
UDK 347.77  
Република Северна  Македонија 

Republika e Maqedonisë së Veriut 

ISSN 1857-6240 

 

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ 

ENTI SHTETËROR I PRONËSISË INDUSTRIALE 
 

 
 

 
 
 

ГЛАСНИК / BULETINI 
 
 

Скопје / Shkup 

Год. 2022 бр. 5 / Viti 2022 nr. 5  

31 Мај 2022 / 31 Maj 2022 
 

 

 

 

 



Република Северна Македонија / Republika e Maqedonisë së Veriut 

 

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ 

ENTI SHTETËROR I PRONËSISË INDUSTRIALE 
 

UDK 347.77                                                                                                                                                    ISSN 1857-6240 
 
 
 

 
 

ГЛАСНИК / BULETINI 
 
 

Патенти / Patenta 

Трговски марки / Marka Tregtare 

Индустриски дизајн / Disenjo Industriale 

Ознаки на потекло од производите /  

Tregues Gjeografik 

Лиценци / Liçenca 

Застапување / Përfaqësimi juridik 

Скопје / Shkup 

Год. 2022 бр. 5 / Viti 2022 nr. 5 

31 Мај 2022 / 31 Maj 2022 

 

 



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

AD – Андора / Andora 

AE - Здружените Арапски Емирати / 

Emiratet e Bashkuara 

AF – Авганистан / Afganistan 

AG - Антика и Барбуда / Antika dhe 
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EH - Западна Сахара / Saharaja 
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ES – Шпанија / Spanja 

ET – Етиопија / Etiopia 

FI – Финска / Finlanda 
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FK - Фокландски Острови / Ishujt Falkland 

FO - Овчи Острови / Ishujt e Dhenve 

FR – Франција / Franca 
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GB - Велика Британија / Britania e Madhe 

GD – Гранада / Granada 

GE – Грузија / Gruzija 

GH – Гана / Gana 

GI – Гибралтар / Gjibraltari 

GL – Гренланд / Grenlanda 

GM – Гамбија / Gambija 

GN – Гвинеа / Guinea 

GQ - Екваторијална Гвинеа / Guinea e 

Ekuadorit 

GR – Грција / Greqia 

GS - Јужна Џорџија и Острвови на Јужни 

Сендвич /  Xhorxhia Jugore dhe Ishujt 

Sanduiç të Jugut 

GT – Гватемала / Guatemala 

GW - Гвинеа Бисао / Guinea Bisao 

GY – Гвајана / Guajana 

HK - Хонг Конг / Hong Kong 

HN – Хондурас / Honduras 

HR – Хрватска / Kroacia 

HT – Хаити / Haiti 

HU – Унгарија / Hungaria 

ID – Индонезија / Indonezia 

IE – Ирска / Irlanda 

IL – Израел / Izraeli 

IN – Индија / India 

IQ – Ирак / Irak 

IR – Иран / Iran 

IS – Исланд / Islanda 

IT – Италија / Italia 

JM – Јамајка / Xhamajka 

JO – Јордан / Jordani 

JP – Јапонија / Japonia 

KE – Кенија / Kenia 

KG – Киргизија / Kirgizija 

KH – Камбоџа / Kamboxha 

KI – Кирибати / Kiribati 

KM - Коморски Острови / Ishujt e Komorit 

KN - Св. Китис и Невис / Shën Kitis dhe 

Nevis 

KP - Демоктратска Република Кореја / 

Republika Demokrate e Koresë 

KR - Република Кореја / Republika e Koresë 

KW – Кувајт / Kuvajt 

KY - Кајмански Острови / Ishujt Kajman 

KZ – Казакстан / Kazahstan 

LA – Лаос / Laos 

LB – Либан / Liban 

LC - Света Луција / Shën Lucia 

LI – Лихтенштајн / Lihtenshtajn 

LK - Шри Ланка / Shri Lanka 

LR – Либерија / Liberia 

LS – Лесото / Lesoto 

LT – Литванија / Lituania 

LU – Луксермбург / Luksemburg 

LV – Латвија / Letonia 

LY – Либија / Libia 

MA – Мароко / Maroko 

MC – Монако / Monako 

MD – Молдавија / Moldavia 

ME - Црна Гора / Mali I Zi 

MG – Мадагаскар / Madagaskar 

MK –Северна Македонија / Maqedonia e 

Veriut 

ML – Мали / Mali 

MM – Бурма / Burma 

MN – Монголија / Mongolia 

MO – Макао / Makao 

MP - Северни Маријански Острови / Ishujt 

Mariane Veriore 

MR – Мавританија / Mavritania 

MS – Монсерато / Monserator 

MT – Малта / MAlta 

MU – Маурициус / Mauricius 

MV – Малдиви / Maldive 

MW – Малави / Malavi 

MX – Мексико / Meksika 

MY – Малезија / Malajzia 

MZ – Мозамбик / Mozambik 

NA – Намибија / Namibia 

NE – Нигер / Niger 

NG – Нигерија / Nigeria 

NI – Никарагва / Nikaragua 

NL – Холандија / Hollanda 

NO – Норвешка / Norvegjia 

NP – Непал / Nepal 

NR – Неру / Neru 

NZ - Нов Зеланд / Zelanda e Re 

OM – Оман / Oman 

PA – Панама / Panama 

PE – Перу / Peru 

PG - Нова Гвинеа / Guinea e Re 

PH – Филипини / Filipine 

PK – Пакистан / Pakistan 

PL – Полска / Polonia 

PR – Порторико / Portoriko 

PT – Португалија / Portugalia 

PY – Парагвај / Paraguaj 

QA – Катар / Katar 

RO – Романија / Rumania 

RS – Србија / Srbia 

RU - Руска Федерација / Federata Ruse 

RW – Руанда / Ruanda 

SA - Саудиска Арабија / Arabia Saudite 

SB - Соломонски Острови / Ishujt Solomon 

SC - Сејшелски Острови / Ishujt Sejsheles 

SD – Судан / Sudan 

SE – Шведска / Suedia 

SG – Сингапур / Singapor 

SH - Света Елена / Shën Elena 

SI – Словенија / Sllovenia 

SK – Словачка / Sllovakia 

SL - Сиера Леоне / Siera Leone 

SM - Сан Марино / San Marino 

SN – Сенегал / Senegal 

SO – Сомлија / Somlija 

SR – Суринам / Surinam 

ST - Сао Томе и Принципе / Sao Tome dhe 

Principe 

SV – Салвадор / Salvador 

SY – Сирија / Siria 

SZ – Свазиланд / Svaziland 

TC – Турки / Turki 

TD – Чад / Cad 

TG – Того / Togo 

TH – Тајланд / Tajlanda 

TJ – Таџикистан / Taxhikistan 

TM – Туркменија / Turkmenistan 

TN – Тунис / Tunis 

TO – Тонга / Tonga 

TP - Источни Тимор / Timori Lindor 

TR – Турција / Turqia 

TT - Тринидад и Тобаго / Trinidad dhe 

Tobago 

TV – Тувалу / Tuvalu 

TW – Тајван / Tajvan 

TZ – Танзанија / Tanzania 

UA – Украина / Ukraina 

UG – Уганда / Uganda 

US - Соединети Американски Држави / 

Shtetet e Bashkuara të Amerikës 

UY – Уругвај / Uruguaj 

UZ – Узбекистан / Uzbekistan 

VA – Ватикан / Vatikan 

VC - Св. Винсент и Гренадин / Shën 

Vinsent dhe Grenadin 

VE – Венецуела / Venecuela 

VG - Британски Девствени Острови / Ishujt 

e Virgjër Britanik 

VN – Виетнам / Vietnam 

VU – Вануату / Vanuatu 

WS – Самоа / Samoa 

YE – Јемен / Jemen 

ZA - Јужноафричка Република / Republika 

Jugoafrikane 

ZM – Замбија / Zambia 

ZR – Заир / Zair 

ZW – Зимбабве / Zimbaba

 

                       КОДОВИ НА МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ / KODET E ORGANIZATAVE NDËRKOMBËTARE 

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

Industriale (ORAPI) 

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

EA -  Евроазиска патентна организација / Organizata e Patentave të Euroazisë 

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

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

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

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

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

GC -  Кооперативен совет на арапски земји во Заливот / Këshilli Bashkëpunues i Vendeve Arabe në Gjirin 
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Патенти / Patentat Гласник/ Buletini Бр./Nr.  5/2022 - 31/05/2022  
 

СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ / 

SHPALLJE ZYRTARE 
 

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД 

ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ / SHPALLJA NUL E VENDIMIT PЁR NJOHJE E TЁ 

DREJTAVE TЁ PRONЁSISЁ INDUSTRIALE 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

Industriale për njohjen e asaj të drejte. 

 

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

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

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

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

përputhje me nenin 276 paragrafi (1) të Ligjit. 

 

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

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

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

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

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

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

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

mëvonshme. 
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Патенти / Patentat Гласник/ Buletini Бр./Nr.  5/2022 - 31/05/2022  
 

ПАТЕНТИ / PATENTAT 

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

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

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

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

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

dhënat nga vendimi për njohjen e patentës. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

është paguar tarifa e paraparë. 
 

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

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

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

në INID. 
 

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

(13) Вид на документот / Lloji i dokumentit: 

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

А2-дополнителен патент/patentë shtesë 

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

patentën evropjanë  

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

patente evropiane me pretendime të modifikuara 

 

(21) Број на пријавата / Numri i aplikimit 

(22) Датум на поднесувањето / Data e depozitimit 

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

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

(45) Дата на објавување / Data e publikimit 

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

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

Patentave (KNP) 
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Патенти / Patentat Гласник/ Buletini Бр./Nr.  5/2022 - 31/05/2022  
 

(54) Назив на пронајдокот / Titulli i shpikjes 

(56) Цитирани документи / Dokumente të cituara 

(57) Апстракт или патентно барање / Abstrakti ose pretendimi 

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

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

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

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

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

(72) Пронајдувач (и) / Shpikës (it) 

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

(74) Застапник / Përfaqësues 

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

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

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

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

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

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

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

patentës evropiane (data e njohjes, numri i buletinit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

____________________ 

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

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  5/2022 - 31/05/2022 

(51)  F 04D 17/16, F 04D 29/70, F 24F 13/28, F 

24F 3/16  

(11)  12353   (13) А 

(21)  2019/466   (22) 29/05/2019 

(45) 31/05/2022 

(30)  П/2019/466  29/05/2019  MK 

(73)  САЗДОВ,Драганчо ул.Јан Хус15, 1000 

Скопје, MK 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72) Саздов Драганчо 

(54)  ПРОЧИСТУВАЧ НА ВОЗДУХ СО 

ВЕНТИЛАТОР БЕЗ ПЕРКИ 

(57)  Прочистувач на воздух без перки на 

вентилатор кој се состои од куќиште, во кое е 

сместен вентилатор составен од предна 

страна (1.2), филтери за третман на воздух 

(1.3), (1.4), задна страна (1.14), странична 

обвивка (1.11), соодветно погонување од 

мотор (1.16) поставен во сопствено куќиште 

(1.17). Вентилаторот е изведен со неколку 

концентрични дискови на чии страни 

радијално се поставени отвори и поставени 

на растојание и при ротација вршат 

пренесување на воздух од централниот дел 

кон периферијата на вентилаторот. 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  5/2022 - 31/05/2022 
 

(51)  A 61K 36/00  

(11)  12354   (13) А 

(21)  2021/139   (22) 18/02/2021 

(45) 31/05/2022 

(30)  П- 2021/139  18/02/2021  MK 

(73)  Јованов Драган Ул.Бул.Трета 

Македонска бригада бр.41-4/25 1000 

Скопје, MK 

(54)  Агрофито тоник со атомска 

апсорпција на макро и микро елементарно 

дејство и особини на делови од 

лековитите растенија корен и цвет од 

бела детелина ,лист и кора  од 

орев,македонски даб и корен од босилок 

со специфични гео-климатски и почвени 

услови од одредена територија за 

подобрување на здравјето кај пациентите 

од Мултиплекс склероза 

(57)   
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  5/2022 - 31/05/2022 
 

(51)  B 65D 39/00  

(11)  12358   (13) А 

(21)  2021/282   (22) 05/04/2021 

(45) 31/05/2022 

(73)  Ѓорѓи Ристе Кукутанов Ул.1-ви Мај 

бр.3/1, Радовиш , MK 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  

(54)  ОТВАРАЧ И ПОСТАПКА ЗА 

РАКУВАЊЕ СО ОТВАРАЧ КОЈ ВРШИ 

ИЗВЛЕКУВАЊЕ НА ПЛУТЕН ЗАТВОРАЧ 

КОЈ Е ПРЕТХОДНО ИНСТАЛИРАН НА 

ВИНСКО ШИШЕ 

(57)  Отворач и постапка за ракување со 

отворач кој врши извлекување на плутен 

затворач кој е претходно инсталиран на 

винско шише којшто се состои од 

префабрикуван елемент со отвор на 

централната оска во кои навлегува иноксна 

завртка со што се создава финалниот изглед 

на отворачот кои што понатаму се вметнува 

во еден дел на плутениот затворач од 

шишето пришто се создава цврста врска 

помеѓу отворачот и плутениот затворач за да 

понатаму со примена на сила со помош на 

рака се врши извлекување на отворачот кои 

поради цврстата врска помеѓу завртката и 

плутениот затворач истовремено ќе го 

извлече и плутениот затворач од грлото на 

шишето. 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  5/2022 - 31/05/2022 
 

(11)  12365   (13) А 

(21)  2021/347   (22) 27/04/2021 

(45) 31/05/2022 

(73)  ЗАВАР КОМПАНИ ДОО Скопје; 

ГРНАРОВ,Павле and НАУМОВСКА 

ГРНАРОВА,Марта 

Ул.Благоја Стeвковски бб, 1000 Скопје, 

MK; ул.Димитрие Чуповски 21-7, 1000 

Скопје, MK and ул.Димитрие Чуповски 21-

7, 1000 Скопје, MK 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72) Захариев Игор; ГРНАРОВ,Павле and 

НАУМОВСКА ГРНАРОВА,Марта 

(54)  МОБИЛЕН МИКСЕР ЗА 

ДИСОЛВИРАЊЕ ПОД ВАКУУМ ИЛИ 

ПРИТИСОК СО ВАРИЈАБИЛНА 

ТЕМПЕРАТУРА НА ТЕЧНИ ИЛИ 

ПОЛУТЕЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕПАРАТИ 

(57)  Мобилен миксер кој што служи за 

изведување на сите чекори од комплетна 

процедура за дисолвирање под вакуум или 

притисок со варијабилна температура на 

течни или полутечни медицински препарати. 

Миксерот овоможува изведба на сите чекори 

за добивање на медицински препарати само 

во една единствена машинска целина со што 

тоа отпаѓа потребата за ангажирање на 

повеќе машини и уреди за изведба на 

посебните чекори од наведената постапка. 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  5/2022 - 31/05/2022 
 

(51)  H 01R 33/00, G 05F 5/00, F 24F 11/00  

(11)  12376   (13) А 

(21)  2021/355   (22) 28/04/2021 

(45) 31/05/2022 

(30)  П 2021/355  28/04/2021  MK 

(73)  Инжинеринг ДАСС ДОО Охрид 

с.Косел бб, ПБ 143,6000,Охрид, MK 

(74)    

(72) Андреј Трповски 

(54)  ТРОПОЛЕН РАСТАВУВАЧ ЗА 

МОЌНОСТ ЗА ВНАТРЕШНА МОНТАЖА-ТКЛ 

(57)   

Трополни раставувачи за моќност за 
внатрешна монтажа - ТКЛ на ефикасен и 
еколошки начин го неутрализираат 
електричниот лак. При сигнализација на 
проблем, раставувачите преку погонскиот 

систем се активира комората. Се испуштаат 
нетоксични гасови, кои го неутрализираат 
лакот во моментот на неговото настанување 
и оневозможуваат создавање на пламен. 
Раставувачите имаат мали димензии, лесни 
се благодарение на употребата на 
композитни изолатори. Ефикасноста на 
комората и компактноста, овозможуваат 
нивно вградување во мини ќелии. 

Раставувачите имаат 4 основни 
конструктивни изведби и имаат можност за 
надоградба на согласно намената и 
потребите на клиентите. 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  5/2022 - 31/05/2022 
 

(51)  H 02B 13/00  

(11)  12377   (13) А 

(21)  2021/356   (22) 28/04/2021 

(45) 31/05/2022 

(30)  П 2021/356  28/04/2021  MK 

(73)  Инжинеринг ДАСС ДОО Охрид 

с.Косел бб, ПБ 143,6000,Охрид, MK 

 (72) Андреј Трповски 

(54)  ТРОПОЛЕН РАСТАВУВАЧ ЗА 

МОЌНОСТ ЗА НАДВОРЕШНА МОНТАЖА-

РНО 

(57)   

Трополни раставувачи за моќност за 
надворешна монтажа - РНО е направен од 
полесни, поекономични и поодржливи 
материјали кои овозможуваат намалување 
на тежината и на димензиите од околу 30%, 
што дирекно влијае и намапувањето на 
трошоците. Наместо процес на заварување, 

раставувачот се изработува со штрафење на 
поцинковани елементи, што го намалува 
импринтот на животната средина во 
производството. 

Електричниот лак се неутрапизира на 
ефикасен и еколошки начин. При (рачна или 
автоматска) сигнализација на проблем, се 
активира комората. Се испуштаат нетоксични 
гасови, кои го неутрализираат лакот во 
моментот на неговото настанување и 
оневозможуваат создавање на пламен. 

Раставувачите имаат можност да бидат 
прилагодени согласно потребите на 
клиентите. 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  5/2022 - 31/05/2022 
 

ПРЕНОС / BARTJE 
 

(11) 7334 

(73) Qualcomm Atheros,Inc. 1700 Technology Drive ,San Jose, California 95110, US 

 

(11) 8762 

(73) HULKA S.r.I. Viale della Scienza,26, 45100 Rovigo RO, IT 

 

(11) 9400 

(73) HULKA S.r.I. Viale della Scienza,26, 45100 Rovigo RO, IT 

 

(11) 10112 

(73) HULKA S.r.I. Viale della Scienza,26, 45100 Rovigo RO, IT 

 

(11) 11035 

(73) HULKA S.r.I. Viale della Scienza,26, 45100 Rovigo RO, IT 

 

(11) 11800 

(73) HULKA S.r.I. Viale della Scienza,26, 45100 Rovigo RO, IT 

 

(11) 10880 

(73) HULKA S.r.I. Viale della Scienza,26, 45100 Rovigo RO, IT 

 

(11) 11228 

(73) HULKA S.r.I. Viale della Scienza,26, 45100 Rovigo RO, IT 

 

(11) 11816 

(73) HULKA S.r.I. Viale della Scienza,26, 45100 Rovigo RO, IT 

 

(11) 11422 

(73) TS Conductor Corp. 15272 Newsboy Cir.,Huntington Beach,CA 92649, US 

 

(11) 12015 

(73) Levidian Nanosystems Limited 17 Mercers Row,Cambridge,Cambridgeshire CB5 8HY, 

UK 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  5/2022 - 31/05/2022 
 

ПРОМЕНИ / NDRYSHIME 
 

(11) 9538 

(73) Lifezone Limited Commerce House 1 Boweing Road Ramsey IM8 2LQ Isle of Man, MU 

 

 

 

ПРЕСТАНОК / NDËRPRERJE 
 

(11) 1942 

(73) Pfizer Products Incorporated Eastern Point Road, Groton, CT 06340, US 

 

(11) 1970 

(73) MOLTENI THERAPEUTICS S.R.L. Via Barontini 8- Localita Granatieri 50018 Scandicci 

(Provience of Firenza), IT 

 

(11) 2211 

(73) Sara Lee/DE N.V. Keulsekade 143  3532 AA Utrecht, NL 

 

(11) 2210 

(73) Sherwood Services AG Bahnhofstrasse 29  8201 Schaffhausen, CH 

 

(11) 2569 

(73) ERASMUS UNIVERSITY MEDICAL CENTER ROTTERDAM , Dr.Molerwaterplein 50  3015 

GE Rotterdam, NL 

 

(11) 2482 

(73) Superfos Packaging  A/S Stubbeled 2, 2950 Vedbaek, DK 

 

(11) 2627 

(73) ELI LILLY AND COMPANY Lilly Corporate Center,  Indianapolis, IN 46285, US 

 

(11) 2975 

(73) Bristol-Myers Squibb Company Lawrenceville-Princeton Road  Princeton  NJ 08543-

4000, US 

 

(11) 2910 

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

 

(11) 2957 

(73) Celli, Roberto Via Zurigo, 61  47900 Rimini, IT 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  5/2022 - 31/05/2022 
 

(11) 3072 

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

 

(11) 3507 

(73) AstraZeneca AB 151 85 Sodertalje , SE 

 

(11) 3149 

(73) FIT Biotech Oy Biokatu 8, 33250 Tampere, FI 

 

(11) 3484 

(73) ZymoGenetics, Inc. 1201 Eastlake Avenue East, Seattle, WA 98102, US 

 

(11) 3685 

(73) YEDA RESEARCH AND DEVELOPMENT CO., LTD. The Weizmann Institute of Science, 

P.O.Box 95  76100 Rehovot, IL 

 

(11) 3828 

(73) Shire International Licensing B.V. Strawinskylaan 847  1077 XX Amsterdam, NL 

 

(11) 4463 

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

 

(11) 4146 

(73) ZymoGenetics, Inc. Seattle, Washington 98102, US 

 

(11) 5580 

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

 

(11) 5540 

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

 

(11) 5888 

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

 

(11) 7416 

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

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  5/2022 - 31/05/2022 
 

(51)  A 61K 31/445, A 61K 38/47, A 61P 3/00  

(11)  12359   (13) Т1 

(21)  2021/190   (22) 03/03/2021 

(45) 31/05/2022 

(30)  US201261642311P  03/05/2012  US; 

US201261664011P  25/06/2012  US; 

US201261697179P  05/09/2012  US; 

US201261749132P  04/01/2013  US and 

US201361749234P  04/01/2013  US 

(96)  02/05/2013 EPA13785028.5 

(97)  09/12/2020 EP2844279 

(73)  Amicus Therapeutics, Inc. 1 Cedar Brook 

Drive, Cranbury, NJ 08512, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  GREENE, Douglas, Stuart and VALENZANO, 

Kenneth, Joseph 

(54)  РЕЖИМИ НА ДОЗИРАЊЕ ЗА 

ТРЕТМАНОТ НА ПОМПЕОВА БОЛЕСТ 

(57)  1  1-Деоксинојиримицин (1-DNJ), n-бутил 

деоксинојиримицин (NB-DNJ), или 

фармацевтски прифатлива сол на истите и 

ефективна количина од ензим-заменска 

терапија на човечка рекомбинантна киселина α-

глукозидаза за употреба во метода за 

третманот на Помпеова болест во човечки 

субјект; назначено со тоа, што: 

1-DNJ-от, NB-DNJ-от, или фармацевтски 

прифатливата сол на истите се администрира 

во количина од 250 mg или 600 mg и се 

администрира од 4 часа пред, до непосредно 

пред администрацијата на ензим-заменската 

терапија на човечка рекомбинантна киселина α-

глукозидаза. 

има уште 11 патентни барања 

 

(51)  C 07D 239/80, C 07D 487/10, C 07D 487/04, 

C 07D 471/08, C 07D 471/04, C 07D 417/04, C 

07D 403/04, C 07D 401/04, C 07D 513/04, C 07D 

275/04, A 61K 31/519, A 61K 31/517, A 61K 

31/4985, A 61K 31/498, A 61K 31/437, A 61K 

31/429, A 61K 31/428, A 61P 35/00  

(11)  12352   (13) Т1 

(21)  2021/828   (22) 19/10/2021 

(45) 31/05/2022 

(30)  US201662438334P  22/12/2016  US 

(96)  21/12/2017 EP17832646.8 

(97)  11/08/2021 EP3558955 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  5/2022 - 31/05/2022 

(73)  Amgen Inc. One Amgen Center Drive 

Thousand Oaks, California 91320-1799 , US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  KOPECKY, David John; CEE, Victor J.; 

LOPEZ, Patricia; LANMAN, Brian Alan; 

PICKRELL, Alexander J.; REED, Anthony B.; 

YANG, Kevin C.; WANG, Hui-Ling;  ASHTON, 

Kate;  BOOKER, Shon and TEGLEY, Christopher 

M. 

(54)  БЕНЗИСОТИАЗОЛ,ИЗОТИАСОЛО[3,4-

B]ПИРИДИН,ХИНАЗОЛИН,ФТАЛАЗИН,ПИРИД

О[2.3-D]ПИРИДАЗИН И ПИРИДО[2,3-

D]ПИРИМИДИН ДЕРИВАТИ КАКО KRAS G12 

ИНХИБИТОРИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ КАНЦЕР НА 

БЕЛИТЕ ДРОБОВИ,ПАНКРЕАСОТ ИЛИ 

ДЕБЕЛОТО ЦРЕВО 

(57)  1  1. Соединение што има структура 

со формулата (II) 

                        

назначено со тоа, што 

E1 и E2 се секое независно N или CR1; 

J е N, NR10, или CR10; 

M е N, NR13, или CR13; 

 е единечна или двојна врска како што е 

неопходно за да му ја даде на секој атом 

неговата нормална валентност; 

R1 е независно H, хидрокси, C1-6алкил, C1-

4халоалкил, C1-4алкокси, NH-C1-4алкил, N(C1-

4алкил)2, циано, или хало; 

R2 е хало, C1-6алкил, C1-6халоалкил, OR', 

N(R')2, C2-3алкенил, C2-3алкинил, C0-

3алкилен-C3-14циклоалкил, C0-3алкилен-C2-

14хетероциклоалкил, арил, хетероарил, C0-

3алкилен-C6-14арил, или C0-3алкилен-C2-

14хетероарил, и секое R' е независно H, C1-

6алкил, C1-6халоалкил, C3-14циклоалкил, C2-

14хетероциклоалкил, C2-3алкенил, C2-

3алкинил, арил, или хетероарил, или два R' 

супституенти, заедно со атомот на азот на кој 

тие се прикачени, формираат 3-7-член прстен; 

R3 е хало, C1-3алкил, C1-2халоалкил, C1-

3алкокси, C3-4циклоалкил, C2-

14хетероциклоалкил, C2-3 алкенил, C2-

3алкинил, арил, или хетероарил; 

R4 е 

  

  

прстен A е моноцикличен 4-7 член прстен или 

бицикличен, премостен, фузиран, или спиро 6-

11 член прстен, каде што прстен A е 

опционално супституиран со еден до три 

супституенти селектирани од алкил, алкенил, 

алкинил, хидроксиалкил, карбоксилна киселина 

или естер, халоалкил, алкиламин, C(O)NH2, 

оксо, хало, циано и изоциано; 

L е врска, C1-6алкилен, -O-C0-5алкилен, -S-C0-

5алкилен, или -NH-C0-5 алкилен, и за C2-

6алкилен, -O-C2-5алкилен, -S-C2-5алкилен, и 

NH-C2-5 алкилен, еден атом на јаглерод од 

алкилен групата може опционално да биде 

заменет со O, S, или NH; 

R4' е H, C1-8алкил, C2-8алкинил, C1-6алкилен-

O-C1-4алкил, C1-6алкилен-OH, C1-6 халоалкил, 

циклоалкил, хетероциклоалкил, C0-3алкилен-

C3-14циклоалкил, C0-3алкилен-C2-14 

хетероциклоалкил, арил, хетероарил, C0-

3алкилен-C6-14арил, или селектирани од 
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R5 и R6 се секое  независно H, хало, C1-

6алкил, C2-6алкинил, C1-6алкилен-O-C1-

4алкил, C1-6алкилен-OH, C1-6халоалкил, C1-

6алкиленамин, C0-6 алкилен-амид, C0-

3алкилен-C(O)OH, C0-3алкилен-C(O)OC1-

4алкил, C1-6алкилен-O-арил, C0-3алкилен-

C(O)C1-4алкилен-OH, циклоалкил, 

хетероциклоалкил, арил, хетероарил, C0-

3алкилен-C3-14циклоалкил, C0-3алкилен-C2-

14хетероциклоалкил, C0-3алкилен-C6-14арил, 

C0-3алкилен-C2-14хетероарил, или циано, или 

R5 и R6, заедно со атомите на кои тие се 

прикачени, формираат 4-6 член прстен; 

R7 е H или C1-8алкил, или R7 и R5, заедно со 

атомите на кои тие се прикачени, формираат 4-

6 член прстен; 

Q е CR8R9, C=CR8R9, C=O, C=S, или C=NR8; 

R8 и R9 се секое  независно H, C1-3алкил, 

хидрокси, C1-3алкокси, циано, нитро, или C3-

6циклоалкил, или R8 и R9, земени заедно со 

атомот на јаглерод на кој тие се прикачени, 

може да формираат 3-6 член прстен; 

R10 е C1-8алкил, C0-3алкилен-C6-14арил, C0-

3алкилен-C3-14хетероарил, C0-3алкилен-C3-

14циклоалкил, C0-3алкилен-C2-

14хетероциклоалкил, C1-6алкокси, O-C0-

3алкилен-C6-14арил, O-C0-3алкилен-C3-

14хетероарил, O-C0-3алкилен-C3-

14циклоалкил, O-C0-3алкилен-C2-

14хетероциклоалкил, NH-C1-8алкил, N(C1-

8алкил)2, NH-C0-3алкилен-C6-14арил, NH-C0-

3алкилен-C2-14хетероарил, NH-C0-3алкилен-

C3-14циклоалкил, NH-C0-3 алкилен-C2-

14хетероциклоалкил, хало, циано, или C1-

6алкилен-амин; и 

R13 е C1-6алкил, C1-6халоалкил, C1-

6алкиленамин, или C3-14циклоалкил; или 

фармацевтски прифатлива сол на истото, 

под услов да 

(1) кога J е NR10, M е N или CR13; 

(2) кога M е NR13, J е N или CR10; 

(3) кога J е CR10, M е N или NR13; и 

(4) кога M е CR13, J е N или NR10 

каде што алкил, алкилен алкенил, алкинил, 

алкокси половина е опционално супституирана 

со еден или повеќе супституенти независно 

селектирани од хало, трифлуорометил, 

трифлуорометокси, хидрокси, алкокси, нитро, 

циано, алкиламино, C1-8алкил, C2-8алкенил, 

C2-8алкинил, -NC, амино, - CO2H, -CO2C1-

C8алкил, -OCOC1-Csалкил, C3-C10 

циклоалкил, C3-C10хетероциклоалкил, C5-

C10арил, и C5-C10хетероарил; 

арил половина е опционално супституирана со 

еден или повеќе супституенти независно 

селектирани од хало, C1-8алкил, C2-8алкенил, 

C2-8алкинил, -CF3, -OCF3, -NO2, -CN, -NC, -OH, 

алкокси, амино, -CO2H, -CO2C1-C8алкил, -

OCOC1-Csалкил, C3-C10 циклоалкил, C3-

C10хетероциклоалкил, C5-C10арил, и C5-

C10хетероарил; 

a хетероарил, циклоалкил, или 

хетероциклоалкил половина е опционално 

супституирана со еден или повеќе супституенти 

независно селектирани од хало, C1-8алкил, C2-

8алкенил, C2-8алкинил, -OCF3, -NO2, -CN, -NC, 

-OH, алкокси, амино, -CO2H, -CO2C1-C8алкил, -

OCOC1-C8алкил, C3-C10циклоалкил, C3-

C10хетероциклоалкил, C5-C10арил, и C5-

C10хетероарил. 

