени со млеко и десерти на база на 

крем; јогурт; соја млеко (замени за млеко); 

конзервирани соја зрна за конзумирање за 

луѓе; масла и масти за јадење; обелувачи за 

кафе и/или чај (замени за крем); колбаси; 

месни производи (Charcuterie); путер од 

кикирики; супи, концентрирани супи; каша; 

бујон коцки; чорба (stock); бистри супи  

кл. 30  кафе, кафе екстракти, подготовки на 

база на кафе и напитоци на база на кафе; 

ледено кафе; замена за кафе, екстракти од 

вештачко кафе, подготовки и напитоци на 

база на замени за кафе; цикорија; чај, чај 

екстракти, подготовки на база на чај и 

напитоци на база на чај; леден чај; 

подготовки на база на слад за конзумирање 

за луѓе; какао, подготовки на база на какао и 

напитоци на база на какао; чоколадо, 

производи од чоколадо, подготовки на база 

на чоколадо и напитоци на база на чоколадо; 

посластици, слатки, бомбони; шеќер; гума за 

жвакање, не за медицински намени; 

природни засладувачи; печени производи, 

леб, квасец, колачи; бисквити, торти, 

колачиња, обланди, карамели, десерти 

(вклучени во оваа класа), пудинзи; мразови 

(овошни сладоледи) (ices), водени мразови 

(water ices), шербети, смрзнати слатки, 

смрзнати торти, сладоледи, смрзнат јогурт, 

прашоци и врзувачки агенси (вклучени во 

оваа класа) за правење на јадливи мразови 

(овошни сладоледи) (ices) и/или водени 

мразови (water ices) и/или шербети и/или 

ледени посластици и/или смрзнати торти 

и/или сладолед и/или смрзнати јогурти; мед и 

замени за мед; житарки за доручек, мусли, 

корн флејкс, житарски табли, житарки 

подготвени за јадење; подготовки од 

житарици; ориз, тестенини, резанци 

(noodles); производи за храна направени од 

ориз, брашно или житарици, исто така во 

форма на готвени јадења; пици; сендвичи; 

подготовки за колачи и тесто за торта 

спремно за печење; сосови, соја сос; кечап; 

производи за вкус или зачинување на храна; 

зачини за јадење, мирудии, салатни преливи, 

мајонез; сенф; оцет  

кл. 43  овозможување (обезбедување) на 

храна и пијалоци; кафеа, кафетерии, 

кантини, ресторани, ресторани за 

самопослужување, снек барови; кетеринг 

услуги; сите од овие услуги исто така и преку 

машини автомати за пијалоци; 

овозможување (oбезбедување) на кафе 

машини   

 

(111)  25121  (151)  10/10/2017 

(210)  TM  2016/891 (220)  19/09/2016 

(181)  19/09/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Друштво за трговија и услуги 

ЕКСПЛОРАРИУМ ДООЕЛ Скопје 

ул. Никола Тесла бр. 9 лок. 4-6, Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, жолта, портокалова, црвена, 

сина, зелена, виолетова, кафена 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, ширење на рекламен 

материјал, водење дејност (служби за 

давање совети за водење на одделни 

дејности), дејности (консултации за водење 

на дејностите), дејности (професионални 
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консултации), демонстрација на производи, 

изложби (организирање на изложби) во 

комерцијални и рекламни цели, изнајмување 

рекламен простор, јавно мислење 

(испитување на јавното мислење), манекени 

(манекенски услуги) во рекламни 

промовирачки цели на продажбата,  

објавување рекламни текстови, обработка на 

текстови, огласување и рекламирање, 

организирање дејности (советување за 

организирање на дејностите), организирање 

на изложби, плакатирање и огласување, 

промоција (продажба за трето лице), 

пропагандни дејности, проучување на 

пазарот (маркетинг), рекламна документација 

(уредување на рекламна документација), 

рекламна хроника, рекламни агенции, 

рекламни огласи (ширење на рекламни 

огласи), водење на комерцијални работи, 

комерцијална администрација, канцелариски 

работи, ширење рекламен материјал 

/трактати, проспекти, печатени примероци/  

кл. 41  образовни услуги, подготвување на 

наставата, забава, спортски и културни 

активности, академии (обука), гимнaстичка 

обука, детски градинки, дискотеки (услуги на 

дискотеките), забавни паркови, изложби 

(организирање изложби) во културни или 

воспитни цели, клубови (услуги на клубови) 

/забава/, конгреси (организирање и водење 

конгреси), модни агенции за уметници, 

музејски услуги /презентација, изложби/, 

објавување текстови /текстови кои не се 

рекламни/, образовни информации, 

образовни испитувања, услуги на 

забавувачи, услуги од областа на 

образование и забава, издавање на опрема 

за играње, издавање на сценографии, 

натпревари (организирање натпревари) 

/обука или забава/,  организирање и 

спроведување на едукативни форуми, 

планирање приеми /забава/, практично 

обучување /демонстрирање/, приредби 

(одржување на приредби), разговори 

(организирање и водење на разговори), 

разонода, семинари (организирање и водење 

семинари), симпозиуми (организирање и 

водење на симпозиуми), слободно време 

(услуги врзани за исполнување на 

слободното време), организирање саемски 

манифестации, приредби, изложби, 

туторство, услуги на преведување. услуги на 

спортски кампови, театарска продукција, 

услуги на зоолошки градини  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци, привремено сместување, 

кафетерии, изнајмување простори за 

состаноци, изнајмување на привремени 

сместувања (резервирање на привремено 

сместување), изнајмување на простории и 

мебел за организирање забави, кетеринг 

услуги на градинки (дневен престој за деца), 

услуги на снек барови, ресторани, ресторани 

за брзо и постојано послужување (шанк-

барови), ресторани за самопослужување  

 

(111)  25131  (151)  10/10/2017 

(210)  TM  2016/892 (220)  19/09/2016 

(181)  19/09/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Intercontinental Great Brands LLC 

100 Deforest Avenue, East Hannover, New 

Jersey, 07936, US 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(591)  бела и сите нијанси на сина 

(554)   

(551)  индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 30  пекарски производи, тапиока и 

брашно, сладок или солен тарт (тортички) и 

пити, обични или со вкус и/или полнети 

тестенини, производи од жито, житарки за 

појадок, јадења главно направени со тесто 

од тарт (тортички), леб, двопек, слатки или 

солени бисквити, крекери, колачиња, 

обланди, житни плочки, вафли, торти, слатки, 

сите овие производи се обични и/или 

прелиени и/или полнети и/или со вкус, слатки 

или солени закуски направени од леб, 

бисквити или слатко пециво, кондиторски 

производи, сладоледи (мраз за јадење), 

имено производи од сладолед, замрзнати 

пецива и десерти  

 

(111)  25100  (151)  10/10/2017 

(210)  TM  2016/893 (220)  19/09/2016 

(181)  19/09/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Unilever N.V. 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, 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)  

HYDROFILM 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати и супстанции, сите за 

перење; препарати за белење; препарати за 

чистење, полирање, триење и нагризување; 

препарати за миење садови  

 

(111)  25152  (151)  10/10/2017 

(210)  TM  2016/896 (220)  20/09/2016 

(181)  20/09/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  KARACAN MADENCILIK ICECEK GIDA 

TURIZM SANAYI VE TICARET ANONIM 

SIRKETI 

Ertugrulgazi Mah. Damar Sok. No 36 

ESKISEHIR/ TURKEY, TR 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

(591)  зелена 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  газирани води; пијалаци Алое вера, 

безалкохолни; аперитиви, безалкохолни; 

пиво; пиво на база на коктели; wort пиво 

(ворт); јаболковина, безалкохолна; коктели, 

безалкохолни; есенции за правење пијалаци; 

екстракт од хмељ за правење на пиво; 

овошни сокови; овошни нектари, 

безалкохолни; пиво од ѓумбир; шира од 

грозје не ферментиран; изотонични пијалаци; 

квас (безалкохолен пијалак); лимонада; вода 

на литиум; пиво од кантарион; слад од 

кантарион; млеко од бадеми (пијалак); 

минерална вода (пијалак); јаболковина; 

безалкохолни пијалаци; безалкохолни 

пијалаци ароматизирани со кафе; 

безалкохолни пијалаци ароматизирани со 

чај; безалкохолни овошни екстракти; 

безалкохолни овошни пијалаци; 

безалкохолни пијалоци на база мед; оргеат 

(пијалак); пастили за пенливи пијалаци; 

млеко од кикиритки [безалкохолен пијалак]; 

прашок за пенливи пијалаци; средства за 

правење газирана вода; средства за 

правење пијалаци; средства за правење на 

ликери; средства за правење минерална 

вода; спортски пија на млеко; сарсапарила 
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(безалколен пијалак); селтзер вода; шербет 

(пијалак); smoothie лаци збогатени со 

протеини; пијалаци на основа на ориз, 

различити од оние како замена ѕ (пијалак); 

сода вода; пијалак на база на соја, различит 

од оние како замена за млеко; шуруп за 

пијалаци; шуруп за лимонада; вода за маса; 

сок од домати (пијалак); сок од зеленшук 

(пијалак); води (пијалаци); сурутка  

кл. 35  услуги за продажба на големо и мало 

(маркети, супермаркети, хипермаркети, 

трговски центри) на газирани води; пијалаци 

Алое вера, безалколни; аперитиви, 

безалкохолни; пиво; пиво на база на коктели; 

worth пиво (ворт); јаболковина, безалкохолна; 

коктели, безалкохолни; есенции за правење 

пијалаци; екстракти од хмељ за правење на 

пиво; овошни сокови; овошни нектари, 

безалкохолни; пиво од ѓумбир; шира од 

грозје не ферментирана; изотонични 

пијалаци; квас (безалкохолнен пијалак); 

лимонада; вода на литиум; пиво од 

кантарион; слад од кантарион; млеко од 

бадеми (пијалак); минерална вода (пијалак); 

јаболковина; безалкохолни пијалаци; 

безалкохолни пијалаци ароматизирани со 

кафе; безалкохолни пијалаци ароматизирани 

со чај; безалкохолни овошни екстракти; 

безалкохолни овошни пијалаци; 

безалкохолни пијалоци на база мед; оргеат 

(пијалак); пастили за пенливи пијалаци; 

млеко од кикиритки [безалкохолен пијалак]; 

прашок за пенливи пијалаци; средства за 

правење газирана вода; средства за 

правење пијалаци; средства за правење на 

ликери; средства за правење минерална 

вода; спортски пијалаци збогатени со 

протеини; пијалаци на основа на ориз, 

различити од оние како замена на млеко; 

сарсапарила (безалколен пијалак; селтзер 

вода; шербет (пјалак); smoothies (пијалак); 

сода вода; пијалак на база на соја, различит 

од оние како замена за млеко; шуруп за 

пијалаци; шуруп за лимонада; вода за маса; 

сок од домати (пијалак); сок од зеленчук 

(пијалак); води (пијалаци); сурутка  

 

(111)  25126  (151)  10/10/2017 

(210)  TM  2016/907 (220)  21/09/2016 

(181)  21/09/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 

AUS 32 AL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  производ наменет за автомобилска 

индустрија  

 

(111)  25101  (151)  10/10/2017 

(210)  TM  2016/909 (220)  23/09/2016 

(181)  23/09/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  BOSNALIJEK d.d. 

Jukiceva 53, 71000, Sarajevo, BA 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

  

(591)  сина, бела, сива 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарски 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстанции што 

се користат во медицината, храна за бебиња, 

фластери, материјали за завои, материјали 
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за пломбирање заби и забарски смоли, 

средства за дезинфекција, препарати за 

уништување штетници, фунгициди, 

хербициди  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

 

(111)  25102  (151)  10/10/2017 

(210)  TM  2016/910 (220)  23/09/2016 

(181)  23/09/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  BOSNALIJEK d.d. 

Jukiceva 53, 71000, Sarajevo, BA 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

  

(591)  сина, бела, сива 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарски 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстанции што 

се користат во медицината, храна за бебиња, 

фластери, материјали за завои, материјали 

за пломбирање заби и забарски смоли, 

средства за дезинфекција, препарати за 

уништување штетници, фунгициди, 

хербициди  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

 

(111)  25124  (151)  10/10/2017 

(210)  TM  2016/911 (220)  26/09/2016 

(181)  26/09/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, зелена, жолта, светло и темно 

сина, розева, кафена 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  детски сапун со бадемово масло и со 

екстракт од овес  

 

(111)  25125  (151)  10/10/2017 

(210)  TM  2016/912 (220)  26/09/2016 

(181)  26/09/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, розева, виолетова, светло и 

темно си на, жолта 

(554)   

(551)  индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 3  детски сапун со екстракт од лаванда  

 

(111)  25127  (151)  10/10/2017 

(210)  TM  2016/914 (220)  26/09/2016 

(181)  26/09/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црна, бела, сива, жолта, портокалова, 

розева, сина 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапун за мрсна и за проблематична 

кожа  

 

(111)  25103  (151)  10/10/2017 

(210)  TM  2016/916 (220)  26/09/2016 

(181)  26/09/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Друштво за производство трговија и 

услуги ЕКСТРА ФУДС ДООЕЛ Гевгелија 

бул. Гевгелија бр. 18, 1480, Гевгелија, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, жолта, бела 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  овошје конзервирано, риби 

конзервирани, месо во конзерви, маслини 

конзервирани, кромид конзервиран, грашок 

конзервиран, соја конзервирана за исхрана, 

тартуфи конзервирани, зеленчук конзервиран  

кл. 30  анасоново семе, кафе (непржено 

кафе), пченкарни снегулки, пуканки, лебни 

трошки [презла], тестенини, снек од 

житарици, чипс [производи од житарици], 

мусли, овесни снегулки, мушкатов орев, 

излуштено жито за исхрана, бакардан, 

варена пченка, лупен јачмен, лупен овес, 

макарони, бибер, конзервирање храна (сол 

за конзервирање храна), пченка мелена, 

пченка печена, ориз, снек храна од ориз, снек 

храна од ориз  

кл. 32  газирана вода, аперитиви 

безалкохолни, пиво, пијалаци (средства за 

правење пијалаци), пијалаци (сурутка 

пијалаци), сок од јаболка безалкохолен, 

коктели безалкохолни, пенливи пијалаци 

(пастили за пенливи пијалаци), пенливи 

пијалаци (прашок за пенливи пијалаци), 

екстракти за правење пијалаци, овошни 

екстракти (безалкохолни овошни екстракти), 

овошни пијалаци (безалкохолни овошни 

пијалаци), минерална вода, шербет 

[пијалаци], сода вода, сируп за пијалаци, 

сируп за лимонади, сок од домати [пијалаци], 

сок од зеленчук [пијалаци], води за пиење 

[пијалаци], сурутка пијалаци, овошни сокови, 

изотонични пијалаци, овошни сирупи 

безалкохолни, пијалаци со мед 

(безалкохолни пијалаци со мед), лимонади, 
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ликери (средства за правење ликери), млеко 

од бадеми [пијалак], млеко (млеко со 

кикирики)  

кл. 35  услуги на продажба на големо и 

продажба на мало на: овошје конзервирано, 

риби конзервирани, месо во конзерви, 

маслини конзервирани, кромид конзервиран, 

грашок конзервиран, соја конзервирана за 

исхрана, тартуфи конзервирани, зеленчук 

конзервиран, анасоново семе, кафе 

(непржено кафе), пченкарни снегулки, 

пуканки, лебни трошки [презла], тестенини, 

снек од житарици, чипс [производи од 

житарици], мусли, овесни снегулки, мушкатов 

орев, излуштено жито за исхрана, бакардан, 

варена пченка, лупен јачмен, лупен овес, 

макарони, бибер, конзервирање храна (сол 

за конзервирање храна), пченка мелена, 

пченка печена, ориз, снек храна од ориз, снек 

храна од ориз, тарана, газирана вода, 

аперитиви безалкохолни, пиво, пијалаци 

(средства за правење пијалаци), пијалаци 

(сурутка пијалаци), сок од јаболка 

безалкохолен, коктели безалкохолни, 

пенливи пијалаци (пастили за пенливи 

пијалаци), пенливи пијалаци (прашок за 

пенливи пијалаци), екстракти за правење 

пијалаци, овошни екстракти (безалкохолни 

овошни екстракти), овошни пијалаци 

(безалкохолни овошни пијалаци), минерална 

вода, шербет [пијалаци], сода вода, сируп за 

пијалаци, сируп за лимонади, сок од домати 

[пијалаци], сок од зеленчук [пијалаци], води 

за пиење [пијалаци], сурутка пијалаци, 

овошни сокови, изотонични пијалаци, овошни 

сирупи безалкохолни, пијалаци со мед 

(безалкохолни пијалаци со мед), лимонади, 

ликери (средства за правење ликери), млеко 

од бадеми [пијалак], млеко (млеко со 

кикирики)  

 

(111)  25122  (151)  10/10/2017 

(210)  TM  2016/917 (220)  26/09/2016 

(181)  26/09/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  КОЖУВЧАНКА ДОО 

ул. Шишка бр. 37 , 1430, Кавадарци , MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, кафено виолетова 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалаци (освен пиво), 

вино, ароматизиран пијалак на база на вино  

 

(111)  25123  (151)  10/10/2017 

(210)  TM  2016/918 (220)  26/09/2016 

(181)  26/09/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  КОЖУВЧАНКА ДОО 

ул. Шишка бр. 37 , 1430, Кавадарци , MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, зелена 

(554)   

(551)  индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалаци (освен пиво), 

вино, ароматизиран пијалак на база на вино  

 

(111)  25036  (151)  11/09/2017 

(210)  TM  2016/923 (220)  27/09/2016 

(181)  27/09/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska 

industrija Vrsac 

Beogradski put bb,, 26300, Vrsac, RS 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

XYLOSOLV 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  25029  (151)  11/09/2017 

(210)  TM  2016/924 (220)  27/09/2016 

(181)  27/09/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska 

industrija Vrsac 

Beogradski put bb,, 26300, Vrsac, RS 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

MIGRASOLV 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  25156  (151)  10/10/2017 

(210)  TM  2016/926 (220)  28/09/2016 

(181)  28/09/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  ТРД РАДИО КАНАЛ 77 

ул. 5-та Партиска Конференција бб, 2000, 

Штип, MK 

(540)  

 

(591)  црвена, црна, сива и бела 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности  

 

(111)  25120  (151)  03/10/2017 

(210)  TM  2016/928 (220)  28/09/2016 

(181)  28/09/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Друштво за издавачка дејност, 

производство, промет и услуги ЕДУКА 

МАК ДОО Скопје ул. Михаил Цоков бр. 2/2-

12, Скопје, MK 

(540)  
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(591)  виолетова, црвена, жолта, зелена, 

сина, кафена, портокалова, розева, бела, 

црна, сива 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, брошури, весници, списанија, 

периодични публикации, печатени 

материјали, печатени публикации, детски 

сликовници, каталози, книги  

кл. 35  дизајнирање рекламен материјал, 

дистрибуција на примероци, комјутерско 

рекламирање преку интернет, рекламирање, 

фотокопирање  

кл. 41  издаваштво, електронско издаваштво, 

објавување книги, он-лајн публикување 

електронски книги и списанија, текстови 

(објавување текстови) со исклучок на 

рекламнио текстови  

 

(111)  25118  (151)  03/10/2017 

(210)  TM  2016/931 (220)  29/09/2016 

(181)  29/09/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Enterprise Holdings, Inc. A corporation 

of the State of Missouri 

600 Corporate Park Drive, St.Louis, Missouri 

63105, US 

(740)  Адвокатско друштво Величковски 

Скопје 

ул. Аминта Трети бр. 37/1-13, 1000, Скопје 

(540)  

  

(551)  индивидуална 
(510, 511) 

кл. 36  услуги за лизинг на возила   

кл. 39  услуги за изнајмување и резервација 

на возила  

 

(111)  25119  (151)  03/10/2017 

(210)  TM  2016/932 (220)  29/09/2016 

(181)  29/09/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Enterprise Holdings, Inc. A corporation 

of the State of Missouri 

600 Corporate Park Drive, St.Louis, Missouri 

63105, US 

(740)  Адвокатско друштво Величковски 

Скопје 

ул. Аминта Трети бр. 37/1-13, 1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  услуги за лизинг на возила   

кл. 39  услуги за изнајмување и резервација 

на возила  

 

(111)  25031  (151)  11/09/2017 

(210)  TM  2016/937 (220)  30/09/2016 

(181)  30/09/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  MINERVA S.A. EDIBLE OILS & FOODS 

ENTERPRISES 

165, Tatoiou Ave. & Odysseos, 14452 

Metamorphosis, Attica, GR 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  
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(591)  бела и сите нијанси на црвена 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  оцет, преливи за салата, преливи за 

храна. Сосови, конзервирани сосови, сосови 

за готвење, сосови од билки, сосови за 

салата, готови сосови, сосови за храна, 

мешавина за подготовка на сосови, сосови за 

тестенини, сосови за пица, сосови за месо на 

скара, кари сосови, сосови за ориз, пире од 

зеленчук (сосови)  

 

(111)  25028  (151)  11/09/2017 

(210)  TM  2016/940 (220)  03/10/2016 

(181)  03/10/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Hemofarm  A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vrsac 

Beogradski put bb, , 26300, Vrsac, RS 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

PAIN therapy Hemofarm (во 

изглед) 

(591)  бела, црвена, сина, сива, портокалова 

и црна 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  25083  (151)  03/10/2017 

(210)  TM  2016/943 (220)  04/10/2016 

(181)  04/10/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  JT International SA 

Rue Kazem-Radjavi 8, 1202, Geneva, CH 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, преработен или непреработен; 

тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за 

рачно виткање, тутун за џвакање, снус тутун; 

цигари, електронски цигари, пури, 

цигарилоси; бурмут; производи за пушачи 

вклучени во класа 34; хартија за цигари, 

чибуци за цигари и ќибрит  

 

(111)  25032  (151)  11/09/2017 

(210)  TM  2016/944 (220)  04/10/2016 

(181)  04/10/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  EOS PRODUCTS S.A.R.L. 