има уште 10 патентни барања 

 

(51)  A 61B 1/04, A 61B 1/273, A 61B 1/313, A 

61B 17/00, A 61B 17/04, A 61B 17/064, A 61B 

17/068, A 61B 17/34, A 61B 17/32, A 61B 17/08, 

A 61B 17/30, A 61F 5/00, A 61F 2/04, A 61N 1/36 
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(11)  12368   (13) Т1 

(21)  2021/829   (22) 19/10/2021 

(45) 31/05/2022 

(30)  SE0802138  10/10/2008  SE and US6719P  

29/01/2008  US 

(96)  29/01/2009 EP0976258.2 

(97)  04/08/2021 EP2240135 

(73)  Implantica Patent Ltd. Ideon Science Park 

223 70 Lund, SE 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  FORSELL, Peter 

(54)  АПАРАТ ЗА ТРЕТМАН НА ГОЈАЗНОСТ И 

РЕФЛУКСНА БОЛЕСТ 

(57)  1  Апарат за третман на гојазност и 

рефлуксна болест кај гојазен пациент кој има 

желудник со празнина за храна, апаратот 

опфаќа: 

имплантирачки уред за ограничување на 

движењето (10) прилагоден да биде барем 

делумно инвагиран до ѕидот на фундусот на 

желудникот на пациентот (16) и има 

надворешна површина која вклучува 

биокомпатибилен материјал, при што 

значителен дел од надворешната површина на 

уредот за ограничување на движењето е 

прилагоден да лежи на ѕидот на желудникот, 

без да го повреди последниов, во положба 

помеѓу дијафрагмата на пациентот (18) и барем 

дел од долниот дел од инвагираниот ѕид на 

фундусот на желудникот, така што движењето 

на залистокот на кардијата на желудникот на 

пациентот кон дијафрагмата на пациентот е 

ограничено, кога се инвагира уредот за 

ограничување на движењето, за да се спречи 

кардијата (14) да се лизне низ отворот на 

дијафрагмата на пациентот (18а) во градниот 

кош на пациентот, како и за да се одржи 

потпорниот притисок врз сфинктерот на 

кардијата на пациентот (14), извршен од 

абдоменот на пациентот, уредот за 

ограничување на движењето има големина од 

најмалку 125 mm3 и обем од најмалку 15 mm 

кога се имплантира, и се карактеризира со тоа 

што дополнително опфаќа најмалку еден уред 

за полнење волумен (310) со максимален обем 

од најмалку 30 милиметри и е прилагоден да 

биде инвагиран од дел од ѕидот на желудникот 

на пациентот и има надворешна површина која 

вклучува биокомпатибилен материјал, при што 

уредот за полнење на волуменот е прилагоден 

да се постави така да  надворешната површина 

лежи на ѕидот на желудникот, така што 

волуменот на празнината за храна се намалува 

за големина на волумен што значително го 

надминува волуменот на уредот за полнење 

волумен, кога е имплантиран.  

има уште 17 патентни барања 
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(51)  A 61K 35/16, A 61P 35/00, A 61P 25/28  

(11)  12369   (13) Т1 

(21)  2021/830   (22) 19/10/2021 

(45) 31/05/2022 

(30)  US201662376529P  18/08/2016  US and 

US201662412258P  24/10/2016  US 

(96)  27/04/2017 EP17841780.4 

(97)  25/08/2021 EP3484502 

(73)  Alkahest, Inc. 125 Shoreway Road, Suite D 

San Carlos, CA 94070, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  DANG, Vu; BELL, David; GALLAGER, Ian; 

BRAITHWAITE, Steven P.; MINAMI, S. Sakura; 

MCCRACKEN, Joe and NIKOLICH, Karoly 

(54)  ФРАКЦИИ ОД КРВНА ПЛАЗМА ЗА 

ЛЕКУВАЊЕ НА КОГНИТИВНИ НАРУШУВАЊА 

ПОВРЗАНИ СО СТАРЕЕЊЕ  

(57)  1  Плазма протеински фракции (ППФ) за 

употреба во лекување на когнитивно 

нарушување поврзано со возраст, кадешто 

ефективната количина на ППФ е 

администрирана кај субјект дијагностициран со 

когнитивно нарушување поврзано со возраст, 

кадешто ППФ има вкупна содржина на протеин 

од барем 95% албумин, не повеќе од 17% 

глобулини и други плазма протеини и не повеќе 

од 1% гама глобулин, кадешто споменатиот 

ППФ е добиен од човечка плазма. 

има уште 5 патентни барања 
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(51)  A 61B 17/00, A 61F 5/00, A 61N 1/36, A 61N 

1/372  

(11)  12370   (13) Т1 

(21)  2021/832   (22) 20/10/2021 

(45) 31/05/2022 

(30)  PCT/SE2009/000046  29/01/2009  SE; 

PCT/SE2009/000047  29/01/2009  SE; 

PCT/SE2009/000048  29/01/2009  SE; 

PCT/SE2009/000049  29/01/2009  SE; 

PCT/SE2009/000052  29/01/2009  SE; 

PCT/SE2009/000452  12/10/2009  SE; 

PCT/SE2009/051156  12/10/2009  SE; 

SE0901007  17/07/2009  SE and SE0901027  

24/07/2009  SE 

(96)  29/01/2010 EP10736096.8 

(97)  04/08/2021 EP2405869 

(73)  Implantica Patent Ltd. Ideon Science Park 

223 70 Lund, SE 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  FORSELL, Peter 

(54)  ТРЕТМАН НА ГОЈАЗНОСТ 

(57)  1  Апарат за третман на гојазност кај 

гојазни пациенти, апаратот опфаќа: 

прв уред за полнење на волумен (10б); и 

втор уред за полнење на волумен (10в); 

се карактеризира со тоа што  

првиот уред за полнење на волумен опфаќа 

прв дел за поврзување (10д), а вториот уред за 

полнење на волумен опфаќа втор дел за 

поврзување (10д), првиот дел за поврзување и 

вториот дел за поврзување се конфигурирани 

да бидат меѓусебно поврзани за да формираат 

комбиниран уред за полнење на волумен 

прилагоден да биде целосно вграден во ѕидот 

на желудникот (12а) на пациентот,  

при што комбинираниот уред за полнење на 

волумен е адаптиран да биде поставен на 

надворешната страна на ѕидот на желудникот 

за да се намали волуменот на празнината за 

храна за волумен што значително го надминува 

волуменот на споменатиот комбиниран уред за 

полнење на волумен. 

има уште 14 патентни барања 
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(51)  C 07D 401/04, A 61K 31/465, A 61P 25/34 

(11)  12371   (13) Т1 

(21)  2021/833   (22) 20/10/2021 

(45) 31/05/2022 

(30)  EP17210187  22/12/2017  EP 

(96)  18/12/2018 EP18816110.3 

(97)  13/10/2021 EP378215 

(73)  Siegfried AG and Contraf-Nicotex-Tobacco 

GmbH Untere Brühlstrasse 4 4800 Zofingen, CH 

and Herbststraße 8 74072 Heilbronn, 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)  WEBER, Beat; LOTHSCHÜTZ, Christian and 

PAN, Ben 

(54)  ПОСТАПКА ВО ЕДЕН САД ЗА 

ПОДГОТОВКА НА РАЦЕМСКИ НИКОТИН СО 

РЕАКЦИЈА НА ЕТИЛ НИКОТИНАТ СО N-

ВИНИЛПИРОЛИДОН ВО ПРИСУСТВО НА 

НАТРИУМ ЕТАНОЛАТ ИЛИ КАЛИУМ 

ЕТАНОЛАТ ИЛИ НИВНИ МЕШАВИНИ 

(57)  1  Метод за подготовка на соединение од 

Формула I-a, кое опфаќа 

  

(i) реакција на етил никотинат и N-

винилпиролидон во присуство на база на 

алкохолат на 3-никотиноил-1-винилпиролидин-

2-он; 

(ii) реакција на 3-никотиноил-1-

винилпиролидин-2-он со киселина на миосмин; 

(iii) редуцирање на миосмин до норникотин со 

помош на средство за редукција; и 

(iv) метилација на норникотин за да се добие 

соединение со формула la, 

каде што базата на алкохолат во чекор (i) е 

алкохолат на алкален метал избран од натриум 

етанолат, калиум етанолат и нивни мешавини, 

и  

при што методот се изведува во постапка на 

еден сад. 

има уште 11 патентни барања 
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(11)  12372   (13) Т1 

(21)  2021/834   (22) 20/10/2021 

(45) 31/05/2022 

(30)  US341875  22/12/2008  US 

(96)  09/12/2009 EP09178452.0 

(97)  04/08/2021 EP2199143 

(73)  General Electric Company 1 River Road 

Schenectady, NY 12345, 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)  Littrell, Nathan Bowman 

(54)  Систем и метод за полнење и наплата 

на електрични возила со помош на безжична 

комуникациска услуга за возила 

 

(57)  1  Систем за полнење возило за полнење 

електрично возило (102), споменатиот систем 

вклучува: 

станица за полнење возило (106) која вклучува 

електрично броило (226) конфигурирано да 

одредува количина на електрична енергија за 

полнење доставена до електричното возило 

(102), станицата за полнење возило е 

конфигурирана да: 

да оствари со електричното возило (102) преку 

мрежна врска на мрежа (8) со безжичен мрежен 

провајдер (101); 

да оствари електрична врска со електричното 

возило (102) преку конектор (114);  

да добие единствен идентификатор (222) на 

електричното возило (102) преку мрежната 

врска; и 

да испорача количина електрична енергија за 

полнење на електричното возило (102) преку 

конекторот (114); и 

серверски систем (104) поврзан со споменатата 

станица за полнење возило (106) преку 

мрежата (8), при што: 

станицата за полнење возило (106) е 

конфигурирана да ја пренесува, на серверскиот 

систем (104), количината на електрична 

енергија за полнење доставена до 

електричното возило (102); 

електричното возило (102) се состои од 

електрично броило за возило (228) 

конфигурирано да определи количина на 

електрична енергија за полнење добиена од 

електричното возило (102) преку конекторот 

(114);  

споменатиот серверски систем (104) е 

конфигуриран да: 

одреди сметка поврзана со идентификаторот 

(222); и  

да се одреди износот на трансакцијата врз 

основа на количината на електрична енергија 

за полнење доставена до електричното возило 

(102) од наведената станица за полнење 

возило (106),  

наведената станица за полнење возило (106) е 

конфигурирана да го пренесува 

идентификаторот (222) до споменатиот 

серверски систем (104) преку мрежна конекција; 

и 

по завршувањето на испораката на 

електричната енергија за полнење, 

електричното броило (226) електричното 

броило на возилото (228) се конфигурирани да 

ја споредат количината на испорачана 

електрична енергија. 

има уште 2 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  5/2022 - 31/05/2022 
 

 

(51)  C 04B 28/02  

(11)  12374   (13) Т1 

(21)  2021/835   (22) 20/10/2021 

(45) 31/05/2022 

(30)  NL20122008574  30/03/2012  NL 

(96)  29/03/2013 EP13716856.3 

(97)  21/07/2021 EP2831014 

(73)  Van Nieuwpoort Beheer B.V. 

Postbus 120 2800 AC Gouda, NL 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(72)  VAN MECHELEN, Dirk Maria Alfons Jules 

and VERMEULEN, Edwin Menno Michaël 

(54)  Постапка за производство на бетон, 

малтер или фуг смеса со употреба на 

летечка пепел од лигнит и бетон, малтер или 

фуг смеса  кои се добиваат со наведената 

постапка 

(57)  1  Постапка за производство на бетон, 

малтер или фуг смеса, која содржи чекор каде 

што се остава мешавина од агрегат материјал 

погоден за производство на бетон, малтер или 

фуг смеса, средство за врзување и вода да се 

зацврсти, при што средството за врзување во 

суштина се состои од летечка 

(електрофилтерска) пепел од лигнит што 

содржи количина на сулфат од 6 тежински 

проценти (wt.%) или повеќе, во однос на 

тежината на летечката пепел од лигнит, а при 

тоа агрегатниот материјал и летечката пепел од 

лигнит се содржат во смесата во тежински 

сооднос помеѓу 2:1 и 10:1. 

има уште 11 патентни барања 

 

 

(51)  C 07K 16/18, A 61K 39/35, A 61P 37/08  

(11)  12375   (13) Т1 

(21)  2021/836   (22) 20/10/2021 

(45) 31/05/2022 
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Патенти Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019 
 

(30)  US201261642083P  03/05/2012  US; 

US201261718044P  24/10/2012  US and 

US201361783312P  14/03/2013  US 

(96)  02/05/2013 EP19218187.3 

(97)  13/10/2021 EP3660047 

(73)  Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 

777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, NY 

10591-6707, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  MURPHY, Andrew J. and ORENGO, Jamie 

(54)  ЧОВЕЧКИ АНТИТЕЛА ЗА FEL D1 И 

ПОСТАПКИ ЗА НИВНА УПОТРЕБА  

(57)  1  Изолирани човечки моноклонални 

антитела или нивен антиген-врзувачки 

фрагмент којшто се врзува специфично за 

алерген од мачка Fel dкадешто: 

 

антителото или негов антиген-врзувачки 

фрагмент којшто содржи: (i) HCVR којашто има 

аминокиселинската секвенца на SEQ ID NO: 

306; и (ii) LCVR којашто има аминокиселинската 

секвенца на SEQ ID NO: 314;  

и кадешто антителото или негов антиген-

врзувачки фрагмент е изотип поинаков од IgA 

изотип. 

има уште 9 патентни барања 

 

(51)  C 07K 14/39, C 07K 14/415, C 07K 14/805, C 

12N 1/16, C 12N 15/00, C 12N 15/63, C 12N 

15/8C 12R 1/84  

(11)  12355   (13) Т1 

(21)  2022/116   (22) 23/02/2022 

(45) 31/05/2022 

(30)  201562159899P  11/05/2015  US; 

201562183074P  22/06/2015  US; 

201562185921P  29/06/2015  US; 

201562203052P  10/08/2015  US; 

201562220366P  18/09/2015  US; 

201562222388P  23/09/2015  US; 

201562236506P  02/10/2015  US and 

201662313491P  25/03/2016  US 

(96)  11/05/2016 EP16793420.7 

(97)  19/01/2022 EP3294762 

(73)  Impossible Foods Inc. 

400 Saginaw Drive Redwood City, CA 94063, 

US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  SHANKAR, Smita and  HOYT, Martin Andrew 

(54)  КОНСТРУКТИ НА ИЗРАЗИ И МЕТОДИ ЗА 

ГЕНЕТСКИ МОДИФИЦИРАН МЕТИЛОТРОФЕН 

КВАСЕЦ 

(57)  1  Клетка на метилотрофен квасец пичија 

што содржи: 

a) прва рекомбинантна молекула на 

нуклеинска киселина што содржи егзогена 

нуклеинска киселина што енкодира Mxr1 

транскрипциски активатор исправно поврзан со 

најмалку еден промовирачки елемент на 

алкохол оксидаза 1 (AOX1); и 

б) втора рекомбинантна молекула на 

нуклеинска киселина што содржи нуклеинска 

киселина што енкодира член на семејството на 

глобини PF00042 исправно поврзан со најмалку 

еден AOX1 елемент; и 

c) рекомбинантна молекула што содржи 

нуклеинска киселина што енкодира најмалку 

еден полипептид вклучен во биосинтеза на хем 

избран од група што се состои од ALA синтаза, 

ALA дехидратаза, порфобилиноген деаминаза, 

UPG III синтаза, UPG III декарбоксилаза, CPG 

оксидаза, PPG оксидаза и ферохелатаза, 

исправно поврзани со најмалку еден 

промовирачки елемент индуциран од метанол. 

има уште 10 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  5/2022 - 31/05/2022 

 

(51)  C 07D 401/14  

(11)  12356   (13) Т1 

(21)  2022/136   (22) 04/03/2022 

(45) 31/05/2022 

(30)  2583MU2014  11/08/2014  IN 

(96)  10/08/2015 EP15832018.4 

(97)  09/02/2022 EP3189045 

(73)  Sun Pharmaceutical Industries Limited 

17/B, Mahal Industrial Estate Off Mahakali 

Caves Road Andheri (East), Mumbai 400 093, IN 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  THENNATI, Rajamannar; KILARU, Srinivasu; 

VALANCE SURENDRAKUMAR, Macwan and 

SHRIPRAKASH DHAR, Dwivedi 

(54)  НОВИ СОЛИ НА НИЛОТИНИБ И НИВНИ 

ПОЛИМОРФИ 

(57)  1  Киселинска адитивна сол на нилотиниб 

каде што киселината е 1,4-бутанедисулфонска 

киселина. 

има уште 11 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  5/2022 - 31/05/2022 

 

(51)  C 07D 207/00, C 07D 215/48, C 07D 217/00, 

C 07D 239/00, C 07D 403/12, C 07D 401/12, C 

07D 263/24, A 61K 31/517, A 61K 31/4725, A 61K 

31/472, A 61K 31/47, A 61K 31/4709, A 61P 

19/02, A 61P 17/06, A 61P 13/12, A 61P 11/06, A 

61P 29/00  

(11)  12357   (13) Т1 

(21)  2022/139   (22) 07/03/2022 

(45) 31/05/2022 

(30)  201461975473P  04/04/2014  US 

(96)  26/03/2015 EP19157789.9 

(97)  16/02/2022 EP3536685 

(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)  STROHBACH, Joseph Walter; TRZUPEK, 

John David; SAIAH, Eddine; WANG, Xiaolun; 

HEPWORTH, David; ZAPF, Christoph Wolfgang; 

BUNNAGE, Mark Edward; CURRAN, Kevin 

Joseph; DEHNHARDT, Christoph Martin; GAVRIN, 

Lori Krim; GOLDBERG, Joel Adam; HUANG, 

Horng-Chih; LEE, Arthur; LEE, Katherine Lin; 

MATHIAS, John Paul; VARGAS, Richard; 

WRIGHT, Stephen Wayne;  HAN, Seungil;  

ANDERSON, David Randolph;  LOVERING, Frank 

Eldridge;  LOWE, Michael Dennis;  

PAPAIOANNOU, Nikolaos;  PATNY, Akshay and  

PIERCE, Betsy Susan 

(54)  БИЦИКЛИЧНИ-ФУЗИРАНИ ХЕТЕРОАРИЛ 

ИЛИ АРИЛ СОЕДИНЕНИЈА И НИВНА 

УПОТРЕБА КАКО ФУЗИРАНИ IRAK4 

ИНХИБИТОРИ  

(57)  1  Соединение со формула III,  

  

кадешто  

X и X’ се секој независно CR8 или N; Y е 

независно N или CR8’; даваат дека барем еден 

од X, X’ или Y не е N; 

R1 е C6-C6алкил или C3-C6циклоалкил, 

кадешто споменатиот алкил или циклоалкил  е 

опционално супституиран со деутериум, 

халоген, OH, цијано, C1-C3алкил , C3-

C6циклоалкил , C1-C6алкокси или C1-

C6алкилтиолил;  
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  5/2022 - 31/05/2022 

R3a и R3b се секој независно водород или C1-

C3алкил ; 

R4 на секоја појава (еден, два, три, четири или 

пет) е независно и опционално халоген, C1-

C6алкил, C2-C6алкенил, -OR5, -(CR3aR3b)n-(3- 

до 6- член циклоалкил), -(CR3aR3b)n-(4- до 6- 

член хетероциклоалкил ) кадешто споменатиот 

алкил, циклоалкил или хетероциклоалкил е 

секој опционално и незвисно супституиран со 

еден до пет деутериум, халоген, OH, CN, -

C(O)(CH2)tCN или -C1-C6алкокси; -NR11aR11b; 

два R4 земени заедно со соодветните 

јаглероди за кој се сврзани за да формираат 

циклопропил, циклобутил или циклопентил, 

кадешто споменатиот циклопропил, циклобутил 

или циклопентил е опционално супституиран со 

еден до три F, Cl, OH, метил, етил, пропил, C1-

C3флуороалкил , C1-C3дифлуороалкил , C1-

C3трифлуороалкил , C1-C3хидроксиалкил, 

метокси или етокси; 

R5 е водород или C1-C6алкил, кадешто 

споменатиот алкил е опционално супституиран 

со флуоро; 

R8 е независно водород, халоген, цијано, -

NR11aR11b, C1-C6алкил , 5- до 6-член 

хетероарил или арил, кадешто споменатиот 

алкил или хетероарил или арил е опционално 

супституиран со еден, два или три халоген, -

NR11aR11b, C1-C3 алкил или оксо; 

R8’ е водород, деутериум, халоген или цијано; 

R11a и R11b се секој независно водород или 

C1-C6алкил, кадешто споменатиот алкил е 

опционално супституиран со OH; 

n е независно 0 или 1; и 

t е 2 или 3;  

 

или фармацевтска прифатлива сол од 

споменатото соединение или таутомер на 

споменатото соединение или сол.  

има уште 26 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/513, A 61P 31/18  

(11)  12360   (13) Т1 

(21)  2022/140   (22) 07/03/2022 

(45) 31/05/2022 

(30)  PCT/CN2012/001358  08/10/2012  CN 

(96)  07/10/2013 EP19210167.3 

(97)  23/02/2022 EP3656384 

(73)  MERCK SHARP & DOHME CORP. 

126 East Lincoln Avenue Rahway, NJ 07065-

0907, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  5/2022 - 31/05/2022 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  Arrington, Kenneth L.; Burgey, Christopher; 

Gilfillan, Robert; Han, Yongxin; Patel, Mehul; Li, 

Chun Sing; Li, Yaozong; Luo, Yunfu and Xu, Jiayi 

(54)  КОМБИНАЦИИ КОИ ОПФАЌААТ 

ДЕРИВАТИ НА 5-ФЕНОКСИ-3Н-ПИРИМИДИН-

4-ОН И НИВНА УПОТРЕБА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ 

ИЛИ ЛЕКУВАЊЕ НА ИНФЕКЦИИ ОД ХИВ 

(57)  1  Комбинација која содржи (i) соединение 

со формулата (Ia): 

  

или негова фармацевтски прифатлива сол и (ii) 

еден или повеќе анти-ХИВ агенси одбрани од 

ХИВ антивирусни агенси, имуномодулатори и 

антиинфективни агенси, при што: 

 

M е CH2, CH2CH2, CH2CH2CH2, CH(CH3), 

C(CH3)2 или C(O)N(RA);  

Z е избран од групата составена од: пиридазин, 

пиридазинон, пиримидин, пиримидинон, 

пиразин, пиразинон, триазин и триазинон, секој 

опционално супституиран со еден или повеќе 

супституенти до максималниот дозволен број 

според валентноста избрана од R4 и R5; 

K1 и K2 се секој независно F, Br, Cl, OCHF2, 

CF3 или CN;  

R2 е избран од групата која се состои од: 

 

(1) H,  

(2) C1-6 алкил,  

(3) C1-6 халоалкил,  

(4) C1-6 алкил заменет со од 1 до 3 

супституенти од кои секој е независно OH, O-

C1-6 алкил, O-C1-6 халоалкил, CN, NO2, 

N(RA)RB, C(O)N(RA)RB, C(O)RA, CO2RA, SRA, 

S(O)RA, S(O)2RA, S(O)2N(RA)RB, N(RA)C(O)RB, 

N(RA)CO2RB, N(RA)S(O)2RB, 

N(RA)S(O)2N(RA)RB OC(O)N(RA)RB, 

N(RA)C(O)N(RA)RB, или 

N(RA)C(O)C(O)N(RA)RB,  

(5) O-C1-6 алкил кај кој алкилот е опционално 

супституиран со 1 до 3 супституенти независно 

избрани од OH, O-C1-6 алкил, O-C1-6 

халоалкил, CN, N(RA)RB, C(O)N(RA)RB, 

C(O)RA, CO2RA, SRA, S(O)RA, S(O)2RA, или 

S(O)2N(RA)RB,  

(6) O-C1-6 халоалкил,  

(7) халоген,  

(8) CN,  

(9) NO2,  

(10) N(RA)RB,  

(11) C(O)N(RA)RB,  

(12) C(O)RA,  

(13) C(O)-C1-6 халоалкил,  

(14) C(O)ORA,  

(15) OC(O)RA,   

(16) OC(O)N(RA)RB,  

(17) SRA,  

(18) S(O)RA,  

(19) S(O)2RA,  

(20) S(O)2N(RA)RB,  

(21) N(RA)S(O)2RB,  

(22) N(RA)S(O)2N(RA)RB  

(23) N(RA)C(O)RB,  

(24) N(RA)C(O)N(RA)RB,  

(25) N(RA)C(O)-C(O)N(RA)RB,  

(26) N(RA)CO2RB,  

(27) N(RC)RD,  

(28) C(O)N(RC)RD,  

(29) OC(O)N(RC)RD,  

(30) S(O)2N(RC)RD,  

(31) N(RA)S(O)2N(RC)RD,  

(32) N(RA)C(O)N(RC)RD,  

(33) N(RA)C(O)-C(O)N(RC)RD,  

(34) CycA,  

(35) -O-CycA,  

(36) ArylA, или  

(37) HetA; 

R3 е H, C1-6 алкил, халоген, CN, C1-6 

флуороалкил, OH, O-C1-6 алкил или O-C1-6 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  5/2022 - 31/05/2022 

халоалкил;  

R4 и R5 се секој независно избрани од: 