7 Rue Robert Stumper, 2557, Luxembourg, 

LU 
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(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

 

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  производи за ароматерапија за нега на 

телото, имено, лосион за тело, гел за 

туширање, крем за кутикули, немедицински 

балсам за усни, сапун, ексфолијанти за тело, 

пилинг за тело и стапала и немедицинска 

крема за стапала; козметички производи, 

имено, прајмери за усни; козметички 

производи, имено, производи за обновување 

на усни; балсам за усни; крем за усни; сјај за 

усни; палета со сјај за усни; молив за усни; 

ексфолијант за усни; сетови за шминка кои 

се состојат од кармин и сјај за усни; 

немедицински препарати за нега на усни; 

немедицинска заштита за усни; брилијантин 

за усни; гелови за капење и туширање и соли 

што не се за медицинска употреба; зрна за 

капење; крема за капење; кристали за 

капење; шумливи купки; снегулки за капење; 

пена за капење; пени за капење; гел за 

капење; гелови за капење; билки за капење; 

лосион за капење; млека за капење; масло за 

капење; масла за капење; масла за капење и 

соли за капење; масла за капење за 

козметичка употреба; бисери за капење; 

пудра за капење; соли за капење; 

немедицински соли за капење; сапуни за 

капење; сапуни за капење во течна, цврста 

или гел форма; пенливи купки; пена за 

капење; течни сапуни за капење; течни 

сапуни кои се користат за капење на стапала; 

минерална сол како соли за капење што не 

се за медицинска употреба; немедицински 

препарати за капење; пена за туширање и 

капење; гел за туширање и капење; 

дезодоранс спреј за стапала; немедицинска 

пудра за стапала; пилинзи за стапала; 

немедицинска крема за стапала; 

немедицински лосиони за стапала; 

немедицински производи за киснење на 

стапала; камења од пезма за лична 

употреба; креми за туширање; гел за 

туширање; гелови за туширање; лосиони за 

зацврстување на ноктите; препарати за 

полирање на ноктите; препарати за нега на 

нокти; лакови за нокти; базен лак за ноктите; 

отстранувач на лак за нокти; отстранувачи на 

лак за нокти; горен слој лак за нокти; 

зајакнувачи за нокти; лак за нокти; гелови за 

после сончање; млека за после сончање; 

масла за после сончање; средства за 

спречување на крварење за козметичка 

употреба; препарати за белеење за 

козметичка употреба; козметички производи 

за нега и разубавување на тело; креми за 

чистење; колонски води; парфеми и 

козметички производи; козметички топки; 

козметички креми; козметички креми за нега 

на кожата; козметичка хартија за впивање за 

лице; козметички млека; козметички масла; 

козметички масла за епидерма; козметички 

тампони; козметички моливи; козметички 

препрати за обнова на кожата; козметички 

препарати против изгореници од сонце; 

козметички препарати за нега на телото; 

козметички препарати за трепки на очи; 

козметички препарати; козметички препарати 

за слабеење; козметички ружови; козметички 

сапуни; козметички лосиони за сончање; 

козметички препарати за сончање; 

козметички препарати за заштита од сонце; 
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козметички препарати за сончање; 

козметички производи; козметички производи 

и козметички препарати; козметички 

производи и шминка; козметички производи, 

имено, камени пудри; козметика за веѓи; 

креми за лице за козметичка употреба; 

лосиони за козметичка употреба; лак за нокти 

за козметичка употреба; моливи за 

козметичка употреба; влажни шамивчиња; 

влажни крпчиња; влажни марамчиња;  

лосиони, креми и масла за кожа и тело за 

надворешна локална козметичка употреба; 

сапуни; млека, гелови и масла за сончање и 

после сончање;  гелови за сончање; млека за 

сончање; масла за сончање; шамивиња 

натопени со козметички лосиони; тоници; 

спрејови за кожа за надворешна локална 

козметичка употреба; метални стругалки за 

стапала; ниту еден од горенаведените 

производи не е наменет за чистење, нега или 

разубавување на коса  

 

(111)  25030  (151)  11/09/2017 

(210)  TM  2016/945 (220)  04/10/2016 

(181)  04/10/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  EOS PRODUCTS S.A.R.L. 

7 Rue Robert Stumper, 2557 Luxembourg, 

LU 

(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)  

 

 

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  производи за ароматерапија за нега на 

телото, имено, лосион за тело, гел за 

туширање, крем за кутикули, немедицински 

балсам за усни, сапун, ексфолијанти за тело, 

пилинг за тело и стапала и немедицинска 

крема за стапала; козметички производи, 

имено, прајмери за усни; козметички 

производи, имено, производи за обновување 

на усни; балсам за усни; крем за усни; сјај за 

усни; палета со сјај за усни; молив за усни; 

ексфолијант за усни; сетови за шминка кои 

се состојат од кармин и сјај за усни; 

немедицински препарати за нега на усни; 

немедицинска заштита за усни; брилијантин 

за усни; гелови за капење и туширање и соли 

што не се за медицинска употреба; зрна за 

капење; крема за капење; кристали за 

капење; шумливи купки; снегулки за капење; 

пена за капење; пени за капење; гел за 

капење; гелови за капење; билки за капење; 

лосион за капење; млека за капење; масло за 

капење; масла за капење; масла за капење и 

соли за капење; масла за капење за 

козметичка употреба; бисери за капење; 

пудра за капење; соли за капење; 

немедицински соли за капење; сапуни за 

капење; сапуни за капење во течна, цврста 

или гел форма; пенливи купки; пена за 

капење; течни сапуни за капење; течни 

сапуни кои се користат за капење на стапала; 

минерална сол како соли за капење што не 

се за медицинска употреба; немедицински 

препарати за капење; пена за туширање и 

капење; гел за туширање и капење; 

дезодоранс спреј за стапала; немедицинска 

пудра за стапала; пилинзи за стапала; 

немедицинска крема за стапала; 

немедицински лосиони за стапала; 

немедицински производи за киснење на 
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стапала; камења од пезма за лична 

употреба; креми за туширање; гел за 

туширање; гелови за туширање; лосиони за 

зацврстување на ноктите; препарати за 

полирање на ноктите; препарати за нега на 

нокти; лакови за нокти; базен лак за ноктите; 

отстранувач на лак за нокти; отстранувачи на 

лак за нокти; горен слој лак за нокти; 

зајакнувачи за нокти; лак за нокти; гелови за 

после сончање; млека за после сончање; 

масла за после сончање; средства за 

спречување на крварење за козметичка 

употреба; препарати за белеење за 

козметичка употреба; козметички производи 

за нега и разубавување на тело; креми за 

чистење; колонски води; парфеми и 

козметички производи; козметички топки; 

козметички креми; козметички креми за нега 

на кожата; козметичка хартија за впивање за 

лице; козметички млека; козметички масла; 

козметички масла за епидерма; козметички 

тампони; козметички моливи; козметички 

препрати за обнова на кожата; козметички 

препарати против изгореници од сонце; 

козметички препарати за нега на телото; 

козметички препарати за трепки на очи; 

козметички препарати; козметички препарати 

за слабеење; козметички ружови; козметички 

сапуни; козметички лосиони за сончање; 

козметички препарати за сончање; 

козметички препарати за заштита од сонце; 

козметички препарати за сончање; 

козметички производи; козметички производи 

и козметички препарати; козметички 

производи и шминка; козметички производи, 

имено, камени пудри; козметика за веѓи; 

креми за лице за козметичка употреба; 

лосиони за козметичка употреба; лак за нокти 

за козметичка употреба; моливи за 

козметичка употреба; влажни шамивчиња; 

влажни крпчиња; влажни марамчиња;  

лосиони, креми и масла за кожа и тело за 

надворешна локална козметичка употреба; 

сапуни; млека, гелови и масла за сончање и 

после сончање;  гелови за сончање; млека за 

сончање; масла за сончање; шамивиња 

натопени со козметички лосиони; тоници; 

спрејови за кожа за надворешна локална 

козметичка употреба; метални стругалки за 

стапала; ниту еден од горенаведените 

производи не е наменет за чистење, нега или 

разубавување на коса  

 

(111)  25157  (151)  10/10/2017 

(210)  TM  2016/949 (220)  05/10/2016 

(181)  05/10/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Друштво за осигурување ЕУРОСИГ 

АД Скопје 

Бул. Партизански Одреди бр. 14, Бизнис 

Центар АУРА, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  темно сина и жолта 

(554)   

(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  

 

(111)  25143  (151)  10/10/2017 

(210)  TM  2016/950 (220)  05/10/2016 

(181)  05/10/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG 

Baarermatte, 6340 Baar, CH 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  
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HELIX 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  масла; масти; лубриканти; горива  

 

(111)  25114  (151)  03/10/2017 

(210)  TM  2016/951 (220)  05/10/2016 

(181)  05/10/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Друштво за посредување во 

образованието и едукативни услуги 

ТИЧХУТ ДОО Скопје 

ул. Христо Татарчев 12 бр. 61, 1000, 

Скопје, MK 

(740)  Тошо Мицевски 

ул. Христо Татарчев 12 бр. 61, 1000 , Скопје 

(540)  

 

(591)  виолетова, жолта, бела 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  информации кои се однесуваат на 

образованието, овозможени онлајнод 

компјутерска база на податоци или на 

интернет; образовни информациите 

понудени онлајн од компјутерска база на 

податоци или на интернет; обезбедување на 

образование онлајн од компјутерска база на 

податоци или преку интернет или екстранет  

 

(111)  25033  (151)  11/09/2017 

(210)  TM  2016/956 (220)  07/10/2016 

(181)  07/10/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Adient Engineering and IP GmbH 

Industriestrasse 20-30, 51339 Burscheid, DE 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемикалии кои што се употребуваат во 

индустријата и науката; необработени 

вештачки смоли, необработена пластика; 

состави за гаснење на пожар; препарати за 

калење и за заварување; супстанции за 

штавење; адхезиви (лепила) кои што се 

користат во индустријата; адхезиви кои што 

се користат во производството на седишта; 

хемикалии кои што се користат во 

производството на седишта  

кл. 12  возила; апарати за движење по земја, 

воздух или вода; седишта за возила кои се 

движат по земја, воздух и вода; седиште за 

возило; безбедносни (сигурносни) седишта 

за возила; седишта за моторни возила; 

седишта за возови, трамваи, едношинки 

(моношинки), коли (автомобили), автобуси, 

кочии, моторцикли, велосипеди, транзитни 

возила, ванови (товарни автомобили) и 

камиони; седишта за бродови, чамци, 

хуверкрафти и јахти; авионски седишта; 

седишта на аероплани и хеликоптери; 

катапултирачки седишта за пилоти; седишта 

(безбедносни) за деца (за превозни 

средства); седишни подсистеми за возила 

кои што се движат за земја, воздух и вода; 

кадести (кошести) и тркачки седишта за 

возила кои што се движат за земја, воздух и 

вода; дрвени седишта за возила кои што се 

движат за земја, воздух и вода; тапацири за 

за возила кои што се движат за земја, воздух 

и вода; јастуци (перници) и покривки за 

седишта за возила кои што се движат за 

земја, воздух и вода; воздушни перници 
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(федери) за тапацирани седишта за возила 

кои што се движат за земја, воздух и вода; 

наслони за грб за возила кои што се движат 

за земја, воздух и вода; наслони за глава за 

возила кои што се движат за земја, воздух и 

вода; потпирачи за рака за возила кои што се 

движат за земја, воздух и вода; сигурносни 

појаси; спреги (појаси) за седишта (ѕеа! 

вагпеѕѕеѕ) за возила кои што се движат за 

земја, воздух и вода; уреди за подесување за 

висината на седиштата; организери за 

позадината на седиштето за возила кои што 

се движат за земја, воздух и вода; делови, 

приклучоци (парчиња) и додатоци (прибор) 

за се од горе споменатото  

кл. 17  каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун 

и производи направени од каучук, гутаперка, 

гума, азбест, лискун за и употребени во/на 

седишта и места за седење и производство 

на седишта; пластика во екструдирана 

(истисната) форма за употреба во 

производство; материјали за пакување, 

пломбирање (затнување) и изолирање 

(материјали за заптивање и изолација); 

флексибилни цевки кои што не се од метал; 

пластики за употреба во производството на 

седишта; каучук за употреба во 

производтството на седишта  

кл. 18  кожа и имитации на кожа; производи 

направени од кожа и имитации од кожа и 

употребени во/на седишта, места 

(производи) за седење и производството на 

седишта и места за седење; животински 

кожи, кожи од големи животни; камшици, 

коњска опрема и седларска стока (опрема); 

кожни таиацири за седишта за возила кои 

што се движат по земја, воздух и вода  

кл. 19  конструкциски (градежни) материјали 

(градежни неметални); градежни материјали 

(неметални); конструкциски (градежни) 

материјали (градежни неметални); градежни 

материјали (неметални) за употреба во 

производство на седишта; конструкциски 

материјали (градежни неметални) за 

употреба во производство на седишта  

кл. 20  мебел (намештај), огледала, рамки за 

слики; производи (не вклучени во други 

класи) од дрво, плута, трска, шеќерна трска 

(лико), врбови стапчиња, рог, коска, слонова 

коска, китова коска, школка, килибар, седеф, 

морска пена и замени за сите овие 

материјали или од пластикиа за или 

употребени во/на седишта, места за седење 

и производството на седишта и производи за 

седење; седишта; производи за седење и 

седишта како мебел; аудиториумски седишта 

и места за седење, стадионски седишта и 

места (производи) за седење; театарски 

седишта и места за седење, седишта и места 

за седење за во кина, места за седење како 

клупи, места за седење подржани со греда, 

металик седишта; седишта на преклопување, 

пловечки седишта (на надувување); бустер 

седишта (седишта за коли за мали деца), 

јастуци за седишта, подлошки за седишта; 

потпорни јастуци и перници за употреба при 

седење, вклучувајќи бебешко седење; 

седишта адаптирани за бебиња; подни 

седишта, јапонски стил; работни седишта 

(табуретки); делови, приклучоци (парчиња) и 

додатоци (прибор) за сето горе наведено  

кл. 24  текстил и производи од текстил не 

вклучени во другите класи; ткаенини; кебиња; 

покривки; текстил (штофови); покривки од 

текстил за седишта; покривки за седишта; 

тапацир за седишта; пластични покривки за 

седишта  

кл. 40  третман и работење (обработка) на 

материјали за и употребени за 

производството на седишта; информации, 

советодавни и косултативни услуги во врска 

со горе наведеното  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и дизајн во врска со тоа; 

индустриски анализи и истаражувачки услуги; 

дизајн и развој на компјутерски хардвер и 
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софтвер; истражување и развој на седишта; 

дизајн на седишта; компјутерски софтвер за 

употреба во истражување, дизајн и 

производство на седишта; инфиормациски 

услуги, советодавни и консултантски услуги 

во врска со се од   гореспоменатото; изрично 

се нагласува исклучување на 

цертификациски (издавање на цертификат) и 

инспекциски услуги (услуги за контрола)  

 

(111)  25034  (151)  11/09/2017 

(210)  TM  2016/957 (220)  07/10/2016 

(181)  07/10/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  BELUPO lijekovi i kozmetika d.d. 