(1) H,  

(2) C1-6 алкил, C2-6 алкенил или C2-6 алкинил, 

секој опционално супституиран со еден или 

повеќе супституенти до максималниот дозволен 

број од избраната валентност OH, O-C1-6 

алкил, O-C1-6 халоалкил, CN, NO2, N(RA)RB, 

C(O)N(RA)RB, C(O)RA, CO2RA, SRA, S(O)RA, 

S(O)2RA, S(O)2N(RA)RB, N(RA)C(O)RB, 

N(RA)CO2RB, N(RA)S(O)2RB, 

N(RA)S(O)2N(RA)RB OC(O)N(RA)RB, 

N(RA)C(O)N(RA)RB, N(RA)C(O)C(O)N(RA)RB, 

CycB, ArylB и HetB,  

(3) C1-6 халоалкил опционално дополнително 

супституиран со еден или повеќе супституенти 

до максималниот дозволен број од избраната 

валентност OH, O-C1-6 алкил, O-C1-6 

халоалкил, CN, NO2, N(RA)RB, C(O)N(RA)RB, 

C(O)RA, CO2RA, SRA, S(O)RA, S(O)2RA, 

S(O)2N(RA)RB, N(RA)C(O)RB, N(RA)CO2RB, 

N(RA)S(O)2RB, N(RA)S(O)2N(RA)RB 

OC(O)N(RA)RB, N(RA)C(O)N(RA)RB, 

N(RA)C(O)C(O)N(RA)RB, CycB, ArylB и HetB  

(4) O-C1-6 алкил во кој делот на алкил е 

опционално супституиран со еден или повеќе 

супституенти до максималниот дозволен број 

од избраната валентност OH, O-C1-6 алкил, O-

C1-6 халоалкил, CN, NO2, N(RA)RB, 

C(O)N(RA)RB, C(O)RA, CO2RA, SRA, S(O)RA, 

S(O)2RA, S(O)2N(RA)RB, N(RA)C(O)RB, 

N(RA)CO2RB, N(RA)S(O)2RB, 

N(RA)S(O)2N(RA)RB OC(O)N(RA)RB, 

N(RA)C(O)N(RA)RB, N(RA)C(O)C(O)N(RA)RB, 

CycB, ArylB и HetB,  

(5) O-C1-6 халоалкил, опционално 

дополнително супституиран со еден или повеќе 

супституенти до максималниот дозволен број 

од избраната валентност OH, O-C1-6 алкил, O-

C1-6 халоалкил, CN, NO2, N(RA)RB, 

C(O)N(RA)RB, C(O)RA, CO2RA, SRA, S(O)RA, 

S(O)2RA, S(O)2N(RA)RB, N(RA)C(O)RB, 

N(RA)CO2RB, N(RA)S(O)2RB, 

N(RA)S(O)2N(RA)RB OC(O)N(RA)RB, 

N(RA)C(O)N(RA)RB, N(RA)C(O)C(O)N(RA)RB, 

CycB, ArylB и HetB,  

(6) халоген,  

(7) CN,  

(8) NO2,  

(9) N(RA)RB,  

(10) C(O)N(RA)RB,  

(11) C(O)RA,  

(12) C(O)-C1-6 халоалкил,  

(13) C(O)ORA ,  

(14) OC(O)RA ,  

(15) OC(O)N(RA)RB ,  

(16) SRA,  

(17) S(O)RA ,  

(18) S(O)2RA,  

(19) S(O)2N(RA)RB  

(20) N(RA)S(O)2RB,  

(21) N(RA)S(O)2N(RA)RB  

(22) N(RA)C(O)RB,  

(23) N(RA)C(O)N(RA)RB,  

(24) N(RA)C(O)-C(O)N(RA)RB,  

(25) N(RA)CO2RB,  

(26) N(RC)RD,  

(27) C(O)N(RC)RD,  

(28) OC(O)N(RC)RD,  

(29) S(O)2N(RC)RD  

(30) N(RA)S(O)2N(RC)RD,  

(31) N(RA)C(O)N(RC)RD,  

(32) N(RA)C(O)-C(O)N(RC)RD,  

(33) OH,  

(34) CycB,  

(35) ArylB,  

(36) HetB,  

(37) -J-CycB,  

(38) -J-ArylB, и  

(39) -J-HetB, 

 

или R4 и R5 на соседните атоми може да се 

спојат заедно со атомите на кои се прикачени 

за да формираат фузирани CycC, ArylC или 

HetC;  

CycA, CycB и CycC се независно карбоциклил 
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кој е C3-8 циклоалкил, C5-8 циклоалкенил или 

C7-12 бицикличен, заситен или незаситен, 

неароматичен прстенест систем каде што еден 

прстен е споен или премостен со другиот 

прстен;  

каде што карбоциклилот е опционално 

супституиран со вкупно од 1 до 6 супституенти, 

каде што: 

(i) од нула до 6 супституенти се секој 

независно: 

(1) халоген,  

(2) CN,  

(3) C1-6 алкил,  

(4) OH,  

(5) O-C1-6 алкил,  

(6) C1-6 халоалкил,  

(7) O-C1-6  халоалкил,  

(8) C1-6 алкенил, или  

(9) C1-6  алкенил супституиран со CN, и 

 

(ii) од нула до 2 супституенти секој независно е: 

(1) CycQ,  

(2) AryQ,  

(3) HetQ,  

(4) HetR,  

(5) J-CycQ,  

(6) J-AryQ,  

(7) J-HetQ,  

(8) J-HetR,  

(9) C1-6 алкил супституиран со CycQ, AryQ, 

HetQ, HetR, J-CycQ, J-AryQ, J-HetQ, или J-HetR,  

(10) C2-6 алкенил супституиран со CycQ, AryQ, 

HetQ, HetR, J-CycQ, J-AryQ, J-HetQ, или J-HetR, 

или  

(11) C2-6 алкинил супституиран со CycQ, AryQ, 

HetQ, HetR, J-CycQ, J-AryQ, J-HetQ, или J-HetR; 

 

ArylA, ArylB и ArylC се независно арил кој е 

опционално супституиран со вкупно од 1 до 8 

супституенти, при што: 

(i) од нула до 8 супституенти се секој 

независно: 

(1) C1-6 алкил,  

(2) C1-6 халоалкил, кој е опционално 

супституиран со 1 до 3 дополнителни 

супституенти секој од кои е независно избран 

од OH, O-C1-6 алкил, O-C1-6 халоалкил, CN, 

NO2, N(RA)RB, C(O)N(RA)RB, C(O)RA, CO2RA, 

SRA, S(O)RA, S(O)2RA, S(O)2N(RA)RB, 

N(RA)C(O)RB, N(RA)CO2RB, N(RA)S(O)2RB, 

N(RA)S(O)2N(RA)RB OC(O)N(RA)RB, 

N(RA)C(O)N(RA)RB, или 

N(RA)C(O)C(O)N(RA)RB, 

(3) C1-6 алкил супституиран со 1 до 3 

супституенти, секој од кои е независно избран 

од OH, O-C1-6 алкил, O-C1-6 халоалкил, CN, 

NO2, N(RA)RB, C(O)N(RA)RB, C(O)RA, CO2RA, 

SRA, S(O)RA, S(O)2RA, S(O)2N(RA)RB 

N(RA)C(O)RB, N(RA)CO2RB, N(RA)S(O)2RB, 

N(RA)S(O)2N(RA)RB, OC(O)N(RA)RB, 

N(RA)C(O)N(RA)RB, или 

N(RA)C(O)C(O)N(RA)RB,  

(4) C2-6 алкенил,  

(5) C2-6  алкенил супституиран со 1 до 3 

супституенти, секој од кои е независно OH, O-

C1-6 алкил, O-C1-6 халоалкил, CN, NO2, 

N(RA)RB, C(O)N(RA)RB, C(O)RA, CO2RA, SRA, 

S(O)RA, S(O)2RA, S(O)2N(RA)RB N(RA)C(O)RB, 

N(RA)CO2RB, N(RA)S(O)2RB, 

N(RA)S(O)2N(RA)RB, OC(O)N(RA)RB, 

N(RA)C(O)N(RA)RB, или 

N(RA)C(O)C(O)N(RA)RB,  

(6) C2-6 алкинил,  

(7) C2-6 алкинил супституиран со 1 до 3 

супституенти, секој од кои е независно OH, O-

C1-6 алкил, O-C1-6 халоалкил, CN, NO2, 

N(RA)RB, C(O)N(RA)RB, C(O)RA, CO2RA, SRA, 

S(O)RA, S(O)2RA, S(O)2N(RA)RB N(RA)C(O)RB, 

N(RA)CO2RB, N(RA)S(O)2RB, 

N(RA)S(O)2N(RA)RB, OC(O)N(RA)RB, 

N(RA)C(O)N(RA)RB, или 

N(RA)C(O)C(O)N(RA)RB,  

(8) O-C1-6 алкил,  

(9) O-C1-6 халоалкил,  

(10) OH,  

(11) халоген,  
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(12) CN,  

(13) NO2,  

(14) N(RA)RB,  

(15) C(O)N(RA)RB,  

(16) C(O)RA,  

(17) C(O)-C1-6 халоалкил,  

(18) C(O)ORA,  

(19) OC(O)N(RA)RB,  

(20) SRA,  

(21) S(O)RA,  

(22) S(O)2RA  

(23) S(O)2N(RA)RB 

(24) N(RA)S(O)2RB,  

(25) N(RA)S(O)2N(RA)RB  

(26) N(RA)C(O)RB,  

(27) N(RA)C(O)N(RA)RB,  

(28) N(RA)C(O)-C(O)N(RA)RB  

или  

(29) N(RA)CO2Rb ,  

и 

 

(ii) од нула до 2 се секој независно: 

(1) CycQ,  

(2) AryQ,  

(3) HetQ,  

(4) HetR,  

(5) J-CycQ,  

(6) J-AryQ,  

(7) J-HetQ,  

(8) J-HetR,  

(9) C1-6 алкил супституиран со CycQ, AryQ, 

HetQ, HetR, J-CycQ, J-AryQ, J-HetQ, или J-HetR,  

(10) C2-6 алкенил супституиран со CycQ, AryQ, 

HetQ, HetR, J-CycQ, J-AryQ, J-HetQ, или J-HetR, 

или  

(11) C2-6 алкинил супституиран со CycQ, AryQ, 

HetQ, HetR, J-CycQ, J-AryQ, J-HetQ, или J-HetR; 

HetA, HetB и HetC се независно хетероциклил 

или хетероарил кој е опционално супституиран 

со вкупно од 1 до 8 супституенти, при што: 

(i) од нула до 8 супституенти се секој 

независно 

(1) C1-6 алкил,  

(2) C1-6 халоалкил, кој е опционално 

супституиран со 1 до 3 дополнителни 

супституенти, секој од кои е независно избран 

од OH, O-C1-6 алкил, O-C1-6 халоалкил, CN, 

NO2, N(RA)RB, C(O)N(RA)RB, C(O)RA, CO2RA, 

SRA, S(O)RA, S(O)2RA, S(O)2N(RA)RB, 

N(RA)C(O)RB, N(RA)CO2RB, N(RA)S(O)2RB, 

N(RA)S(O)2N(RA)RB OC(O)N(RA)RB, 

N(RA)C(O)N(RA)RB или 

N(RA)C(O)C(O)N(RA)RB,  

(3) C1-6 алкил супституиран со 1 до 3 

супституенти, секој од кои е независно избран 

од OH, O-C1-6 алкил, O-C1-6 халоалкил, CN, 

NO2, N(RA)RB, C(O)N(RA)RB, C(O)RA, CO2RA, 

SRA, S(O)RA, S(O)2RA, S(O)2N(RA)RB 

N(RA)C(O)RB, N(RA)CO2RB, N(RA)S(O)2RB, 

N(RA)S(O)2N(RA)RB, OC(O)N(RA)RB 

N(RA)C(O)N(RA)RB или 

N(RA)C(O)C(O)N(RA)RB,  

(4) C2-6 алкенил,  

(5) C2-6 алкенил супституиран со 1 до 3 

супституенти, секој од кои е независно OH, O-

C1-6 алкил, O-C1-6 халоалкил, CN, NO2, 

N(RA)RB, C(O)N(RA)RB, C(O)RA, CO2RA, SRA, 

S(O)RA, S(O)2RA, S(O)2N(RA)RB N(RA)C(O)RB, 

N(RA)CO2RB, N(RA)S(O)2RB, 

N(RA)S(O)2N(RA)RB, OC(O)N(RA)RB, 

N(RA)C(O)N(RA)RB или 

N(RA)C(O)C(O)N(RA)RB,  

(6) C2-6 алкинил,  

(7) C2-6 алкинил супституиран со 1 до 3 

супституенти, секој од кои е независно OH, O-

C1-6 алкил, O-C1-6 халоалкил, CN, NO2, 

N(RA)RB, C(O)N(RA)RB, C(O)RA, CO2RA, SRA, 

S(O)RA, S(O)2RA, S(O)2N(RA)RB N(RA)C(O)RB, 

N(RA)CO2RB, N(RA)S(O)2RB, 

N(RA)S(O)2N(RA)RB, OC(O)N(RA)RB, 

N(RA)C(O)N(RA)RB или 

N(RA)C(O)C(O)N(RA)RB,  

(8) O-C1-6 алкил,  

(9) O-C1-6 халоалкил,  

(10) OH,  

(11) oксo,  
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(12) халоген,  

(13) CN,  

(14) NO2,  

(15) N(RA)RB,  

(16) C(O)N(RA)RB,  

(17) C(O)RA,  

(18) C(O)-C1-6 халоалкил,  

(19) C(O)ORA,  

(20) OC(O)N(RA)RB,  

(21) SRA,  

(22) S(O)RA,  

(23) S(O)2RA,  

(24) S(O)2N(RA)RB,  

(25) N(RА)S(O)2RB,  

(26) N(RA)S(O)2N(RA)RB,  

(27) N(RA)C(O)RB,  

(28) N(RA)C(O)N(RA)RB,  

(29) N(RA)C(O)-C(O)N(RA)RB, или  

(30) N(RA)CO2RB, и 

(ii) од нула до 2 супституенти се секој 

независно: 

(1) CycQ,  

(2) AryQ,  

(3) HetQ,  

(4) HetR,  

(5) J-CycQ,  

(6) J-AryQ,  

(7) J-HetQ,  

(8) J-HetR,  

(9) C1-6 алкил супституиран со CycQ, AryQ, 

HetQ, HetR, J-CycQ, J-AryQ, J-HetQ, или J-HetR,  

(10) C2-6 алкенил супституиран со CycQ, AryQ, 

HetQ, HetR, J-CycQ, J-AryQ, J-HetQ, или J-HetR, 

или  

(11) C2-6 алкинил супституиран со CycQ, AryQ, 

HetQ, HetR, J-CycQ, J-AryQ, J-HetQ или J-HetR; 

секој CycQ е независно C3-8 циклоалкил или 

C5-8 циклоалкенил, каде што  циклоалкилот 

или циклоалкенилот е опционално 

супституиран со 1 до 4 супституенти, секој од 

кои е независно халоген, C1-6 алкил, OH, O-C1-

6 алкил, C1-6 халоалкил или O-C1-6 халоалкил;  

секој AryQ е независно фенил или нафтил, каде 

што фенилот или нафтилот е опционално 

супституиран со 1 до 5 супституенти од кои 

секој е независно халоген, CN, NO2, C1-6 

алкил, C1-6 халоалкил, OH, O-C1-6 алкил, O-

C1-6 халоалкил, N(RA)RB, C(O)N(RA)RB, 

C(O)RA, CO2RA, SRA, S(O)RA, SO2RA, 

SO2N(RA)RB или SO2N( RA)C(O)RB;  

секој HetQ е независно хетероарил кој е 

опционално супституиран со 1 до 4 

супституенти од кои секој е независно халоген, 

C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, OH, O-C1-6 алкил, 

O-C1-6 халоалкил, N (RA)RB, C(O)N(RA)RB, 

C(O)RA, CO2RA, SO2RA, N(RA)C(O)N(RA)RB 

или N(RA)CO2RB; 

секој HetR е независно 4- до 7-член, заситен 

или незаситен, неароматичен хетероцикличен 

прстен кој содржи најмалку еден јаглероден 

атом и од 1 до 4 хетероатоми независно 

избрани од N, O и S, каде што секој S е 

опционално оксидиран до S(O) или S(O)2 и 

каде што заситениот или незаситениот 

хетероцикличен прстен е опционално 

супституиран со 1 до 4 супституенти од кои 

секој е независно халоген, CN, C1-6 алкил, OH, 

оксо, O-C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, O-C1-6 

халоалкил, C(O)N(RA)RB, C(O)RA, CO2RA или 

SO2RA;  

секое J е независно: 

(i) O,  

(ii) S,  

(iii) S(O), 

(iv) S(O)2,  

(v) O-C1-6 алкилeн,  

(vi) S-C1-6 алкилeн,  

(vii) S(O)-C1-6 алкилен,  

(viii) S(O)2-C1-6 алкилен,  

(ix) N(RA), или  

(x) N(RA)-C1-6 алкилен; 

секој RA, RB, RC и RD се независно избрани од 

H, C1-6 алкил и C3-6 циклоалкил, каде што 

споменатите C1-6 алкил и C3-6 циклоалкил се 

опционално заменети со еден или повеќе 

супституенти до максималниот број дозволен 
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според  валентноста избрана од групата која се 

состои од: халоген, OH, CN, C1-4 алкокси, C3-6 

циклоалкил и фенил;  

или алтернативно секој пар RC и RD заедно со 

азотот за кој се прикачени формираат 4- до 7-

член заситен или моно-незаситен прстен кој 

опционално содржи хетероатом како 

дополнување на N на кој се прикачени RC и RD, 

каде што дополнителниот хетероатом е одбран 

од N, O и S; каде што прстенот е опционално 

супституирн со 1 или 2 супституенти од кои 

секој е независно C1-6 алкил, C(O)RA, 

C(O)ORA, C(O)N(RA)RB или S(O)2RA; и каде 

што опционалниот S во прстенот е опционално 

во форма на S(O) или S(O)2, секој арил е 

независно (i) фенил, (ii) 9- или 10-член 

бицикличен, фузиран карбоцилен прстенест 

систем во кој барем еден прстен е ароматичен, 

или (iii) 11 до 14-член трицикличен, споен 

карбоцикличен прстен во кој барем еден прстен 

е ароматичен;  

секој хетероциклил е независно (i) 4- до 8-член, 

заситен или незаситен моноцикличен прстен, 

(ii) 7- до 12-член бицикличен прстенест систем 

или (iii) 10- до 18-член трицикличен прстенест 

систем, каде што секој прстен во (ii) или (iii) е 

независен од, споен со или премостен со 

другиот прстен или прстени и секој прстен е 

заситен или незаситен; каде што 

моноцикличниот прстен содржи од 1 до 4 

хетероатоми и рамнотежа на јаглеродни атоми; 

системот на бициклични прстени или системот 

на трициклични прстени содржи од 1 до 8 

хетероатоми и рамнотежа на јаглеродни атоми, 

каде што еден или повеќе од прстените 

содржат еден или повеќе од хетероатомите; 

каде што хетероатомите се избрани од N, O и 

S; и каде што еден или повеќе од 

хетероатомите на азот и сулфур е опционално 

оксидиран, и кој било или повеќе од 

хетероатомите на азот е опционално 

кватернизиран;  

секој хетероарил е независно (i) 5- или 6-член 

хетероароматичен прстен кој содржи од 1 до 4 

хетероатоми независно избрани од N, O и S, 

каде што секој N е опционално во форма на 

оксид, или (ii) 9- или 10-член хетеробицикличен, 

споен прстенест систем кој содржи од 1 до 6 

хетероатоми независно одбрани од N, O и S, 

каде што еден или двата прстени содржат еден 

или повеќе хетероатоми, барем еден прстен е 

ароматичен, секој N е опционално во форма на 

оксид, и секое S во прстен кој не е ароматичен 

е опционално S(O) или S(O)2. 

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  C 07B 59/00  

(11)  12361   (13) Т1 

(21)  2022/141   (22) 08/03/2022 

(45) 31/05/2022 

(30)  20080066101P  14/02/2008  US 

(96)  17/02/2009 EP09711194.2 

(97)  02/02/2022 EP2247558 

(73)  Eli Lilly and Company Lilly Corporate 

Center Indianapolis, IN 46285, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  CHEN, Gang; ZHANG, Wei; KOLB, Hartmuth 

C.; WALSH, Joseph C.; LIANG, Qianwa; DUCLOS, 

Brian A.; SCOTT, Peter J.h.; CHEN, Kai; GAO, 

Zhiyong; ZHAO, Tieming; MOCHARLA, Vani P.; 

KASI, Dhanalakshmi; WANG, Eric; SINHA, Anjana; 

XIA, Chunfang; PADGETT, Henry Clifton and 

KARIMI, Farhad 

(54)  НОВИ ОТСЛИКУВАЧКИ АГЕНСИ ЗА 

ОТКРИВАЊЕ НА НЕВРОЛОШКИ 

НЕДОСТАТОК 
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Гласник/ Buletini Бр./Nr.  5/2022 - 31/05/2022 

(57)  1  Соединение со следната формула I:  

  

и негова фармацевтска прифатлива сол;  

 

кадешто A е N или CR1; B е N или CR2, J е N 

или CR3, K е N или CR4;  

L е N или CR5; M е N; P е N или CR7; и Q е N 

или CR8; дава дека не повеќе од два од A, B, J, 

K, L, M, P, и Q може да биде N; 

кадешто X е врска; 

кадешто RR2, R4, R5, R7, и R8 се секој 

независно водород или се секој независно 

избрани од групата составена од C1-6-алкил, 

C3-6циклоалкил, C3-12циклоалкилC1-5алкил, 

хетероарилC2-5алкокси, C6-14арил, C6-

10арилC1-4алкил, хетероарил, C3-

6циклоалкокси, C3-12циклоалкилC1-5алкокси, 

C6-14арилокси, C6-10арилC1-4алкокси, 

хетероарилокси, C1-5алкилNR10C(O)-, (C1-

6алкил)2NC(O)CH(C1-5алкил)-, C1-

5алкилNR10C(O)O-, C1-5алкилC(O)-, C1-

5алкилC(O)O-, C6-10арилC(O)-, и C6-

10арилC(O)O- и R3 е е избран од групата 

составена од C3-6циклоалкил, C3-

12циклоалкилC1-5алкил, хетероарилC2-

5алкокси, C6-14арил, C6-10арилC1-4алкил, 

хетероарил, C3-6циклоалкокси, C3-

12циклоалкилC1-5алкокси, C6-14арилокси, C6-

10арилC1-4алкокси, хетероарилокси, C1-

5алкилNR10C(O)-, (C1-6алкил)2NC(O)CH(C1-

5алкил)-, C1-5алкилNR10C(O)O-, C1-

5алкилC(O)-, C1-5алкилC(O)O-, C6-10арилC(O)-

, и C6-10арилC(O)O-;  

кадешто барем четири од RR2, R4, R5, R7, и R8 

се водороди; 

кадешто R9 е водород; 

кадешто секој R10 е независно H или C1-

6алкил; и 

кадешто супституентите на RR2, R3, R4, R5, R7 

R8 и R10 се опционално дополнително 

супституирани со супституенти избрани од 

групата составена од амино, хало, цијано, 

нитро, хидроксил, -SH, -SC1-6алкил, -C(O)NH2, 

-C(S)NH2, халоC1-6алкил, перхалоC1-6алкил, 

C1-6алкил, C3-6циклоалкил, C3-12циклоалкил, 

C6-14арил и хетероарил.  

има уште 9 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  5/2022 - 31/05/2022 

 

(51)  C 07C 59/42, C 07C 69/608, C 07C 69/738, C 

07D 311/94, A 61K 31/20A 61K 31/215, A 61K 

31/352, A 61P 37/06  

(11)  12362   (13) Т1 

(21)  2022/144   (22) 09/03/2022 

(45) 31/05/2022 

(30)  102017003318  17/02/2017  BR 

(96)  19/02/2018 EP18707229.3 

(97)  12/01/2022 EP3583103 

(73)  Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A. 

Rodovia Presidente Dutra Km 222,2 Porto da 

Igreja 07034-904 Guarulhos - SP, BR 

(74)  АНА ПЕКЕВСКА- ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ  

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

Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје 

(72)  GUIMARÃES, Cristiano Ruch Werneck; 

VITOR, Carlos Eduardo;  PESSA, Lisandra 

Ravanelli; REIS, Romulo Dragani; MASCARELLO, 

Alessandra and GAMA, Fernando Henrique De 

Souza 

(54)  БИЛНИ ЕКСТРАКТИ ЗБОГАТЕНИ СО 

ДЕРИВАТИ НА ИПОЛАМИИД КАКО 

ИМУНОСУПРЕСАНТИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА 

ПОРЕМЕТУВАЊА НА ИМУНОЛОШКИОТ 

СИСТЕМ 

(57)  1  Соединенија на општата формула C, кои 

се деривати на иполамиид 

                  

во која R одговара на H, OH, OGlyc (Гликозид); 

RR1', R1" одговараат на H, OH; R2 одговара на 

H, COOH, COOCH3, CH3, CHO; R3 одговара на 

H, OH, CH3; R4, R4' одговараат на H, OH, 

CH2OH, CH3. 

има уште 17 патентни барања 
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Гласник/ Buletini Бр./Nr.  5/2022 - 31/05/2022 
 

 

(51)  E 01C 7/26, C 04B 26/00, C 04B 111/00, C 

04B 26/26, C 08L 95/00, C 08L 23/12, C 08L 

23/06  

(11)  12363   (13) Т1 

(21)  2022/145   (22) 10/03/2022 

(45) 31/05/2022 

(30)  20170126622  07/11/2017  IT 

(96)  05/11/2018 EP18796946.4 

(97)  22/12/2021 EP3707203 

(73)  TERCHIMICA S.P.A. Via G. Marconi, 21 

24040 Suisio (BG), IT 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  BERTULETTI, Elisa; GIANNATTASIO, 

Federica and CISANI, Sergio 

(54)  АДИТИВНИ СОСТАВИ ЗА 

БИТУМЕНОЗНИ КОНГЛОМЕРАТИ СО 

ВИСОКИ МЕХАНИЧКИ ПЕРФОРМАНСИ 

(57)  1  Адитивен состав определен за да биде 

измешан во битуменозен конгломерат за 

асфалтиран пат и погоден за подобрување на 

механичките карактеристики на наведениот 

битуменозен конгломерат, се состои од барем 

еден термопластичен полимер, полимерно 

соединение избрано од групата која што се 

состои од поливинилбутирал (PVB), 

полиетилакрилат (PEA), полиметилакрилат 

(РМА), полибутилакрилат (РВА), лигнин и нивни 

смеси, и графен. 

има уште 13 патентни барања 

 

 

(51)  B 65F 3/02, B 65F 1/14  

(11)  12364   (13) Т1 

(21)  2022/147   (22) 10/03/2022 

(45) 31/05/2022 

(96)  08/10/2008 EP08813053.9 

(97)  22/12/2021 EP2344403 

(73)  Sotkon SP, S.L.U. Edificio Brunet Oria 

Etorbidea 8 10. Pabellón n°30 20160 Lasarte 

Oria (Gipuzkoa, ES 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.Орце Николов бр.68/4, реон 20, 1000 Скопје 
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Гласник/ Buletini Бр./Nr.  5/2022 - 31/05/2022 

(72)  DA SILVA, Nuno Filipe Cardoso Cabral 

Martins; FERNANDES, Fernando Manuel Martins 

and AMANRICH, Gerard Georges Raphael 

(54)  СИСТЕМ СО ПОДЗЕМЕН СИСТЕМ ЗА 

СОБИРАЊЕ НА ОТПАД 

(57)  1  Систем што се состои од автоматска 

дигалка (18) и подземен систем за собирање на 

отпад системот се состои од различни 

независни модули во зависност од видот на 

отпадот што треба да се собере, системот 

понатака се состои од, подземна површина, 

подземен бункер (4) и контејнер (3) за 

собирање 

на отпадот со помош на автоматската дигалака 

(18) и капак (2), што се отвора до 90 степени до 

потпорното пополочување, место со корпа за 

отпадоци (1) што се наоѓа на висина од околу 

90 cm сместена на капакот (2), при што 

системот вклучува: 

 

- средство за отворање и затворање на капакот 

(2); 

- камион за собирање (17) со автоматска 

дигалка (18); и 

- средство за автоматско закачување на 

автоматската дигалка (18) од камионот за 

собирање (17) до контејнерот (3); 

 

каде што системот се карактеризира со 

 

- безбедносен уред што содржи движечки 

елемент (33) што останува складиран на ѕидот 

на бункерот (4) кога контејнерот (3) е внатре во 

бункерот (4) и се превртува во хоризонталната 

позиција кога контејнерот (3) се собира, 

покривајќи го отворот на бункерот (4); 

- средство за отворање и затворање на корпата 

за отпадоци (1) достапна само за одредени 

корисници; 

- средство за мерење на волуменот на отпадот 

во контејнерот; 

- средство за мерење на тежината на контејнер; 

- средство за мерење на тежината на ѓубрето 

депонирано во корпата за отпадоци (1) 

достапна само од одредени корисници; 

- средство за автоматско прицврстување на 

автоматската дигалка (18) на камионот за 

собирање (17) до споменатиот контејнер (3) 

испразнет одоздола, што се користи за 

автоматско подигање и префрлање на 

контејнерот до точка на празнење со помош на 

автоматски систем со сензори за близина, 

такви се што споменатиот контејнер (3) е 

целосно отворен на горната страна и е опремен 

од секоја страна со еден сет на рачки (22), што 

на нивниот горен екстремитет се 

конфигурирани да бидат поврзани со системот 

за спојување (21) што се наоѓа на врвот на 

дигалката и долните екстремитети се поврзани 

со основата (19) на контејнерот, чија основа 

(19) е артикулирана со шарки (20) до телото на 

контејнерот (3); споменатиот сет на рачки (22) 

што содржи подвижна рачка (25) лоциран во 

фиксната рачка (26) споен со телото на 

контејнерот (3) и двете рачки имаат на врвот 

жлеб (27 и 27') за спојување; споменатиот 

систем за спојување (21) поврзан со рачките на 

дигалката има хоризонтална рачка (23) со 

можност да 

ротира за 360 степени и уште две вертикални 

рачки (24), што се движат вертикално со помош 

на цилиндри на системот управувани од 

течност; секоја од 

двете вертикални рачки (24) на системот за 

спојување (21) што содржи надворешен 

елемент (28) и внатрешен елемент (29), што 

пак заедно поседуваат 

на секој екстемитет рачка (30 и 30') за 

спојување; спојувањето се врши со помош на 

прицврстување на долниот елемент (29) до 

жлебовите (27) на подвижните рачки (25) на 

контејнерот и прицврстување на надворешниот 

елемент (28) до жлебовите (27') на 

фиксираната рачка (26) на контејнерот, на тој 

начин 

овозможувајќи круто и автоматско подигнување 
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Гласник/ Buletini Бр./Nr.  5/2022 - 31/05/2022 

на контејнерот до точката на празнење; со 

вертикално движење на внатрешниот елемент 

(29) на вертикалните рачки (24) од системот за 

спојување (21) со средство на цилиндри 

управувани од  течност и со туркање или 

влечење на подвижната рачка (25) на 

контејнерот тоа е така можно да се отвори и 

затвори основата на контејнерот за да се 

испразни од отпадот. 

има уште 7 патентни барања 

 

(51)  C 07D 471/04, C 07D 403/12, C 07D 401/12, 

C 07D 513/04, C 07D 487/10, C 07D 519/00, A 

61K 31/519, A 61K 31/438, A 61K 31/437, A 61K 

31/429, A 61P 31/04, A 61P 31/06  

(11)  12366   (13) Т1 

(21)  2022/148   (22) 11/03/2022 

(45) 31/05/2022 

(30)  15174936  02/07/2015  EP; 16174713  

16/06/2016  EP and 16174718  16/06/2016  EP 

(96)  01/07/2016 EP16734637.8 

(97)  02/03/2022 EP3316969 

(73)  Janssen Sciences Ireland Unlimited 

Company Barnahely, Ringaskiddy, Co Cork, IE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  RABOISSON, Pierre, Jean-Marie, Bernard; 

TAHRI, Abdellah; MOTTE, Magali, Madeleine, 

Simone and GUILLEMONT, Jérôme, Émile, 

Georges 

(54)  АНТИБАКТЕРИСКИ СОЕДИНЕНИЈА 

(57)  1  Соединение со формулата (IA) за 

употреба во третманот на туберкулоза 

 назначено со тоа, што 

R1 претставува водород; 

L1 претставува -CH2-; 

X1 претставува опционално фенилен или 

нафтилен ароматична поврзувачка група (која 

поврзувачка група може самата да е 

опционално супституирана од еден или повеќе 

супституенти селектирани од флуоро, -OH, -

OC1-6 алкил и C1-6 алкил, каде што 

последните две алкил средини се самите 
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Гласник/ Buletini Бр./Nr.  5/2022 - 31/05/2022 

опционално супституирани од еден или повеќе 

флуоро атоми); 

Xa претставува C(H) или N; 

Xb претставува C(H), N, O (во кој случај L2 не е 

присутно) или C=O (во кој случај L2 исто така не 

е присутно); 

q1 претставува -CH2-, -CH2-CH2-, -O-CH2- или 

"-"; 

q2 претставува -CH2- или -CH2-CH2-; 

q3 претставува -CH2- или -CH2-CH2-; 

q4 претставува -CH2- или -CH2-CH2-; 

кога Xb претставува O или C=O, тогаш L2 не е 

присутно; 

кога Xb претставува C(H) или N, тогаш L2 може 

да претставува водород, хало, -ORf, -C(O)-Rg, 

C1-6 алкил (опционално супституиран од еден 

или повеќе хало, на пр. флуоро атоми) или 

ароматична група (опционално супституирана 

од еден или повеќе супституенти селектирани 

од хало, C1-6 алкил (самиот опционално 

супституиран од еден или повеќе супституенти 

селектирани од флуоро, -CF3 и/или -SF5), -

OC1-6алкил (самиот опционално супституиран 

од еден или повеќе флуоро атоми),-O-фенил 

(самиот опционално супституиран од хало, C1-

6алкил, C1-6флуороалкил и/или -OC1-6алкил) 

или -SF5); или, кога е прикачен на азот, т.е. кога 

Xb е N, L2 претставува -S(O)2-C1-6алкил 

опционално супституиран од еден или повеќе 

флуоро атоми; 

Rf претставува водород, C1-6 алкил 

(опционално супституиран од еден или повеќе 

флуоро) или ароматична група (самата 

опционално супституирана од еден или повеќе 

супституенти селектирани од хало, C1-6алкил и 

-OC1-6алкил, каде што последните две алкил 

средини може самите да се опционално 

супституирани од еден или повеќе флуоро 

атоми); 

Rg претставува водород или C1-6алкил 

(опционално супституиран од еден или повеќе 

супституенти селектирани од флуоро, или -

OC1-3 алкил, која втора половина е исто така 

опционално супституирана од еден или повеќе 

флуоро атоми) или ароматична група 

(опционално супституирана од еден или повеќе 

супституенти селектирани од хало, C1-6 алкил 

или -OC1-6алкил); 

прстен A може да е прикачен на неопходната 

амид половина (т.е. -C(O)-N(R1)- половината) 

преку која било од две можни врски 

претставени со испрекинатите линии, кои врски 

се поврзани за прстен A на два различни атоми 

(од тој прстен); 

прстен A е 5-член ароматичен прстен што 

содржи барем еден хетероатом (подобро што 

содржи барем еден азотен атом); 

прстен B е 5- или 6-член прстен, кој може да е 

ароматичен или не-ароматичен, опционално 

што содржи еден до четири хетероатоми 

(подобро селектиран од азот, кислород и 

сулфур); 

или прстен A и/или прстен B може да е 

опционално супституирана од еден или повеќе 

супституенти селектирани од: хало, C1-6 алкил 

(опционално супституиран од еден или повеќе 

хало, на пр. флуоро атоми) и/или -OC1-6алкил 

(самиот опционално супституиран од еден или 

повеќе флуоро атоми), 

или фармацевтски прифатлива сол на истото. 

има уште 19 патентни барања 

 

 

(51)  C 07D 487/04, C 07D 471/04, C 07D 417/14, 

C 07D 413/14, C 07D 495/04, C 07D 403/04, A 

61K 31/506, A 61P 35/00, A 61P 3/00, A 61P 

25/00, A 61P 15/00, A 61P 9/00  

(11)  12367   (13) Т1 

(21)  2022/149   (22) 11/03/2022 

(45) 31/05/2022 

(30)  201361790637 P  15/03/2013  US and 

201361914915 P  11/12/2013  US 

(96)  14/03/2014 EP19208775.7 
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Патенти Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019 
 

(97)  19/01/2022 EP3660013 

(73)  Cyclerion Therapeutics, Inc. 245 First 

Street Riverview II, 18th Floor Cambridge, MA 

02142, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  NAKAI, Takashi; MOORE, Joel; PERL, 

Nicholas Robert; IYENGAR, Rajesh R.; 

MERMERIAN, Ara; IM, G-Yoon Jamie; LEE, 

Thomas Wai-Ho; HUDSON, Colleen; RENNIE, 

Glen Robert; JIA, James; RENHOWE, Paul Allen; 

BARDEN, Timothy Claude; YU, Xiang Y; 

SHEPPECK, James Edward; IYER, Karthik; 

JUNG, Joon; MILNE, George Todd; LONG, 

Kimberly Kafadar and CURRIE, Mark G. 

(54)  СТИМУЛАТОРИ НА SGC (РАСТВОРЛИВА 

ГВАНИЛИЛ ЦИКЛАЗА) 

(57)  1  Соединение претставено со следната 

структурна формула: 

  

или негова фармацевтски прифатлива сол. 

има уште 14 патентни барања 

 

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

(11)  12373   (13) Т1 

(21)  2022/150   (22) 11/03/2022 

(45) 31/05/2022 

(30)  20110177660  16/08/2011  EP and 

201161523862P  16/08/2011  US 

(96)  14/08/2012 EP12745883.4 

(97)  09/02/2022 EP2744826 

(73)  MorphoSys AG 

Semmelweisstrasse 7 82152 Planegg, DE 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  STEIDL, Stefan; WINDERLICH, Mark; 

AMERSDORFFER, Jutta; KROHN, Susanne and 

ROJKJAER, Lisa 

(54)  КОМБИНИРАНА ТЕРАПИЈА СО АНТИ-

CD19 АНТИТЕЛО И ПУРИН АНАЛОГ 

(57)  1  Синергистичка комбинација на антитело 

коешто е специфично за CD19 и флударабин за 

употреба во лекувањето на не-Хоџкинов 

лимфом, хронична лимфоцитична леукемија 

или актуна лимфобластна леукемија, кадешто 

антителото содржи варијабилна тешка низа на 

секвенцата 

EVQLVESGGGLVKPGGSLKLSCAASGYTFTSYV

MHWVRQAPGKGLEWIGYINPYNDGTKYNEKFQ

GRVTISSDKSISTAYMELSSLRSEDTAMYYCARG

TYYYGTRVFDYWGQGTLVTVSS 

(SEQ ID NO: 10) и варијабилна лесна низа на 

секвенцата  

DIVMTQSPATLSLSPGERATLSCRSSKSLQNVNG

NTYLYWFQQKPGQSPQLLIYRMSNLNSGVPDRF

SGSGSGTEFTLTISSLEPEDFAVYYCMQHLEYPIT

FGAGTKLEIK (SEQ ID NO: 11) и тешка низа на 

константен домен на секвенцата  

ASTKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAALGCLVKDYFP

EPVTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSS

VVTVPSSSLGTQTYICNVNHKPSNTKVDKKVEPK

SCDKTHTCPPCPAPELLGGPDVFLFPPKPKDTL

MISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVQFNWYVDGVEV

HNAKTKPREEQFNSTFRVVSVLTVVHQDWLNGK

EYKCKVSNKALPAPEEKTISKTKGQPREPQVYTL

PPSREEMTKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESN

GQPENNYKTTPPMLDSDGSFFLY 

SKLTVDKSRWQQGNVFSCSVMHEALHNHYTQK

SLSLSPGK (SEQ ID NO: 12). 

има уште 15 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  5/2022 - 31/05/2022 

 

(51)  A 61K 31/426, A 61P 1/04, A 61P 11/02, A 

61P 11/06, A 61P 13/12, A 61P 17/00, A 61P 

17/06, A 61P 19/02, A 61P 25/00, A 61P 27/02, A 

61P 3/10, A 61P 35/00, A 61P 35/04, A 61P 37/06, 

A 61P 1/00  

(11)  12378   (13) Т1 

(21)  2022/151   (22) 11/03/2022 

(45) 31/05/2022 

(30)  2014EP77469  11/12/2014  WO and 

2015EP58202  15/04/2015  WO 

(96)  10/12/2015 EP15807916.0 

(97)  26/01/2022 EP3256125 

(73)  Actelion Pharmaceuticals Ltd. 

Gewerbestrasse 16, CH-4123 Allschwil, CH 

(74)  Адвокатско друштво Поповски и Партнери  

ул. Никола Вапцаров бр. 2/4, 1000, Скопје 

(72)   DINGEMANSE, Jasper; HOCH, Matthias and  

KRAUSE, Andreas 

(54)  РЕЖИМ НА ДОЗИРАЊЕ ЗА 

ПОНЕЗИМОД, СЕЛЕКТИВЕН АГОНИСТ НА 

S1P1 РЕЦЕПТОР 

(57)  1  (R)-5-[3-Хлоро-4-(2,3-дихидрокси-

пропокси)-бенз[Z]илиден]-2-([Z]-пропилимино)-

3-о-толил-тиазолидин-4-еден (Соединение 1) 

или негова фармацевтски прифатлива сол, за 

употреба во третман на болест или 

нарушување поврзано со активиран 

имунолошки систем, избрано од групата 

којашто се состои од: отфрлање 

трансплантирани органи, како што се бубрег, 

црн дроб, срце, бели дробови, панкреас, 

рожница и кожа; болест на калем против 

домаќин; автоимуни синдроми вклучувајќи 

ревматоиден артритис, мултиплекс склероза, 

воспалителни болести на цревата, како што се 

Кронова болест и улцеративен колитис, 

псоријаза, псоријатичен артритис, тироидитис, 

како што е Хашимотов тироидитис и увео-

ретинитис; атопични болести, како ринитис, 

конјуктивитис и дерматитис; астма; дијабетес 

тип 1; постинфективни автоимуни заболувања, 

вклучувајќи ревматска грозница и 

постинфективен гломерулонефритис; цврсти 

канцери; и метастази на тумор; при што за 

време на започнувањето на третманот или при 

повторно започнување на третманот откако бил 

прекинат лекот, Соединението 1 или негова 

фармацевтски прифатлива сол, треба да се 

дава на човечки субјект орално, еднаш дневно, 

на следниов начин: 2 mg од Соединението 1 во 

деновите 1 и 2; 3 mg од Соединението 1 во 

деновите 3 и 4; 4 mg од Соединението 1 во 

деновите 5 и 6; 5 mg од Соединението 1 во ден 

7; 6 mg од Соединението 1 во ден 8; 7 mg од 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  5/2022 - 31/05/2022 

Соединението 1 во ден 9; 8 mg од 

Соединението 1 во ден 10; 9 mg од 

Соединението 1 во ден 11; проследено со (а) 

доза на одржување од 10 mg од Соединението 

1 којашто треба да се дава орално еднаш 

дневно од ден 12 натаму; или (б) 10 mg од 

Соединението 1 треба да се дава орално 

еднаш дневно во текот на 2, 3 или 4 дена, 

проследено со доза на одржување од 20 mg од 

Соединението којашто треба да се дава орално 

еднаш дневно. 

има уште 9 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  5/2022 - 31/05/2022 

ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА  

ПАТЕНТИТЕ / PASQYRA E PATENTAVE SIPAS KLASIFIKIMIT 

NDËRKOMBËTAR TË PATENTAVE 

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) / Kodi sipas klasifikimit ndërkombëtar të 

patentave (KNP) 

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) – основен / Kodi sipas klasifikimit 

ndërkombëtar të patentave (KNP) - bazë 

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот / numri i regjistrimit të dokumentit, lloji i 

dokumentit 

 
 

(51) (51) основен / bazë (11) (13) 

8C12N15/00 8C07K14/39 12355 T1 

8C07D401/04 8C07D275/04 12352 T1 

8A61P35/00 8C07D413/14 12367 T1 

8A61B1/04 8A61F5/00 12368 T1 

8A61P25/28 8A61K35/16 12369 T1 

8A61K39/35 8C07K16/18 12375 T1 

8A61K31/472 8C07D207/00 12357 T1 

8C07C69/738 8C07D311/94 12362 T1 

8C08L23/06 8C08L95/00 12363 T1 

8C07K14/39 8C07K14/39 12355 T1 

8C07D487/10 8C07D275/04 12352 T1 

8C07D487/10 8A61P31/06 12366 T1 

8C07D403/04 8C07D413/14 12367 T1 

8C07D413/14 8C07D413/14 12367 T1 

8C07D471/04 8C07D413/14 12367 T1 

8C07D495/04 8C07D413/14 12367 T1 

8A61B17/30 8A61F5/00 12368 T1 

8C07K16/18 8C07K16/18 12375 T1 

8A61K31/47 8C07D207/00 12357 T1 

8A61K31/4709 8C07D207/00 12357 T1 

8C07D215/48 8C07D207/00 12357 T1 

8A61K31/513 8A61K31/513 12360 T1 

8C07C59/42 8C07D311/94 12362 T1 

8C04B26/26 8C08L95/00 12363 T1 

8C08L23/12 8C08L95/00 12363 T1 

8A61P13/12 8A61K31/426 12378 T1 

8A61P25/00 8A61K31/426 12378 T1 

8A61P35/04 8A61K31/426 12378 T1 

8A61K31/428 8C07D275/04 12352 T1 

8A61K31/437 8C07D275/04 12352 T1 

8A61K31/517 8C07D275/04 12352 T1 

8B65F1/14 8B65F1/14 12364 T1 

8A61P31/06 8A61P31/06 12366 T1 

8C07D403/12 8A61P31/06 12366 T1 

8C07D519/00 8A61P31/06 12366 T1 

8A61P15/00 8C07D413/14 12367 T1 

8A61B17/00 8A61F5/00 12368 T1 

8A61B17/068 8A61F5/00 12368 T1 

8A61B17/32 8A61F5/00 12368 T1 

8A61N1/36 8A61F5/00 12368 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 12373 T1 

8C07D217/00 8C07D207/00 12357 T1 

8A61K38/47 8A61K38/47 12359 T1 

8C07B59/00 8C07B59/00 12361 T1 

8A61K31/201 8C07D311/94 12362 T1 

8C07C69/608 8C07D311/94 12362 T1 

8C08L95/00 8C08L95/00 12363 T1 

8A61P17/00 8A61K31/426 12378 T1 

8A61P19/02 8A61K31/426 12378 T1 

8A61P35/00 8A61K31/426 12378 T1 

8A61K31/429 8C07D275/04 12352 T1 

8C07D239/80 8C07D275/04 12352 T1 

8C07D403/04 8C07D275/04 12352 T1 

8C07D471/04 8C07D275/04 12352 T1 

8A61K31/438 8A61P31/06 12366 T1 

8A61K31/506 8C07D413/14 12367 T1 

8A61K39/395 8C07K16/28 12373 T1 

8C04B28/02 8C04B28/02 12374 T1 

8A61K31/465 8C07D401/04 12371 T1 

8C07D401/04 8C07D401/04 12371 T1 

8A61P1/00 8A61K31/426 12378 T1 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  5/2022 - 31/05/2022 

8A61P1/04 8A61K31/426 12378 T1 

8A61P11/06 8A61K31/426 12378 T1 

8A61K31/498 8C07D275/04 12352 T1 

8C07D471/08 8C07D275/04 12352 T1 

8A61K31/437 8A61P31/06 12366 T1 

8A61K31/519 8A61P31/06 12366 T1 

8A61P31/04 8A61P31/06 12366 T1 

8C07D401/12 8A61P31/06 12366 T1 

8A61P25/00 8C07D413/14 12367 T1 

8A61B17/04 8A61F5/00 12368 T1 

8A61B17/34 8A61F5/00 12368 T1 

8A61N1/36 8A61F5/00 12370 T1 

8A61P11/06 8C07D207/00 12357 T1 

8A61P13/12 8C07D207/00 12357 T1 

8A61P17/06 8C07D207/00 12357 T1 

8C07D207/00 8C07D207/00 12357 T1 

8C07D263/24 8C07D207/00 12357 T1 

8C07D401/12 8C07D207/00 12357 T1 

8A61P3/00 8A61K38/47 12359 T1 

8C04B111/00 8C08L95/00 12363 T1 

8C04B26/00 8C08L95/00 12363 T1 

8A61P27/02 8A61K31/426 12378 T1 

8A61K31/4985 8C07D275/04 12352 T1 

8A61K31/519 8C07D275/04 12352 T1 

8C07D275/04 8C07D275/04 12352 T1 

8C07D417/04 8C07D275/04 12352 T1 

8B65F3/02 8B65F1/14 12364 T1 

8A61K31/429 8A61P31/06 12366 T1 

8C07D513/04 8A61P31/06 12366 T1 

8A61B1/273 8A61F5/00 12368 T1 

8A61B1/313 8A61F5/00 12368 T1 

8A61B17/064 8A61F5/00 12368 T1 

8A61B17/08 8A61F5/00 12368 T1 

8A61K35/16 8A61K35/16 12369 T1 

8A61P35/00 8A61K35/16 12369 T1 

8A61F5/00 8A61F5/00 12370 T1 

8A61P37/08 8C07K16/18 12375 T1 

8A61P19/02 8C07D207/00 12357 T1 

8A61P29/00 8C07D207/00 12357 T1 

8C07D403/12 8C07D207/00 12357 T1 

8A61P31/18 8A61K31/513 12360 T1 

8A61P37/06 8C07D311/94 12362 T1 

8C07K14/415 8C07K14/39 12355 T1 

8C12N1/16 8C07K14/39 12355 T1 

8C12R1/84 8C07K14/39 12355 T1 

8A61K31/426 8A61K31/426 12378 T1 

8A61P17/06 8A61K31/426 12378 T1 

8A61P3/10 8A61K31/426 12378 T1 

8C07D471/04 8A61P31/06 12366 T1 

8A61P3/00 8C07D413/14 12367 T1 

8C07D417/14 8C07D413/14 12367 T1 

8C07D487/04 8C07D413/14 12367 T1 

8A61F2/04 8A61F5/00 12368 T1 

8A61F5/00 8A61F5/00 12368 T1 

8A61B17/00 8A61F5/00 12370 T1 

8A61N1/372 8A61F5/00 12370 T1 

8A61K31/445 8A61K38/47 12359 T1 

8A61K31/352 8C07D311/94 12362 T1 

8C07D311/94 8C07D311/94 12362 T1 

8C07K14/805 8C07K14/39 12355 T1 

8C12N15/63 8C07K14/39 12355 T1 

8C12N15/81 8C07K14/39 12355 T1 

8A61P25/34 8C07D401/04 12371 T1 

8A61P11/02 8A61K31/426 12378 T1 

8A61P37/06 8A61K31/426 12378 T1 

8A61P35/00 8C07D275/04 12352 T1 

8C07D487/04 8C07D275/04 12352 T1 

8C07D513/04 8C07D275/04 12352 T1 

8A61P9/00 8C07D413/14 12367 T1 

8A61K31/4725 8C07D207/00 12357 T1 

8A61K31/517 8C07D207/00 12357 T1 

8C07D239/00 8C07D207/00 12357 T1 

8A61K31/215 8C07D311/94 12362 T1 

8E01C7/26 8C08L95/00 12363 T1 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  5/2022 - 31/05/2022 

 

 

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ / PASQYRA SIPAS PRONARËVE TË SË 

DREJTËS SË PATENTAVE 

 

(73) носител на правото на патент / Pronari i të drejtës së patentës 

(51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП) / Kodi sipas klasifikimit ndërkombëtar të 

patentave (KNP) 

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот / Numri i regjistrimit të dokumentit, lloji i 

dokumentit 

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

Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A. A 61K 31/201 MK/P/2022/0144 T1 

Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A. A 61K 31/215 MK/P/2022/0144 T1 

Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A. A 61K 31/352 MK/P/2022/0144 T1 

Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A. A 61P 37/06 MK/P/2022/0144 T1 

Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A. C 07C 59/42 MK/P/2022/0144 T1 

Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A. C 07C 69/608 MK/P/2022/0144 T1 

Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A. C 07C 69/738 MK/P/2022/0144 T1 

Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A. C 07D 311/94 MK/P/2022/0144 T1 

Actelion Pharmaceuticals Ltd. A 61P 25/00 MK/P/2022/0151 T1 

Actelion Pharmaceuticals Ltd. A 61P 27/02 MK/P/2022/0151 T1 

Actelion Pharmaceuticals Ltd. A 61P 3/10 MK/P/2022/0151 T1 

Actelion Pharmaceuticals Ltd. A 61P 35/00 MK/P/2022/0151 T1 

Actelion Pharmaceuticals Ltd. A 61P 35/04 MK/P/2022/0151 T1 

Actelion Pharmaceuticals Ltd. A 61P 37/06 MK/P/2022/0151 T1 

Actelion Pharmaceuticals Ltd. A 61P 19/02 MK/P/2022/0151 T1 

Actelion Pharmaceuticals Ltd. A 61P 17/06 MK/P/2022/0151 T1 

Actelion Pharmaceuticals Ltd. A 61P 17/00 MK/P/2022/0151 T1 

Actelion Pharmaceuticals Ltd. A 61P 13/12 MK/P/2022/0151 T1 

Actelion Pharmaceuticals Ltd. A 61P 11/06 MK/P/2022/0151 T1 

Actelion Pharmaceuticals Ltd. A 61P 11/02 MK/P/2022/0151 T1 

Actelion Pharmaceuticals Ltd. A 61P 1/04 MK/P/2022/0151 T1 

Actelion Pharmaceuticals Ltd. A 61K 31/426 MK/P/2022/0151 T1 

Actelion Pharmaceuticals Ltd. A 61P 1/00 MK/P/2022/0151 T1 

Alkahest, Inc. A 61P 35/00 MK/P/2021/0830 T1 

Alkahest, Inc. A 61P 25/28 MK/P/2021/0830 T1 

Alkahest, Inc. A 61K 35/16 MK/P/2021/0830 T1 

Amgen Inc. C 07D 403/04 MK/P/2021/0828 T1 

Amgen Inc. C 07D 417/04 MK/P/2021/0828 T1 

Amgen Inc. C 07D 471/04 MK/P/2021/0828 T1 

Amgen Inc. C 07D 471/08 MK/P/2021/0828 T1 

Amgen Inc. C 07D 487/04 MK/P/2021/0828 T1 
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Гласник/ Buletini Бр./Nr.  5/2022 - 31/05/2022 

Amgen Inc. C 07D 487/10 MK/P/2021/0828 T1 

Amgen Inc. C 07D 513/04 MK/P/2021/0828 T1 

Amgen Inc. C 07D 401/04 MK/P/2021/0828 T1 

Amgen Inc. A 61P 35/00 MK/P/2021/0828 T1 

Amgen Inc. C 07D 239/80 MK/P/2021/0828 T1 

Amgen Inc. C 07D 275/04 MK/P/2021/0828 T1 

Amgen Inc. A 61K 31/428 MK/P/2021/0828 T1 

Amgen Inc. A 61K 31/429 MK/P/2021/0828 T1 

Amgen Inc. A 61K 31/519 MK/P/2021/0828 T1 

Amgen Inc. A 61K 31/517 MK/P/2021/0828 T1 

Amgen Inc. A 61K 31/4985 MK/P/2021/0828 T1 

Amgen Inc. A 61K 31/498 MK/P/2021/0828 T1 

Amgen Inc. A 61K 31/437 MK/P/2021/0828 T1 

Amicus Therapeutics, Inc. A 61P 3/00 MK/P/2021/0190 T1 

Amicus Therapeutics, Inc. A 61K 38/47 MK/P/2021/0190 T1 

Amicus Therapeutics, Inc. A 61K 31/445 MK/P/2021/0190 T1 

Contraf-Nicotex-Tobacco GmbH A 61P 25/34 MK/P/2021/0833 T1 

Contraf-Nicotex-Tobacco GmbH A 61K 31/465 MK/P/2021/0833 T1 

Contraf-Nicotex-Tobacco GmbH C 07D 401/04 MK/P/2021/0833 T1 

Cyclerion Therapeutics, Inc. A 61P 3/00 MK/P/2022/0149 T1 

Cyclerion Therapeutics, Inc. C 07D 495/04 MK/P/2022/0149 T1 

Cyclerion Therapeutics, Inc. A 61P 9/00 MK/P/2022/0149 T1 

Cyclerion Therapeutics, Inc. C 07D 403/04 MK/P/2022/0149 T1 

Cyclerion Therapeutics, Inc. C 07D 413/14 MK/P/2022/0149 T1 

Cyclerion Therapeutics, Inc. C 07D 417/14 MK/P/2022/0149 T1 

Cyclerion Therapeutics, Inc. C 07D 471/04 MK/P/2022/0149 T1 

Cyclerion Therapeutics, Inc. C 07D 487/04 MK/P/2022/0149 T1 

Cyclerion Therapeutics, Inc. A 61P 25/00 MK/P/2022/0149 T1 

Cyclerion Therapeutics, Inc. A 61P 15/00 MK/P/2022/0149 T1 

Cyclerion Therapeutics, Inc. A 61K 31/506 MK/P/2022/0149 T1 

Cyclerion Therapeutics, Inc. A 61P 35/00 MK/P/2022/0149 T1 

Eli Lilly and Company C 07B 59/00 MK/P/2022/0141 T1 

Implantica Patent Ltd. A 61B 1/04 MK/P/2021/0829 T1 

Implantica Patent Ltd. A 61B 1/273 MK/P/2021/0829 T1 

Implantica Patent Ltd. A 61N 1/36 MK/P/2021/0829 T1 

Implantica Patent Ltd. A 61F 5/00 MK/P/2021/0829 T1 

Implantica Patent Ltd. A 61F 2/04 MK/P/2021/0829 T1 

Implantica Patent Ltd. A 61B 1/313 MK/P/2021/0829 T1 

Implantica Patent Ltd. A 61B 17/00 MK/P/2021/0829 T1 

Implantica Patent Ltd. A 61B 17/04 MK/P/2021/0829 T1 

Implantica Patent Ltd. A 61B 17/064 MK/P/2021/0829 T1 
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Implantica Patent Ltd. A 61B 17/068 MK/P/2021/0829 T1 