Ulica Danica 5, 48000, Koprivnica, HR 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

RANNER 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски  производи  

 

(111)  25035  (151)  11/09/2017 

(210)  TM  2016/959 (220)  07/10/2016 

(181)  07/10/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  BELUPO lijekovi i kozmetika d.d 

Ulica Danica 5, 48 000, Koprivnica, HR 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

ABUXAR 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  25155  (151)  10/10/2017 

(210)  TM  2016/960 (220)  07/10/2016 

(181)  07/10/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Приватна здравствена установа - 

ординација по општа стоматологија со 

заботехничка лабораторија „КРУНА МС“ 

Скопје 

Градски Трговски Центар, Кеј 13 Ноември 

2/2, 1000, СКопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК 

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

 

КРУНА МС (во изглед) 

(591)  сина, жолта, бела 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други материи за 

перење; препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување; сапуни; парфимерија, 

есенцијални масла, козметички производи, 

лосиони за коса; препарати за нега на забите  

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; диететски супстанции 

прилагодени за медицинска употреба, храна 

за бебиња; фластери, материјали за 

преврзување; материјал за пломбирање 

заби, забарски смоли; дезинфекциони 

средства; препарати за уништување 

штетници; фунгициди, хербициди  

кл. 10  хируршки, медицински, забарски и 

ветеринарни апарати и инструменти, 

вештачки екстремитети, очи и заби; 

ортопедски производи; хируршки материјали 

за шиење  

кл. 44  медицински услуги; ветеринарни 

услуги; услуги на хигиена и разубавување на 

луѓе или животни; земјоделски, градинарски 

и шумски услуги  
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(111)  25145  (151)  10/10/2017 

(210)  TM  2016/961 (220)  07/10/2016 

(181)  07/10/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Colgate - Palmolive Company, a 

Delaware Corporation 

300 Park Avenue, New York, New York 

10022, US 

(740)  АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ  

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

5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје 

(540)  

  

(591)  црвена, бела, сина, кафена 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  паста за заби и течност за испирање на 

усна шуплина  

 

(111)  25154  (151)  10/10/2017 

(210)  TM  2016/962 (220)  07/10/2016 

(181)  07/10/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Colgate - Palmolive Company, a 

Delaware Corporation 

300 Park Avenue, New York, New York 

10022, US 

(740)  АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ  

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

5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, бела, сива, сина 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  паста за заби и течност за испирање на 

усна шуплина  

 

(111)  25146  (151)  10/10/2017 

(210)  TM  2016/963 (220)  07/10/2016 

(181)  07/10/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Colgate - Palmolive Company, a 

Delaware Corporation 

300 Park Avenue, New York, New York 

10022, US 

(740)  АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ  

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

5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, бела, сива, светло и темно 

розева 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  паста за заби и течност за испирање на 

усна шуплина  

 

(111)  25088  (151)  03/10/2017 

(210)  TM  2016/964 (220)  12/10/2016 

(181)  12/10/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  ОКТА Рафинерија на нафта 

Акционерско друштво - Скопје 

ул.1 бр. 25, МИладиновци, Илинден, MK 

(740)  ПАНДОРКА  КИМОВА, адвокат 

ул. 'Васил Главинов бр .3/1-1, 1000 Скопје 

(540)  
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(591)  бела, сина, црвена 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата; 

сурови вештачки смоли, пластични материи 

во сурова состојба; ѓубриња; смеси за 

гаснење пожар; производи за калење и 

заварување; хемиски материи за 

конзервирање прехранбени производи; 

материи за штавење; лепливи материи што 

се користат во индустријата  

кл. 4  индустриски масла и масти; мазива; 

соединенија за собирање прашина со 

навлажнување и врзување; горива 

(вклучителнио и течни горива за мотори) и 

материи за осветлување; свеќи и фитили за 

осветлување  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање патувања  

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)  25004  (151)  11/09/2017 

(210)  TM  2016/966 (220)  12/10/2016 

(181)  12/10/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Финансиско друштво КРЕДИСИМО 

ДООЕЛ Скопје 

Булевар Илинден бр. 47-1-2, Скопје, 

Центар, 1000, Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, сина, портокалова 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи; 

претплата за телекомуникациски услуги (за 

други); агенции за увоз-извоз; комерцијално 

информативни агенции; односи со јавност, 

бизнис проценки; изготвување на рекламни 

рубрики; статистички податоци; маркетинг 

студии; истражувања за дејностите; 

економски предвидувања; консултантски 

услуги во областа на човечки ресурси; 

советодавни услуги за бизнис менаџмент; 

регрутирање на спонзори; организирање на 

саеми за комерцијални или рекламни цели; 

оn-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 
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направени со кредитни картички  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

бироа за обезбедување на сместување 

[станови]; агенции за недвижности; котирање 

на берза; посредување при хартии од 

вредност; брокерски услуги; инвестициски 

фондови; фискални проценки; вредносни 

депозити; електронски трансфер на 

средства; издавање на хартии од вредност; 

размена на пари; информации за 

осигурување; консултации за осигурување; 

осигурителни брокерски услуги; инвестицикси 

фондови; финансирање при купување на 

одложено плаќање - лизинг; организирање на 

наплата; услуги на дебитни и кредитни 

картички; услуги на  безбедносни депозити; 

услуги на исплата на пензии; кредитни бироа; 

организирање на добротворни фондови; 

изнајмување на канцеларии [недвижности]; 

изнајмување на станови; лизинг на 

недвижности; лизинг на фарми; банкарски 

хипотеки; проценка на недвижности; 

проценка на антиквитети; услуги на проценка 

на накит; проценка на уметнички дела; услуги 

на проценители - актуарски услуги; проценка 

на штети (финансиска проценка); наплата на 

трошоци за изнајмување; управување со 

станови и  куќи; финансиски менаџмент; 

управување со недвижен имот; финансиски 

информации, вклучувајќи и по пат на 

електронски средства; финансиска анализа; 

финансиски консултации; финансиска 

евалуација [осигурување, банкарство, 

недвижности]; финансиски спонзорства; 

услуги на финансирање; проверка 

[верификација] на чекови; улсуги на кредитни 

картички; отплаќање на заеми; кредитирање 

врз основа на залог; агенти за домување; 

работи поврзани со недвижности; агенции за 

наплата на долгови; гарантирање на заеми; 

гарантирање при кредитирање; 

заемодавачки услуги; закуп-обезбедување нa 

заеми; заеми врз база на залог; заеми 

[финансирање] и попуст на сметки; 

консултантски услуги поврзани со кредити и 

заеми; консултантски услуги кои се 

однесуваат на следење на побарувањата и 

обврските, инвестиции и заеми; 

корпоративни кредити; лично осигурувања 

кои се однесуваат на одговорност за отплата 

на кредити; обезбедување на кредити за 

финансирање на обезбедување на моторни 

возила со депонирање на пари; 

обезбедување на кредити за финансирање 

на изнајмување на моторни возила со 

обезбедување на договор; уредување и 

обезбедување на кредити врз база на залог; 

уредување на продажба на кредити; 

oбезбедување на кредити за недвижен имот; 

oбезбедување на потрошувачки кредити; 

oбезбедување на комерцијални заеми; заеми 

и кредитни услуги; кредит и кредитни линии; 

обезбедување на привремени заеми; 

обезбедување на станбени кредити; 

обезбедување на кредити за партиципација 

за школување; обезбедување на нудење 

заеми; услуги на позајмување на пари; услуги 

на заем и кредит, и закупнина; финансирање 

на кредити; финансирање на рати на 

кредитот; финансирање на станбени 

кредити; финансирање на кредити, хипотеки 

и емства; финансирање на краткорочни 

кредити; кредити (финансирање); 

финансиски заеми за реновирање на домот; 

финансиски кредити за трговија; финансиски 

заеми со обезбедување на залог; 

финансиски услуги во областа на 

кредитирање пари; финансиски услуги за 

кредитирање  за лични цели; услуги за 

електронски трансфер на пари; размена на 

пари; Пари замена изречена од страна на 

кредитна картичка; Покровителство на 

пензиите; управување со готовина; 

стекнување и пренос на парични 

побарувања; брокерски услуги за пари; пари 

за старателство; плаќање и примање на пари 
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како агенти; монетарни услуги; монетарен 

трансфер; монетарни работи; услуги за 

трансфер на пари по електронски пат; услуги 

за трансфер на пари со користење на 

електронски картички; услуги за управување 

со готовина; услуги за депозити на пари; 

услуги во врска со финансиски трансакции; 

услуги за пренос на пари; финансиски и 

монетарни услуги и банкарство; финансиски 

менаџмент на сметки со готовина; 

финансирање на кредити со плаќање на 

рати; агенции за коснултирање во врска со 

кредитирање; агенции за кредитни 

известување; кредитен рејтинг; кредитни 

услуги; кооперативни кредитни организации; 

консултации во врска со кредит; хипотекарни 

совети; консултантски услуги кои се 

однесуваат на кредитирања; услуги во врска 

со кредитирање на хипотеки и кредитирања 

поврзани со хартии од вредност; услуги при 

хипотекарни кредити и финансирање; услуги 

во врска со информации за кредити; наплата 

и враќање на кредити; издавање на кредитни 

картички и дебитни картички; подготовка на 

извештаи за  кредитен рејтинг; финансирање 

на кредитот; улсуги на кредитни картички и 

платежни картички; обезбедување на 

информации за кредит; обезбедување на 

кредит; обезбедување на потрошувачки 

кредит; обезбедување на средства за 

купување со одложено плаќање и лизинг; 

обезбедување на финансиски средства за 

трговски кредит; обезбедување на 

финансиски средства за кредитна продажба; 

гаранции; кредитирање на хартии од 

вредност; обезбедување на кредит преку 

планови за отплата; обезбедување на 

кредитни и дебитни картички; обезбедување 

на позајмици; уредување на провизија за 

трговски кредит; верификација на кредитна 

картичка; кредит совети; услуги на 

подобрување на кредитни услови; услуги на 

кредитни бироа; консултанстки улсуги кои се 

однесуваат на кредит; финансиски рејтинг и 

кредитни извештаи; управување со 

финансиски трансакции  

кл. 38  електронски комуникациски услуги кои 

се однесуваат на авторизација на кредитни 

картички; телекомуникации; обезбедување 

на телекомуникациски врски со глобалната 

компјутерска мрежа; електронска пошта; 

услуги на електронска огласна табла 

[телекомуникациски услуги]; испраќање на 

пораки; електронски услуги; комуникации со 

помош на компјутерски терминали; 

обезбедување на пристап до бази на 

податоци; изнајмување на време на пристап 

до глобалните компјутерски мрежи; 

компјутерски потпомогнат пренос на пораки и 

слики; радио програми и емисии, кабелски 

телевизиски пренос; обезбедување на 

пристап на форуми за разговор на интернет 

(соби за разговор); Обезбедување на 

кориснички пристап до глобалните 

компјутерски мрежи; пренесување преку 

сателит; емитување на телевизиски 

програми  

 

(111)  25005  (151)  11/09/2017 

(210)  TM  2016/967 (220)  12/10/2016 

(181)  12/10/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Финансиско друштво КРЕДИСИМО 

ДООЕЛ Скопје 

Булевар Илинден бр. 47-1-2, Скопје, 

Центар, 1000, Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, сина, портокалова 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи; 

претплата за телекомуникациски услуги (за 

други); агенции за увоз-извоз; комерцијално 

информативни агенции; односи со јавност, 

бизнис проценки; изготвување на рекламни 

рубрики; статистички податоци; маркетинг 

студии; истражувања за дејностите; 

економски предвидувања; консултантски 

услуги во областа на човечки ресурси; 

советодавни услуги за бизнис менаџмент; 

регрутирање на спонзори; организирање на 

саеми за комерцијални или рекламни цели; 

оn-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. 36  осигурување; финансиски работи; 

бироа за обезбедување на сместување 

[станови]; агенции за недвижности; котирање 

на берза; посредување при хартии од 

вредност; брокерски услуги; инвестициски 

фондови; фискални проценки; вредносни 

депозити; електронски трансфер на 

средства; издавање на хартии од вредност; 

размена на пари; информации за 

осигурување; консултации за осигурување; 

осигурителни брокерски услуги; инвестицикси 

фондови; финансирање при купување на 

одложено плаќање - лизинг; организирање на 

наплата; услуги на дебитни и кредитни 

картички; услуги на  безбедносни депозити; 

услуги на исплата на пензии; кредитни бироа; 

организирање на добротворни фондови; 

изнајмување на канцеларии [недвижности]; 

изнајмување на станови; лизинг на 

недвижности; лизинг на фарми; банкарски 

хипотеки; проценка на недвижности; 

проценка на антиквитети; услуги на проценка 

на накит; проценка на уметнички дела; услуги 

на проценители - актуарски услуги; проценка 

на штети (финансиска проценка); наплата на 

трошоци за изнајмување; управување со 

станови и  куќи; финансиски менаџмент; 

управување со недвижен имот; финансиски 

информации, вклучувајќи и по пат на 

електронски средства; финансиска анализа; 

финансиски консултации; финансиска 

евалуација [осигурување, банкарство, 

недвижности]; финансиски спонзорства; 

услуги на финансирање; проверка 

[верификација] на чекови; улсуги на кредитни 

картички; отплаќање на заеми; кредитирање 

врз основа на залог; агенти за домување; 

работи поврзани со недвижности; агенции за 

наплата на долгови; гарантирање на заеми; 

гарантирање при кредитирање; 

заемодавачки услуги; закуп-обезбедување нa 

заеми; заеми врз база на залог; заеми 

[финансирање] и попуст на сметки; 

консултантски услуги поврзани со кредити и 

заеми; консултантски услуги кои се 

однесуваат на следење на побарувањата и 

обврските, инвестиции и заеми; 

корпоративни кредити; лично осигурувања 

кои се однесуваат на одговорност за отплата 

на кредити; обезбедување на кредити за 

финансирање на обезбедување на моторни 
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возила со депонирање на пари; 

обезбедување на кредити за финансирање 

на изнајмување на моторни возила со 

обезбедување на договор; уредување и 

обезбедување на кредити врз база на залог; 

уредување на продажба на кредити; 

oбезбедување на кредити за недвижен имот; 

oбезбедување на потрошувачки кредити; 

oбезбедување на комерцијални заеми; заеми 

и кредитни услуги; кредит и кредитни линии; 

обезбедување на привремени заеми; 

обезбедување на станбени кредити; 

обезбедување на кредити за партиципација 

за школување; обезбедување на нудење 

заеми; услуги на позајмување на пари; услуги 

на заем и кредит, и закупнина; финансирање 

на кредити; финансирање на рати на 

кредитот; финансирање на станбени 

кредити; финансирање на кредити, хипотеки 

и емства; финансирање на краткорочни 

кредити; кредити (финансирање); 

финансиски заеми за реновирање на домот; 

финансиски кредити за трговија; финансиски 

заеми со обезбедување на залог; 

финансиски услуги во областа на 

кредитирање пари; финансиски услуги за 

кредитирање  за лични цели; услуги за 

електронски трансфер на пари; размена на 

пари; Пари замена изречена од страна на 

кредитна картичка; Покровителство на 

пензиите; управување со готовина; 

стекнување и пренос на парични 

побарувања; брокерски услуги за пари; пари 

за старателство; плаќање и примање на пари 

како агенти; монетарни услуги; монетарен 

трансфер; монетарни работи; услуги за 

трансфер на пари по електронски пат; услуги 

за трансфер на пари со користење на 

електронски картички; услуги за управување 

со готовина; услуги за депозити на пари; 

услуги во врска со финансиски трансакции; 

услуги за пренос на пари; финансиски и 

монетарни услуги и банкарство; финансиски 

менаџмент на сметки со готовина; 

финансирање на кредити со плаќање на 

рати; агенции за коснултирање во врска со 

кредитирање; агенции за кредитни 

известување; кредитен рејтинг; кредитни 

услуги; кооперативни кредитни организации; 

консултации во врска со кредит; хипотекарни 

совети; консултантски услуги кои се 

однесуваат на кредитирања; услуги во врска 

со кредитирање на хипотеки и кредитирања 

поврзани со хартии од вредност; услуги при 

хипотекарни кредити и финансирање; услуги 

во врска со информации за кредити; наплата 

и враќање на кредити; издавање на кредитни 

картички и дебитни картички; подготовка на 

извештаи за  кредитен рејтинг; финансирање 

на кредитот; улсуги на кредитни картички и 

платежни картички; обезбедување на 

информации за кредит; обезбедување на 

кредит; обезбедување на потрошувачки 

кредит; обезбедување на средства за 

купување со одложено плаќање и лизинг; 

обезбедување на финансиски средства за 

трговски кредит; обезбедување на 

финансиски средства за кредитна продажба; 

гаранции; кредитирање на хартии од 

вредност; обезбедување на кредит преку 

планови за отплата; обезбедување на 

кредитни и дебитни картички; обезбедување 

на позајмици; уредување на провизија за 

трговски кредит; верификација на кредитна 

картичка; кредит совети; услуги на 

подобрување на кредитни услови; услуги на 

кредитни бироа; консултанстки улсуги кои се 

однесуваат на кредит; финансиски рејтинг и 

кредитни извештаи; управување со 

финансиски трансакции  

кл. 38  електронски комуникациски услуги кои 

се однесуваат на авторизација на кредитни 

картички; телекомуникации; обезбедување 

на телекомуникациски врски со глобалната 

компјутерска мрежа; електронска пошта; 

услуги на електронска огласна табла 
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[телекомуникациски услуги]; испраќање на 

пораки; електронски услуги; комуникации со 

помош на компјутерски терминали; 

обезбедување на пристап до бази на 

податоци; изнајмување на време на пристап 

до глобалните компјутерски мрежи; 

компјутерски потпомогнат пренос на пораки и 

слики; радио програми и емисии, кабелски 

телевизиски пренос; обезбедување на 

пристап на форуми за разговор на интернет 

(соби за разговор); Обезбедување на 

кориснички пристап до глобалните 

компјутерски мрежи; пренесување преку 

сателит; емитување на телевизиски 

програми  

 

(111)  25115  (151)  03/10/2017 

(210)  TM  2016/971 (220)  13/10/2016 

(181)  13/10/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Pozavarovalnica Sava, d.d. 

Dunajska cesta 56, 1000, Ljubljana, SI 

(740)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК 

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена, сива, бела 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  осигурување, реосигурување, 

осигурување на живот, осигурување на имот, 

здравствено осигурување, осигурување од 

несреќи, поморско осигурување, осигурување 

од пожар, брокерство, советување во врска 

со осигурување, осигурителни информации, 

актуарски операции, актуарски услуги, 

финансиски проценки (осигурување), 

проценка на трошоци (финасиски проценки), 

евалуации и проценка на ризик, подготовка 

на финансиска анализа, финансиски услуги, 

финасиски операции, финасиско 

управување, финансиска анализа, капитални 

инвестиции, советување во врска со 

финансии, финансиско управување, 

клириншки куќи  

кл. 42  тестирање на возната состојба на 

возилата  

 

(111)  25116  (151)  03/10/2017 

(210)  TM  2016/972 (220)  13/10/2016 

(181)  13/10/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Pozavarovalnica Sava, d.d. 