Implantica Patent Ltd. A 61B 17/08 MK/P/2021/0829 T1 

Implantica Patent Ltd. A 61B 17/30 MK/P/2021/0829 T1 

Implantica Patent Ltd. A 61B 17/32 MK/P/2021/0829 T1 

Implantica Patent Ltd. A 61B 17/34 MK/P/2021/0829 T1 

Implantica Patent Ltd. A 61N 1/36 MK/P/2021/0832 T1 

Implantica Patent Ltd. A 61F 5/00 MK/P/2021/0832 T1 

Implantica Patent Ltd. A 61B 17/00 MK/P/2021/0832 T1 

Implantica Patent Ltd. A 61N 1/372 MK/P/2021/0832 T1 

Impossible Foods Inc. C 07K 14/39 MK/P/2022/0116 T1 

Impossible Foods Inc. C 07K 14/415 MK/P/2022/0116 T1 

Impossible Foods Inc. C 07K 14/805 MK/P/2022/0116 T1 

Impossible Foods Inc. C 12N 1/16 MK/P/2022/0116 T1 

Impossible Foods Inc. C 12N 15/00 MK/P/2022/0116 T1 

Impossible Foods Inc. C 12N 15/63 MK/P/2022/0116 T1 

Impossible Foods Inc. C 12N 15/81 MK/P/2022/0116 T1 

Impossible Foods Inc. C 12R 1/84 MK/P/2022/0116 T1 

Janssen Sciences Ireland Unlimited Company C 07D 513/04 MK/P/2022/0148 T1 

Janssen Sciences Ireland Unlimited Company C 07D 519/00 MK/P/2022/0148 T1 

Janssen Sciences Ireland Unlimited Company A 61K 31/429 MK/P/2022/0148 T1 

Janssen Sciences Ireland Unlimited Company A 61K 31/437 MK/P/2022/0148 T1 

Janssen Sciences Ireland Unlimited Company A 61K 31/438 MK/P/2022/0148 T1 

Janssen Sciences Ireland Unlimited Company C 07D 487/10 MK/P/2022/0148 T1 

Janssen Sciences Ireland Unlimited Company A 61P 31/04 MK/P/2022/0148 T1 

Janssen Sciences Ireland Unlimited Company A 61P 31/06 MK/P/2022/0148 T1 

Janssen Sciences Ireland Unlimited Company C 07D 401/12 MK/P/2022/0148 T1 

Janssen Sciences Ireland Unlimited Company C 07D 403/12 MK/P/2022/0148 T1 

Janssen Sciences Ireland Unlimited Company C 07D 471/04 MK/P/2022/0148 T1 

Janssen Sciences Ireland Unlimited Company A 61K 31/519 MK/P/2022/0148 T1 

MERCK SHARP & DOHME CORP. A 61K 31/513 MK/P/2022/0140 T1 

MERCK SHARP & DOHME CORP. A 61P 31/18 MK/P/2022/0140 T1 

MorphoSys AG A 61K 39/395 MK/P/2022/0150 T1 

MorphoSys AG C 07K 16/28 MK/P/2022/0150 T1 

Pfizer Inc. C 07D 401/12 MK/P/2022/0139 T1 

Pfizer Inc. C 07D 239/00 MK/P/2022/0139 T1 

Pfizer Inc. C 07D 263/24 MK/P/2022/0139 T1 

Pfizer Inc. C 07D 217/00 MK/P/2022/0139 T1 

Pfizer Inc. C 07D 403/12 MK/P/2022/0139 T1 

Pfizer Inc. A 61K 31/47 MK/P/2022/0139 T1 

Pfizer Inc. A 61K 31/4709 MK/P/2022/0139 T1 

Pfizer Inc. A 61K 31/472 MK/P/2022/0139 T1 
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Pfizer Inc. A 61K 31/4725 MK/P/2022/0139 T1 

Pfizer Inc. A 61K 31/517 MK/P/2022/0139 T1 

Pfizer Inc. A 61P 11/06 MK/P/2022/0139 T1 

Pfizer Inc. A 61P 13/12 MK/P/2022/0139 T1 

Pfizer Inc. A 61P 17/06 MK/P/2022/0139 T1 

Pfizer Inc. A 61P 19/02 MK/P/2022/0139 T1 

Pfizer Inc. A 61P 29/00 MK/P/2022/0139 T1 

Pfizer Inc. C 07D 207/00 MK/P/2022/0139 T1 

Pfizer Inc. C 07D 215/48 MK/P/2022/0139 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. C 07K 16/18 MK/P/2021/0836 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. A 61P 37/08 MK/P/2021/0836 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. A 61K 39/35 MK/P/2021/0836 T1 

Sotkon SP, S.L.U. B 65F 1/14 MK/P/2022/0147 T1 

Sotkon SP, S.L.U. B 65F 3/02 MK/P/2022/0147 T1 

Sun Pharmaceutical Industries Limited C 07D 401/14 MK/P/2022/0136 T1 

TERCHIMICA S.P.A. C 04B 111/00 MK/P/2022/0145 T1 

TERCHIMICA S.P.A. C 04B 26/00 MK/P/2022/0145 T1 

TERCHIMICA S.P.A. E 01C 7/26 MK/P/2022/0145 T1 

TERCHIMICA S.P.A. C 04B 26/26 MK/P/2022/0145 T1 

TERCHIMICA S.P.A. C 08L 23/06 MK/P/2022/0145 T1 

TERCHIMICA S.P.A. C 08L 23/12 MK/P/2022/0145 T1 

TERCHIMICA S.P.A. C 08L 95/00 MK/P/2022/0145 T1 

Van Nieuwpoort Beheer B.V. C 04B 28/02 MK/P/2021/0835 T1 
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ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ / 

APLIKIMET PЁR MARKA TREGTARE 

 
Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на 

Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод за 
индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки. / Në 
përputhje me nenin 203 të Ligjit për Pronësi Intelektuale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” 
nr. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18), Enti Shtetëror për Pronësi Industriale 
publikon të dhënat për të drejtat e pranuara të markave tregtare. 
 

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60) / Të 

dhënat shënohen me kodet e markave tregtare INID*(standart WIPO ST.60): 

 

(210) Број на пријавата / Numri i aplikimit 

(220) Датум на поднесување / Data e depozitimit 

(230) Датум на изложбено или саемско првенство / Data e prioritetit të ekspozitës ose të panairit 

(442) Датум на на објавување на пријавата / Data e publikimit të aplikimit 

(300) Право на првенство: датум, држава, број / Data e prioritetit: data, shteti, numri 

(731) Подносител: име и адреса / Emri dhe adresa e pronarit të së drejtës 

(740) Застапник / Përfaqësuesi juridik 

(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод / Pamja e markës tregtare, përshkrimi dhe 

përkthimi 

(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои / Theksimi i ngjyrave, respektivisht 

kombinimi i ngjyrave 

(551) Индивидуалена/колективена трговска марка / Marka tregtare individuale/kolektive 

(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) 

и список на производите и услугите / Numrat e klasave sipas kualifikimit ndërkombëtar të produkteve 

dhe shërbimeve (Nice) dhe lista e produkteve dhe shërbimeve 

(531) Меѓународната класификација на фигуративн елементи на марката (Виенска класификација 

ВКЛ (6) / Kualifikimi ndërkombëtar i elementeve figuratie të markave (Kualifikimi i Vienës (6)) 

 

 

 

 

 

___________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data 
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(210) TM  2020/262 (220) 24/03/2020 

(442) 31/05/2022 

(300) 65298  25/08/2014  JM 

(731) Apple Inc. One Apple Park Way, 

Cupertino, California 95014, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

QUICKBOARD 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  преносни мобилни дигитални 

електронски направи и компјутерски 

софтвер за користење со такви направи  

 

(210) TM  2021/1220 (220) 23/11/2021 

(442) 31/05/2022 

(731) Маријана Андриќ Марјановиќ; 

Marijana Andrić Marijanović ул."6" бр.102, 

Бардовци; ul."6", br.102, Bardovci, 

Скопје; Skopje, 1000, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(591) бела, светло и темно црвена, розова, 

светло и темно кафена, сина, сива, 

виолетова, црна 

(531) 02.03.04;02.03.12;05.07.10;25.01.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  вино  

 

(210) TM  2021/1221 (220) 23/11/2021 

(442) 31/05/2022 

(731) Маријана Андриќ Марјановиќ; 

Marijana Andrić Marijanović ул."6" бр.102, 

Бардовци; ul."6", br.102, Bardovci, 

Скопје; Skopje, 1000, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(591) бела, светло и темно кафена, светло 

и темно црвена 

(531) 02.01.22;02.03.22;25.01.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  вино  

 

(210) TM  2021/1279 (220) 07/12/2021 

(442) 31/05/2022 

(731) Друштво за трговија услуги и 

производство ЛОКОДО ХИТ ДООЕЛ 

експорт-импорт Скопје ул. 11-ти 

Октомври бб локал 326, 1000, Скопје, 

MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) портокалова, црна, бела 

(531) 24.09.23;27.05.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  кожа и имитација на кожа и 

производите од нив што не се опфатени со 

другите класи, актовки, кожни ремени, 
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кожени кутии, портмонеа, прекривачи од 

кожи (крзна), женски чанти, куфери, торби 

за патување  

кл. 25  облека, обувки, капи, чизми, 

спортски обувки, облека од кожа, чевли и 

чизми од еспарто, сандали, чевли, дрвени 

чевли, получизми (кратки чизми), ремени 

за пантолони, спортски обувки  

кл. 35  услуги на продажба на големо и 

продажба на мало на: облека, обувки, 

капи, чизми, спортски обувки, облека од 

кожа, чевли и чизми од еспарто, сандали, 

чевли, дрвени чевли, получизми (кратки 

чизми), ремени за пантолони, спортски 

обувки, кожа и имитација на кожа и 

производите од нив што не се опфатени со 

другите класи, актовки, кожни ремени, 

кожени кутии, портмонеа, прекривачи од 

кожи (крзна), женски чанти, куфери, торби 

за патување  

 

(210) TM  2021/1280 (220) 07/12/2021 

(442) 31/05/2022 

(731) Друштво за трговија услуги и 

производство ЛОКОДО ХИТ ДООЕЛ 

експорт-импорт Скопје ул. 11-ти 

Октомври бб локал 326, 1000, Скопје, 

MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) пепеласто сива, бледо жолта, бела 

(531) 24.09.07;27.05.07;27.05.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  кожа и имитација на кожа и 

производите од нив што не се опфатени со 

другите класи, актовки, кожни ремени, 

кожени кутии, портмонеа, прекривачи од 

кожи (крзна), женски чанти, куфери, торби 

за патување  

кл. 25  облека, обувки, капи, чизми, 

спортски обувки, облека од кожа, чевли и 

чизми од еспарто, сандали, чевли, дрвени 

чевли, получизми (кратки чизми), ремени 

за пантолони, спортски обувки  

кл. 35  услуги на продажба на големо и 

продажба на мало на: облека, обувки, 

капи, чизми, спортски обувки, облека од 

кожа, чевли и чизми од еспарто, сандали, 

чевли, дрвени чевли, получизми (кратки 

чизми), ремени за пантолони, спортски 

обувки, кожа и имитација на кожа и 

производите од нив што не се опфатени со 

другите класи, актовки, кожни ремени, 

кожени кутии, портмонеа, прекривачи од 

кожи (крзна), женски чанти, куфери, торби 

за патување  

 

(210) TM  2021/1281 (220) 07/12/2021 

(442) 31/05/2022 

(731) Друштво за трговија услуги и 

производство ЛОКОДО ХИТ ДООЕЛ 

експорт-импорт Скопје ул. 11-ти 

Октомври бб локал 326, 1000, Скопје, 

MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(531) 27.05.07;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  обувки, чизми, спортски обувки, 

чевли и чизми од еспарто, сандали, чевли, 

дрвени чевли, получизми (кратки чизми), 
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спортски обувки  

кл. 35  услуги на продажба на големо и 

продажба на мало на: обувки, чизми, 

спортски обувки, чевли и чизми од 

еспарто, сандали, чевли, дрвени чевли, 

получизми (кратки чизми)  

 

(210) TM  2021/1304 (220) 15/12/2021 

(442) 31/05/2022 

(731) Друштво за трговија на големо и 

мало АГРОТЕХНА Атанас и др. ДОО 

Скопје ул. Христос Татарчев 1 бр. 21А, 

1000, Скопје, MK 

(740) Владимир Стојановски, адвокат ул. 

Петричка бр.6/1-3, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) плава, бела, црвена, жолта, зелена, 

светло сина 

(531) 26.04.18;27.05.02 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

ладење, климатизција, прочистувачи на 

воздух, создавање пареа, готвење, 

ладење, сушење, вентилација, 

фрижидери, замрзнувачи  

кл. 35  маркетинг, огласување, услуги при 

продажба на големо и мало со: 

климатизери, грејни тела, бела техника, 

акустика, ситни апарати за домаќинство, 

тв и аудио опрема; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 39  транспортирање; транспортирање 

стоки; складирање; складирање стоки; 

пакување  

 

(210) TM  2021/1312 (220) 15/12/2021 

(442) 31/05/2022 

(731) Елсид Сејфулахи с. Пирок б.б. 101, 

Боговиње, MK 

(540)  

 
(591) бела, црвена црна 

(531) 26.04.18;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 20  мебел, високи столици, сламки за 

пијалаци, неметални носачи за шишиња  

кл. 30  пици, производи од тесто  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалаци; привремено сместување  

 

(210) TM  2021/1313 (220) 17/12/2021 

(442) 31/05/2022 

(731) Друштво за приредување игри на 

среќа Државна видеолотарија на 

Република Македонија -Касинос 

Аустриа ДОО Скопје бул. Киро Глигоров 

бр. 2, Општина Гази Баба, 1000, Скопје, 

MK 

(540)  

 
(591) црвена, црна и бела 

(531) 03.13.09;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  приредување игри на среќа и 

забавни игри  

 

(210) TM  2021/1314 (220) 17/12/2021 

(442) 31/05/2022 

(731) Друштво за приредување игри на 

среќа Државна видеолотарија на 

Република Македонија -Касинос 

Аустриа ДОО Скопје бул. Киро Глигоров 
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бр. 2, Општина Гази Баба, 1000, Скопје, 

MK 

(540)  

 
(591) црвена, црна, бела 

(531) 03.13.09;27.05.01;27.07.12 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  приредување игри на среќа и 

забавни игри  

 

(210) TM  2021/1321 (220) 22/12/2021 

(442) 31/05/2022 

(731) Агенција за електронски 

комуникации ул.„Кеј Димитар Влахов“ 

бр.21, 1000, Скопје, MK 

(740) Борко Бајалски, адвокат ул. Ристо 

Шишков бр.38/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 
(531) 26.11.03;26.11.12;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  електронска пошта, емитување 

телевизиски програми, изнајмување 

апарати за пренос на пораки, кабловска 

телевизија, комуникации по пат на 

сметачки терминали, новинарски агенции, 

подвижна радио телефонија, пораки 

(пренос на пораки), пренос на телефакс 

пораки, пренос на телеграми, 

радиофонски емисии, радиофонски врски, 

радиотехнички служби, сметач (пренос на 

пораки и слики со сметач), телефонски 

служби, телефонски врски, телеграфски 

служби, телеграфски врски, телеграми 

(праќање телеграми), телекс служби, 

телевизиски емисии, упатства за 

телекомуникации  

кл. 41  организирање и водење 

конференции, организирање и водење 

конгреси, организирање и водење 

семинари, организирање и водење 

симпозиуми  

 

(210) TM  2021/1324 (220) 22/12/2021 

(442) 31/05/2022 

(731) Алкалоид АД Скопје бул. 

Александар Македонски бр.12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бела, нијанси на розева, нијанси на 

сина, нијанси на сива 

(531) 01.15.15;03.07.19;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  козметички производи; креми 

(козметички креми); лосиони за козметичка 

употреба; масла за козметичка употреба; 

масла за тоалетна употреба; млеко за 

чистење за тоалетна употреба; нега на 

кожата (козметички производи за нега на 

кожата); парфеми; растителни екстракти 

за козметичка употреба; сапун; тоалетни 

производи; шамивчиња натопени со 

козметички лосиони; шампони; влажни 

марамчиња; хидратантно млеко; 

есенцијални масла; масло за капење  

кл. 35  рекламирање; компјутерско 
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рекламирање преку интернет; маркетинг; 

водење на работење; управување со 

работи; канцелариски работи  

 

(210) TM  2021/1325 (220) 22/12/2021 

(442) 31/05/2022 

(731) Алкалоид АД Скопје бул. 

Александар Македонски бр.12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бела, нијанси на сина, нијанси на 

сива 

(531) 01.15.15;03.07.19;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  козметички производи; креми 

(козметички креми); лосиони за козметичка 

употреба; масла за козметичка употреба; 

масла за тоалетна употреба; млеко за 

чистење за тоалетна употреба; нега на 

кожата (козметички производи за нега на 

кожата); парфеми;растителни екстракти за 

козметичка употреба; сапун; тоалетни 

производи; шамивчиња натопени со 

козметички лосиони; шампони; влажни 

марамчиња; хидратантно млеко; 

есенцијални масла; масло за капење  

кл. 35  рекламирање; компјутерско 

рекламирање преку интернет; маркетинг; 

водење на работење; управување со 

работи; канцелариски работи  

 

(210) TM  2021/1326 (220) 22/12/2021 

(442) 31/05/2022 

(731) Алкалоид АД Скопје бул. 

Александар Македонски бр.12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бела, нијанси на зелена, нијанси на 

сина, нијанси на сива 

(531) 01.15.15;03.07.19;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  козметички производи; креми 

(козметички креми); лосиони за козметичка 

употреба; масла за козметичка употреба; 

масла за тоалетна употреба; млеко за 

чистење за тоалетна употреба; нега на 

кожата (козметички производи за нега на 

кожата); парфеми; растителни екстракти 

за козметичка употреба; сапун; тоалетни 

производи; шамивчиња натопени со 

козметички лосиони; шампони; влажни 

марамчиња; хидратантно млеко; 

есенцијални масла; масло за капење  

кл. 35  рекламирање; компјутерско 

рекламирање преку интернет; маркетинг; 

водење на работење; управување со 

работи; канцелариски работи  

 

(210) TM  2021/1327 (220) 22/12/2021 

(442) 31/05/2022 

(731) Алкалоид АД Скопје бул. 

Александар Македонски бр.12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  
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(591) бела, нијанси на жолта, нијанси на 

сина, нијанси на сива 

(531) 01.15.15;03.07.19;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  козметички производи; креми 

(козметички креми); лосиони за козметичка 

употреба; масла за козметичка употреба; 

масла за тоалетна употреба; млеко за 

чистење за тоалетна употреба; нега на 

кожата (козметички производи за нега на 

кожата); парфеми; растителни екстракти 

за козметичка употреба; сапун; тоалетни 

производи; шамивчиња натопени со 

козметички лосиони; шампони; влажни 

марамчиња; хидратантно млеко; 

есенцијални масла; масло за капење  

кл. 35  рекламирање; компјутерско 

рекламирање преку интернет; маркетинг; 

водење на работење; управување со 

работи; канцелариски работи  

 

(210) TM  2021/1328 (220) 22/12/2021 

(442) 31/05/2022 

(731) Алкалоид АД Скопје бул. 

Александар Македонски бр.12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бела, нијанси на виолетова, нијанси 

на сина, нијанси на сива 

(531) 01.15.15;03.07.19;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  козметички производи; креми 

(козметички креми); лосиони за козметичка 

употреба; масла за козметичка употреба; 

масла за тоалетна употреба; млеко за 

чистење за тоалетна употреба; нега на 

кожата (козметички производи за нега на 

кожата); парфеми; растителни екстракти 

за козметичка употреба; сапун; тоалетни 

производи; шамивчиња натопени со 

козметички лосиони; шампони; влажни 

марамчиња; хидратантно млеко; 

есенцијални масла; масло за капење  

кл. 35  рекламирање; компјутерско 

рекламирање преку интернет; маркетинг; 

водење на работење; управување со 

работи; канцелариски работи  

 

(210) TM  2021/1329 (220) 22/12/2021 

(442) 31/05/2022 

(731) Алкалоид АД Скопје бул. 

Александар Македонски бр.12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  
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(591) бела, нијанси на сина, нијанси на 

виолетова, нијанси на портокалова, 

нијанси на розова, нијанси на жолта, 

нијанси на сива 

(531) 05.03.13;25.01.15;26.01.16;26.04.16 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи; диететска 

храна и супстанции адаптирани за 

медицинска или ветеринарна употреба; 

додатоци во исхраната; додатоци во 

исхраната кои содржат витамини; 

минерални додатоци на храната; 

витамински и минерални додатоци на 

исхраната; витамински производи; 

витамински и минерални производи; 

мултивитамини; додатоци во исхраната во 

форма на прашок; хранливи додатоци за 

медицинска употреба  

 

(210) TM  2021/1330 (220) 22/12/2021 

(442) 31/05/2022 

(731) Алкалоид АД Скопје бул. 

Александар Македонски бр.12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 

MULTI ESSENCE ИМУНО (во 

изглед) 

(591) бела, нијанси на виолетова, нијанси 

на портокалова, нијанси на розова, нијанси 

на жолта, сива 

(531) 05.03.13;26.01.18;26.04.16 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи; диететска 

храна и супстанции адаптирани за 

медицинска или ветеринарна употреба; 

додатоци во исхраната; додатоци во 

исхраната кои содржат витамини; 

минерални додатоци на храната; 

витамински и минерални додатоци на 

исхраната; витамински производи; 

витамински и минерални производи; 

мултивитамини;додатоци во исхраната во 

форма на прашок; хранливи додатоци за 

медицинска употреба  

 

(210) TM  2021/1331 (220) 22/12/2021 

(442) 31/05/2022 

(731) Алкалоид АД Скопје бул. 

Александар Македонски бр.12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

NELDION 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи; 

аналгетици; антибиотици; наркотици за 

медицинска употреба; лекови за луѓе; 

диететски супстанции за медицинска 

употреба; хранливи додатоци за 

медицинска употреба; додатоци во 

исхраната; минерални додатоци на 

храната; витамински производи  

 

(210) TM  2021/1332 (220) 22/12/2021 

(442) 31/05/2022 

(731) Алкалоид АД Скопје бул. 

Александар Македонски бр.12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  
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PreDaddy Duo 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи; диететски 

супстанции за медицинска употреба; 

додатоци во исхраната; витамини; 

витамински производи; хранливи додатоци 

за медицинска употреба; минерални 

додатоци на храната; мултивитамини; 

витамински и минерални 

производи;витамински и минерални 

додатоци на исхраната  

 

(210) TM  2021/1333 (220) 22/12/2021 

(442) 31/05/2022 

(731) Алкалоид АД Скопје бул. 

Александар Македонски бр.12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црна, нијани на црвена 

(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи; диететска 

храна и супстанции адаптирани за 

медицинска или ветеринарна употреба; 

додатоци во исхраната; додатоци во 

исхраната кои содржат витамини; 

минерални додатоци на храната; 

витамински и минерални додатоци на 

исхраната; витамински производи; 

витамински и минерални производи; 

мултивитамини; додатоци во исхраната во 

форма на прашок; додатоци во исхраната 

кои воглавно се состојат од железо  

кл. 35  рекламирање; компјутерско 

рекламирање преку интернет; маркетинг; 

водење на работење; управување со 

работи; канцелариски работи; рекламни 

услуги во врска со фармацевтски 

производи  

 

(210) TM  2021/1334 (220) 22/12/2021 

(442) 31/05/2022 

(731) Алкалоид АД Скопје бул. 

Александар Македонски бр.12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црна, нијани на црвена, нијанси на 

крем, розова, бела, нијанси на сива 

(531) 26.01.06;26.01.17;26.01.18 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи; диететска 

храна и супстанции адаптирани за 

медицинска или ветеринарна употреба; 

додатоци во исхраната; додатоци во 

исхраната кои содржат витамини; 

минерални додатоци на храната; 

витамински и минерални додатоци на 

исхраната; витамински производи; 

витамински и минерални производи; 

мултивитамини; додатоци во исхраната во 

форма на прашок; додатоци во исхраната 

кои воглавно се состојат од железо  

 

(210) TM  2021/1342 (220) 24/12/2021 

(442) 31/05/2022 

(731) SÜTAŞ SÜT ÜRÜNLERIİ ANONIİM 

ŞİRKETİI Uluabat Köyü Karacabey, Bursa, 

TR 
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(740) Адвокатско друштво Папазоски и 

Мишев Бул. 8 Септември бр. 16 Хипериум 

Бизнис Центар 2ри кат, 1000, 1000 

(540)  

 
(591) синозелена, бела, црвена 

(531) 24.09.07;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  риба; пилешко месо; кефир [пијалок 

од млеко]; пијалок базиран на јогурт 

„ајран“; млеко во прав; млечни производи 

кои содржат овошје; масла за јадење и 

масти; бадеми, мелени; артичока, 

конзервирана; бадемово млеко; белки од 

јајца; белтачини за исхрана; бистри супи 

[бујони]; бујон (состојки за правење бујон); 

грав, конзервиран; грашок, конзервиран; 

доматен сок за готвење; доматно пире; 

екстра девствено маслиново масло; 

екстракти од месо; желатин за исхрана; 

желеа за исхрана; желеа од месо; жолчки 

од јајца; замрзнат-сушен зеленчук; 

замрзнато овошје; замрзнато-сушено 

месо; зеленчук, варен; зеленчук во 

конзерви; зеленчук, конзервиран; 

зеленчук, сушен; кандирано овошје; 

кикиритки, преработени; кисела зелка 

[расол]; кнедли на база на компир; компот 

од боровинки; компоти; концентрати за 

супи [бујони]; кондензирано млеко; кори од 

овошје; краби, што не се живи; корнишони; 

крем-путер; крокети; кумис [пијалок од 

млеко]; лоосос; мали парчиња храна од 

овошје; маргарин; мармалад; масла за 

јадење; маслинки, конзервирани; масло од 

сончоглед за исхрана; масло од сусам за 

јадење; месо; месо во конзерви; месо, 

конзервирано; милк-шејк; млеко; млеко од 

бадем за кулинарска употреба; млеко од 

кикирики; млеко од кикирики за кулинарска 

употреба; млеко од соја; млечни пијалаци 

во кои преовладува млеко; млеко од ориз; 

млечни ферменти за кулинарска употреба; 

морски ракови [шримп] што не се живи; 

морски ракови што не се живи; морски 

јастози што не се живи; мус од зеленчук; 

намази на база на јаткасти плодови; 

нискокалоричен чипс од компир; овесно 

млеко; овошни желеа; овошни каши; 

овошни салати; овошје, варено; овошје во 

конзерви; овошје, конзервирано; оризово 

млеко за употреба во кулинарството; 

остриги, што не се живи; павлака [млечни 

производи]; паста од зеленчук; паста од 

црн патлиџан; пире од јаболка; пијалаци 

на база на бадемово млеко; пијалаци на 

база на кокосово млеко; пијалаци на база 

на млеко од кикирики; подготвени 

производи од месо; посолени риби; 

посолено месо; производи за исхрана 

направени од риба; производи од млеко; 

протеинско млеко; путер; путер од какао; 

путер од кикиритки; путер од кокосов орев; 

пченка шеќерец, преработена; раженка 

[ферментирано печено млеко]; растителна 

павлака; риби во конзерви; рибино масло 

за исхрана, за луѓе; салати од зеленчук; 

сардини; семки, подготвени; сирење; 

сириште; сметана [кисела павлака]; 

снегулки од компири; соино масло за 

исхрана; сокови од зеленчук за готвење; 

сончогледово семе, подготвено; состојки 

за правење супа; состојки за правење супа 

од зеленчук; соја, конзервирана, за 

исхрана; суво грозје; супи; сурутка; 

тартуфи, конзервирани; тахини [тесто од 

сусамово семе]; тофу [сирење од соја]; 

урда; урми; ферментирана зеленчукова 



 

 

57 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  5/2022 - 31/05/2022  
 

храна [кимши]; ферментирано млеко 

[потквасено]; хумус [мелена леблебија со 

сусамово масло, лимон и лук]; чипс од 

компири; чипс од овошје; школки и ракови 

што не се живи; школки [што не се живи]; 