Dunajska cesta 56, 1000, Ljubljana, SI 

(740)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК 

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

SAVA OSIGURUVANJE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  осигурување, реосигурување, 

осигурување на живот, осигурување на имот, 

здравствено осигурување, осигурување од 

несреќи, поморско осигурување, осигурување 

од пожар, брокерство, советување во врска 

со осигурување, осигурителни информации, 

актуарски операции, актуарски услуги, 

финансиски проценки (осигурување), 

проценка на трошоци (финасиски проценки), 

евалуации и проценка на ризик, подготовка 

на финансиска анализа, финансиски услуги, 

финасиски операции, финасиско 

управување, финансиска анализа, капитални 

инвестиции, советување во врска со 

финансии, финансиско управување, 

клириншки куќи  

кл. 42  тестирање на возната состојба на 

возилата  

 

(111)  25080  (151)  03/10/2017 

(210)  TM  2016/973 (220)  13/10/2016 
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(181)  13/10/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Goodyear Dunlop Tyres UK Limited 

Tyre Fort 88-98, Wingfoot Way, B24 9HY 

Birmingham, GB 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  гуми  

 

(111)  25117  (151)  03/10/2017 

(210)  TM  2016/981 (220)  14/10/2016 

(181)  14/10/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  СИГМА Медиа ДООЕЛ 

ул. 487 бр. 9/2-4, Дебар Маало, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  црна, тиркизна 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  цвеќе, природно  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи; услуги при продажба на големо и 

мало; малопрпдажба  

кл. 39  дистрибуција , складирање  

 

(111)  24992  (151)  11/09/2017 

(210)  TM  2016/982 (220)  14/10/2016 

(181)  14/10/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Друштво за производство, трговија 

и услуги МТ ГЛОБУС-ТОБАКО ДООЕЛ 

увоз-извоз Куманово 

ул. Моша Пијаде бр. 14-41, Куманово, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки, капи  

 

(111)  24991  (151)  11/09/2017 

(210)  TM  2016/983 (220)  14/10/2016 

(181)  14/10/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Друштво за производство, трговија 

и услуги МТ-ГЛОБУС-ТОБАКО ДООЕЛ 

увоз-извоз Куманово 

ул. Моша Пијаде бр. 14-41, Куманово, MK 

(540)  
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари; тутун; тутунски производи; 

запалки; кибрити; артикли за пушачи  

кл. 35  услуги на малопродажба врзани за 

цигари; тутун; тутунски производи, запалки; 

кибрит; артикли за пушачи; услуги за 

продажба на големо врзани за цигари; тутун; 

тутунски производи  

 

(111)  24990  (151)  11/09/2017 

(210)  TM  2016/984 (220)  14/10/2016 

(181)  14/10/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Друштво за производство, трговија 

и услуги МТ ГЛОБУС-ТОБАКО ДООЕЛ 

увоз-извоз Куманово 

ул. Моша Пијаде бр. 14-41, Куманово, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и 

овошни сокови, сирупи и други препарати за 

производство на пијалоци  

 

(111)  24989  (151)  11/09/2017 

(210)  TM  2016/985 (220)  14/10/2016 

(181)  14/10/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Друштво за производство, трговија 

и услуги МТ ГЛОБУС - ТОБАКО ДООЕЛ 

увоз-извоз Куманово 

ул. Моша Пијаде бр. 14/41, Куманово, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18 

кл. 24  текстил и текстилни производи што не 

се опфатени со другите класи; покривки за 

кревети и маси  

кл. 25  облека, обувки и капи  

 

(111)  25144  (151)  10/10/2017 

(210)  TM  2016/992 (220)  17/10/2016 

(181)  17/10/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  МАКЕДОНИЈАЛЕК дооел 

ул. Боца Иванова бр.1, 1000, Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, зелена, црна, сива, бела 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

кои не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, книговезнички материјал, 

фотографии, канцелариски материјал, 

лепила за канцелариска и куќна употреба; 

материјали кои ги користат уметниците, 

сликарски четки, машини за пишување и 

канцелариски прибор (освен мебелот); 

материјали за обука и настава (освен 

апарати); пластични материјали за пакување 

кои не се опфатени во другите класи; 

печатарски букви, клишиња  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности  

 

(111)  25141  (151)  10/10/2017 

(210)  TM  2016/993 (220)  17/10/2016 

(181)  17/10/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  МАКЕДОНИЈАЛЕК дооел 

ул. Боца Иванова бр.1, 1000, Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  сина, зелена, бела 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

кои не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, книговезнички материјал, 

фотографии, канцелариски материјал, 

лепила за канцелариска и куќна употреба; 

материјали кои ги користат уметниците, 

сликарски четки, машини за пишување и 

канцелариски прибор (освен мебелот); 

материјали за обука и настава (освен 

апарати); пластични материјали за пакување 

кои не се опфатени во другите класи; 

печатарски букви, клишиња  

кл. 35  oгласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи; 

вклучително аптеки  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности  

 

(111)  25142  (151)  10/10/2017 

(210)  TM  2016/996 (220)  18/10/2016 

(181)  18/10/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Тони Крстески 

ул. Франц Прешерн 187, Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

DAY OFF 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  продукција на музика  

 

(111)  25006  (151)  11/09/2017 

(210)  TM  2016/997 (220)  18/10/2016 

(181)  18/10/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  ANTONIO BANDERAS LIMITED 

4th Floor, St Paul's Gate, 22-24 New Street, 

JE1 4TR St Helier, (Jersey), 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)  
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  фотографски, кинематографски, 

оптички апарати и инструменти, синџирчиња 

и врвки за очила, навлаки за очила, очила 

против заслепување, спортски очила, очила 

за сонце, паметни очила, очила (оптика), 

тридимензионални очила, леќи за очила и 

рамки за очила; апарати за снимање, пренос 

или репродукција на звук или слика; 

магнетски носачи на податоци, дискови за 

снимање; компакт дискови, ДВД-а и други 

дигитални носачи на податоци; опрема за 

обработка на податоци, компјутери; 

компјутерски софтвери  

кл. 14  скапоцени метали и нивните легури; 

накит, скапоцени камења; хорологиски и 

хронометриски инструменти  

кл. 18  кожа и нејзините имитации; 

животинска кожа, делови од животинска 

кожа; торби и куфери; чадори и сонцебрани; 

рачни чанти; рачни чанти за патување; 

торбички за капење; ранци; стапови за 

одење; камшици, узди и сарачки производи  

кл. 25  облека имено обувки, палта; качкети, 

качкети за бејзбол, рамни качкети, плетени 

качкети, шешири, машки и женски капи; 

шалови; чизми за со одело, зимски чизми, 

чизми за качување, чизми за скијање, чизми 

за после скијање, влечки, чорапи, долна 

облека за жени, мажи и деца; кошули, поло 

маици; маици, блузи за слободно време и 

спорски горни делови; блузони; јакни, 

волнени џемпери, палта, мантили за дожд; 

пантолони, фармерки; елеци, јакни отпорни 

на ветер, јакни за скијање, кожни јакни, јакни 

од кожа на животни, водоотпорни јакни; 

облека за моторциклисти од кожа, имено 

кожни јакни, кожни пантолони и чизми; 

дебели јакни; облека за завиткување, шалови 

за на глава; каиши; вратоврски; облека за 

завиткување за рамена; здолништа за жени; 

качкети, офицерски капи; ракавици, ракавици 

за дотерување, плетени ракавици, кожни 

ракавици и ракавици од кожа од животни, 

ракавици за моторциклисти; ракавици за 

скијање; дресови, пуловери, џемпери; 

хеланки; женски чорапи, хулахопки; облека 

за скијање, имено одела за скијање, јакни за 

скијање, пантолони за скијање, ракавици за 

скијање, чорапи за скијање, шалови и 

заштитни јаки; машки одела  

 

(111)  25043  (151)  11/09/2017 

(210)  TM  2016/1002 (220)  20/10/2016 

(181)  20/10/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Трговско друштво за производство, 

трговија и услуги НЕТАМ Драган и др. 

увоз-извоз ДОО с. Марино 

ул. 534 бр. 22 б, Марино, Илинден, Скопје, 

MK 

(740)  Адвокатско друштво Јоанидис 

ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, црвена и сина 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 20  душеци, душеци со федери и душеци 

од пена / сунѓер  

 

(111)  24970  (151)  11/09/2017 

(210)  TM  2016/1008 (220)  20/10/2016 

(181)  20/10/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  British American Tobacco (Brands) 

Inc. 
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2711 Centerville Road, Suite 300, 

Wilmington, Delaware 19808,, US 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

RESIZED  

(551)  индивидуална 
(510, 511) 

кл. 34  цигари; тутун, сиров или преработен; 

производи од тутун; замена за тутун (не е за 

медицински цели); пури, цигарилос; запалки; 

кибрити; артикли за пушачи; хартија за 

виткање цигари, обвивки за цигари, филтри 

за цигари; џебен апарат за виткање цигари; 

рачни машини за полнење на тутун во 

хартиени обвивки; електронски цигари; 

течности за електронски цигари; производи 

од тутун наменети за загревање; електронски 

уреди и нивните делови наменети за 

загревање на цигари или тутун  

 

(111)  25052  (151)  11/09/2017 

(210)  TM  2016/1009 (220)  21/10/2016 

(181)  21/10/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Athleta (ITM) Inc. 

2 Folsom Street, San Francisco, California 

94105,, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки, капи и додатоци на 

облека  

 

(111)  25059  (151)  11/09/2017 

(210)  TM  2016/1010 (220)  21/10/2016 

(181)  21/10/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  NEOSTRATA COMPANY, INC. 

307 College Road East, Princeton, New 

Jersay, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

COVERBLEND 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  производи за чистење на лицето, 

лосиони, навлажнувачи, креми, гелови, 

серуми, тонери, производи за миење за 

ексфолијација, лосиони за ексфолијација, 

тријачи, производи за сончање, маски за 

лице, производи за луштење на лицето, 

серуми и креми против-стареење; производи 

за чистење на телото, лосиони, 

навлажнувачи, креми, гелови; креми за очи, 

маски за очи; козметика, имено, основи и 

маски  

 

(111)  25058  (151)  11/09/2017 

(210)  TM  2016/1012 (220)  21/10/2016 

(181)  21/10/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  NEOSTRATA COMPANY, INC. 

307 College Road East, Princeton, New 

Jersay, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 
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(540)  

VESPERA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  производи за чистење на лицето, 

лосиони, навлажнувачи, креми, гелови, 

серуми, тонери, производи за миење за 

ексфолијација, лосиони за ексфолијација, 

тријачи, производи за сончање, маски за 

лице, производи за луштење на лицето, 

серуми и креми против-стареење; производи 

за чистење на телото, лосиони, 

навлажнувачи, креми, гелови; креми за очи, 

маски за очи; козметика, имено, основи и 

маски  

 

(111)  25061  (151)  11/09/2017 

(210)  TM  2016/1024 (220)  26/10/2016 

(181)  26/10/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  КОЖУВЧАНКА ДОО 

ул. Шишка бр. 37 , 1430, Кавадарци , MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

КОЖУВЧАНКА ШПРИЦЕР 

SHPRICER 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  минерална и сода-вода и други 

безалкохолни пијалоци  

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво); 

вино; ароматизиран пијалак на база на вино; 

коктели  

 

(111)  25086  (151)  03/10/2017 

(210)  TM  2016/1026 (220)  26/10/2016 

(181)  26/10/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Сојуз на стопански комори на 

Македонија 

ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 1, 

1000, Скопје, MK 

(540)  

  

(591)  златна 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

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  

 

(111)  25107  (151)  03/10/2017 

(210)  TM  2016/1031 (220)  27/10/2016 

(181)  27/10/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Wm. WRIGLEY Jr. Company 

1132 West Blackhawk Street, Chicago, 

Illinois 60642, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  



 

 

378 | С т р а н а   Т р г о в с к и  м а р к и  
 

31 Октомври  2017 Гласник Бр. 4/2017 

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  слатки (слаткарски производи), гума 

за џвакање, гума за џвакање од која се 

прават балончиња, слатки (бонбони), 

пеперминт бонбони, бонбони кои содржат 

ароматизирана течност и таблетки за 

лижење  

 

(111)  25104  (151)  03/10/2017 

(210)  TM  2016/1033 (220)  27/10/2016 

(181)  27/10/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Друштво за трговија и услуги 

ИМУНО ФАРМ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Гиго Михајловски бр. 10/1-29, Скопје, 

MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со: здрава храна; органски 

производи, безглутенски производи, 

суплементи (додатоции во исхраната), 

органска козметика, витамински производи  

 

(111)  25109  (151)  03/10/2017 

(210)  TM  2016/1034 (220)  27/10/2016 

(181)  27/10/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Wm. WRIGLEY Jr. Company 

1132 West Blackhawk Street, Chicago, 

Illinois 60642,, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

(591)  црна, сива, светло сива, темно сива, 

сина, светло сина, темно сина, бела 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  слатки (слаткарски производи), гума 

за џвакање, гума за џвакање од која се 

прават балончиња, слатки (бонбони), 

пеперминт бонбони, бонбони кои содржат 

ароматизирана течност и таблетки за 

лижење  

 

(111)  25041  (151)  11/09/2017 

(210)  TM  2016/1036 (220)  28/10/2016 

(181)  28/10/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Друштво за правни работи МЕНС 

ЛЕГИС ДООЕЛ Скопје 

ул. Димитрие Чуповски бр. 4/1-14, Скопје, 

MK 

(540)  

 

МЕНС ЛЕГИС  

(551)  индивидуална 
(510, 511) 
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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  

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  

 

(111)  25040  (151)  11/09/2017 

(210)  TM  2016/1037 (220)  28/10/2016 

(181)  28/10/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Друштво за правни работи МЕНС 

ЛЕГИС ДООЕЛ Скопје 

ул. Димитрие Чуповски бр. 4/1-14, Скопје, 

MK 

(540)  

 

MENS LEGIS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

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  

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  

 

(111)  25038  (151)  11/09/2017 

(210)  TM  2016/1038 (220)  28/10/2016 

(181)  28/10/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Groupon, Inc. 

600 W. Chicago Avenue, Chicago, Illinois 

60654, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

GROUPON 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  електронски публикации / изданија кои 

содржат купони, попусти, информации за 

споредување цени, прегледи на производи 

(коментари за производи), линкови до 

малопродажните веб-сајтови на другите и 

информации за попуст  

кл. 16  публикации / изданија кои содржат 

купони, попусти, информации за 

споредување цени и информации за попуст  

кл. 35  промовирање на производите и 

услугите на други лица преку обезбедување 

веб-сајт кој содржи купони, попусти, 

информации за споредување цени, прегледи 

на производи (коментари за производи), 

линкови до малопродажните веб-сајтови на 

другите и информации за попуст  

 

(111)  25078  (151)  03/10/2017 

(210)  TM  2016/1041 (220)  01/11/2016 

(181)  01/11/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Друштво за производство, промет и 

услуги АКЦЕНТ ДООЕЛ експорт-импорт 

Скопје 

ул. Орце Николов бр. 133/Д3, 1000, Скопје, 

MK 

(740)  ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА 

ГРОЗДАНОВСКА 

бул. Св. Клиемт Охридски бр.63а-8, 1000, 

Скопје 

(540)  
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(591)  сина и бела 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  авионски и бродски дневници 

[инструменти за мерење]; каси (регистар-

каси); компјутерски оперативни програми, 

снимени; компјутерски програми [софтвер 

што може да се симнува од интернет]; 

компјутерски програми за играње; 

компјутерски програми, снимени; 

компјутерски софтвер, снимен; монитори 

[компјутерски програми]; програми 

(компјутерски оперативни програми) 

снимени; програми (компјутерски програми за 

играње); програми (компјутерски програми) 

[софтвер штоможе да се симнува од 

интернет]; пумпи за точење гориво за 

бензински станици; регистар-каси; софтвер 

(компјутерски софтвер), снимен и уреди за 

сметководство  

кл. 35  автомати (изнајмување автомати); 

аутсорсинг услуги [поддршка на бизниси]; 

бизнис (помош во водењето бизнис); бизнис 

информации; бизнис испитување; бизнис 

истражување; бизнис консултирање 

(професионално бизнис консултирање); 

бизнис менаџмент на хотели; бизнис 

пребарување; изводи од сметки (изработка 

на изводи од сметки); изнајмување автомати 

[за цигари или пијалаци]; информации 

(бизнис информации); испитување (бизнис 

испитување); книговодство; 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; пребарување (бизнис 

пребарување); пребарување податоци во 

компјутерски датотеки за трети лица; 

раководење со датотеки (компјутеризирано 

раководење со датотеки); систематизација на 

информации во компјутерски бази на 

податоци; собирање информации во 

компјутерските бази на податоци; 

советување на потрошувачите (комерцијални 

информации и советување на 

потрошувачите) [советувалиште за 

потрошувачи] и фактурирање  

кл. 37  анализирање (финансиско 

анализирање); информации (осигурителни 

информации); информации (финансиски 

информации); информации за поправки; 

компјутерски хардвер (инсталирање, 

одржување и поправање на компјутерски 

хардвер); одржување и поправање каси и 

финансиски информации  

кл. 38  изнајмување време за пристап на 

глобалната компјутерска мрежа; информации 

од областа на телекомуникациите; 

компјутерски терминали (комуникација со 

помош на компјутерски терминали); 

комуникација со помош на компјутерски 

терминали; обезбедување кориснички 

пристап на глобалната компјутерска мрежа 

[провајдери на услуги]; обезбедување 

телекомуникациски врски на глобалната 

компјутерска мрежа и пренесување слики; 

пораки со помош на компјутери; пристап на 

глобална компјутерска мрежа (изнајмување 

време за пристап на глобална компјутерска 

мрежа и телекомуникации (информации од 

областа на телекомуникациите)  

кл. 42  анализа на компјутерски системи; 

заштита на компјутери од вируси (услуги за 

заштита на компјутери од вируси); 

изнајмување веб [интернет] сервери; 

изнајмување компјутери; изнајмување 

компјутерски програми; изработка на 
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компјутерски програми; инсталирање 

компјутерски програми; компјутери 

(изнајмување компјутери); компјутерски 

програми (изнајмување компјутерски 

програми); компјутерски програми (изработка 

на компјутерски програми); компјутерски 

програми (инсталирање компјутерски 

програми); компјутерски програми 

(одржување компјутерски програми); 

компјутерски програми (осовременување на 

компјутерските програми); компјутерски 

програми (советување за компјутерски 

програми); компјутерски програми 

(умножување компјутерски програми); 

компјутерски системи (програмирање 

компјутерски системи); компјутерски хардвер 

(советување на полето на компјутерски 

хардвер); компјутерско програмирање; 

метеоролошки информации; одржување 

компјутерски програми; програми 

(осовременување на компјутерските 

програми); програмирање компјутерски 

системи; размена на компјутерски програми и 

податоци [конверзија која не е физичка]; 

сервери (изнајмување веб [интернет] 

сервери); советување за компјутерски 

програми; советување на полето на 

компјутерски хардвер; умножување 

компјутерски програми и услуги за заштита 

на компјутерски вируси  

 

(111)  25077  (151)  03/10/2017 

(210)  TM  2016/1042 (220)  01/11/2016 

(181)  01/11/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Друштво за производство, промет и 

услуги АКЦЕНТ ДООЕЛ експорт-импорт 

Скопје 

ул. Орце Николов бр. 133/Д3, 1000, Скопје, 

MK 

(740)  ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА 

ГРОЗДАНОВСКА 

бул. Св. Клиемт Охридски бр.63а-8, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  портокалова и бела 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  авионски и бродски дневници 

[инструменти за мерење]; каси (регистар-

каси); компјутерски оперативни програми, 

снимени; компјутерски програми [софтвер 

што може да се симнува од интернет]; 

компјутерски програми за играње; 

компјутерски програми, снимени; 

компјутерски софтвер, снимен; монитори 

[компјутерски програми]; програми 

(компјутерски оперативни програми) 

снимени; програми (компјутерски програми за 

играње); програми (компјутерски програми) 

[софтвер штоможе да се симнува од 

интернет]; пумпи за точење гориво за 

бензински станици; регистар-каси; софтвер 

(компјутерски софтвер), снимен и уреди за 

сметководство  

кл. 35  автомати (изнајмување автомати); 

аутсорсинг услуги [поддршка на бизниси]; 

бизнис (помош во водењето бизнис); бизнис 

информации; бизнис испитување; бизнис 

истражување; бизнис консултирање 

(професионално бизнис консултирање); 

бизнис менаџмент на хотели; бизнис 

пребарување; изводи од сметки (изработка 

на изводи од сметки); изнајмување автомати 

[за цигари или пијалаци]; информации 

(бизнис информации); испитување (бизнис 

испитување); книговодство; компјутерски 

бази на податоци (систематизација на 

информации во компјутерски бази на 

податоци); компјутерски бази на податоци 

(собирање информации во компјутерски бази 
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на податоци); компјутерско рекламирање 

преку интернет; пребарување (бизнис 

пребарување); пребарување податоци во 

компјутерски датотеки за трети лица; 

раководење со датотеки (компјутеризирано 

раководење со датотеки); систематизација на 

информации во компјутерски бази на 

податоци; собирање информации во 

компјутерските бази на податоци; 

советување на потрошувачите (комерцијални 

информации и советување на 

потрошувачите) [советувалиште за 

потрошувачи] и фактурирање  

кл. 37  анализирање (финансиско 

анализирање); информации (осигурителни 

информации); информации (финансиски 

информации); информации за поправки; 

компјутерски хардвер (инсталирање, 

одржување и поправање на компјутерски 

хардвер); одржување и поправање каси и 

финансиски информации  

кл. 38  изнајмување време за пристап на 

глобалната компјутерска мрежа; информации 

од областа на телекомуникациите; 

компјутерски терминали (комуникација со 

помош на компјутерски терминали); 

комуникација со помош на компјутерски 

терминали; обезбедување кориснички 

пристап на глобалната компјутерска мрежа 

[провајдери на услуги]; обезбедување 

телекомуникациски врски на глобалната 

компјутерска мрежа и пренесување слики; 

пораки со помош на компјутери; пристап на 

глобална компјутерска мрежа (изнајмување 

време за пристап на глобална компјутерска 

мрежа и телекомуникации (информации од 

областа на телекомуникациите)  

кл. 42  анализа на компјутерски системи; 

заштита на компјутери од вируси (услуги за 

заштита на компјутери од вируси); 

изнајмување веб [интернет] сервери; 