шлаг крем; јастози, што не се живи; 

јаткасто овошје [орев, лешник, бадем], 

подготвени; јајца; јајца во прав; јогурт; 

печени кикирики, ф’стаци, лешници, ореви 

и други јаткасти плодови; џемови; полен, 

подготвен за исхрана; протеини за 

употреба како адитиви за исхрана   

кл. 30  кафе (непржено кафе); кафе; 

замена за кафе; ароми на кафе [ароми]; 

цикорија [замена за кафе]; пијалаци од 

кафе со млеко; растителни подготовки 

како замени за кафе; пијалаци што се на 

основа на кафе; какао; пијалаци од какао 

со млеко; пијалаци што се на основа на 

какао; чоколадо; пијалаци што се на 

основа на чоколадо; тапиока; тесто; тесто 

за колач; квасец за тесто; тесто за слатки 

печива; макарони; агаве сируп [природни 

засладувачи]; бадемови слатки 

[тестенини]; бибер; бисквити; бисквити 

петит-бер; бонбони; брашно за исхрана; 

брашно од тапиока за исхрана; брашно од 

компири за исхрана; брашно од синап; 

брашно од јачмен; вафли; 

високопротеински плочки од житарки; гриз; 

гуми за жвакање што не се за медицинска 

употреба; двопек; десерт во форма на мус 

[слатки]; десерт со мраз, овошен сок и 

шеќер; додатоци на јадења; доматен сос; 

екстракти од слад за исхрана; замрзнат 

јогурт [вид сладолед]; замрзнати-сушени 

јадења чија главна состојка е тестенина; 

зачини; излупено жито за исхрана; 

карамели [бонбони]; кари [мирудија]; кечап 

[сос]; колач; колачиња од слад; коцки 

мраз; крекери; крем пудинг; кристализиран 

шеќер за исхрана; куркума [азиско тропско 

растение што се користи за мирудија и 

бојосување]; леб; лебни трошки [презла]; 

леден чај; мали кифли [печива]; мали 

парчиња храна од жита; мали парчиња 

храна од ориз; марципан; мајонез; мед; 

меласа за исхрана; мирудии: мраз за 

освежување; мраз, природен и вештачки; 

мусли; намази на база на чоколада; нане 

за слаткарски производи; овесни снегулки; 

овес (дробен овес); овесно брашно; 

овошни желеа [слаткарски производи]; 

овошни преливи [сосови]; оцет; пастили 

[слаткарски производи]; пити; пици; 

пијалаци што се на основа на чај; плочки 

од житарки; подготовки од жита; прашок за 

колач; прашок за печење; прашоци за 

сладоледи; преливи за салати; 

преработено семе кое се користи како 

зачин; пудинзи; пуканки; пченично брашно; 

пченка, мелена; пченкарни снегулки; 

пченкарно брашно; саго [нишесте од 

сагова палма]; сендвичи; сенф; слад за 

човечка исхрана; сладолед; слаткарски 

производи; слаткарски производи од 

кикиритки; слатки; слатки за украсување 

божикни елки; слатки од бадем; сол за 

готвење; сос за тестенини; сосови 

[додатоци на храна]; стаклести глазури 

[стаклести преливи]; стапчиња од ликорис 

[слаткарски производи]; сутлијаш; табуле 

[вид ориентално јадење од пченица]; 

тестенини за исхрана; торти; украсни 

бонбони за торта; фондани [слаткарски 

производи]; храна од овес; цимет 

[мирудија]; чаеви, немедицински; чај; чајни 

колачиња; чипс [производи од житарици); 

чоколаден мус; чоколадни намази што 

содржат јаткасти плодови; чоколадни 

пијалаци со млеко; чоколадни украси за 

торта; шеќер; шпагети; ѓумбир [мирудија]; 

јаткасто овошје во прав; јаткасто овошје со 

чоколаден прелив; јачмен (дробен јачмен); 

тартови; прополис за исхрана на луѓето; 

квасец; шеќер во прав  



 

 

58 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  5/2022 - 31/05/2022  
 

кл. 32  пиво;хмел (екстракти од хмел) за 

правење пиво;пиво од слад;шира од 

пиво;минерална вода;минерална вода 

[пијалаци];газирана вода;екстракти за 

правење пијалаци;безалкохолни овошни 

екстракти;сода вода;безалкохолни овошни 

пијалаци;овошни сокови;овошни сирупи, 

безалкохолни;сок од јаболка, 

безалкохолен;сок од зеленчук 

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

(кашести пијалаци од овошје и 

зеленчук);шира од слад;шира;шира, 

непревриена;сируп за 

пијалаци;традиционален турски пијалок 

„салеп“;сируп за лимонади;безалкохолни 

пијалаци;шербет [пијалаци];пијалаци од 

сурутка;води за пиење 

[пијалаци];безалкохолни пијалаци на база 

на мед;води за маса;квас [безалкохолни 

пијалаци];освежителен пијалак од корен на 

сапарина [безалкохолен 

пијалак];лимонади;средства за правење 

пијалаци;прашок за пенливи пијалаци;пиво 

од ѓумбир;аперитиви, безалкохолни  

 

(210) TM  2021/1343 (220) 24/12/2021 

(442) 31/05/2022 

(731) SÜTAŞ SÜT ÜRÜNLERIİ ANONIİM 

ŞİRKETİI Uluabat Köyü Karacabey, Bursa, 

TR 

(740) Адвокатско друштво Папазоски и 

Мишев Бул. 8 Септември бр. 16 Хипериум 

Бизнис Центар 2ри кат, 1000, 1000 

(540)  

 
 (591) синозелена, бела, црвена 

(531) 24.09.07;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  риба; пилешко месо; кефир [пијалок 

од млеко]; пијалок базиран на јогурт 

„ајран“; млеко во прав; млечни производи 

кои содржат овошје; масла за јадење и 

масти; бадеми, мелени; артичока, 

конзервирана; бадемово млеко; белки од 

јајца; белтачини за исхрана; бистри супи 

[бујони]; бујон (состојки за правење бујон); 

грав, конзервиран; грашок, конзервиран; 

доматен сок за готвење; доматно пире; 

екстра девствено маслиново масло; 

екстракти од месо; желатин за исхрана; 

желеа за исхрана; желеа од месо; жолчки 

од јајца; замрзнат-сушен зеленчук; 

замрзнато овошје; замрзнато-сушено 

месо; зеленчук, варен; зеленчук во 

конзерви; зеленчук, конзервиран; 

зеленчук, сушен; кандирано овошје; 

кикиритки, преработени; кисела зелка 

[расол]; кнедли на база на компир; компот 

од боровинки; компоти; концентрати за 

супи [бујони]; кондензирано млеко; кори од 

овошје; краби, што не се живи; корнишони; 

крем-путер; крокети; кумис [пијалок од 

млеко]; лоосос; мали парчиња храна од 

овошје; маргарин; мармалад; масла за 

јадење; маслинки, конзервирани; масло од 

сончоглед за исхрана; масло од сусам за 

јадење; месо; месо во конзерви; месо, 

конзервирано; милк-шејк; млеко; млеко од 

бадем за кулинарска употреба; млеко од 

кикирики; млеко од кикирики за кулинарска 

употреба; млеко од соја; млечни пијалаци 

во кои преовладува млеко; млеко од ориз; 

млечни ферменти за кулинарска употреба; 

морски ракови [шримп] што не се живи; 

морски ракови што не се живи; морски 

јастози што не се живи; мус од зеленчук; 

намази на база на јаткасти плодови; 

нискокалоричен чипс од компир; овесно 

млеко; овошни желеа; овошни каши; 
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овошни салати; овошје, варено; овошје во 

конзерви; овошје, конзервирано; оризово 

млеко за употреба во кулинарството; 

остриги, што не се живи; павлака [млечни 

производи]; паста од зеленчук; паста од 

црн патлиџан; пире од јаболка; пијалаци 

на база на бадемово млеко; пијалаци на 

база на кокосово млеко; пијалаци на база 

на млеко од кикирики; подготвени 

производи од месо; посолени риби; 

посолено месо; производи за исхрана 

направени од риба; производи од млеко; 

протеинско млеко; путер; путер од какао; 

путер од кикиритки; путер од кокосов орев; 

пченка шеќерец, преработена; раженка 

[ферментирано печено млеко]; растителна 

павлака; риби во конзерви; рибино масло 

за исхрана, за луѓе; салати од зеленчук; 

сардини; семки, подготвени; сирење; 

сириште; сметана [кисела павлака]; 

снегулки од компири; соино масло за 

исхрана; сокови од зеленчук за готвење; 

сончогледово семе, подготвено; состојки 

за правење супа; состојки за правење супа 

од зеленчук; соја, конзервирана, за 

исхрана; суво грозје; супи; сурутка; 

тартуфи, конзервирани; тахини [тесто од 

сусамово семе]; тофу [сирење од соја]; 

урда; урми; ферментирана зеленчукова 

храна [кимши]; ферментирано млеко 

[потквасено]; хумус [мелена леблебија со 

сусамово масло, лимон и лук]; чипс од 

компири; чипс од овошје; школки и ракови 

што не се живи; школки [што не се живи]; 

шлаг крем; јастози, што не се живи; 

јаткасто овошје [орев, лешник, бадем], 

подготвени; јајца; јајца во прав; јогурт; 

печени кикирики, ф’стаци, лешници, ореви 

и други јаткасти плодови; џемови; полен, 

подготвен за исхрана; протеини за 

употреба како адитиви за исхрана  

кл. 30  кафе (непржено кафе); кафе; 

замена за кафе; ароми на кафе [ароми]; 

цикорија [замена за кафе]; пијалаци од 

кафе со млеко; растителни подготовки 

како замени за кафе; пијалаци што се на 

основа на кафе; какао; пијалаци од какао 

со млеко; пијалаци што се на основа на 

какао; чоколадо; пијалаци што се на 

основа на чоколадо; тапиока; тесто; тесто 

за колач; квасец за тесто; тесто за слатки 

печива; макарони; агаве сируп [природни 

засладувачи]; бадемови слатки 

[тестенини]; бибер; бисквити; бисквити 

петит-бер; бонбони; брашно за исхрана; 

брашно од тапиока за исхрана; брашно од 

компири за исхрана; брашно од синап; 

брашно од јачмен; вафли; 

високопротеински плочки од житарки; гриз; 

гуми за жвакање што не се за медицинска 

употреба; двопек; десерт во форма на мус 

[слатки]; десерт со мраз, овошен сок и 

шеќер; додатоци на јадења; доматен сос; 

екстракти од слад за исхрана; замрзнат 

јогурт [вид сладолед]; замрзнати-сушени 

јадења чија главна состојка е тестенина; 

зачини; излупено жито за исхрана; 

карамели [бонбони]; кари [мирудија]; кечап 

[сос]; колач; колачиња од слад; коцки 

мраз; крекери; крем пудинг; кристализиран 

шеќер за исхрана; куркума [азиско тропско 

растение што се користи за мирудија и 

бојосување]; леб; лебни трошки [презла]; 

леден чај; мали кифли [печива]; мали 

парчиња храна од жита; мали парчиња 

храна од ориз; марципан; мајонез; мед; 

меласа за исхрана; мирудии: мраз за 

освежување; мраз, природен и вештачки; 

мусли; намази на база на чоколада; нане 

за слаткарски производи; овесни снегулки; 

овес (дробен овес); овесно брашно; 

овошни желеа [слаткарски производи]; 

овошни преливи [сосови]; оцет; пастили 

[слаткарски производи]; пити; пици; 

пијалаци што се на основа на чај; плочки 

од житарки; подготовки од жита; прашок за 
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колач; прашок за печење; прашоци за 

сладоледи; преливи за салати; 

преработено семе кое се користи како 

зачин; пудинзи; пуканки; пченично брашно; 

пченка, мелена; пченкарни снегулки; 

пченкарно брашно; саго [нишесте од 

сагова палма]; сендвичи; сенф; слад за 

човечка исхрана; сладолед; слаткарски 

производи; слаткарски производи од 

кикиритки; слатки; слатки за украсување 

божикни елки; слатки од бадем; сол за 

готвење; сос за тестенини; сосови 

[додатоци на храна]; стаклести глазури 

[стаклести преливи]; стапчиња од ликорис 

[слаткарски производи]; сутлијаш; табуле 

[вид ориентално јадење од пченица]; 

тестенини за исхрана; торти; украсни 

бонбони за торта; фондани [слаткарски 

производи]; храна од овес; цимет 

[мирудија]; чаеви, немедицински; чај; чајни 

колачиња; чипс [производи од житарици); 

чоколаден мус; чоколадни намази што 

содржат јаткасти плодови; чоколадни 

пијалаци со млеко; чоколадни украси за 

торта; шеќер; шпагети; ѓумбир [мирудија]; 

јаткасто овошје во прав; јаткасто овошје со 

чоколаден прелив; јачмен (дробен јачмен); 

тартови; прополис за исхрана на луѓето; 

квасец; шеќер во прав  

кл. 32  пиво; хмел (екстракти од хмел) за 

правење пиво; пиво од слад; шира од 

пиво; минерална вода; минерална вода 

[пијалаци]; газирана вода; екстракти за 

правење пијалаци; безалкохолни овошни 

екстракти; сода вода; безалкохолни 

овошни пијалаци; овошни сокови; овошни 

сирупи, безалкохолни; сок од јаболка, 

безалкохолен; сок од зеленчук [пијалаци]; 

сок од домати [пијалаци]; смути (кашести 

пијалаци од овошје и зеленчук); шира од 

слад; шира; шира, непревриена; сируп за 

пијалаци; традиционален турски пијалок 

„салеп“; сируп за лимонади; безалкохолни 

пијалаци; шербет [пијалаци]; пијалаци од 

сурутка; води за пиење [пијалаци]; 

безалкохолни пијалаци на база на мед; 

води за маса; квас [безалкохолни 

пијалаци]; освежителен пијалак од корен 

на сапарина [безалкохолен пијалак]; 

лимонади; средства за правење пијалаци; 

прашок за пенливи пијалаци; пиво од 

ѓумбир; аперитиви, безалкохолни  

 

(210) TM  2021/1349 (220) 24/12/2021 

(442) 31/05/2022 

(731) Друштво за туризам, трговија и 

услуги ФИБУЛА ЕР ТРАВЕЛ ДООЕЛ 

експорт-импорт Скопје ул. Никола 

Вапцаров бр. 22, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) темно сина, пороткалова 

(531) 01.03.01;01.03.12;26.11.12 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  транспортни услуги, организирање 

патувања  

кл. 43  привремено сместување  

 

(210) TM  2021/1355 (220) 29/12/2021 

(442) 31/05/2022 

(731) Перфецтос Принтинг Инк Гроуп 

Лтд, Перфецтос Миллс Нормантон 

Лане, Боттесфорд, Ноттингхам НГ13 

0ЕЛ, GB 

(740) Martin Boskoski, Attorney at law Str. 

Makedonija No. 11/1-5, 1000, Skopje 

(540)  
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(591) црвена 

(531) 27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 2  мастила; мастила за печатење за 

текстил; мастила за печатење на екран за 

текстил; пигменти; флуоресцентни 

мастила; металик мастила; мастила за 

металик; паста; лакови; офсет мастила за 

текстил со храна со листови; мастила за 

печатење за употреба во процеси на 

литографско/офсет печатење за ткаенини; 

термохромни мастила за печатење за 

ткаенини; мастила за правење отпечатоци 

за пренос на суво во повеќе бои; пигменти 

и пигментни препарати; лакови; мастило 

за екран за печатење на ткаенини; 

мастило за екран за печатење на 

пластика; мастила за печатење на база на 

вода, пигменти и бои; пасти за специјални 

ефекти за печатачи; сврзувачки агенси; 

разредувачи за сите горенаведени стоки; 

сите горенаведени стоки за употреба со 

текстил  

 

(210) TM  2021/1365 (220) 27/12/2021 

(442) 31/05/2022 

(731) Алкалоид АД Скопје бул. 

Александар Македонски бр.12, 1000, 

Скопје, MK 

 (540)  

 

ПреМама дуо (во изглед) 

(591) црна, бела, нијанси на сина, нијанси 

на жолта, нијани на розева, нијанси на 

виолетова 

(531) 02.03.05;02.03.23;19.13.21 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи; диететски 

супстанции за медицинска употреба; 

додатоци во исхраната; витамински 

производи; хранливи додатоци за 

медицинска употреба; минерални 

додатоци на храната; мултивитамини; 

витамински и минерални производи; 

витамински и минерални додатоци на 

исхраната; витамини за трудници  

 

(210) TM  2021/1366 (220) 27/12/2021 

(442) 31/05/2022 

(731) Алкалоид АД Скопје бул. 

Александар Македонски бр.12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

FLONSENO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2021/1367 (220) 27/12/2021 

(442) 31/05/2022 

(731) Алкалоид АД Скопје бул. 

Александар Македонски бр.12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

KASARIO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2021/1368 (220) 27/12/2021 

(442) 31/05/2022 



 

 

62 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  5/2022 - 31/05/2022  
 

(731) Алкалоид АД Скопје бул. 

Александар Македонски бр.12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

FOKLEROS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи; 

фармацевтски производи за лекување на 

рак; фармацевтски производи за употреба 

во онкологијата  

 

(210) TM  2021/1369 (220) 27/12/2021 

(442) 31/05/2022 

(731) Алкалоид АД Скопје бул. 

Александар Македонски бр.12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

BOLDENO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2021/1370 (220) 27/12/2021 

(442) 31/05/2022 

(731) Алкалоид АД Скопје бул. 

Александар Македонски бр.12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

FASINDOR 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2021/1371 (220) 27/12/2021 

(442) 31/05/2022 

(731) Алкалоид АД Скопје бул. 

Александар Македонски бр.12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

NODRIGA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2021/1372 (220) 27/12/2021 

(442) 31/05/2022 

(731) Алкалоид АД Скопје бул. 

Александар Македонски бр.12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

SYRLENO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2021/1373 (220) 30/12/2021 

(442) 31/05/2022 

(731) Друштво за услуги ФУТУРЕ 

ИННОВАТИОНС ДООЕЛ Скопје ул. 

Архимандова бр. 3, 1000, Скопје, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. Славе 

Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, црна 

(531) 26.03.05;26.03.16 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 10  медицински, хируршки, забарски и 

ветеринарни апарати и инструменти, 

вештачки екстремитети, очи и заби, 

ортопедски производи, хируршки 

материјали за шиење  

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 
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мебелот); материјали за обука и настава 

(освен апарати); пластични материјали за 

пакување кои не се опфатени во другите 

класи; печатарски букви, клишиња  

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  2021/1374 (220) 30/12/2021 

(442) 31/05/2022 

(731) Друштво за современи технологии 

М.ХЕЛТХ ГРОУП ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО 

Скопје 

ул.Карпошово Востание бр. 2/4-2, 1000, 

Скопје, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. Славе 

Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сина, сива 

(531) 24.15.01;24.17.02;26.13.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи  

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. 44  медицински услуги; ветеринарни 

услуги; хигиенска нега и нега на убавината 

на лугето или животните; услуги од 

областа на земјоделството, 

градинарството и шумарството  

 

(210) TM  2022/3 (220) 05/01/2022 

(442) 31/05/2022 

(300) 083739  08/07/2021  JM 

(731) Meta Platforms, Inc 1601 Willow 

Road, Menlo Park, California 94025, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

META 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  софтвер кој може да се симнува во 

вид на мобилна апликација; компјутерски 

хардвер; софтвер кој може да се симнува 

за социјално вмрежување и креирање и 

интеракција со онлајн заедници; софтвер 

кој може да се симнува за креирање, 

управување и пристап до  групи во рамки 

на виртуелни заедници; алатки за развој 

на софтвер; софтвер кој може да се 

симнува за обезбедување развој, 

оценување, тестирање, и одржување на 

мобилни софтверски апликации за 

преносни електронски комуникациски 

направи, имено, мобилни телефони, 

смартфони, рачни компјутери и таблет 

компјутери; софтвер кој може да се 

симнува за користење како апликациски 

програмски интерфејс (АПИ); софтвер кој 

може да се симнува за организирање 

настани, пребарување настани, 

закажување и управување со настани; 

софтвер кој може да се симнува за 

креирање, уредување, прикачување, 

симнување, пристапување, гледање, 

објавување, прикажување, означување, 

блогирање, стриминг, поврзување, 

бележење, искажување чуства, 
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коментирање, интеракција, вградување, и 

споделување или поинакво обезбедување 

на електронски медиумски содржини, 

слики, видео, звук, аудио визуелни 

содржини, податоци, и информации преку 

Интернет и комуникациски мрежи; 

компјутерски софтвер кој може да се 

симнува за пронаоѓање содржини и 

објавувачи на содржини, и за претплата на 

содржини; софтвер кој може да се симнува 

за креирање и управување со профили на 

социјални медиуми и кориснички сметки; 

интерактивна фото и видео опрема, 

имено, киосци за сликање, прикачување, 

уредување, печатење и споделување 

дигитални слики и видеа; софтвер кој 

може да се симнува за стриминг на 

мултимедијални забавни содржини, аудио 

визуелни содржини, видео содржини, и 

текст и податоци поврзани со нив; софтвер 

кој може да се симнува за овозможување 

пренос на слики, звук, аудио визуелни и 

видео содржини и податоци; софтвер кој 

може да се симнува за преправање 

фотографии, слики и звук, видео, и аудио 

визуелни содржини; софтвер кој може да 

се симнува за користење при сликање и 

уредување фотографии и снимање и 

уредување видеа; софтвер кој може да се 

симнува за обработка на слики, графички 

содржини, звук, видео, и текст; софтвер кој 

може да се симнува за собирање, 

управување, организирање, 

синхронизација, и складирање на 

податоци и информации; софтвер за е-

трговија кој им овозможува на корисниците 

да остваруваат електронски деловни 

трансакции преку глобални компјутерски и 

комуникациски мрежи; софтвер кој може 

да се симнува и мобилен апликациски 

софтвер кој овозможува виртуелни пазари; 

софтвер кој може да се симнува за 

испраќање и примање електронски пораки, 

предупредувања, известувања и 

потсетувања; софтвер кој може да се 

симнува за споделување датотеки; 

софтвер за пораки кој може да се симнува; 

компјутерски софтвер за машини за 

пребарување; софтвер кој може да се 

симнува за користење при креирање, 

управување, мерење, и ширење реклами 

од други; рекламен сервер, имено, 

компјутерски сервер за складирање 

реклами и испорачување реклами до Веб 

страници; софтвер кој може да се симнува 

за креирање, споделување, ширење и 

објавување реклами; софтвер кој може да 

се симнува за                  гео-локациски 

базирани реклами и промоција на 

производи и услуги; софтвер кој може да 

се симнува кој овозможува индивидуалци, 

групи, фирми, и брендови да креираат и 

одржуваат онлајн присуство и да 

комуницираат со онлајн заедници за 

маркетиншки цели; софтвер за виртуелна 

реалност кој може да се симнува; софтвер 

за зголемена реалност кој може да се 

симнува; софтвер за измешана реалност 

кој може да се симнува; софтвер за 

виртуелна реалност за интерактивна 

забава и игри со виртуелна реалност; 

софтвер за зголемена реалност за 

интерактивна забава и игри со зголемена 

реалност; софтвер кој може да се симнува 

за интегрирање на електронски податоци 

со средини од реалниот живот за целите 

на забава, образование, игри, 

комуницирање, и социјално вмрежување; 

софтвер кој може да се симнува за 

користење при овозможување компјутери, 

конзоли за видео игри, рачни конзоли за 

видео игри, таблет компјутери, мобилни 

направи, и мобилни телефони да 

овозможуваат искуства на виртуелна 

реалност и зголемена реалност; софтвер 

кој може да се симнува за работа, 
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конфигурирање, и управување на сетови 

за на глава и контролори за виртуелна 

реалност; софтвер кој може да се симнува 

за препознавање на движења, следење 

објекти, контрола на движење, и 

визуелизација на содржини; софтвер, 

фирмвер и хардвер за користење при 

следење и препознавање на слики, глас, 

звук, движење, очи и гестикулации; 

софтвер кој може да се симнува за 

навигација во средини на виртуелна 

реалност и зголемена реалност; софтвер 

кој може да се симнува за овозможување 

на корисниците да доживеат 

визуелизација, манипулација и 

задлабоченост во виртуелна реалност и 

зголемена реалност; софтвер кој може да 

се симнува за снимање, складирање, 

пренесување, примање, прикажување и 

анализирање податоци од компјутерски 

хардвер кој може да се носи на себе; 

софтвер кој може да се симнува за 

користење при креирање и дизајнирање 

виртуелна реалност и софтвер за 

зголемена реалност; апликациски 

програмски интерфејс (АПИ) за 

компјутерски софтвер за развој на 

искуства со виртуелна реалност и 

зголемена реалност; компјутерски хардвер 

за игри со виртуелна реалност; 

компјутерски хардвер за игри со зголемена 

реалност; компјутерски хардвер за игри со 

измешана реалност; компјутерски хардвер 

за виртуелна реалност; компјутерски 

хардвер за зголемена реалност; сензори 

за следење на движење за технологија на 

виртуелна реалност и зголемена 

реалност; хардвер за виртуелна реалност, 

имено, сетови за на глава, очила, и 

контролори за впуштање во искуства со 

виртуелна реалност и играње игри со 

виртуелна реалност; хардвер за зголемена 

реалност, имено, сетови за на глава, 

очила, и контролори за впуштање во 

искуства со зголемена реалност и играње 

игри со виртуелна реалност; компјутерски 

направи кои може да се носат на себе 

сочинети главно од софтвер и екрани за 

прикажување за поврзување со 

компјутери, таблет компјутери, мобилни 

направи, и мобилни телефони со цел за 

обезбедување светски искуства со 

виртуелна реалност и зголемена 

реалност; хардвер и софтвер за работа на 

сензорни направи; електронски сензорни 

направи, камери, проектори, и микрофони 

за детекција, снимање и препознавање на 

гестикулации, лица, и глас; хардвер и 

софтвер за препознавање објекти, 

гестикулации и команди од корисниците; 

софтвер за електронски игри кој може да 

се симнува во вид на видео игри, 

компјутерски игри, интерактивни 

мултимедијални игри, и игри со виртуелна, 

зголемена и измешана реалност; 

компјутерски софтвер за контрола на 

работата на аудио и видео направи; 

софтвер за видео прикажување; софтвер 

кој може да се симнува за пристапување и 

гледање текст, слики и електронски 

податоци поврзани со конференции во 

областа на развој на софтвер; софтвер кој 

може да се симнува за претворање на 

природен говор во машински извршливи 

команди; софтвер кој може да се симнува 

за платформи за олеснување на 

интеракција и комуникација помеѓу луѓе и 

АИ (вештачка интелигенција); апликациски 

програмски интерфејс (АПИ) за користење 

при развој на платформи за АИ (вештачка 

интелигенција), имено, ботови, витруелни 

агенти и виртуелни асистенти; софтвер кој 

може да се симнува, имено, интерфејс за 

толкување за олеснување на 

интеракцијата помеѓу луѓе и машини; 

софтвер за вештачка интелигенција, 
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имено, софтвер за машинско учење, 

софтвер за визуелна перцепција, софтвер 

за препознавање говор или јазик, софтвер 

за донесување одлуки, софтвер за 

преведување, софтвер за препознавање 

на допир, софтвер за разговорни 

прашања, софтвер за претворање на 

природен говор во машински извршливи 

команди, и софтвер за дигитални 

асистенти; софтвер за виртуелни 

асистенти кој може да се симнува кој може 

да извршува задачи или услуги во име на 

корисник кој се активира со внес од страна 

на корисникот, информации за свесност за 

локација и онлајн информации; софтвер 

кој може да се симнува за обезбедување 

кориснички информации; софтвер кој може 

да се симнува за обезбедување 

електронски мапи; локациски свесен 

софтвер кој може да се симнува за 

пребарување, утврдување, и споделување 

локации; софтвер кој може да се симнува 

за пребарување и идентификување 

можности за вработување; софтвер кој 

може да се симнува за идентификување и 

кој овозможува корисниците да 

контактираат владини претставници; 

софтвер кој може да се симнува за 

обезбедување локациски базирани 

информации за времето надвор; софтвер 

кој може да се симнува за обезбедување, 

поврзување со, или за стриминг на вести 

или тековни настани и информации; 

софтвер за родителска контрола; 

компјутерски софтвер; компјутерски 

оперативни системи; софтвер кој може да 

се симнува за овозможување електронски 

направи да споделуваат податоци и да 

комуницираат помеѓу себе; компјутерски 

периферни направи; периферни делови за 

компјутери кои може да се носат на себе, 

таблет компјутери, мобилни направи и 

мобилни телефони; направи за стриминг 

на дигитални медиумски содржини; сетови 

за на глава и слушалки; хардвер со видео 

екран, имено, видео драјвери за видео 

очила; камери; батерии; кутии за батерии; 