изнајмување компјутери; изнајмување 

компјутерски програми; изработка на 

компјутерски програми; инсталирање 

компјутерски програми; компјутери 

(изнајмување компјутери); компјутерски 

програми (изнајмување компјутерски 

програми); компјутерски програми (изработка 

на компјутерски програми); компјутерски 

програми (инсталирање компјутерски 

програми); компјутерски програми 

(одржување компјутерски програми); 

компјутерски програми (осовременување на 

компјутерските програми); компјутерски 

програми (советување за компјутерски 

програми); компјутерски програми 

(умножување компјутерски програми); 

компјутерски системи (програмирање 

компјутерски системи); компјутерски хардвер 

(советување на полето на компјутерски 

хардвер); компјутерско програмирање; 

метеоролошки информации; одржување 

компјутерски програми; програми 

(осовременување на компјутерските 

програми); програмирање компјутерски 

системи; размена на компјутерски програми и 

податоци [конверзија која не е физичка]; 

сервери (изнајмување веб [интернет] 

сервери); советување за компјутерски 

програми; советување на полето на 

компјутерски хардвер; умножување 

компјутерски програми и услуги за заштита 

на компјутерски вируси  

 

(111)  25076  (151)  03/10/2017 

(210)  TM  2016/1043 (220)  01/11/2016 

(181)  01/11/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Друштво за производство, промет и 

услуги АКЦЕНТ ДООЕЛ експорт-импорт 

Скопје 

ул. Орце Николов бр. 133/Д3, 1000, Скопје, 

MK 

(740)  ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА 

ГРОЗДАНОВСКА 
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бул. Св. Клиемт Охридски бр.63а-8, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  сина, црна и бела 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  авионски и бродски дневници 

[инструменти за мерење]; каси (регистар-

каси); компјутерски оперативни програми, 

снимени; компјутерски програми [софтвер 

што може да се симнува од интернет]; 

компјутерски програми за играње; 

компјутерски програми, снимени; 

компјутерски софтвер, снимен; монитори 

[компјутерски програми]; програми 

(компјутерски оперативни програми) 

снимени; програми (компјутерски програми за 

играње); програми (компјутерски програми) 

[софтвер штоможе да се симнува од 

интернет]; пумпи за точење гориво за 

бензински станици; регистар-каси; софтвер 

(компјутерски софтвер), снимен и уреди за 

сметководство  

кл. 35  автомати (изнајмување автомати); 

аутсорсинг услуги [поддршка на бизниси]; 

бизнис (помош во водењето бизнис); бизнис 

информации; бизнис испитување; бизнис 

истражување; бизнис консултирање 

(професионално бизнис консултирање); 

бизнис менаџмент на хотели; бизнис 

пребарување; изводи од сметки (изработка 

на изводи од сметки); изнајмување автомати 

[за цигари или пијалаци]; информации 

(бизнис информации); испитување (бизнис 

испитување); книговодство; 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; пребарување (бизнис 

пребарување); пребарување податоци во 

компјутерски датотеки за трети лица; 

раководење со датотеки (компјутеризирано 

раководење со датотеки); систематизација на 

информации во компјутерски бази на 

податоци; собирање информации во 

компјутерските бази на податоци; 

советување на потрошувачите (комерцијални 

информации и советување на 

потрошувачите) [советувалиште за 

потрошувачи] и фактурирање  

кл. 37  анализирање (финансиско 

анализирање); информации (осигурителни 

информации); информации (финансиски 

информации); информации за поправки; 

компјутерски хардвер (инсталирање, 

одржување и поправање на компјутерски 

хардвер); одржување и поправање каси и 

финансиски информации  

кл. 38  изнајмување време за пристап на 

глобалната компјутерска мрежа; информации 

од областа на телекомуникациите; 

компјутерски терминали (комуникација со 

помош на компјутерски терминали); 

комуникација со помош на компјутерски 

терминали; обезбедување кориснички 

пристап на глобалната компјутерска мрежа 

[провајдери на услуги]; обезбедување 

телекомуникациски врски на глобалната 

компјутерска мрежа и пренесување слики; 

пораки со помош на компјутери; пристап на 

глобална компјутерска мрежа (изнајмување 

време за пристап на глобална компјутерска 

мрежа и телекомуникации (информации од 

областа на телекомуникациите)  

кл. 42  анализа на компјутерски системи; 

заштита на компјутери од вируси (услуги за 

заштита на компјутери од вируси); 

изнајмување веб [интернет] сервери; 

изнајмување компјутери; изнајмување 



 

 

384 | С т р а н а   Т р г о в с к и  м а р к и  
 

31 Октомври  2017 Гласник Бр. 4/2017 

компјутерски програми; изработка на 

компјутерски програми; инсталирање 

компјутерски програми; компјутери 

(изнајмување компјутери); компјутерски 

програми (изнајмување компјутерски 

програми); компјутерски програми (изработка 

на компјутерски програми); компјутерски 

програми (инсталирање компјутерски 

програми); компјутерски програми 

(одржување компјутерски програми); 

компјутерски програми (осовременување на 

компјутерските програми); компјутерски 

програми (советување за компјутерски 

програми); компјутерски програми 

(умножување компјутерски програми); 

компјутерски системи (програмирање 

компјутерски системи); компјутерски хардвер 

(советување на полето на компјутерски 

хардвер); компјутерско програмирање; 

метеоролошки информации; одржување 

компјутерски програми; програми 

(осовременување на компјутерските 

програми); програмирање компјутерски 

системи; размена на компјутерски програми и 

податоци [конверзија која не е физичка]; 

сервери (изнајмување веб [интернет] 

сервери); советување за компјутерски 

програми; советување на полето на 

компјутерски хардвер; умножување 

компјутерски програми и услуги за заштита 

на компјутери од вируси  

 

(111)  25075  (151)  03/10/2017 

(210)  TM  2016/1044 (220)  01/11/2016 

(181)  01/11/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Друштво за производство, промет и 

услуги АКЦЕНТ ДООЕЛ експорт-импорт 

Скопје 

ул. Орце Николов бр. 133/Д3, 1000, Скопје, 

MK 

(740)  ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА 

ГРОЗДАНОВСКА 

бул. Св. Клиемт Охридски бр.63а-8, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, црвена и бела 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  авионски и бродски дневници 

[инструменти за мерење]; каси (регистар-

каси); компјутерски оперативни програми, 

снимени; компјутерски програми [софтвер 

што може да се симнува од интернет]; 

компјутерски програми за играње; 

компјутерски програми, снимени; 

компјутерски софтвер, снимен; монитори 

[компјутерски програми]; програми 

(компјутерски оперативни програми) 

снимени; програми (компјутерски програми за 

играње); програми (компјутерски програми) 

[софтвер штоможе да се симнува од 

интернет]; пумпи за точење гориво за 

бензински станици; регистар-каси; софтвер 

(компјутерски софтвер), снимен и уреди за 

сметководство  

кл. 35  автомати (изнајмување автомати); 

аутсорсинг услуги [поддршка на бизниси]; 

бизнис (помош во водењето бизнис); бизнис 

информации; бизнис испитување; бизнис 

истражување; бизнис консултирање 

(професионално бизнис консултирање); 

бизнис менаџмент на хотели; бизнис 

пребарување; изводи од сметки (изработка 

на изводи од сметки); изнајмување автомати 

[за цигари или пијалаци]; информации 

(бизнис информации); испитување (бизнис 

испитување); книговодство; компјутерски 

бази на податоци (систематизација на 

информации во компјутерски бази на 

податоци); компјутерски бази на податоци 
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(собирање информации во компјутерски бази 

на податоци); компјутерско рекламирање 

преку интернет; пребарување (бизнис 

пребарување); пребарување податоци во 

компјутерски датотеки за трети лица; 

раководење со датотеки (компјутеризирано 

раководење со датотеки); систематизација на 

информации во компјутерски бази на 

податоци; собирање информации во 

компјутерските бази на податоци; 

советување на потрошувачите (комерцијални 

информации и советување на 

потрошувачите) [советувалиште за 

потрошувачи] и фактурирање  

кл. 37  анализирање (финансиско 

анализирање); информации (осигурителни 

информации); информации (финансиски 

информации); информации за поправки; 

компјутерски хардвер (инсталирање, 

одржување и поправање на компјутерски 

хардвер); одржување и поправање каси и 

финансиски информации  

кл. 38  изнајмување време за пристап на 

глобалната компјутерска мрежа; информации 

од областа на телекомуникациите; 

компјутерски терминали (комуникација со 

помош на компјутерски терминали); 

комуникација со помош на компјутерски 

терминали; обезбедување кориснички 

пристап на глобалната компјутерска мрежа 

[провајдери на услуги]; обезбедување 

телекомуникациски врски на глобалната 

компјутерска мрежа и пренесување слики; 

пораки со помош на компјутери; пристап на 

глобална компјутерска мрежа (изнајмување 

време за пристап на глобална компјутерска 

мрежа и телекомуникации (информации од 

областа на телекомуникациите)  

кл. 42  анализа на компјутерски системи; 

заштита на компјутери од вируси (услуги за 

заштита на компјутери од вируси); 

изнајмување веб [интернет] сервери; 

изнајмување компјутери; изнајмување 

компјутерски програми; изработка на 

компјутерски програми; инсталирање 

компјутерски програми; компјутери 

(изнајмување компјутери); компјутерски 

програми (изнајмување компјутерски 

програми); компјутерски програми (изработка 

на компјутерски програми); компјутерски 

програми (инсталирање компјутерски 

програми); компјутерски програми 

(одржување компјутерски програми); 

компјутерски програми (осовременување на 

компјутерските програми); компјутерски 

програми (советување за компјутерски 

програми); компјутерски програми 

(умножување компјутерски програми); 

компјутерски системи (програмирање 

компјутерски системи); компјутерски хардвер 

(советување на полето на компјутерски 

хардвер); компјутерско програмирање; 

метеоролошки информации; одржување 

компјутерски програми; програми 

(осовременување на компјутерските 

програми); програмирање компјутерски 

системи; размена на компјутерски програми и 

податоци [конверзија која не е физичка]; 

сервери (изнајмување веб [интернет] 

сервери); советување за компјутерски 

програми; советување на полето на 

компјутерски хардвер; умножување 

компјутерски програми и услуги за заштита 

на компјутери од вируси  

 

(111)  25106  (151)  03/10/2017 

(210)  TM  2016/1050 (220)  02/11/2016 

(181)  02/11/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Wm. WRIGLEY Jr. Company 

1132 West Blackhawk Street, Chicago, 

Illinois 60642, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  
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TRUTH OR DARE 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  слатки (слаткарски производи), гума 

за џвакање, гума за џвакање од која се 

прават балончиња, слатки (бонбони), 

пеперминт бонбони, бонбони кои содржат 

ароматизирана течност и таблетки за 

лижење  

 

(111)  25108  (151)  03/10/2017 

(210)  TM  2016/1051 (220)  02/11/2016 

(181)  02/11/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Wm. WRIGLEY Jr. Company 

1132 West Blackhawk Street, Chicago, 

Illinois 60642, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

LIFE HAPPENS IN 5 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  слатки (слаткарски производи), гума 

за џвакање, гума за џвакање од која се 

прават балончиња, слатки (бонбони), 

пеперминт бонбони, бонбони кои содржат 

ароматизирана течност и таблетки за 

лижење  

 

(111)  25054  (151)  11/09/2017 

(210)  TM  2016/1052 (220)  03/11/2016 

(181)  03/11/2026 

(450)  31/10/2017 

(300)  3173609  08/07/2016  UK 

(732)  Amouage SAOC 

PO Box 307, CPO 111, Seeb, OM 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

BRACKEN  

(551)  индивидуална 
(510, 511) 

кл. 3  сапуни; парфимерија; парфеми; 

мириси; етерични масла; козметика; лосиони 

за коса; препарати за нега на косата и 

кожата; креми и лосиони за телото и лицето; 

пудра; препарати за употреба при бањање и 

туширање; деодоранси  

 

(111)  25056  (151)  11/09/2017 

(210)  TM  2016/1053 (220)  03/11/2016 

(181)  03/11/2026 

(450)  31/10/2017 

(300)  87116555  26/07/2016  US 

(732)  Biogen Hemophilia Inc. (Delaware 

corporation) 

250 Binney Street Cambridge, 

Massachusetts 02142, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

BIOVERATIV 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 42  услуги за развој на фармацевтски 

лекови  

 

(111)  25057  (151)  11/09/2017 

(210)  TM  2016/1054 (220)  03/11/2016 

(181)  03/11/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Amgen Inc. (a Delaware corporation) 

One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, 

California 91320-1799, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
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ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

TRUECLICK 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 10  инјектори за медицинска намена, со 

исклучок на инјектори за производи на база 

на хормон за раст  

 

(111)  24971  (151)  11/09/2017 

(210)  TM  2016/1055 (220)  03/11/2016 

(181)  03/11/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Philip Morris Brands Sarl 

Quai Jeanrenaud 3 Neuchatel, 2000, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

NEULAND 

(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, 

крекет цигари; тутун во прав; замени за тутун 

(кои не се користат во медицински цели); 

електронски цигари; производи од тутун за 

загревање; електронски уреди и нивни 

делови за загревање на цигари или тутун со 

цел за ослободување на аеросоли кои 

содржат никотин за инхалација; раствори од 

течен никотин за електронски цигари; 

артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за 

цигари, филтери за цигари, конзервиза тутун, 

кутии за цигари, пепелници, лулиња, џебни 

машинки за мотање на цигари, запалки, 

кибрити  

кл. 41  образование; обезбедување на обука; 

забава; спортски и културни активности  

 

(111)  25082  (151)  03/10/2017 

(210)  TM  2016/1058 (220)  07/11/2016 

(181)  07/11/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Друштво за производство трговија и 

услуги ЛАРС ТРЕЈД ДОО ШТИП 

ул. Гоце Делчев бр. 34, 2000, Штип, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(540)  

 

PERUN (во изглед) 

(591)  темно кафена, светло кафена, окер, 

жолта, бела, црна 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  панталони, кошули, палта, елеци, 

јакни, маици  

кл. 35  продажба на големо и продажба на 

мало на панталони, кошули, палта, елеци, 

јакни, маици  

 

(111)  25049  (151)  11/09/2017 

(210)  TM  2016/1059 (220)  07/11/2016 

(181)  07/11/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  ДТУ МАРИЛИ ДООЕЛ Скопје 

ул. Хо Ши Мин бр. 327б, 1000, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Јоанидис 

ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје 

(540)  



 

 

388 | С т р а н а   Т р г о в с к и  м а р к и  
 

31 Октомври  2017 Гласник Бр. 4/2017 

 

(591)  црвена, сина и бела 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работите; 

управување со работи; канцелариски работи  

кл. 41  образование; обезбедување тренинг; 

забава; спортски и културни активности  

кл. 42  научни и индустриски истражувања, 

разни анкети, маркетинг, издавачка дејност, 

маркетиншка презентација на фирми од РМ 

во издавачки проекти во електронски облик; 

организирање на маркетиншки презентации; 

аудио-визуелен маркетинг, рекламни 

презентации во печатена форма и билборди 

како и организирање на дебати  

 

(111)  25037  (151)  11/09/2017 

(210)  TM  2016/1060 (220)  07/11/2016 

(181)  07/11/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  ТД РУДИНЕ ММ ДОО Скопје 

ул. Лазар Личеноски бб, 1000, Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, бела 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други супстанции 

за перење, препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување, сапуни, парфимерија, 

етерични масла, козметички производи, 

лосиони за коса, препарати за нега на забите  

кл. 14  благородни метали и нивните легури и 

производите изработени од нив или 

преслечени со нив, кои не се опфатени со 

другите класи, накит, бижутерија, скапоцени 

камења, часовници и хронометриски 

инструменти  

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

преработки, конзервирано, смрзнато, сушено 

и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, 

компоти, јајца, млеко и млечни производи, 

масла и масти за јадење .  

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

саго, замена за кафе; брашно и производи од 

жита, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 

печење, сол, сенф; оцет, сосови (како 

мирудии); мирудии; мраз  

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнести производи кои не се 

опфатени со другите класи, животни (живи), 

свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и 

природно цвеќе, храна за животни, пивски 

слад  

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и 

овошни сокови, сирупи и други препарати за 
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производство на пијалоци  

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани за 

недвижен имот  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање патувања  

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  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци; привремено сместување  

кл. 45  правни услуги; безбедносни услуги за 

заштита на имот и лица; лични и 

општествени услуги што ги даваат трети 

лица за задоволување на потребите на 

поединците  

 

(111)  25046  (151)  11/09/2017 

(210)  TM  2016/1061 (220)  07/11/2016 

(181)  07/11/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  ФИТОФАРМ 

ул. Качанички пат бр.156, 1000, Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

LEA F 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средстава за белење и други 

супстанции за перење, препарати за 

чистење, полирање, триење и нагризување, 

сапуни, парфимерија, етерични масла, 

козметички производи, лосиони за коса, 

препарати за нега на забите  

 

(111)  25087  (151)  03/10/2017 

(210)  TM  2016/1062 (220)  07/11/2016 

(181)  07/11/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Контекст Образование ДООЕЛ  

ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 

28-16, 1000, Скопје, MK 

(740)  Даниела Медарска Тасевска 

ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 28-

16, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  сина, бела и црвена 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

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  

 

(111)  25050  (151)  11/09/2017 

(210)  TM  2016/1063 (220)  08/11/2016 

(181)  08/11/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  КЕМОФАРМАЦИЈА ШЕ 

ул. Андреја Стојановиќ бр.9, Тетово, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  
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tazopenil 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  Фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции што се користат во медицината и 

ветерината, храна за бебиња, диететски 

суплементи за луѓето и животните; 

фластери, материјали за завои, материјали 

за пломбирање заби, забарски смоли, 

средства за дезинфекција, препарати за 

уништување штетници, фунгициди, 

хербициди. 

 

  

 

(111)  25074  (151)  03/10/2017 

(210)  TM  2016/1064 (220)  08/11/2016 

(181)  08/11/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Друштво за производство, промет и 

услуги АКЦЕНТ ДООЕЛ експорт-импорт 

Скопје 

ул. Орце Николов бр. 133/Д, Центар, 1000, 

Скопје, MK 

(740)  ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА 

ГРОЗДАНОВСКА 

бул. Св. Клиемт Охридски бр.63а-8, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

Акцент 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  авионски и бродски дневници 

[инструменти за мерење]; каси (регистар-

каси); компјутерски оперативни програми, 

снимени; компјутерски програми [софтвер 

што може да се симнува од интернет]; 

компјутерски програми за играње; 

компјутерски програми, снимени; 

компјутерски софтвер, снимен; монитори 

[компјутерски програми]; програми 

(компјутерски оперативни програми) 

снимени; програми (компјутерски програми за 

играње); програми (компјутерски програми) 

[софтвер штоможе да се симнува од 

интернет]; пумпи за точење гориво за 

бензински станици; регистар-каси; софтвер 

(компјутерски софтвер), снимен и уреди за 

сметководство  

кл. 35  автомати (изнајмување автомати); 

аутсорсинг услуги [поддршка на бизниси]; 

бизнис (помош во водењето бизнис); бизнис 

информации; бизнис испитување; бизнис 

истражување; бизнис консултирање 

(професионално бизнис консултирање); 

бизнис менацмент на хотели; бизнис 

пребарување; изводи од сметки (изработка 

на изводи од сметки); изнајмување автомати 

[за цигари или пијалаци]; информации 

(бизнис информации); испитување (бизнис 

испитување); книговодство; 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; пребарување (бизнис 

пребарување); пребарување податоци во 

компјутерски датотеки за трети лица; 

раководење со датотеки (компјутеризирано 

раководење со датотеки); систематизација на 

информации во компјутерски бази на 

податоци; собирање информации во 

компјутерските бази на податоци; 

советување на потрошувачите (комерцијални 

информации и советување на 

потрошувачите) [советувалиште за 

потрошувачи] и фактурирање  

кл. 37  анализирање (финансиско 

анализирање); информации (осигурителни 

информации); информации (финансиски 
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информации); информации за поправки; 

компјутерски хардвер (инсталирање, 

одржување и поправање на компјутерски 

хардвер); одржување и поправање каси и 

финансиски информации  

кл. 38  изнајмување време за пристап на 

глобалната компјутерска мрежа; информации 

од областа на телекомуникациите; 

компјутерски терминали (комуникација со 

помош на компјутерски терминали); 

комуникација со помош на компјутерски 

терминали; обезбедување кориснички 

пристап на глобалната компјутерска мрежа 

[провајдери на услуги]; обезбедување 

телекомуникациски врски на глобалната 

компјутерска мрежа и пренесување слики; 

пораки со помош на компјутери; пристап на 

глобална компјутерска мрежа (изнајмување 

време за пристап на глобална компјутерска 

мрежа и телекомуникации (информации од 

областа на телекомуникациите)  

кл. 42  анализа на компјутерски системи; 

заштита на компјутери од вируси (услуги за 

заштита на компјутери од вируси); 

изнајмување веб [интернет] сервери; 

изнајмување компјутери; изнајмување 

компјутерски програми; изработка на 

компјутерски програми; инсталирање 

компјутерски програми; компјутери 

(изнајмување компјутери); компјутерски 

програми (изнајмување компјутерски 

програми); компјутерски програми (изработка 

на компјутерски програми); компјутерски 

програми (инсталирање компјутерски 

програми); компјутерски програми 

(одржување компјутерски програми); 

компјутерски програми (осовременување на 

компјутерските програми); компјутерски 

програми (советување за компјутерски 

програми); компјутерски програми 

(умножување компјутерски програми); 

компјутерски системи (програмирање 

компјутерски системи); компјутерски хардвер 

(советување на полето на компјутерски 

хардвер); компјутерско програмирање; 

метеоролошки информации; одржување 

компјутерски програми; програми 

(осовременување на компјутерските 

програми); програмирање компјутерски 

системи; размена на компјутерски програми и 

податоци [конверзија која не е физичка]; 

сервери (изнајмување веб [интернет] 

сервери); советување за компјутерски 

програми; советување на полето на 

компјутерски хардвер; умножување 

компјутерски програми и услуги за заштита 

на компјутери од вируси  

 

(111)  25079  (151)  03/10/2017 

(210)  TM  2016/1065 (220)  08/11/2016 

(181)  08/11/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Друштво за производство, промет и 

услуги АКЦЕНТ ДООЕЛ експорт-импорт 

Скопје 

ул. Орце Николов бр. 133/Д, Центар, 1000, 

Скопје, MK 

(740)  ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА 

ГРОЗДАНОВСКА 

бул. Св. Клиемт Охридски бр.63а-8, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

Синерџи 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  авионски и бродски дневници 

[инструменти за мерење]; каси (регистар-

каси); компјутерски оперативни програми, 

снимени; компјутерски програми [софтвер 

што може да се симнува од интернет]; 

компјутерски програми за играње; 

компјутерски програми, снимени; 

компјутерски софтвер, снимен; монитори 

[компјутерски програми]; програми 



 

 

392 | С т р а н а   Т р г о в с к и  м а р к и  
 

31 Октомври  2017 Гласник Бр. 4/2017 

(компјутерски оперативни програми) 

снимени; програми (компјутерски програми за 

играње); програми (компјутерски програми) 

[софтвер штоможе да се симнува од 

интернет]; пумпи за точење гориво за 

бензински станици; регистар-каси; софтвер 

(компјутерски софтвер), снимен и уреди за 

сметководство  

кл. 35  автомати (изнајмување автомати); 

аутсорсинг услуги [поддршка на бизниси]; 

бизнис (помош во водењето бизнис); бизнис 

информации; бизнис испитување; бизнис 

истражување; бизнис консултирање 

(професионално бизнис консултирање); 

бизнис менацмент на хотели; бизнис 

пребарување; изводи од сметки (изработка 

на изводи од сметки); изнајмување автомати 

[за цигари или пијалаци]; информации 

(бизнис информации); испитување (бизнис 

испитување); книговодство; 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; пребарување (бизнис 

пребарување); пребарување податоци во 

компјутерски датотеки за трети лица; 

раководење со датотеки (компјутеризирано 

раководење со датотеки); систематизација на 

информации во компјутерски бази на 

податоци; собирање информации во 

компјутерските бази на податоци; 

советување на потрошувачите (комерцијални 

информации и советување на 

потрошувачите) [советувалиште за 

потрошувачи] и фактурирање  

кл. 37  анализирање (финансиско 

анализирање); информации (осигурителни 

информации); информации (финансиски 

информации); информации за поправки; 

компјутерски хардвер (инсталирање, 

одржување и поправање на компјутерски 

хардвер); одржување и поправање каси и 

финансиски информации  

кл. 38  изнајмување време за пристап на 

глобалната компјутерска мрежа; информации 

од областа на телекомуникациите; 

компјутерски терминали (комуникација со 

помош на компјутерски терминали); 

комуникација со помош на компјутерски 

терминали; обезбедување кориснички 

пристап на глобалната компјутерска мрежа 

[провајдери на услуги]; обезбедување 

телекомуникациски врски на глобалната 

компјутерска мрежа и пренесување слики; 

пораки со помош на компјутери; пристап на 

глобална компјутерска мрежа (изнајмување 

време за пристап на глобална компјутерска 

мрежа и телекомуникации (информации од 

областа на телекомуникациите)  

кл. 42  анализа на компјутерски системи; 

заштита на компјутери од вируси (услуги за 

заштита на компјутери од вируси); 

изнајмување веб [интернет] сервери; 

изнајмување компјутери; изнајмување 

компјутерски програми; изработка на 

компјутерски програми; инсталирање 

компјутерски програми; компјутери 

(изнајмување компјутери); компјутерски 

програми (изнајмување компјутерски 

програми); компјутерски програми (изработка 

на компјутерски програми); компјутерски 

програми (инсталирање компјутерски 

програми); компјутерски програми 

(одржување компјутерски програми); 

компјутерски програми (осовременување на 

компјутерските програми); компјутерски 

програми (советување за компјутерски 

програми); компјутерски програми 

(умножување компјутерски програми); 

компјутерски системи (програмирање 

компјутерски системи); компјутерски хардвер 

(советување на полето на компјутерски 

хардвер); компјутерско програмирање; 

метеоролошки информации; одржување 



 

 

Т р г о в с к и  м а р к и    393 | С т р а н а  
 

31 Октомври  2017 Гласник Бр.5/2017  

компјутерски програми; програми 

(осовременување на компјутерските 

програми); програмирање компјутерски 

системи; размена на компјутерски програми и 

податоци [конверзија која не е физичка]; 

сервери (изнајмување веб [интернет] 

сервери); советување за компјутерски 

програми; советување на полето на 

компјутерски хардвер; умножување 

компјутерски програми и услуги за заштита 

на компјутери од вируси  

 

(111)  25039  (151)  11/09/2017 

(210)  TM  2016/1066 (220)  08/11/2016 

(181)  08/11/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Мухарем Беџети 

ул. „Браќа Миладинови“ бр. 180, Тетово, 

MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  црвена, розева, бела 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  кожа и имитација на кожа и производи 

направени од овие материјали, што не се 

вклучени во другите класи; животинска кожа, 

делови од животинска кожа; торби и куфери  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи, услуги при увоз-извоз и трговија на 

големо и мало со кожа и имитација на кожа и 

производи направени од овие материјали, 

што не се вклучени во другите класи; 

животинска кожа, делови од животинска 

кожа; торби и куфери; облека, обувки и капи; 

презентација на стоки од продавници, преку 

каталози, пошта или со помош на 

електронски медиуми, преку веб сајтови  

 

(111)  25069  (151)  21/09/2017 

(210)  TM  2016/1067 (220)  08/11/2016 

(181)  08/11/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Друштво за трговија и услуги КУПИ 

ОД ДОМА ДОО увоз-извоз Скопје 

ул. Киро Крстевски - Платник број 8, 

Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Тошиќ и Јефтиќ 

ул. Вељко Влаховиќ бр. 1-2/17, 1000 Скопје 

(540)  

  

(591)  сина, зелена, сива 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, управување со работи, 

промовирање на продажба за трети лица  

 

(111)  25095  (151)  03/10/2017 

(210)  TM  2016/1068 (220)  09/11/2016 

(181)  09/11/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Друштво за производство и промет 

БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје 

ул.Скупи бр.15 П. Фах.536, 1000, Скопје, 

MK 

(540)  

 

СКАРБИН 

(551)  индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати диететски 

супстанции што се користат во медицината  

 

(111)  25092  (151)  03/10/2017 

(210)  TM  2016/1069 (220)  09/11/2016 

(181)  09/11/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Друштво за производство и промет 

БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје 

ул.Скупи бр.15 П. Фах.536, 1000, Скопје, 

MK 

(540)  

 

SCARBIN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати диететски 

супстанции што се користат во медицината  

 

(111)  25090  (151)  03/10/2017 

(210)  TM  2016/1072 (220)  09/11/2016 

(181)  09/11/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Друштво за производство и промет 

БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје 

ул.Скупи бр.15 П. Фах.536, 1000, Скопје, 

MK 

(540)  

 

КАРФЕН 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати диететски 

супстанции што се користат во медицината  

 

(111)  25089  (151)  03/10/2017 

(210)  TM  2016/1073 (220)  09/11/2016 

(181)  09/11/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Друштво за производство и промет 

БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје 

ул.Скупи бр.15 П. Фах.536, 1000, Скопје, 

MK 

(540)  

 

CAREFEN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати диететски 

супстанции што се користат во медицината  

 

(111)  25053  (151)  11/09/2017 

(210)  TM  2016/1079 (220)  10/11/2016 

(181)  10/11/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  КЕМОФАРМАЦИЈА ШЕ 

ул. Андреја Стојановиќ бр.9, Тетово, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

Efridol 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  Фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции што се користат во медицината и 

ветерината, храна за бебиња, диететски 

суплементи за луѓето и животните; 

фластери, материјали за завои, материјали 

за пломбирање заби, забарски смоли, 

средства за дезинфекција, препарати за 

уништување штетници, фунгициди, 

хербициди. 

 

  

 

(111)  25081  (151)  03/10/2017 
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(210)  TM  2016/1110 (220)  22/11/2016 

(181)  22/11/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Друштво за производство трговија и 

услуги СПАСИЌ-ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз 

Куманово 

ул. ЈНА бр. 26, 1300, Куманово, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  пудра за шминкање, пудриери, 

пудрила, талк за тоалетна употреба, 

кармини, сјај (црвило за сјај), маскара, 

козметички моливчиња, моливчиња за веѓи, 

козметички лосиони, шамивчиња натопени со 

козметички лосиони, козметички препарати 

за слабеење, козметички прибор, козметички 

производи, козметички производи за 

слабеење, козметички производи за веѓи, 

креда за чистење, креми (козметички креми), 

креми за белење на кожата, масти за 

козметичка употреба, масла за козметичка 

употреба, масла за парфеми и мириси, 

масла за тоалетна употреба, масло од 

јасмин, масло од лаванда, масло од роза, 

парфимерија, парфеми, дезодоранси за 

лична употреба, дезодорантни сапуни, 

етерични екстракти, етерични масла, 

лосиони за козметичка употреба, лосиони за 

коса, шампони, бои за коса, неутрализатори 

за трајно виткање на косата, бадемово млеко 

за козметичка употреба, бадемово масло, 

бадемов сапун, депилатори, колонска вода, 

трепки (вештачки трепки), сјај за нокти, лак за 

нокти, препарати за отстранување на лак, 

нокти (вештачки нокти), производи за 

сончање[козметички производи], сапуни 

(дезодорантни сапуни)  

кл. 35  продажба на мало и продажба на 

големо на: пудра за шминкање, пудриери, 

пудрила, талк за тоалетна употреба, 

кармини, сјај (црвило за сјај), маскара, 

козметички моливчиња, моливчиња за веѓи, 

козметички лосиони, шамивчиња натопени со 

козметички лосиони, козметички препарати 

за слабеење, козметички прибор, козметички 

производи, козметички производи за 

слабеење, козметички производи за веѓи, 

креда за чистење, креми (козметички креми), 

креми за белење на кожата, масти за 

козметичка употреба, масла за козметичка 

употреба, масла за парфеми и мириси, 

масла за тоалетна употреба, масло од 

јасмин, масло од лаванда, масло од роза, 

парфимерија, парфеми, дезодоранси за 

лична употреба, дезодорантни сапуни, 

етерични екстракти, етерични масла, 

лосиони за козметичка употреба, лосиони за 

коса, шампони, бои за коса, неутрализатори 

за трајно виткање на косата, бадемово млеко 

за козметичка употреба, бадемово масло, 

бадемов сапун, депилатори, колонска вода, 

трепки (вештачки трепки), сјај за нокти, лак за 

нокти, препарати за отстранување на лак, 

нокти (вештачки нокти), производи за 

сончање[козметички производи], сапуни 

(дезодорантни сапуни)  

 

(111)  25112  (151)  21/09/2017 

(210)  TM  2016/1161 (220)  06/12/2016 

(181)  06/12/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Друштво за производство, 

инженеринг, внатрешен и надворешен 

транспорт СОФА СТУДИО ДОО Скопје 

ул. 42 бр. 3, Радишани, 1000, Скопје, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 
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ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена, црна, бела 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 20  софи, мебел, канцелариски мебел, 

маси двоседи, троседи, кревети, креденци, 

клупи, училишен мебел, маси за компјутери, 

маси за масирање, полици, огледала, 

столарија, столчиња, столчиња за фризерски 

салони, уметнички дела од дрво восок гипс 

или пластика, фотељи, фотељи што се 

навалуваат, шанкови  

кл. 35  продажба на големо и продажба на 

мало на: софи, мебел, канцелариски мебел, 

маси двоседи, троседи, кревети, креденци, 

клупи, училишен мебел, маси за компјутери, 

маси за масирање, полици, огледала, 

столарија, столчиња, столчиња за фризерски 

салони, уметнички дела од дрво восок гипс 

или пластика, фотељи, фотељи што се 

навалуваат, шанкови  

кл. 42  внатрешно уредување, индустриски 

дизајн, тестирање ткаенини  

 

(111)  24999  (151)  03/10/2017 

(210)  TM  2016/1252 (220)  26/12/2016 

(181)  26/12/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Друштво за трговија и услуги 

КИБЕРГ увоз-извоз ДООЕЛ Велес 

ул. Лазо Осмаков бр. 9, 1400, Велес, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  темно сина, кафена, темно кафена, 

окер, жолта, црна, бела 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  диететски додатоци, диететски и 

хранливи додатоци, хранлив додаток замена 

за оброк за зголемување на енергија, 

белковини како диететски додатоци, полен 

како диететски додаток, прополис како 

диететски додаток, ензими како диететски 

додаток, лецитин како диететски додаток, 

гликоза како диететски додаток, алгинати 

како диететски додатоци, протеини како 

диететски додатоци, казеин како диететски 

додаток, диететски пијалаци за медицинска 

употреба, диететски супстанции за 

медицинска употреба, матичен млеч како 

диететски додаток, пченични никулци како 

диететски додаток, ленено семе како 

диететски додаток, диететски прехранбени 

производи за медицинска употреба, 

минерални додатоци на храната, хранливи 

додатоци за медицинска употреба  

кл. 30  додатоци на јадења, алги (додатоци 

на јадења), матичен млеч за човечка исхрана 

што не е за медицинска употреба  

кл. 35  продажба на големо и продажба на 

мало на: диететски додатоци, диететски и 

хранливи додатоци, хранлив додаток замена 

за оброк за зголемување на енергија, 

белковини како диететски додатоци, полен 

како диететски додаток, прополис како 

диететски додаток, ензими како диететски 
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додаток, лецитин како диететски додаток, 

гликоза како диететски додаток, алгинати 

како диететски додатоци, протеини како 

диететски додатоци, казеин како диететски 

додаток, диететски пијалаци за медицинска 

употреба, диететски супстанции за 

медицинска употреба, матичен млеч како 

диететски додаток, пченични никулци како 

диететски додаток, ленено семе како 

диететски додаток, диететски прехранбени 

производи за медицинска употреба, 

минерални додатоци на храната, хранливи 

додатоци за медицинска употреба, додатоци 

на јадења, алги (додатоци на јадења), 

матичен млеч за човечка исхрана што не е за 

медицинска употреба  

 

(111)  25000  (151)  03/10/2017 

(210)  TM  2016/1265 (220)  30/12/2016 

(181)  30/12/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Fortex Nutraceuticals LTD Sofia 

Aleksandar Pushkin bul. No. 34, 1618, Sofia, 

BG 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(540)  

ДИАВРОН 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  диететски додатоци, диететски и 

хранливи додатоци, хранлив додаток замена 

за оброк за зголемување на енергија, 

белковини како диететски додатоци, полен 

како диететски додаток, прополис како 

диететски додаток, ензими како диететски 

додаток, лецитин како диететски додаток, 

гликоза како диететски додаток, алгинати 

како диететски додатоци, протеини како 

диететски додатоци, казеин како диететски 

додаток, диететски пијалаци за медицинска 

употреба, диететски супстанции за 

медицинска употреба, матичен млеч како 

диететски додаток, пченични никулци како 

диететски додаток, ленено семе како 

диететски додаток, диететски прехранбени 

производи за медицинска употреба, 

минерални додатоци на храната, хранливи 

додатоци за медицинска употреба  

кл. 30  додатоци на јадења, алги (додатоци 

на јадења), матичен млеч за човечка исхрана 

што не е за медицинска употреба  

кл. 35  продажба на големо и продажба на 

мало на: диететски додатоци, диететски и 

хранливи додатоци, хранлив додаток замена 

за оброк за зголемување на енергија, 

белковини како диететски додатоци, полен 

како диететски додаток, прополис како 

диететски додаток, ензими како диететски 

додаток, лецитин како диететски додаток, 

гликоза како диететски додаток, алгинати 

како диететски додатоци, протеини како 

диететски додатоци, казеин како диететски 

додаток, диететски пијалаци за медицинска 

употреба, диететски супстанции за 

медицинска употреба, матичен млеч како 

диететски додаток, пченични никулци како 

диететски додаток, ленено семе како 

диететски додаток, диететски прехранбени 

производи за медицинска употреба, 

минерални додатоци на храната, хранливи 

додатоци за медицинска употреба, додатоци 

на јадења, алги (додатоци на јадења), 

матичен млеч за човечка исхрана што не е за 

медицинска употреба  

 

(111)  25001  (151)  03/10/2017 

(210)  TM  2016/1266 (220)  30/12/2016 

(181)  30/12/2026 

(450)  31/10/2017 

  

(732)  Fortex Nutraceuticals LTD Sofia 

Aleksandar Pushkin bul. No. 34, 1618, Sofia, 

BG 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 
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ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(540)  

ДИАБЕКАН 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  диететски додатоци, диететски и 