батериски пакувања; електрични 

батериски направи кои може да се полнат, 

имено, батерии кои може да се полнат и 

преносни снабдувачи со енергија; полначи 

за батерии; надворешни батериски 

пакувања кои може да се полнат за 

користење со мобилни електронски 

направи; направи за полнење струја и 

управување со струја за мобилни 

електронски направи; штандови за 

полнење за мобилни електронски направи; 

надворешни полначи за користење со 

компјутери, таблет компјутери, мобилни 

направи и мобилни телефони; безжични 

кутии за полнење за користење со 

компјутери, таблет компјутери, мобилни 

направи и мобилни телефони; адаптери за 

струја; електрични адаптери, кабли, и 

спојници; торби и кутии специјално 

адаптирани за мобилни електронски 

направи; заштитни обвивки и кутии за 

мобилни електронски направи; држачи, 

стегачи за рака, штипки и кутии за носење 

специјално адаптирани за мобилни 

електронски направи; држачи за на ѕид за 

држење на мобилни електронски направи; 

штандови за мобилни електронски 

направи; држачи за мобилни електронски 

направи; далечински управувачи за 

мобилни електронски направи; звучници; 

електрични кабли за звучници и 

микрофони и спојници; делови и опрема за 

електронски кабли; електронски кабли; 

кабли за пренос на оптички сигнал; кабли 

за струја и спојници за кабли; микрофони; 

ресивери на звук; емитувачи на звук; 

видео екран кој се поставува на глава; 

ресивери на електронски сигнали; видео 

ресивери; безжични емитувачи и ресивери 
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за репродукција на звуци и сигнали; 

електрични сензори; сензори за 

набљудување физички движења; СИМ 

картички; софтвер кој може да се симнува 

за користење при управување со однос со 

купувачи (ЦРМ); софтвер кој може да се 

симнува за олеснување и договарање за 

финансирање и дистрибуција на собрани 

средства и донации; софтвер кој може да 

се симнува за онлајн добротворни услуги 

за собирање средства и услуги за 

финансиски донации; софтвер кој може да 

се симнува за користење при услуги на 

олеснување повици со глас преку 

Интернет протокол (ВОИП), телефонски 

повици, видео повици, текст пораки, 

инстант пораки и онлајн социјално 

вмрежување; телекомуникациска опрема 

за обезбедување пристап на трети лица 

до, и овозможување пренос на видео, 

податоци и глас преку, глобални 

комуникациски мрежи, имено, мобилни и 

пристапни компјутери и мобилни 

телефонски терминали, базни 

трансиверски станици и безжични радио 

делови за нив, трансивери на податоци, 

повторувачи на податоци, рутери и 

контролни табли, трансмисиски кола, 

интегрални кола, компјутерски хардвер, 

мобилни клауд клиенти и сервери, 

мултиплексери, дигитални обработувачи 

на сигнал, обработувачи на радио 

фрекфенциски сигнал, мобилни контролни 

кола, електрични контролори на воздушен 

сообраќај, електрични контролори за 

мобилност, електрични контролори за 

пристап, електрични контролори за 

далечински влезови, радио влезови, 

антени, електронски радио компоненти, 

софтвер за телекомуникациски апликации, 

и мобилни јадрени мрежи кои содржат 

податочни трансивери, безжични мрежи и 

порти за собирање, трансмисија и 

управување со податоци, глас и видео; 

комуникациски софтвер и комуникациски 

компјутерски хардвер за обезбедување 

пристап до Интернет; телекомуникациска 

опрема; радио ресивери и емитувачи; ГПС 

ресивери; софтвер кој може да се симнува 

кој им овозможува на корисниците да 

извршуваат е-трговски трансакции преку 

Интернет и комуникациски мрежи; 

компјутерски софтвер кој може да се 

симнува кој им овозможува на 

корисниците да прават плаќања и пренос 

на фондови; компјутерски софтвер кој 

може да се симнува кој овозможува онлајн 

корисниците да прават плаќања и пренос 

на фондови низ повеќе Веб страни и 

мобилни апликации; компјутерски софтвер 

кој може да се симнува за обработка на 

електронски плаќања; компјутерски 

софтвер во вид на машина за копање; 

софтвер кој може да се симнува за 

олеснување машинско учење; софтвер кој 

може да се симнува за градење 

кориснички интерфејси; електронски 

публикации кои може да се симнуваат; 

софтвер кој може да се симнува за 

испитување на мислење; софтвер кој може 

да се симнува кој овозможува корисниците 

да поставуваат прашања со опции за 

одговор; интерактивна фото и видео 

опрема, имено, киоск компјутерски 

хардвер за сликање, прикачување, 

уредување, печатење и споделување 

дигитални слики и видео; софтвер кој 

може да се симнува за синхронизација на 

податоци помеѓу далечна станица или 

направа и статична или далечна станица 

или направа; софтвер за гласовни 

команди и препознавање, софтвер за 

конвертирање на говор во текст; 

софтверски апликации со обезбеден звук 

за управување со лични информации; 

софтвер за автоматизација на домот и 
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интеграција на домашни направи; 

безжичен комуникациски софтвер за 

пренос на глас, звук, видео, и податоци; 

софтвер кој може да се симнува кој се 

користи за контролирање на самостојни 

гласовно контролирани информации и 

направи за лична помош; софтвер кој 

може да се симнува за препознавање на 

глас за користење при поврзување со 

пренос на глас и податоци; софтвер кој 

може да се симнува за пристапување, 

разгледување, и пребарување онлајн бази 

со податоци, звук, видео, и 

мултимедијални содржини, игри, и 

софтверски апликации, и пазари за 

софтверски апликации; софтвер кој може 

да се симнува за користење за 

електронски направи за поврзување и 

контрола на интернет на нештата (ИОТ); 

компјутерски апликациски софтвер за 

рачни безжични направи, имено, софтвер 

за контрола, интеграција, работа, 

поврзување, и управување на 

информациски направи со гласовна 

контрола, имено, клауд-поврзани и 

гласовно контролирани паметни 

електронски направи за широка 

потрошувачка и електронски направи за 

лична помош; софтвер кој може да се 

симнува за обработка, репродукција, 

синхронизација, снимање, организирање, 

симнување, прикачување, пренесување, 

стриминг, примање, играње и гледање 

текст, мултимедија и податочни датотеки; 

софтвер кој може да се симнува, за 

персонализирани, интерактивни 

телевизиски (ТВ) програми и за користење 

со прикажување и манипулирање на 

визуелни медиумски содржини, графички 

слики, текст, фотографии, илустрации, 

дигитални анимации, видео клипови, 

филмски снимки и звучни податоци; 

софтвер кој може да се симнува во вид на 

мобилна апликација за телекомуникациски 

услуги за обезбедување пренос на глас, 

податоци, видео, и медиумски содржини 

преку Интернет и светски 

распространетата мрежа за компјутери 

или други преносни електронски направи 

за широка потрошувачка; софтвер кој 

може да се симнува за пребарување 

забавни телевизиски истражувачки 

водичи; софтвер кој може да се симнува за 

пребарување, лоцирање, собирање, 

индексирање, поврзување, навигација, 

добивање, симнување, примање, 

кодирање, декодирање, играње, 

складирање и организирање текст, 

податоци, слики, графички содржини, звук 

и видео на глобална компјутерска мрежа; 

софтвер кој може да се симнува за 

зголемување на мобилен пристап до 

Интернет преку компјутери, мобилни 

компјутери, и мобилни комуникациски 

направи; софтвер кој може да се симнува 

за форматирање и конверзија на 

содржини, текст, визуелни дела, звучни 

дела, аудиовизуелни дела, литературни 

дела, податоци, датотеки, документи и 

електронски дела во форма компатибилна 

со преносни електронски направи и 

компјутери; електронска комуникациска 

опрема и инструменти, имено, мобилни и 

дигитални електронски направи кои може 

да се носат на себе за испраќање и 

примање на текст, податоци, звук, слики, и 

видео датотеки; телекомуникациски 

апарати и инструменти, имено, звучници и 

микрофони кои се продаваат како делови 

од компјутери, мобилни и дигитални 

електронски направи кои може да се носат 

на себе за испраќање и примање 

телефонски повици, текстуални пораки, 

електронска пошта, и други дигитални 

податоци, и за користење при 

обезбедување пристап до Интернет; 
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електронски тетратки; електронски лични 

организатори; апарати за електронско 

снимање на глас и препознавање на глас; 

преносни дигитални електронски направи 

за снимање, организирање, пренесување, 

манипулирање, прегледување, и примање 

текст, податоци, и дигитални датотеки; 

компјутерски хардвер кој може да се носи 

на себе; дигитални електронски направи 

кои може да се носат на себе сочинети 

главно од софтвер за предупредувања, 

пораки, епошта, и потсетувања, и за 

снимање, организирање, пренесување, 

манипулирање, прегледување, и примање 

текст, податоци, звук, слики и дигитални 

датотеки и екрани за прикажување; 

софтвер кој може да се симнува за 

пристапување, разгледување и 

пребарување онлајн бази со податоци; 

софтвер кој може да се симнува за 

пристапување, надгледување, 

пребарување, прикажување, читање, 

препораки, споделување, организирање, и 

бележење вести, спортови, време надвор, 

коментари, и други информации, содржини 

од списанија, блогови, и Веб страни, и 

други текстови, податоци, графички 

содржини, слики, звук, видео, и 

мултимедиумски содржини; софтвер кој 

може да се симнува за креирање, 

пишување, дистрибуирање, симнување, 

пренесување, примање, играње, 

уредување, извлекување, кодирање, 

декодирање, прикажување, складирање и 

организирање текст, податоци, графички 

содржини, слики, звук, видео, и 

мултимедиумски содржини, електронски 

изданија, и електронски игри; апарати за 

снимање, пренос или репродукција на звук 

или слики; апарати за пренос на 

комуникации; апарати за складирање на 

податоци, имено, мобилни и дигитални 

електронски направи кои може да се носат 

на себе за складирање на текст, податоци, 

звук, слики, и видео датотеки; блокчеин; 

блокчеин софтвер; софтвер кој може да се 

симнува во областа на блокчеин; софтвер 

кој може да се симнува за користење со 

дигитални валути, крипто валути и 

виртуелни валути; софтвер за паричници 

за дигитални валути и за услуги за чување; 

компјутерски софтвер кој може да се 

симнува за користење како паричник за 

криптовалути; хардвер паричник за 

криптовалути; компјутерски софтвер кој 

може да се симнува за користење како 

дигитален паричник; компјутерски софтвер 

кој може да се симнува за користење како 

електронски паричник; компјутерски 

програми и компјутерски апликациски 

софтвер кој може да се симнува за 

електронско складирање на податоци; 

софтвер кој може да се симнува за 

обезбедување дигитални паричници; 

софтвер кој може да се симнува за 

плаќања со дигитални валути и 

трансакции за размена; софтвер кој може 

да се симнува за користење при 

управување со портфолија од дигитални 

валути, виртуелни валути, криптовалути, 

дигитални и блокчеин средства, 

дигитализирани средства, дигитални 

знаци, крипто знаци и услужни знаци; 

софтвер кој може да се симнува за услуги 

на електронски паричници; е-паричници 

кои може да се симнуваат; софтвер за 

дистрибиурани леџер платформи; софтвер 

за користење со дистрибуирана леџер 

технологија; софтвер кој може да се 

симнува кој ја олеснува способноста на 

корисниците да гледаат, анализираат, 

снимаат, складираат, набљудуваат, 

управуваат, тргуваат и разменуваат 

дигитални валути, виртуелни валути, 

криптовалути, дигитални и блокчеин 

средства, дигитализирани средства, 
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дигитални знаци, крипто знаци и услужни 

знаци; софтвер кој може да се симнува за 

испраќање, примање, прифаќање, 

купување, продавање, складирање, 

пренесување, тргување и размена на 

дигитални валути, виртуелни валути, 

криптовалути, дигитални и блокчеин 

средства, дигитализирани средства, 

дигитални знаци, крипто знаци и услужни 

знаци; софтвер кој може да се симнува за 

имплементирање и снимање финансиски 

трансакции; софтвер кој може да се 

симнува за користење при финансиско 

тргување; софтвер кој може да се симнува 

за користење при финансиска размена; 

софтвер кој може да се симнува за 

пристапување кон  финансиски 

информации и пазарни податоци и 

трендови; софтвер кој може да се симнува 

за обезбедување автентификација на 

страните во финансиски трансакции; 

софтвер кој може да се симнува за 

одржување леџери за финансиски 

трансакции; софтвер кој може да се 

симнува за управување на криптографска 

безбедност на електронски преноси низ 

компјутерски мрежи; софтвер кој може да 

се симнува за кодирање и овозможување 

сигурен пренос на дигитални информации 

преку Интернет; софтвер кој може да се 

симнува кој им овозможува на 

корисниците да пресметуваат параметри 

поврзани со финансиски трансакции; 

софтвер кој може да се симнува за пренос 

на електронски фондови; софтвер кој 

може да се симнува за размена на валути; 

софтвер кој може да се симнува за 

собирање и дистрибуција на податоци; 

софтвер кој може да се симнува за 

платежни трансакции; софтвер кој може да 

се симнува за поврзување компјутери со 

локални бази со податоци и глобални 

компјутерски мрежи; софтвер кој може да 

се симнува за креирање бази со податоци 

кои може да се пребаруваат со 

информации и податоци; софтвер кој може 

да се симнува за трансакции за 

управување и валидација на дигитални 

валути, виртуелни валути, криптовалути, 

дигитални средства, блокчеин средства, 

дигитализирани средства, дигитални 

знаци, крипто знаци и услужни знаци; 

софтвер кој може да се симнува за 

креирање и управување паметни 

договори; софтвер кој може да се симнува 

за управување плаќања и трансакции за 

размена; софтвер кој може да се симнува 

и хардвер за користење како паричник за 

дигитални валути, паричници за дигитални 

валути, паричници за дигитални средства, 

паричник за крипто знаци, и паричници за 

услуги; софтвер кој може да се симнува за 

креирање децентрализирани и дигитални 

валути од отворен извор, виртуелни 

валути, криптовалути, дигитализирани 

средства, дигитални знаци за користење 

при блокчеин базирани трансакции; 

компјутерски апликациски софтвер за 

блокчеин платформи, имено, софтвер за 

дигитална размена на виртуелни 

предмети; софтвер кој може да се симнува 

за креирање, продавање и управување 

блокчеин базирани знаци или апликациски 

монети; софтвер кој може да се симнува 

за користење при електронски финансиски 

платформи; софтвер кој може да се 

симнува за обработка на електронски 

плаќања и за пренесување фондови до и 

од други; софтвер за блокчеин 

платформа; софтвер кој може да се 

симнува за користење при трансакции со 

управување и имплементација на 

дигитални валути, виртуелни валути, 

криптовалути, дигитални и блокчеин 

средства, дигитализирани средства, 

дигитални знаци, крипто знаци и услужни 
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знаци; софтвер кој може да се симнува за 

креирање и управување налози за 

блокчеин платформи за користење при 

управување со дигитални валути, 

виртуелни валути, криптовалути, 

дигитални и блокчеин средства, 

дигитализирани средства, дигитални 

знаци, крипто знаци и услужни знаци; 

софтвер кој може да се симнува за 

управување со налози за крипто валути и 

дигитални валути; софтвер кој може да се 

симнува за користење при плаќања, 

купување, и инвестирање со користење на 

дигитални валути, виртуелни валути, 

криптовалути, дигитални и блокчеин 

средства, дигитализирани средства, 

дигитални знаци, крипто знаци и услужни 

знаци; софтвер кој може да се симнува за 

користење при управување со конверзија 

на дигитални валути, виртуелни валути, 

криптовалути, дигитални и блокчеин 

средства, дигитализирани средства, 

дигитални знаци, крипто знаци и услужни 

знаци во тврди валути; софтвер кој може 

да се симнува за налози за развој на, 

ангажирање, и управување со софтверски 

апликации, и интеграција на софтверски 

апликации за дигитални валути, виртуелни 

валути, криптовалути, дигитални и 

блокчеин средства, дигитализирани 

средства, дигитални знаци, крипто знаци и 

услужни знаци; софтвер кој може да се 

симнува и хардвер за користење при 

електронска размена на валути за 

дигитални валути, виртуелни валути, 

криптовалути, дигитални и блокчеин 

средства, дигитализирани средства, 

дигитални знаци, крипто знаци и услужни 

знаци; софтвер кој може да се симнува за 

користење како апликациски програмски 

интерфејс (АПИ) за развој, тестирање, и 

интеграција на блокчеин софтверски 

апликации; компјутерски хардвер за 

копање дигитални валути, виртуелни 

валути, криптовалути, дигитални и 

блокчеин средства, и дигитализирани 

средства; хардверски знаци за 

безбедност; конвертери за електронски 

валути; софтвер кој може да се симнува, 

имено, електронски финансиски 

платформи кои вклучуваат повеќе видови 

плаќања и трансакции во интегрирана 

средина на мобилни телефони, лични 

дигитални асистенти (ПДА), и Веб 

базирана средина; софтвер кој може да се 

симнува за креирање знаци за користење 

за плаќања за производи и услуги, и кој 

може да се тргува или замени за 

вредноста во кеш; софтвер кој може да се 

симнува за управување со плаќања со 

дигитални валути, виртуелни валути, 

криптовалути, дигитални и блокчеин 

средства, дигитализирани средства, 

дигитални знаци, крипто знаци и услужни 

знаци, пренос на пари, и пренос на 

предмети; софтвер кој може да се симнува 

за користење како апликациски програмски 

интерфејс (АПИ) софтвер за користење 

при идентификација на компјутерски 

хардверски направи; софтвер кој може да 

се симнува за користење при 

автентификација на кориснички пристап до 

компјутери и компјутерски мрежи; софтвер 

кој може да се симнува за користење при 

олеснување безбедни трансакции; 

софтвер кој може да се симнува за 

користење при пристапување, читање, 

следење, и користење блокчеин 

технологија; софтвер кој може да се 

симнува и хардвер за управување со 

информации за идентитет, право на 

пристап до информативни ресурси и 

апликации и функционалност на 

автентификации; софтвер кој може да се 

симнува за верификација на 

идентификација на мрежи, услуги за 
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автентификација и управување со услуги 

за безбедносни цели; софтвер за 

автентификација кој може да се симнува 

за контрола на пристап до комуникации со 

компјутери и компјутерски мрежи; 

магнетно кодирани кредитни картички и 

платежни картички; направи за кодирање; 

безбедносни знаци; софтвер кој може да 

се симнува за користење како 

безбедносен знак; софтвер кој може да се 

симнува кој се користи при издавање 

дигитални валути, виртуелни валути, 

криптовалути, дигитални и блокчеин 

средства, дигитализирани средства, 

дигитални знаци, крипто знаци и услужни 

знаци; крипто знаци и услужни знаци; 

софтвер кој може да се симнува кој се 

користи при ревизија на дигитални валути, 

виртуелни валути, криптовалути, 

дигитални и блокчеин средства, 

дигитализирани средства, дигитални 

знаци, крипто знаци и услужни знаци; 

рекламен сервер, имено, компјутерски 

сервер за складирање реклами и 

испорачување реклами до Веб страници; 

алтиметри; апликациски програмски 

интерфејс (АПИ) за компјутерски софтвер 

за развој на, и креирање доживувања со 

виртуелна реалност, зголемена реалност 

и измешана реалност; апликациски 

програмски интерфејс (АПИ) за 

компјутерски софтвер кој олеснува онлајн 

услуги за социјално вмрежување и за 

повраќање податоци, прикачување, 

симнување, пристап и управување; 

апликациски програмски интерфејс (АПИ) 

за софтвер кој олеснува онлајн услуги за 

социјално вмрежување и за повраќање 

податоци, прикачување, симнување, 

пристап и управување; апликациски 

програмски интерфејс (АПИ) за користење 

при градење софтверски апликации; очила 

за зголемена реалност; сетови за на глава 

за зголемена реалност; софтвер за 

зголемена реалност; софтвер за 

зголемена реалност за интерактивна 

забава; софтвер за зголемена реалност за 

навигација во средина со зголемена 

реалност; софтвер за зголемена реалност 

за следење објекти, контрола на движење 

и визуелизација на содржини; софтвер за 

зголемена реалност за работа на сетови 

за на глава за зголемена реалност; 

софтвер за зголемена реалност за 

корисниците да искусат визуелизација, 

манипулација и задлабоченост со 

зголемена реалност; кабли, имено, 

електронски кабли и спојни кабли; кутии, 

ленти, стегачи за зглоб и рака за направи 

за електронско надгледување; 

компјутерски апликациски софтвер за 

смартфони и мобилни направи во 

областите на фитнес и услуги на вежбање 

со личен тренер, обуки, вежби и фитнес 

оценки; компјутерски апликациски софтвер 

за користење при поврзување со 

конфигурирање и контрола на 

компјутерски хардвер кој може да се носи 

на себе и компјутерски периферни делови 

кои може да се носат на себе; 

компјутерски хардвер за прикажување 

податоци и видео; компјутерски хардвер за 

користење при мерење ритам на срце; 

компјутерски хардвер за користење при 

земање електрокардиограми; системски 

софтвер за компјутерска работа; 

компјутерска периферна опрема за 

користење со паметни часовници, имено, 

стегачи за паметни часовници и ремчиња 

за паметни часовници; компјутерски 

периферни делови за прикажување 

податоци и видео; компјутерски 

периферни делови за мобилни направи за 

прикажување податоци и видео, имено, 

периферни делови кои се носат на глава 

за мобилни направи за прикажување 
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податоци и видео; компјутерски 

периферни делови за мобилни направи за 

далечинско пристапување и пренесување 

податоци, имено, периферни делови кои 

се носат на глава за мобилни направи за 

далечинско пристапување и пренесување 

податоци; компјутерски периферни делови 

за мобилни направи, имено, електронски 

направи, монитори, сензори, и екрани за 

чуствување, надгледување, снимање, 

прикажување, мерење, и пренесување 

информации за глобална 

позиционираност, насоки, далечина, 

алтитуда, брзина, навигациски 

информации, информации за времето 

надвор, температурата, степенот на 

физичка активност, ритамот на срцето, 

ритамот на пулсот, крвниот притисок, 

согорените калории, направените чекори и 

биометрички податоци; компјутерски 

периферни делови за далечинско 

пристапување и пренесување податоци; 

компјутерски софтвер и компјутерски 

апликациски софтвер за мобилни 

телефони и лични дигитални направи кои 

овозможуваат фитнес оценување и 

фитнес резултати преку споредување 

предходни атлетски  извршувања и 

фитнес степен со идни атлетски 

извршувања и фитнес степени, и 

овозможува совети и адаптирани вежби за 

подобрување во одредени области од 

конкретен спорт или фитнес активност; 

компјутерски софтвер и компјутерски 

апликациски софтвер за мобилни 

телефони и лични дигитални направи кои 

набљудуваат, следат, и споредуваат 

спортски активности и фитнес степен; 

компјутерски софтвер и компјутерски 

апликациски софтвер за мобилни 

телефони и лични дигитални направи кои 

го оценуваат фитнес степенот на 

корисникот и атлетицизмот, и 

овозможуваат фитнес резултати; 

компјутерски софтвер и компјутерски 

апликациски софтвер за мобилни 

телефони и лични дигитални направи кои 

овозможуваат совети, тренинзи, и 

персонализирани вежби, за подобрување 

на фитнес резултатите на корисникот; 

компјутерски софтвер и компјутерски 

апликациски софтвер за мобилни 

телефони и лични дигитални направи за 

комуницирање со конзоли за играње, 

персонални компјутери, лични дигитални 

направи, и мобилни телефони, во врска со 

време, ритам, брзина, направени чекори, 

атлетски можности, согорени калории, 

агилност, движење, баланс, координација, 

и флексибилност; компјутерски софтвер и 

компјутерски апликациски софтвер за 

мобилни телефони и лични дигитални 

направи за надгледување, прикачување, и 

симнување податоци во врска со спортски 

активности, фитнес тренинг, и фитнес 

степен на Интернет и други компјутерски и 

електронски комуникациски мрежи; 

компјутерски софтвер и компјутерски 

апликациски софтвер кој ги детектира 

движењата на корисникот при физичка 

активност, сесии за фитнес, вежбање, што 

обезбеуваат персонализирани фитнес 

резултати и оценки; компјутерски софтвер 

и фирмвер, имено, работни системски 

програми, софтвер за синхронизација на 

бази со податоци, и програми за 

синхронизација на податоци; компјутерски 

алатки за развој на софтвер; компјутерски 

софтвер за пристапување, разгледување и 

пребарување онлајн бази со податоци; 

компјутерски софтвер за пристапување, 

надгледување, пребарување, 

прикажување, читање, препораки, 

споделување, организирање, и бележење 

вести, спортови, време надвор, коментари, 

и други информации, содржини од 
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списанија, блогови, и Веб страни, и други 

текстови, податоци, графички содржини, 

слики, звук, видео, и мултимедиумски 

содржини; компјутерски софтвер за 

комуницирање со конзоли за играње во 

врска со време, ритам, брзина, направени 

чекори, атлетски можности, согорени 

калории, агилност, движење, баланс, 

координација, и флексибилност; 

компјутерски софтвер за креирање, 

пишување, дистрибуирање, симнување, 

пренесување, примање, играње, 

уредување, извлекување, кодирање, 

декодирање, прикажување, складирање и 

организирање текст, податоци, графички 

содржини, слики, звук, видео, и 

мултимедиумски содржини, и електронски 

изданија, и електронски игри; компјутерски 

софтвер за креирање, уредување, 

прикачување, симнување, пристапување, 

гледање, објавување, прикажување, 

означување, блогирање, стриминг, 

поврзување, бележење, искажување 

чуства, коментирање, вградување, 

пренесување и споделување или поинакво 

обезбедување на електронски медиумски 

содржини или информации преку 

компјутер, интернет и комуникациски 

мрежи; компјутерски софтвер за креирање, 

управување, и интеракција со онлајн 

заедница; компјутерски софтвер за 

управување со фитнес и управување со 

телесната тежина; компјутерски софтвер 

за фитнес, фитнес оценки и спортски 

активности; компјутерски софтвер за 

интегрирање на електронски податоци со 

средини од реалниот живот за целите на 

забава, комуницирање, и социјално 

вмрежување; компјутерски софтвер за 

управување информации во врска со 

следење, усогласеност и мотивација со 

програми за здравјето и фитнес; 

компјутерски софтвер за модификација и 

овозможување пренос на слики, звук, 

аудио визуелни и видео содржини и 

податоци; компјутерски софтвер за 

модификација на фотографии, слики и 

звук, видео, и аудио визуелни содржини со 

фотографски филтри и ефекти со 

виртуелна реалност, измешана реалност и 

зголемена реалност (АР), имено, графички 

содржини, анимации, текст, цртежи, гео-

ознаки, ознаки за метаподатоци, 

хиперлинкови; компјутерски софтвер за 

надгледување, обработка, прикажување, 

складирање и пренесување податоци 

поврзани со физичката активност на 

корисникот; компјутерски софтвер за 

обработка на слики, графички содржини, 

звук, видео, и текст; компјутерски софтвер 

за испраќање и примање електронски 

пораки, графички содржини, слики, звук и 

аудио визуелни содржини преку компјутер, 

Интернет и комуникациски мрежи; 

компјутерски софтвер за испраќање и 

примање електронски пораки, 

предупредувања, известувања и 

потсетувања; компјутерски софтвер за 

чуствување, надгледување, снимање, 

прикажување, мерење, и пренесување 

глобална позиционираност, насоки, 

далечина, алтитуда, брзина, навигациски 

информации, информации за времето 

надвор, температурата, степенот на 

физичка активност, ритамот на срцето, 

ритамот на пулсот, крвниот притисок, 

согорените калории, направените чекори и 

биометрички податоци; компјутерски 

софтвер за местење, конфигурирање, 

работа и контрола на мобилни направи, 

направи за носење на себе, мобилни 

телефони, компјутери, и компјутерски 

периферни делови; компјутерски софтвер 

за социјално вмрежување и интеракција со 

онлајн заедници; компјутерски софтвер за 

собирање, управување, уредување, 
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организирање, модификација, пренос, 

споделување, и складирање на податоци и 

информации; компјутерски софтвер за 

пренасочување на пораки, Интернет е-

пошта, и/или други податоци до една или 

повеќе електронски безжични 

комуникациски направи кои може да се 

носат на себе од склад со податоци или 

поврзани со персонален компјутер или 

сервер; компјутерски софтвер за следење 

и управување информации во врска со 

здравјето, фитнес, и програми за 

благосостојба; компјутерски софтвер за 

користење како апликациски програмски 

интерфејс (АПИ); компјутерски софтвер за 

користење при креирање, управување, 

мерење, и ширење реклами од други; 