хранливи додатоци, хранлив додаток замена 

за оброк за зголемување на енергија, 

белковини како диететски додатоци, полен 

како диететски додаток, прополис како 

диететски додаток, ензими како диететски 

додаток, лецитин како диететски додаток, 

гликоза како диететски додаток, алгинати 

како диететски додатоци, протеини како 

диететски додатоци, казеин како диететски 

додаток, диететски пијалаци за медицинска 

употреба, диететски супстанции за 

медицинска употреба, матичен млеч како 

диететски додаток, пченични никулци како 

диететски додаток, ленено семе како 

диететски додаток, диететски прехранбени 

производи за медицинска употреба, 

минерални додатоци на храната, хранливи 

додатоци за медицинска употреба  

кл. 30  додатоци на јадења, алги (додатоци 

на јадења), матичен млеч за човечка исхрана 

што не е за медицинска употреба  

кл. 35  продажба на големо и продажба на 

мало на: диететски додатоци, диететски и 

хранливи додатоци, хранлив додаток замена 

за оброк за зголемување на енергија, 

белковини како диететски додатоци, полен 

како диететски додаток, прополис како 

диететски додаток, ензими како диететски 

додаток, лецитин како диететски додаток, 

гликоза како диететски додаток, алгинати 

како диететски додатоци, протеини како 

диететски додатоци, казеин како диететски 

додаток, диететски пијалаци за медицинска 

употреба, диететски супстанции за 

медицинска употреба, матичен млеч како 

диететски додаток, пченични никулци како 

диететски додаток, ленено семе како 

диететски додаток, диететски прехранбени 

производи за медицинска употреба, 

минерални додатоци на храната, хранливи 

додатоци за медицинска употреба, додатоци 

на јадења, алги (додатоци на јадења), 

матичен млеч за човечка исхрана што не е за 

медицинска употреба  
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ПРЕГЛЕДИ 
 

ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА 
КЛАСИФИКАЦИЈАНА ТРГОВСКИ МАРКИ 

(510) код по меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска) 
(111) регистарски броj 

 

(510) (111) 

1 25002 

1 25003 

1 25033 

1 25088 

1 25126 

1 25130 

3 24967 

3 24968 

3 24969 

3 24972 

3 24973 

3 24975 

3 24997 

3 25030 

3 25032 

3 25037 

3 25046 

3 25054 

3 25058 

3 25059 

3 25073 

3 25081 

3 25100 

3 25105 

3 25124 

3 25125 

3 25127 

3 25129 

3 25145 

3 25146 

3 25150 

3 25154 

3 25155 

4 24976 

4 25088 

4 25130 

4 25143 

5 24961 

5 24983 

5 24984 

5 24985 

5 24986 

5 24987 

5 24988 

5 24999 

5 25000 

5 25001 

5 25008 

5 25013 

5 25015 

5 25025 

5 25026 

5 25028 

5 25029 

5 25034 

5 25035 

5 25036 

5 25050 

5 25053 

5 25089 

5 25090 

5 25092 

5 25093 

5 25095 

5 25101 

5 25102 

5 25110 

5 25111 

5 25132 

5 25133 

5 25134 

5 25135 

5 25147 

5 25149 

5 25155 

6 25065 

6 25130 

7 24976 

8 24975 

9 24974 

9 25006 

9 25027 

9 25038 

9 25044 

9 25068 

9 25074 

9 25075 

9 25076 

9 25077 

9 25078 

9 25079 

9 25091 

9 25139 

10 25027 

10 25057 

10 25155 

11 24976 

12 24976 

12 25033 

12 25080 

12 25139 

14 24998 

14 25006 

14 25037 

16 24975 

16 24976 

16 25027 

16 25038 

16 25120 

16 25141 

16 25144 

16 25151 

17 25033 

18 24976 

18 24978 

18 24979 

18 24980 

18 25006 

18 25033 

18 25039 

19 25033 

19 25055 

20 24959 

20 24998 

20 25033 

20 25043 

20 25112 

20 25128 

21 24967 

21 24968 

21 24969 

21 24972 

21 24973 

22 24959 

24 24989 

24 25024 

24 25033 

24 25128 

25 24976 

25 24978 

25 24979 

25 24980 

25 24989 

25 24992 

25 25006 

25 25010 

25 25024 

25 25039 

25 25052 

25 25082 

25 25151 

27 24998 

28 25027 

29 24958 

29 25019 

29 25020 

29 25021 

29 25022 

29 25023 
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29 25037 

29 25070 

29 25071 

29 25072 

29 25098 

29 25103 

30 24956 

30 24999 

30 25000 

30 25001 

30 25022 

30 25023 

30 25031 

30 25037 

30 25064 

30 25084 

30 25085 

30 25098 

30 25103 

30 25106 

30 25107 

30 25108 

30 25109 

30 25131 

31 25037 

31 25117 

32 24962 

32 24963 

32 24964 

32 24965 

32 24966 

32 24990 

32 25011 

32 25037 

32 25061 

32 25084 

32 25085 

32 25099 

32 25103 

32 25152 

33 25017 

33 25037 

33 25061 

33 25122 

33 25123 

34 24960 

34 24970 

34 24971 

34 24975 

34 24977 

34 24981 

34 24982 

34 24991 

34 25007 

34 25009 

34 25083 

35 24956 

35 24958 

35 24959 

35 24974 

35 24991 

35 24995 

35 24999 

35 25000 

35 25001 

35 25004 

35 25005 

35 25007 

35 25012 

35 25024 

35 25027 

35 25037 

35 25038 

35 25039 

35 25040 

35 25041 

35 25047 

35 25049 

35 25051 

35 25063 

35 25064 

35 25065 

35 25066 

35 25067 

35 25068 

35 25069 

35 25071 

35 25074 

35 25075 

35 25076 

35 25077 

35 25078 

35 25079 

35 25081 

35 25082 

35 25096 

35 25097 

35 25101 

35 25102 

35 25103 

35 25104 

35 25112 

35 25113 

35 25117 

35 25120 

35 25121 

35 25140 

35 25141 

35 25144 

35 25151 

35 25152 

35 25156 

35 25157 

35 25158 

36 24974 

36 24993 

36 24994 

36 25004 

36 25005 

36 25014 

36 25016 

36 25027 

36 25037 

36 25063 

36 25115 

36 25116 

36 25118 

36 25119 

36 25157 

37 24976 

37 24998 

37 25018 

37 25027 

37 25037 

37 25055 

37 25074 

37 25075 

37 25076 

37 25077 

37 25078 

37 25079 

38 24974 

38 25004 

38 25005 

38 25027 

38 25047 

38 25051 

38 25068 

38 25074 

38 25075 

38 25076 

38 25077 

38 25078 

38 25079 

38 25096 

38 25097 

38 25156 

38 
 

39 24958 

39 25012 

39 25037 

39 25088 

39 25113 

39 25117 

39 25118 

39 25119 

39 25130 

39 25153 

40 24998 

40 25033 

41 24955 

41 24971 

41 24974 

41 24995 

41 24996 

41 24998 

41 25027 

41 25037 

41 25049 

41 25086 

41 25087 

41 25096 

41 25097 

41 25113 

41 25114 

41 25120 

41 25121 

41 25141 

41 25142 

41 25144 

41 25151 

41 25153 

41 25156 

41 25158 

42 24974 
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42 24998 

42 25027 

42 25033 

42 25037 

42 25040 

42 25041 

42 25044 

42 25047 

42 25049 

42 25051 

42 25056 

42 25068 

42 25074 

42 25075 

42 25076 

42 25077 

42 25078 

42 25079 

42 25086 

42 25087 

42 25088 

42 25091 

42 25112 

42 25115 

42 25116 

43 24956 

43 25012 

43 25017 

43 25037 

43 25060 

43 25062 

43 25084 

43 25085 

43 25098 

43 25121 

43 25153 

44 24998 

44 25027 

44 25042 

44 25045 

44 25048 

44 25094 

44 25136 

44 25137 

44 25138 

44 25155 

45 24974 

45 24995 

45 25027 

45 25037 

45 25040 

45 25041 

45 25042 

45 25068 

45 25148 

 

 

 

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ 
 
(732) носител на правото на трговската марка 
(111) регистарски број 
(210) број на пријавата 
 

(732) (210) (111) 

A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft MK/T/ 2016/584 25027 

Adient Engineering and IP GmbH MK/T/ 2016/956 25033 

Amgen Inc. (a Delaware corporation) MK/T/ 2016/1054 25057 

Amouage SAOC MK/T/ 2016/1052 25054 

Amouage SAOC MK/T/ 2016/827 24997 

Amouage SAOC MK/T/ 2016/867 25150 

ANTONIO BANDERAS LIMITED MK/T/ 2016/997 25006 

Athleta (ITM) Inc. MK/T/ 2016/1009 25052 

Bayer Consumer Care AG MK/T/ 2015/1288 24988 

Bayer Consumer Care AG MK/T/ 2015/1289 24987 

Bayer Consumer Care AG MK/T/ 2015/1290 24986 

Bayer Consumer Care AG MK/T/ 2015/1291 24985 

Bayer Consumer Care AG MK/T/ 2015/1325 24984 

Bayer Consumer Care AG MK/T/ 2015/1326 24983 

BELUPO lijekovi i kozmetika d.d MK/T/ 2015/1320 24961 

BELUPO lijekovi i kozmetika d.d MK/T/ 2016/959 25035 

BELUPO lijekovi i kozmetika d.d. MK/T/ 2016/957 25034 

Biogen Hemophilia Inc. (Delaware corporation) MK/T/ 2016/1053 25056 

BOSNALIJEK d.d. MK/T/ 2015/513 25093 

BOSNALIJEK d.d. MK/T/ 2016/909 25101 

BOSNALIJEK d.d. MK/T/ 2016/910 25102 
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British American Tobacco (Brands) Inc. MK/T/ 2016/1008 24970 

British American Tobacco (Brands) Limited MK/T/ 2008/1629 25009 

Cephalon UK Limited Ridings MK/T/ 2015/545 25147 

Colgate - Palmolive Company, a Delaware Corporation MK/T/ 2015/1339 24967 

Colgate - Palmolive Company, a Delaware Corporation MK/T/ 2015/1340 24968 

Colgate - Palmolive Company, a Delaware Corporation MK/T/ 2015/1341 24969 

Colgate - Palmolive Company, a Delaware Corporation MK/T/ 2015/1342 24972 

Colgate - Palmolive Company, a Delaware Corporation MK/T/ 2015/1343 24973 

Colgate - Palmolive Company, a Delaware Corporation MK/T/ 2016/961 25145 

Colgate - Palmolive Company, a Delaware Corporation MK/T/ 2016/962 25154 

Colgate - Palmolive Company, a Delaware Corporation MK/T/ 2016/963 25146 

Energy Beverages LLC, a Delaware limited liability compny MK/T/ 2016/866 25099 

Enterprise Holdings, Inc. A corporation of the State of Missouri MK/T/ 2016/931 25118 

Enterprise Holdings, Inc. A corporation of the State of Missouri MK/T/ 2016/932 25119 

EOS PRODUCTS S.A.R.L. MK/T/ 2016/944 25032 

EOS PRODUCTS S.A.R.L. MK/T/ 2016/945 25030 

Facebook, Inc. MK/T/ 2015/1338 24974 

Fortex Nutraceuticals LTD Sofia MK/T/ 2016/1265 25000 

Fortex Nutraceuticals LTD Sofia MK/T/ 2016/1266 25001 

Froneri Ltd. MK/T/ 2016/884 25098 

Goodyear Dunlop Tyres UK Limited MK/T/ 2016/973 25080 

Groupon, Inc. MK/T/ 2016/1038 25038 

Hemofarm  A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2016/940 25028 

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2016/923 25036 

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2016/924 25029 

Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd. MK/T/ 2014/189 24977 

Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd. MK/T/ 2014/190 24981 

Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd. MK/T/ 2014/191 24982 

Intercontinental Great Brands LLC MK/T/ 2016/892 25131 

JT International SA MK/T/ 2016/943 25083 

KARACAN MADENCILIK ICECEK GIDA TURIZM SANAYI VE 

TICARET ANONIM SIRKETI 
MK/T/ 2016/896 25152 

KWANG YANG MOTOR CO., LTD. 

(a corporation incorporated under the laws of Taiwan, R.O.C.) 
MK/T/ 2016/869 25139 

Lab.It.Biochim Farm.co, LISAPHARMA SpA MK/T/ 2014/224 25149 

MINERVA S.A. EDIBLE OILS & FOODS ENTERPRISES MK/T/ 2016/937 25031 

NEOSTRATA COMPANY, INC. MK/T/ 2016/1010 25059 

NEOSTRATA COMPANY, INC. MK/T/ 2016/1012 25058 

OCTOPUS RIJEKA d.o.o. MK/T/ 2016/624 25018 

Old Navy (ITM) Inc., MK/T/ 2015/916 25010 

Pfizer Inc. MK/T/ 2016/845 25111 

Pfizer Inc. MK/T/ 2016/846 25110 
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Philip Morris Brands Sarl MK/T/ 2016/1055 24971 

Pierre Balmain S.A. MK/T/ 2015/1293 24980 

Pierre Balmain S.A. MK/T/ 2015/1294 24979 

Pierre Balmain S.A. MK/T/ 2015/1295 24978 

Pozavarovalnica Sava, d.d. MK/T/ 2016/971 25115 

Pozavarovalnica Sava, d.d. MK/T/ 2016/972 25116 

S. C. Johnson & Son, Inc. MK/T/ 2015/352 25073 

SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S. MK/T/ 2015/1022 25132 

SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S. MK/T/ 2015/1023 25133 

SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S. MK/T/ 2015/1024 25134 

SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S. MK/T/ 2015/1025 25135 

SAPONIA Kemiska, prehrambena i farmaceutska industrija, 

p.o., Osijek 
MK/T/ 2016/103 25129 

SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG MK/T/ 2016/950 25143 

Starbucks Corporation MK/T/ 2013/1077 24956 

TDR d.o.o. MK/T/ 2015/892 25007 

Unilever N.V. MK/T/ 2016/893 25100 

Western Digital Technologies, Inc. MK/T/ 2016/880 25091 

Wm. WRIGLEY Jr. Company MK/T/ 2016/1031 25107 

Wm. WRIGLEY Jr. Company MK/T/ 2016/1034 25109 

Wm. WRIGLEY Jr. Company MK/T/ 2016/1050 25106 

Wm. WRIGLEY Jr. Company MK/T/ 2016/1051 25108 

YANMAR CO., LTD MK/T/ 2015/1296 24976 

Адвокатско друштво Кнезовиќ и соработници Скопје MK/T/ 2016/850 25148 

Асоцијација за развој на спорт и култура НАББА 

МАКЕДОНИЈА - Битола 
MK/T/ 2015/626 25113 

Атлас Релакс ДОО Скопје MK/T/ 2014/1023 25045 

Атлас Релакс ДОО Скопје MK/T/ 2014/1024 25048 

Друштво за земјоделство, производство, услуги и трговија 

ЗОЛА КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз 
MK/T/ 2014/1329 24958 

Друштво за издавачка дејност, производство, промет и 

услуги ЕДУКА МАК ДОО Скопје 
MK/T/ 2016/928 25120 

Друштво за информатичка технологија и консултантски 

активности СИЛИКОН ВАРДАР ДООЕЛ Скопје 
MK/T/ 2015/1313 25051 

Друштво за информатичка технологија и консултантски 

услуги НАША КУЌА ДООЕЛ Скопје 
MK/T/ 2015/1312 25047 

Друштво за компјутерско програмирање КЛИКОН 

ТЕХНОЛОГИИ ДОО Кавадарци 
MK/T/ 2016/379 25068 

Друштво за осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје MK/T/ 2016/949 25157 

Друштво за посредување во образованието и едукативни 

услуги ТИЧХУТ ДОО Скопје 
MK/T/ 2016/951 25114 

Друштво за правни работи МЕНС ЛЕГИС ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2016/1036 25041 
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Друштво за правни работи МЕНС ЛЕГИС ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2016/1037 25040 

Друштво за приредување игри на среќа Државна 

видеолотарија на Република Македонија - Касинос Аустриа 

ДОО Скопје 

MK/T/ 2014/961 24993 

Друштво за приредување игри на среќа Државна 

видеолотарија на Република Македонија - Касинос Аустриа 

ДОО Скопје 

MK/T/ 2014/962 24994 

Друштво за производство и промет БИОНИКА 

ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје 
MK/T/ 2016/1068 25095 

Друштво за производство и промет БИОНИКА 

ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје 
MK/T/ 2016/1069 25092 

Друштво за производство и промет БИОНИКА 

ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје 
MK/T/ 2016/1072 25090 

Друштво за производство и промет БИОНИКА 

ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје 
MK/T/ 2016/1073 25089 

Друштво за производство и промет БИОНИКА 

ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје 
MK/T/ 2016/560 25025 

Друштво за производство и промет БИОНИКА 

ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје 
MK/T/ 2016/561 25026 

Друштво за производство и трговија за вработување на 

инвалидни лица ГРОЗДАНОВСКИ ДООЕЛ 
MK/T/ 2016/474 25070 

Друштво за производство и трговија за вработување на 

инвалидни лица ГРОЗДАНОВСКИ ДООЕЛ 
MK/T/ 2016/475 25071 

Друштво за производство и трговија за вработување на 

инвалидни лица ГРОЗДАНОВСКИ ДООЕЛ 
MK/T/ 2016/476 25072 

Друштво за производство и трговија и услуги АЛ-МАК увоз-

извоз ДОО Струмица 
MK/T/ 2016/38 25128 

Друштво за производство и услуги АДА ФАЛКE ДООЕЛ 

Скопје 
MK/T/ 2016/843 25094 

Друштво за производство на индустриски гасови ТГС 

ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ АД Скопје 
MK/T/ 2016/268 25013 

Друштво за производство на индустриски гасови ТГС 

ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ АД Скопје 
MK/T/ 2016/269 25015 

Друштво за производство трговија и услуги ЕКСТРА ФУДС 

ДООЕЛ Гевгелија 
MK/T/ 2016/916 25103 

Друштво за производство трговија и услуги ЛАРС ТРЕЈД 

ДОО ШТИП 
MK/T/ 2016/1058 25082 

Друштво за производство трговија и услуги СПАСИЌ-ГРУП 

ДООЕЛ увоз-извоз Куманово 
MK/T/ 2016/1110 25081 

Друштво за производство трговија транспорт и услуги ТИМ 

КОРПОРЕЈШН ДООЕЛ увоз-извоз КАВАДАРЦИ 
MK/T/ 2015/343 25044 

Друштво за производство, инженеринг, внатрешен и MK/T/ 2016/1161 25112 
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надворешен транспорт СОФА СТУДИО ДОО Скопје 

Друштво за производство, промет и услуги АКЦЕНТ ДООЕЛ 

експорт-импорт Скопје 
MK/T/ 2016/1041 25078 

Друштво за производство, промет и услуги АКЦЕНТ ДООЕЛ 

експорт-импорт Скопје 
MK/T/ 2016/1042 25077 

Друштво за производство, промет и услуги АКЦЕНТ ДООЕЛ 

експорт-импорт Скопје 
MK/T/ 2016/1043 25076 

Друштво за производство, промет и услуги АКЦЕНТ ДООЕЛ 

експорт-импорт Скопје 
MK/T/ 2016/1044 25075 

Друштво за производство, промет и услуги АКЦЕНТ ДООЕЛ 

експорт-импорт Скопје 
MK/T/ 2016/1064 25074 

Друштво за производство, промет и услуги АКЦЕНТ ДООЕЛ 

експорт-импорт Скопје 
MK/T/ 2016/1065 25079 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ 

ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје 
MK/T/ 2014/503 25085 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ 

ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје 
MK/T/ 2014/502 25084 

Друштво за производство, трговија и услуги ДРИМЛЕНД 

ЈАКОВЛЕСКИ ДОО Скопје 
MK/T/ 2016/804 24996 

Друштво за производство, трговија и услуги ЕУРО БРИК 

КОМПАНИ ДОО Велес 
MK/T/ 2015/1322 25055 

Друштво за производство, трговија и услуги КРАНФИЛД 

ФАУНДРИ ДООЕЛ Скопје 
MK/T/ 2015/1277 25065 

Друштво за производство, трговија и услуги МТ ГЛОБУС - 

ТОБАКО ДООЕЛ увоз-извоз Куманово 
MK/T/ 2016/985 24989 

Друштво за производство, трговија и услуги МТ ГЛОБУС-

ТОБАКО ДООЕЛ увоз-извоз Куманово 
MK/T/ 2016/982 24992 

Друштво за производство, трговија и услуги МТ ГЛОБУС-

ТОБАКО ДООЕЛ увоз-извоз Куманово 
MK/T/ 2016/984 24990 

Друштво за производство, трговија и услуги МТ-ГЛОБУС-

ТОБАКО ДООЕЛ увоз-извоз Куманово 
MK/T/ 2016/983 24991 

Друштво за производство, трговија и услуги РЕПТИЛ 

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 
MK/T/ 2015/1354 25066 

Друштво за производство, трговија и услуги РЕПТИЛ 

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 
MK/T/ 2015/1355 25067 

Друштво за промет на големо и мало ПРИМА.МК ДОО 

експорт-импорт 
MK/T/ 2016/882 25097 

Друштво за промет на големо и мало ПРИМА.МК ДОО 

експорт-импорт 
MK/T/ 2016/883 25096 

Друштво за трговија и услуги ЕКСПЛОРАРИУМ ДООЕЛ 

Скопје 
MK/T/ 2016/891 25121 

Друштво за трговија и услуги ИМУНО ФАРМ ДООЕЛ MK/T/ 2016/1033 25104 
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СКОПЈЕ 

Друштво за трговија и услуги КИБЕРГ увоз-извоз ДООЕЛ 

Велес 
MK/T/ 2016/1252 24999 

Друштво за трговија и услуги КУПИ ОД ДОМА ДОО увоз-

извоз Скопје 
MK/T/ 2016/1067 25069 

Друштво за трговија и услуги НАС МБД ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје 
MK/T/ 2015/1329 25130 

Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС-МТ 

ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 
MK/T/ 2015/1327 25060 

Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС-МТ 

ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 
MK/T/ 2015/1328 25062 

Друштво за трговија, услуги и превоз ЕКСТРА ОЗ ДООЕЛ 

експорт-импорт Кавадарци 
MK/T/ 2016/257 25012 

Друштво за увоз извоз и трговија на големо и мало 

ЕУРОКОМЕРЦ ДООЕЛ Идрис 
MK/T/ 2015/1346 25064 

Друштво за угостителство, туризам и услуги ПАРКЛЕНД 

ГРОУП ДООЕЛ Скопје 
MK/T/ 2016/326 25017 

Друштво за услуги СКАЈ БЛУ МЕДИЈА ДОО Скопје MK/T/ 2016/800 24995 

Друштво за услуги, трговија на големо и мало МАНИС-МСА 

ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 
MK/T/ 2016/593 25024 

ДТУ МАРИЛИ ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2016/1059 25049 

ЗДРУЖЕНИЕ НА АЛУМНИСТИ НА ПРОГРАМАТА СВТ СВТ 

АЛУМНИ Скопје 
MK/T/ 2016/650 24955 

Златевски Љубиша MK/T/ 2011/63 25011 

ЗРИЊИ ГОРДАНА MK/T/ 2016/749 24998 

Иван Ѓорѓиев MK/T/ 2015/901 25008 

КЕМОФАРМАЦИЈА ШЕ MK/T/ 2016/1063 25050 

КЕМОФАРМАЦИЈА ШЕ MK/T/ 2016/1079 25053 

Клиничка болница АЏИБАДЕМ СИСТИНА Скопје MK/T/ 2015/923 25137 

Клиничка болница АЏИБАДЕМ СИСТИНА Скопје MK/T/ 2015/924 25138 

Клиничка болница АЏИБАДЕМ СИСТИНА Скопје MK/T/ 2015/925 25136 

КОЖУВЧАНКА ДОО MK/T/ 2016/1024 25061 

КОЖУВЧАНКА ДОО MK/T/ 2015/1333 24962 

КОЖУВЧАНКА ДОО MK/T/ 2015/1334 24963 

КОЖУВЧАНКА ДОО MK/T/ 2015/1335 24964 

КОЖУВЧАНКА ДОО MK/T/ 2015/1336 24965 

КОЖУВЧАНКА ДОО MK/T/ 2015/1352 24966 

КОЖУВЧАНКА ДОО MK/T/ 2016/917 25122 

КОЖУВЧАНКА ДОО MK/T/ 2016/918 25123 

Контекст Образование ДООЕЛ MK/T/ 2016/1062 25087 

Контимпекс Елена и друг ДОО - Скопје MK/T/ 2012/974 25105 

КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД - Друштво за осигурување MK/T/ 2015/1345 25063 
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на живот Скопје 

Културно-Хуманитарно и образовна организација ЕНСАР 

Скопје 
MK/T/ 2016/877 25153 

МАКЕДОНИЈАЛЕК дооел MK/T/ 2016/992 25144 

МАКЕДОНИЈАЛЕК дооел MK/T/ 2016/993 25141 

Мебел-Ви ДООЕЛ MK/T/ 2015/1292 24959 

Медекс Груп ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2015/486 25151 

Мербак дооел увоз-извоз Скопје MK/T/ 2015/503 25140 

Мухарем Беџети MK/T/ 2016/1066 25039 

Народна банка на Република Македонија MK/T/ 2016/259 25014 

Николовски Игор MK/T/ 2016/570 25022 

Николовски Игор MK/T/ 2016/571 25023 

ОКТА Рафинерија на нафта Акционерско друштво - Скопје MK/T/ 2016/964 25088 

Палензовска Електролукс Силвана MK/T/ 2010/919 25158 

Приватна здравствена установа - ординација по општа 

стоматологија со заботехничка лабораторија „КРУНА МС“ 

Скопје 

MK/T/ 2016/960 25155 

Производно, трговско услужно, посредничко и 

консигнациско друштво  Елизабет, ФАРМА-ВЕТ увоз-извоз 

ДООЕЛ Битола 

MK/T/ 2016/138 24975 

Републички центар за помош на лица со интелектуална 

попреченост ПОРАКА - Скопје 
MK/T/ 2004/803 25042 

СЕЕ ЛИНК ДОО Скопје MK/T/ 2016/322 25016 

СИГМА Медиа ДООЕЛ MK/T/ 2016/981 25117 

Скопски Легури ДООЕЛ увоз-извоз Скопје MK/T/ 2016/618 25002 

Скопски Легури ДООЕЛ увоз-извоз Скопје MK/T/ 2016/619 25003 

Сојуз на стопански комори на Македонија MK/T/ 2016/1026 25086 

СУТАШ СУТ УРУНЛЕРИ АНОНИМ ШИРКЕТИ MK/T/ 2014/179 25019 

СУТАШ СУТ УРУНЛЕРИ АНОНИМ ШИРКЕТИ MK/T/ 2014/180 25020 

СУТАШ СУТ УРУНЛЕРИ АНОНИМ ШИРКЕТИ MK/T/ 2014/181 25021 

ТД РУДИНЕ ММ ДОО Скопје MK/T/ 2016/1060 25037 

Телесмарт Телеком дооел Скопје MK/T/ 2016/76 
 

Тони Крстески MK/T/ 2016/996 25142 

Трговско друштво за производство, трговија и услуги 

НЕТАМ Драган и др. увоз-извоз ДОО с. Марино 
MK/T/ 2016/1002 25043 

ТРД РАДИО КАНАЛ 77 MK/T/ 2016/926 25156 

ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД Прилеп MK/T/ 2015/1298 24960 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД 

АД Скопје 
MK/T/ 2016/907 25126 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД 

АД Скопје 
MK/T/ 2016/911 25124 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД MK/T/ 2016/912 25125 
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АД Скопје 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД 

АД Скопје 
MK/T/ 2016/914 25127 

Финансиско друштво КРЕДИСИМО ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2016/966 25004 

Финансиско друштво КРЕДИСИМО ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2016/967 25005 

ФИТОФАРМ MK/T/ 2016/1061 25046 

 

ПРОМЕНИ 
(111) 1997 

(732) SYNGENTA CROP PROTECTION, LLC 

410 Swing Road, Greensboro, North Carolina 

27409, US 

 

(111) 8009 

(732) SUNCOR ENERGY INC. 

150-6th Avenue A.W., Calgary, Alberta, 

Canada T2P 3E3, CA 

 

(111) 7934 

(732) SUNCOR ENERGY INC. 

150-6th Avenue A.W., Calgary, Alberta, 

Canada T2P 3E3, CA 

 

(111) 6574 

(732) AEP Industries Inc. 

95 Chwstnut Ridge Road, Montvale, New 

Jersey 07645, US 

 

(111) 9556 

(732) Baxi Heating UK Limited 

Brooks House, Coventry Road, Warwick 

CV34 4LL, GB 

 

(111) 11088 

(732) Cardiome International AG 

Chamerstrasse 176, CH-6300 Zug, CH 

 

(111) 12363 

(732) SAVENCIA SA 

42, rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR 

 

(111) 13833 

(732) SAVENCIA SA 

42, rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR 

 

(111) 13835 

(732) SAVENCIA SA 

42, rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR 

 

(111) 13840 

(732) SAVENCIA SA 

42, rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR 

 

(111) 14089 

(732) SAVENCIA SA 

42, rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR 

 

(111) 14661 

(732) SAVENCIA SA 

42, rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR 

 

(111) 16421 

(732) SAVENCIA SA 

42, rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR 

 

(111) 17346 

(732) SAVENCIA SA 

42, rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR 

 

(111) 21146 

(732) SAVENCIA SA 

42, rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR 

 

(111) 23535 

(732) Viacom Overseas Holdings C.V. 
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Atlas Arena, Asia Building (2nd floor), 

Hoogooddreef 5, 1101 BA, Amsterdam, NL 

 

(111) 23536 

(732) Viacom Overseas Holdings C.V. 

Atlas Arena, Asia Building (2nd floor), 

Hoogooddreef 5, 1101 BA, Amsterdam, NL 

 

 
ПРЕНОС 

 

(111) 5280 

(732) RUBINUM S.A. 

Av. de la Llana, 123 Poligono Industrial "La 

Llana", 08191 Rubi (Barcelona), ES 

 

(111) 11088 

(732) Cardiome Development AG 

Chamerstrasse 176, CH-6300 Zug, CH 

 

(111) 18266 

(732) Valeant Pharmaceuticals Ireland 

3013 Lake Drive, Citywest Business Campus, 

Dublin 24, IE 

 

(111) 23096 

(732) GIP Development 

2-4, rue du Chateau d'Eau, L-3364 

Leudelange, LU 

 

(111) 23097 

(732) GIP Development 

2-4, rue du Chateau d'Eau, L-3364 

Leudelange, LU 

 

(111) 23171 

(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare 

(UK) IP Limited 

980 Great West Road, Brentford, Middlesex, 

TW8 9GS, GB 

 

 

 

ПОНИШTУВАЊЕ 
 
(111) 20448  MK/T/ 2011/426       

(111) 19479  MK/T/ 2011/427       

(111) 19608  MK/T/ 2011/428       

 

ВПИШУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 
 

(111) 8129   MK/T/ 1995/9773      
 

ОБНОВУВАЊА 
 

(111) 1997   (186) 23/08/2026 

 (111) 2556   (186) 31/01/2017 

 (111) 4307   (186) 30/12/2025 

 (111) 2032   (186) 11/11/2025 
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 (111) 2034   (186) 11/11/2025 

 (111) 6208   (186) 13/04/2025 

 (111) 6442   (186) 14/06/2025 

 (111) 6433   (186) 14/06/2025 

 (111) 8009   (186) 22/06/2025 

 (111) 7934   (186) 22/06/2025 

 (111) 6954   (186) 28/08/2025 

 (111) 6574   (186) 20/10/2025 

 (111) 6759   (186) 22/11/2025 

 (111) 7035   (186) 19/04/2016 

 (111) 7354   (186) 10/04/2027 

 (111) 7909   (186) 12/11/2017 

 (111) 14087   (186) 30/03/2025 

 (111) 12620   (186) 08/04/2025 

 (111) 13057   (186) 15/04/2025 

 (111) 13059   (186) 15/04/2025 

 (111) 13053   (186) 15/04/2025 

 (111) 13051   (186) 15/04/2025 

 (111) 13049   (186) 15/04/2025 

 (111) 12754   (186) 15/04/2025 

 (111) 15477   (186) 15/04/2025 

 (111) 15478   (186) 15/04/2025 

 (111) 16288   (186) 27/04/2025 

 (111) 13840   (186) 15/06/2026 

 (111) 13863   (186) 11/08/2016 

 (111) 14661   (186) 09/02/2027 

 (111) 18266   (186) 30/03/2027 
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РЕШЕНИЈА НА ИНДУСТРИСКИ 

ДИЗАЈН 

 
Во согласност со членот 163 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на РМ”, 

бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за индустрискиот 

дизајн. Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80)  

 

 

(11) Регистарски број на документот  

(18) Датум на важење на индустриски дизајн  

(21) Број на пријавата  

(22) Дата на поднесување  

(18) Дата на изложбено, или саемско првенство  

(28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број индустриски дизајни (30) Право на 

првенство: датум, држава, број  

(45) Дата на објавување  

(51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)  

(54) Назив на телото, односно сликата или цртежот  

(55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот  

(57) Назначување на боите или комбинации на бои  

(60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на поранешна СФРЈ (дата на првенство, исправа / 

решение)  

(72) Автор  

(73) Носител на правото  

(74) Застапник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data 
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(11) 803  (45) 31/10/2017 

(21) ID  2016/11 (22) 21/09/2016    

(18) 21/09/2021 

(28)  

(30) 2016-006495  25/03/2016  JP 

(72) Eizo OGURA, (c/o Rengo Co., Ltd., Design Marketing Center Osaka of Nakanoshima Central 

Tower, 2-2-7 Nakanoshima, Kita-ku, Osaka,) 

(73) KYB Corporation 

World Trade Center Bldg., 4-1, Hamamatsu-cho 2-chome, Minato-ku, Tokyo, JP 

(74) БИНСО Д.О.О. Скопје  

ул. Народен Фронт 7/4 1000 Скопје 

(51) 09-03 

(54) КУТИЈА (Box) 
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(11) 804  (45) 31/10/2017 

(21) ID  2016/12 (22) 21/09/2016    

(18) 21/09/2021 

(28)  

(30) 2016-006565  25/03/2016  JP 

(72) Eizo OGURA, (c/o Rengo Co., Ltd., Design Marketing Center Osaka of Nakanoshima Central 

Tower, 2-2-7 Nakanoshima, Kita-ku, Osaka,) 

(73) KYB Corporation 

World Trade Center Bldg., 4-1, Hamamatsu-cho 2-chome, Minato-ku, Tokyo, JP 

(74) БИНСО Д.О.О. Скопје  

ул. Народен Фронт 7/4 1000 Скопје 

(51) 09-03 

(54) КУТИЈА (Box) 
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(11) 799  (45) 31/10/2017 

(21) ID  2016/19 (22) 19/12/2016    

(18) 19/12/2021 

(28)  

(30)  

(72) Vladimir Petrov Dokov (jk.Ilinden, bl.56, entr.A, fl.8, app.22, Sofia) 

(73) Euro Games Technology Ltd., 

4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika, Pancharevo Region, 1151 Sofia,, BG 

(74) Тоневски Драган, адвокат  

бул. Кочо Рацин бр.14/4-13 1000 Скопје 

(51) 14-04 

(54) ГРАФИЧКО КОРИСНИЧКИ ИНТЕРФЕЈСИ 
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(11) 800  (45) 31/10/2017 

(21) ID  2016/20 (22) 19/12/2016    

(18) 19/12/2021 

(28)  

(30)  

(72) Vladimir Petrov Dokov (jk.Ilinden, bl.56, entr.A, fl.8, app.22, Sofia) 

(73) Euro Games Technology Ltd., 

4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika, Pancharevo Region, 1151 Sofia,, BG 

(74) Тоневски Драган, адвокат  

бул. Кочо Рацин бр.14/4-13 1000 Скопје 

(51) 14-04 

(54) ГРАФИЧКО КОРИСНИЧКИ ИНТЕРФЕЈСИ 
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(11) 801  (45) 31/10/2017 

(21) ID  2016/21 (22) 19/12/2016    

(18) 19/12/2021 

(28)  

(30)  

(72) Vladimir Petrov Dokov (jk.Ilinden, bl.56, entr.A, fl.8, app.22, Sofia) 

(73) Euro Games Technology Ltd., 

4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika, Pancharevo Region, 1151 Sofia,, BG 

(74) Тоневски Драган, адвокат  

бул. Кочо Рацин бр.14/4-13 1000 Скопје 

(51) 14-04 

(54) ГРАФИЧКО КОРИСНИЧКИ ИНТЕРФЕЈСИ 
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(11) 802  (45) 31/10/2017 

(21) ID  2017/4  (22) 06/03/2017    

(18) 06/03/2022 

(28)  

(30)  

(72) Шпендим Мисими (с. Долно Палчиште, општ. Боговиње, МК) 

(73) Јасмин Садики 

с. Палатица, опш. Желино, МК, MK 

(74)   

 

(51) 25-01 

(54) ДИСТАНЦЕР 
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ПРЕГЛЕДИ 
ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА 

НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН 
(51) код по меѓународната класификација на индустриски дизајн 
(11) регистарски број на дизајнот 

 

(51) (11) 

14-04 799 

14-04 800 

14-04 801 

09-03 803 

09-03 804 

25-01 802 

 ( 

 
ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕН 

ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН 
(73) носител на правото на индустриски дизајн 
(11) регистарски број на документот 

(21) број на пријавата 

 

(73) (21) (11) 

Euro Games Technology Ltd., MK/I/ 2016/19 799 

Euro Games Technology Ltd., MK/I/ 2016/20 800 

Euro Games Technology Ltd., MK/I/ 2016/21 801 

KYB Corporation MK/I/ 2016/11 803 

KYB Corporation MK/I/ 2016/12 804 

Јасмин Садики MK/I/ 2017/4 802 

 

ОБНОВУВАЊА 
(111) 507    (186) 18/08/2016 
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ЗАСТАПНИЦИ 
 
 

БРИШЕЊЕ 
 

84. ТП  ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ - застапник за индустриска сопственост 
 
ул. “Илинденска”  2/ 13 
1400 Велес 
Република Македонија 
тел. 043 227- 121 
факс: 048 418-142 
Е-маил: botoma@yahoo.com  
              tmladenovski@mt.net.mk 
 
 
 

ПРОМЕНИ 
 
202. Маја Лазаревиќ, адвокат 
 
Ул. Мирослав Крлежа бр. 29/1-1  
1000 Скопје 
Република Македонија 
Е-маил: info@advokatmajalazarevic.mk 
 

mailto:botoma@yahoo.com
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ИСПРАВКИ 
 

ПОВТОРНО ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРИЈАВА  
 

Во Гласник 2/2017 пријавата TM 2016/1220 е објавена со погрешен список на услуги. 

Согласно чл.15 ст.3 од Правилникот за трговска марка пријавата се објавува 

повторно: 

 

(210) TM 2016/1220 (220) 16/12/2016 

(442) 30/04/2017 

 

(731)  Друштво за консалтинг услуги ПРАЕЛЕГАЛ МЕЃУНАРОДЕН КОНСАЛТИНГ ДОО 

Скопје, ул. „Филип Втори Македонски“ бр. 3-106, Соравија, Центар, Скопје, MK  

 

(540) 

 

 
 

(591) бела, црвена, бордо, црна и сива 

(551) индивидуална  

(510, 511)  

кл.35 - огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи 

кл.36 - осигурување, финансиски работи, монетарни работи, работи поврзани за недвижен 

имот 

кл.45 - правни услуги, безбедносни услуги за заштита на имот и лица, лични и оштествени 

услуги што ги даваат на трети лица за задоволување на потребите на поединци. 

 

 
 
 
  
 
 
 
 