компјутерски софтвер за гледање 

дигитални слики и фотографии 

обезбедени како ажурирања за или во 

комбинација со направи со екран за 

гледање кој се става на глава; 

компјутерски софтвер за достава на 

безжични содржини, податоци и 

информации; компјутерски софтвер за 

безжични комуникациски податоци за 

примање, обработка, пренесување и 

прикажување информации поврзани со 

фитнес, телесни маснотии, индекс на 

телесна маса; компјутерски софтвер во 

областа на здравјето, фитнес, вежбање, и 

благосостојба за чуствување, 

надгледување, снимање, прикажување, 

мерење, и пренесување глобална 

позиционираност, насоки, далечина, 

алтитуда, брзина, навигациски 

информации, температура, степен на 

физичка активност, ритам на срце, ритам 

на пулс, крвен притисок, согорени калории, 

направен чекори и биометрички податоци 

и за следење и управување со 

информации во врска со здравјето, 

фитнес, вежбање, и програми за 

благосостојба; компјутерски софтвер кој ги 

детектира движењата на корисникот при 

физичка активност, сесии за фитнес, 

вежбање, да обезбедат персонализирани 

фитнес резултати и оценки; компјутерски 

софтвер кој го оценува фитнес степенот 

на корисникот и атлетицизмот, и 

обезбедува фитнес резултати; 

компјутерски софтвер кој набљудува, 

следи, и споредува спортски активности и 

фитнес степен; компјутерски софтвер кој 

обезбедува фитнес оценување и фитнес 

резултати преку споредување предходни 

атлетски извршувања и фитнес степен со 

идни атлетски извршувања и фитнес 

степен, и обезбедува совети и адаптирани 

вежби за подобрување во одредени 

области од конкретен спорт или  фитнес 

активност; компјутерски софтвер кој 

обезбедува совети, тренинзи, и 

персонализирани вежби, за подобрување 

на фитнес резултатите на корисникот; 

компјутерски софтвер за обезбедување 

пристапување, прикажување, уредување, 

поврзување, споделување и поинакво 

обезбедување електронски медиумски 

содржини и информации преку Интернет и 

комуникациски мрежи; компјутерски 

софтвер за обезбедување развој, 

оценување, тестирање, и одржување на 

мобилни софтверски апликации за 

преносни електронски комуникациски 

направи, имено, мобилни телефони, 

смартфони, рачни компјутери и таблет 

компјутери; компјутерски софтвер за 

зголемување на аудио визуелни можности 

од мултимедијални апликации, имено, за 

тродимензионална изведба на графички 

содржини, слики кои не се движат и 

филмови обезбедени како ажурирања за 

или во комбинација со направи со екран за 

гледање кој се става на глава; 

компјутерски софтвер, компјутерски 
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софтвер кој може да се симнува и 

мобилен апликациски софтвер за 

креирање, управување и пристап кон 

групни виртуелни заедници; компјутерски 

софтвер, имено, апликација за  

обезбедување функции за социјално 

вмрежување; компјутерски софтвер, 

имено, интерфејс за толкување за 

олеснување на интеракцијата помеѓу луѓе 

и машини; компјутерски софтвер, имено, 

алатки за развој на софтвер за креирање, 

откривање грешки,  екрани, и смартфони; 

компјутери, имено, паметни часовници; 

конекторски кабли; дигитални видео 

очила; дигитални видео очила, видео 

екрани кои се ставаат на глава, имено, 

микро екрани и оптика поврзана со нив, 

сетови за на глава со виртуелна реалност, 

поврзана електронска опрема, имено, 

конекторски кабли и адаптери, софтвер и 

фирмвер за прикажување видео игри, 

електронски медиумски содржини и слики; 

компјутерски апликациски софтвер кој 

може да се симнува за мобилни телефони, 

смартфони, компјутери, таблети, паметни 

очила, дигитални видео очила, дигитални 

електронски направи кои може да се носат 

на себе, имено, очила, наочари, и сетови 

за на глава, екрани кои се ставаат на 

глава, екрански системи блиску до очи, 

комуникациски мрежи, клауд за 

компјутерски услуги, и компјутерски 

системи за комуницирање помеѓу 

направите, мрежи и услуги; компјутерски 

апликациски софтвер кој може да се 

симнува за паметни очила, екрански 

системи блиску до очи, и екрани кои се 

ставаат на глава за прикажување икони, 

утврдување и одговарање на селекцијата 

од страна на корисникот на икони, 

контрола над конектирањето до и 

комуникација со други направи, мрежи, и 

системи, работење нa камера за снимање 

и прикажување на слики и аудио визуелни 

датотеки, организирање дигитални слики и 

аудио визуелни датотеки, контрола на 

микрофони, контрола на степен на звук кај 

вградени звучници, пренесување 

компјутерски датотеки помеѓу паметни 

очила, екрански системи блиску до очи, 

екрани кои се ставаат на глава и други 

направи, мрежи, и системи, контрола на 

кориснички известувања, контрола на 

табли за допир, контрола и обезбедување 

податоци од сензори во паметни очила, 

екрански системи блиску до очи, и екрани 

кои се ставаат на глава, вклучувајќи 

акцелерометри, барометри, температура, 

сензори за косина, за зашиленост, и 

сензори за бродски чамци, сензори за 

ориентација на главата, и ГПС ресивери, 

контрола на брзина на ЦПУ, и чуствување 

и прикажување на степенот на 

наполнетост на батерии, и прикажување, 

сликање, снимање, и стриминг на 

податоци, слики, и аудио визуелни 

содржини во околина со стандардна 

реалност, зголемена реалност, и 

измешана реалност; компјутерски 

апликациски софтвер кој може да се 

симнува за паметни очила, екрански 

системи блиску до очи, и екрани кои се 

ставаат на глава за генерирање и екран со 

содржина со стандардна реалност, 

зголемена реалност, измешана реалност; 

компјутерски апликациски софтвер кој 

може да се симнува за паметни очила, 

екрански системи блиску до очи, и екрани 

кои се ставаат на глава за комуникација со 

други паметни очила, екрански системи 

блиску до очи, и екрани кои се ставаат на 

глава; компјутерски софтвер кој може да 

се симнува за овозможување сликање, 

складирање, и пренос на фотографии, 

видеа, податоци, и информации со 

корисничка биометрија, здравјето, и други 
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податоци за извршување, покривање и 

интегрирање во снимање; компјутерски 

софтвер кој може да се симнува за 

гледање и интеракција со извор на слики, 

звук, аудио визуелни и видео содржини и 

поврзан текст и податоци; компјутерски 

софтвер кој може да се симнува, имено, 

мобилни апликации кои може да се 

симнуваат за местење, конфигурирање, и 

контрола на компјутерски хардвер кој може 

да се носи на себе и компјутерски 

периферни делови кои може да се носат 

на себе; електрични кабли; електрични 

адаптери; направи за електронско 

надгледување кои содржат индикатори кои 

светат и менуваат боја врз основ на 

степенот на кумулативна активност на тој 

што ги носи; направи за електронско 

надгледување кои содржат 

микропроцесори, дигитални екрани, и 

акцелерометри, за детекција, складирање, 

известување, надгледување, прикачување 

и симнување податоци за спорт, за фитнес 

тренинг, и за активност од и на Интернет, 

и комуникација со конзоли за играње и 

персонални компјутери, во врска со време, 

ритам, брзина, направени чекори, атлетски 

можности, согорени калории, ритам на 

срце и тело, глобална позиционираност, 

насоки, далечина, алтитуда, навигациски и 

информации за времето надвор; 

електронски навигациски инструменти и 

апарати; сензори за фитнес и вежбање, 

монитори, и екрани за чуствување, 

надгледување, снимање, прикажување, 

мерење, и пренесување на глобална 

позиционираност, насоки, далечина, 

алтитуда, брзина, температура, и 

навигациски информации, кои треба да се 

носат за време на вежбање и за спортски 

активности; софтвер за препознавање 

гестикулации; очила со функција за 

безжични комуникации; направи за 

системи за глобална позиционираност 

(ГПС); наочари за овозможување светски 

искуства со виртуелна реалност, 

зголемена реалност и измешана реалност; 

хардвер и софтвер за гледање виртуелни 

слики при креирање витруелна, зголемена 

и измешана реалност; видео екран кој се 

става на глава; направи со екран за 

гледање кои се ставаат на глава и нивни 

делови како компоненти, имено, картички 

за видео екран; сетови за на глава; сетови 

за на глава за користење со компјутери; 

софтвер за интерактивна забава; 

електронски интерфејс, имено, видео 

драјвер интерфејс кола за дигитални 

видео очила; локациски свесен 

компјутерски софтвер, компјутерски 

софтвер кој може да се симнува и 

мобилен апликациски софтвер за 

пребарување, утврдување и споделување 

локации; звучници; софтвер за пораки; 

микроекрани, имено, видео екрани кои се 

ставаат на глава и видео екрани блиску до 

очи; компјутерски хардвер за измешана 

реалност; очила за измешана реалност; 

сетови за на глава за измешана реалност; 

софтвер за измешана реалност; софтвер 

за измешана реалност за интерактивна 

забава; софтвер за измешана реалност за 

навигација во околина со измешана 

реалност; софтвер за измешана реалност 

за следење објекти, контрола на движење 

и визуелизација на содржини; софтвер за 

измешана реалност за работа на сетови за 

на глава за измешана реалност; софтвер 

за измешана реалност за корисниците да 

доживеат визуелизација на измешана 

реалност, манипулација и задлабоченост; 

мобилен апликациски софтвер за 

креирање лични програми за фитнес 

тренинг; сензори за следење движење за 

технологија со зголемена реалност; 

сензори за следење движење за 
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технологија со измешана реалност; 

сензори за следење движење за 

технологија со виртуелна реалност; 

мултифунционални електронски направи 

за прикажување, мерење, и прикачување 

информации на Интернет вклучувајќи 

време, датум, ритам на тело и срце, 

глобална позиционираност, насоки, 

далечина, алтитуда, брзина, направени 

чекори, согорени калории, навигациски 

информации, информации за времето 

надвор, температурата, брзина на ветрот, 

и опаѓање на ритамот на тело и срце, 

алтитуда и брзина; мултифунционални 

електронски направи за прикажување, 

мерење, и прикачување на Интернет 

информации вклучувајќи време, датум, 

ритам на срце, глобална позиционираност, 

насоки, далечина, алтитуда, брзина, 

направени чекори, согорени калории, 

навигациски информации, промени во 

ритамот на срцето, степен на активност, 

преспани часови, квалитет на сон, и 

аларми за тивко будење; оптика за екрани 

блиску до очи, имено, видео екрани за 

прикажување за ставање блиску до очите 

на корисникот и леќи за прикажување 

слики на корисник; екрански системи 

блиску до очи составени од ГПС сензори, 

акцелерометри, магнетометри, компаси за 

насоки, сензори за температурата во 

околината, и електронски сензори за 

зашиленост и ориентација на косина; 

екрански системи блиску до очи кои 

содржат компјутерски хардвер, 

електронски екран интерфејс, и софтвер 

за генерирање и екран со содржини со 

виртуелна реалност и измешана реалност; 

екрански системи блиску до очи кои 

содржат компјутерски хардвер, 

електронски екран интерфејс, и софтвер 

специјално адаптирани за наочари; 

екрански системи блиску до очи кои 

содржат очила и софтвер за генерирање и 

екран со содржини со стандардна 

реалност, зголемена реалност, и 

измешана реалност; екрани блиску до очи; 

мрежни комуникациски апарати, имено, 

мобилни и дигитални електронски направи 

кои може да се носат на себе за 

испраќање и примање на текст, податоци, 

звук, слики, и видео датотеки низ мрежи; 

педометри; периферни делови за мобилни 

направи, имено, педометри и алтиметри; 

софтвер за лични асистенти; Лични 

дигитални асистенти; лични електронски 

направи кои се користат за следење на 

целите за фитнес и статистика; лични 

фитнес следачи; лични видео екрански 

направи во вид на екрани кои може да се 

носат на себе за гледање дигитални 

содржини вклучувајќи содржини со 

виртуелна реалност, зголемена реалност 

и измешана реалност; лични видео екрани 

за прикажување; преносни, рачни, и лични 

дигитални електронски направи за 

снимање, организирање, пренесување, 

манипулирање, прегледување, и примање 

текст, податоци, и дигитални датотеки; 

апарати за далечинска контрола за 

компјутерски хардвер кој може да се носи 

на себе и паметни часовници; сензори за 

научна употреба за носење од страна на 

луѓе за собирање човечки биометрички 

податоци, мобилни и дигитални 

електронски направи кои може да се носат 

на себе за снимање, организирање, 

пренесување, манипулирање, и 

прегледување текст, податоци, звук, слики 

и видео датотеки; паметни очила; паметни 

очила со жични и безжични звучни 

способности; стегачи за паметни 

часовници; ремчиња за паметни 

часовници; паметни часовници; софтвер 

за социјални асистенти; софтвер и 

фирмвер за контрола, конфигурирање и 
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управувачки контролори; софтвер и 

фирмвер за прикажување видео игри и 

електронски медиумски содржини на 

екрански направи обезбедени како 

ажурирања за или во комбинација со 

направи со екран за гледање кој се става 

на глава; софтвер и фирмвер за работни 

системски програми; софтвер и фирмвер 

за видео драјвери и видео обработка 

обезбедени како ажурирања за или во 

комбинација со направи со екран за 

гледање кој се става на глава; софтвер и 

фирмвер за овозможување електронски 

направи да споделуваат податоци и 

комуницираат помеѓу себе; софтверски 

драјвер програми за електронски направи 

за овозможување компјутерски хардвер и 

електронски направи да комуницираат 

помеѓу себе; софтвер за огласувачи за 

комуникација и интеракција со онлајн 

заедници; софтвер за предупредувања, 

пораки, епошта, и потсетувања, и за 

снимање, организирање, пренесување, 

манипулирање, прегледување, и примање 

текст, податоци, звук, слики и дигитални 

датотеки и екрани за прикажување; 

софтвер за комуницирање преку безжични 

локални мрежи, безжични технологии, и 

други комуникациски протоколи помеѓу 

екрански системи блиску до очи и мрежни 

направи, имено, мобилни телефони, 

паметни телефони, компјутери, таблети, и 

други компјутерски системи; софтвер за 

претворање на природен говор во 

машински извршливи команди; софтвер за 

креирање и управување профили на 

социјални медиуми и кориснички сметки; 

софтвер за креирање, уредување, 

прикачување, симнување, пристапување, 

гледање, објавување, прикажување, 

означување, блогирање, стриминг, 

поврзување, бележење, искажување 

чуства, коментирање, вградување, 

пренесување, и споделување или 

поинакво обезбедување на електронски 

медиумски содржини или информации 

преку компјутер и комуникациски мрежи; 

софтвер за креирање, управување и 

пристап кон групни виртуелни заедници; 

софтвер за креирање, управување, и 

интеракција со онлајн заедница; софтвер 

за олеснување и договарање за 

финасирање и дистрибуција на собрани 

средства и донации; софтвер за 

генерирање слики за да бидат 

екранизирани во екрански системи блиску 

до очи; софтвер за интегрирање на 

електронски податоци со средини од 

реалниот живот за целите на забава, 

образование, игри, комуницирање, и 

социјално вмрежување; софтвер за 

модификација и овозможување пренос на 

слики, звук, аудио визуелни и видео 

содржини и податоци; софтвер за онлајн 

добротворни услуги за собирање средства 

и услуги за финансиски донации; софтвер 

за порачување и/или купување производи 

и услуги; софтвер за организирање, 

пребарување за управување со настани; 

софтвер за планирање активности со 

други корисници, правење препораки; 

софтвер за обработка на слики, графички 

содржини, звук, видео, и текст; софтвер за 

снимање, складирање, пренесување, 

примање, прикажување и анализирање 

податоци од компјутерски хардвер кој 

може да се носи на себе; софтвер за 

паметни телефони и други компјутерски 

системи за генерирање податоци, слики, и 

звук за екран во екрански системи блиску 

до очи и за пренесување такви податоци, 

слики, звук до екрански системи блиску до 

очи; софтвер за паметни телефони и други 

компјутерски системи да примаат 

податоци од екрански системи блиску до 

очи; софтвер за социјално мапирање и 
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мапирање дестинации; софтвер за 

социјално вмрежување; софтвер за 

стриминг на мултимедијални забавни 

содржини; софтвер за собирање, 

управување, уредување, организирање, 

модификација, пренос, споделување, и 

складирање на податоци и информации; 

софтвер за следење движења, 

визуелизација, манипулирање, гледање, и 

прикажување доживувања во зголемена, 

измешана и во виртуелна реалност; 

софтвер за користење како апликациски 

програмски интерфејс (АПИ); софтвер за 

користење при креирање и дизајнирање 

виртуелна реалност, зголемена реалност 

и софтвер за измешана реалност; софтвер 

за достава на безжични содржини, 

податоци и информации; софтвер во вид 

на мобилна апликација; софтвер кој 

овозможува индивидуалци, групи, фирми, 

и брендови да креираат и одржуваат 

онлајн присуство за маркетиншки цели; 

софтвер, имено, интерфејс за толкување 

за олеснување на интеракцијата помеѓу 

луѓе и машини; телекомуникациски 

апарати и инструменти, имено, звучници и 

микрофони кои се продаваат како делови 

од компјутери, мобилни и дигитални 

електронски направи кои може да се носат 

на себе за испраќање и примање 

телефонски повици, текст пораки, 

електронска пошта, и други дигитални 

податоци, и за користење при 

обезбедување пристап до Интернет; очила 

за виртуелна реалност; сетови за на глава 

со виртуелна реалност; софтвер за 

виртуелна реалност; софтвер за 

виртуелна реалност за интерактивна 

забава; софтвер за виртуелна реалност за 

навигација во средина со виртуелна 

реалност; софтвер за виртуелна реалност 

за следење објекти, контрола на движење 

и визуелизација на содржини; софтвер за 

виртуелна реалност за работа на сетови 

за на глава со виртуелна реалност; 

софтвер за виртуелна реалност за 

корисниците да доживеат визиуелизација 

на виртуелна реалност, манипулација и 

задлабоченост; софтвер за виртуелна, 

зголемена, и измешана реалност за 

користење при овозможување компјутери, 

конзоли за видео игри, рачни конзоли за 

видео игри, таблет компјутери, мобилни 

направи, и мобилни телефони да 

обезбедат искуства со виртуелна, 

зголемена, и измешана реалност; 

часовници, алки, и стегачи за зглоб кои 

комуницираат податоци до лични 

дигитални асистенти, паметни телефони, и 

персонални компјутери преку Интернет 

Веб страни и други компјутерски и 

електронски комуникациски мрежи; 

водонепропустливи екрански системи 

блиску до очи кои содржат компјутерски 

хардвер, електронски екран интерфејс, и 

софтвер за генерирање и екран со 

содржини со виртуелна реалност и 

измешана реалност; следачи на активност 

кои може да се носат на себе; 

компјутерски периферни делови кои може 

да се носат на себе; компјутерски направи 

кои може да се носат на себе сочинети 

главно од софтвер и екрани за 

прикажување за поврзување со 

компјутери, таблет компјутери, мобилни 

направи, и мобилни телефони со цел за 

обезбедување светски искуства со 

виртуелна реалност, зголемена реалност 

и измешана реалност; дигитални 

електронски направи кои може да се носат 

на себе сочинети главно од софтвер за 

предупредувања, пораки, епошта, и 

потсетувања, и за снимање, 

организирање, пренесување, 

манипулирање, прегледување, и примање 

текст, податоци, звук, слики и дигитални 
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датотеки и екрани за прикажување; 

дигитални електронски направи кои може 

да се носат на себе, имено, очила, 

наочари, и сетови за на глава; електронски 

направи кои може да се носат на себе, 

имено, часовници, алки, и стегачи за зглоб 

кои се составени од софтвер кој 

комуницира податоци до лични дигитални 

асистенти, паметни телефони, и 

персонални компјутери преку Интернет 

Веб страни и други компјутерски и 

електронски комуникациски мрежи; 

периферни делови за компјутери кои може 

да се носат на себе, таблет компјутери, 

мобилни направи и мобилни телефони, 

имено, екрани кои се ставаат на глава кои 

може да се конфигурираат; безжични 

компјутерски периферни делови  

кл. 28  сетови за на глава со виртуелна 

реалност за играње видео игри за 

поврзување со компјутери, конзоли за 

видео игри, рачни конзоли за видео игри, 

таблет компјутери, мобилни направи, и 

мобилни телефони со цел за 

обезбедување доживувања во виртуелна 

реалност; електронски и интерактивни 

мултимедијални конзоли за играње; 

интерактивни далечински управувачи за 

видео игри; периферни делови кои може 

да се носат на себе за играње видео игри 

специјално адаптирани за компјутери, 

конзоли за видео игри, рачни конзоли за 

видео игри, таблет компјутери, мобилни 

направи, и мобилни телефони; контролори 

за играње за компјутерски игри; сетови за 

на глава за звук и слики за користење при 

играње видео игри; рачни единици за 

играње електронски, компјутерски, 

интерактивни и видео игри; направи за 

играње, направи за мобилни игри, имено, 

машини за играње со или без видео излез 

за играње компјутерски игри и видео игри; 

компјутерски конзоли за играње за 

користење со надворешен екран за приказ 

или монитор; aпарати за електронски игри 

поинакви од тие што се адаптирани за 

користење со надворешен екран за приказ 

или монитор; апарати за електронски игри 

адаптирани за користење со надворешен 

екран за приказ или монитор; торби 

специјално адаптирани за рачни видео 

игри и конзоли за видео игри; џојстици за 

компјутерски и видео игри; компјутерски 

конзоли за играње за рекреативно играње 

игри; точни пластични обвивки познати 

како кожи (скинс) за покривање и заштита 

на електронски апарати за играње игри, 

имено, конзоли за видео игри и рачни 

единици за видео игри; контролори за игри 

во вид на тастатури за компјутерски игри; 

игри адаптирани за користење со 

телевизиски приемници; сетови за на 

глава за играње адаптирани за користење 

при играње видео игри; рачни џојстик 

единици за играње видео игри; рачни 

конзоли за играње; рачни електронски 

игри адаптирани за користење само со 

телевизиски приемници; рачни игри со 

екрани со течни кристали; рачни единици 

за играње електронски игри за користење 

со надворешен екран за приказ или 

монитор; домашни машини за видео игри; 

ЛЦД машини за играње; електронски 

контролори за електронски машини за 

видео игри управувани од играчите; 

заштитни кутии за носење специјално 

адаптирани за рачни видео игри и конзоли 

за видео игри; самостоечки машини за 

видео игри; сталаци за апарати за играње 

електронски игри, имено, конзоли за видео 

игри и рачни единици за видео игри; 

единици за играње електронски игри за на 

маса кои не се во врска со телевизор или 

компјутер; интерактивни рачни далечински 

управувачи за видео игри за играње 

електронски игри; контролори за конзоли 
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за играње; аркадни машини за видео игри; 

конзоли за видео игри; игри и играчки; 

гимнастички и спортски производи кои не 

се вклучени во другите класи; декорации 

за новогодишни елки; апарати за боди-

билдинг; апарати за тренинг на телото; 

опрема за тренинг на телото; опрема за 

спортови и игри; машини за вежбање  

кл. 35  рекламни услуги; реклами преку 

електронски медиуми; ширење на реклами 

за други преку глобална компјутерска 

мрежа; деловни и рекламни услуги, имено, 

рекламни услуги за следење рекламни 

перформанси, за управување, 

дистрибуирање и прикажување реклами, 

за анализирање рекламни податоци, за 

известување рекламни податоци, и за 

оптимизација на рекламни перформанси; 

рекламни услуги, имено, услуги на 

управување со рекламни кампањи, 

целење, имплементација и оптимизација; 

подготовка и реализација на медиумски 

рекламни планови и концепти; дизајн на 

рекламни материјали за други; рекламни 

услуги, имено, медиумско планирање и 

медиумско купување за други, услуги за 

евалуација на брендови и позиционирање 

на брендови за други, и услуги за други за 

купување реклами; прикажување огласи, 

имено, поставување реклами на Веб 

страни за други; реклами, маркетинг и 

промовирање производи и услуги од други 

преку обезбедување фотографии и видео 

опрема на специјални настани; 

организирање изложби и настани во 

областа на развој на софтвер и хардвер за 

комерцијални или рекламни цели; 

рекламни услуги, имено, обезбедување 

простор за класифицирани реклами преку 

Интернет и други комуникациски мрежи; 

собирање податоци во онлајн компјутерски 

бази со податоци и онлајн бази со 

податоци кои може да се пребаруваат во 

областа на класифицирани податоци; 

промовирање производи и услуги од други 

преку компјутер и комуникациски мрежи; 

промовирање производи и услуги од други 

преку дистрибуирање видео реклами 

преку Интернет и други комуникациски 

мрежи; обезбедување промотивни настани 

преку стриминг во живо на видео; 

маркетинг и промотивни услуги; 

советодавни услуги во областите на 

реклами и маркетинг; услуги на деловна 

помош и советодавни услуги; деловно 

советување во врска со маркетинг 

активности; советодавни услуги за бренд 

стратегии; деловно советување во 

областа на телекомуникации; советодавни 

услуги за деловно управување за 

обезбедување деловните ентитети, 

невладините организации и  непрофитните 

организации да развијат, организираат, и 

спроведат програми за да понудат 

поголем пристап до глобални 

комуникациски мрежи; услуги на деловно 

вмрежување; услуги на советување за 

вработување и регрутирање; услуги за 

промовирање преку олеснување продажба 

за други на предвреме платени (при-пејд) 

подарок картички, имено, издавање 

сертифицирани подарок картички кои 

може да се заменат за производи или 

услуги; рекламни услуги за промовирање 

јавна свест за добротворни, 

филантропски, волонтерски, јавни и 

општествени услуги и хуманитарни 

активности; обезбедување натпревари и 

мотивациски наградни програми за 

маркетиншки и рекламни цели за 

препознавање, наградување и 

охрабрување на индивидуалци и групи кои 

се занимаваат со себе-подобрување, 

себе-исполнување, добротворни, 

филантропски, волонтерски, јавни и 

општествени услуги и хуманитарни 



 

 

83 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  5/2022 - 31/05/2022  
 

активности и споделување креативни 

работни производи; услуги на деловно 

советување за професионалци и бизниси 

во областа на развој на мобилни 

софтверски апликации; организирање, 

промовирање, договарање и 

спроведување специјални настани, 

изложби, и саеми за комерцијални, 

промотивни или рекламни цели; 

организирање и спроведување настани, 

изложби, излагања и конференции за 

комерцијални цели во забавните 

индустрии на интерактивна забава, 

виртуелна реалност, електроника за 

широка потрошувачка и видео игри; онлајн 

услуги на малопродажни објекти со 

виртуелна реалност и хардвер за 

зголемена реалност и софтвер; онлајн 

услуги на малопродажни објекти со 

содржини со виртуелна реалност и 

дигитални медиумски содржини имено, 

предходно снимена музика, видео, слики, 

текст, аудиовизуелни дела и софтвер за 

игри со виртуелна и зголемена реалност; 

обезбедување онлајн пазари за продавачи 

на производи и/или услуги; услуги на 

деловно посредување во вид на 

олеснување на размена и продажба на 

услуги и производи од трети лица преку 

компјутер и комуникациски мрежи; 

поврзување купувачи и продавачи преку 

онлајн мрежно опкружување; промотивни 

услуги, имено, обезбедување услуги на 

електронски каталози; обезбедување 

информации на телефонски именици 

преку глобални комуникациски мрежи; 

услуги на деловна помош, имено, 

управување со однос со потрошувачи; 

обезбедување трговски информации, 

имено, коментари од корисници кои ги 

засегаат деловните организации, 

пружателите на услуги, и други ресурси; 

маркетинг истражувања, имено, рекламни 

кампањи и истражувања и анализи за 

преференците на потрошувачите; услуги 

на истражување на пазарот; 

обезбедување на истражување на пазарот 

и информативни услуги; управување со 

деловни информации, имено, известување 

на деловни информации и деловни 

анализи во областите на реклами и 

маркетинг; деловно управување; бизнис 

адмнистрација, канцелариски работи; 

составање онлајн деловни именици со 

бизниси, производи и услуги од други; 

промовирање на јавен интерес и свест за 

прашања кои вклучуваат пристап до 

Интернет за општата популација; услуги 

на здружување, имено, промовирање 

усвујување, прифаќање и развој на 

компјутерски технологии од отворен извор; 

организирање настани за деловно 

вмрежување во областа на софтвер од 

отворен извор; промовирање доброволни 

заеднички стандарди во индустријата за 

развој и изведба на софтвер; договарање 

и спроведување деловни конференции; 

договарање и спроведување деловни 

конференции во областа на  развојот и 

користењето на програмски јазици; 

спроведување деловни истраги во областа 

на социјалните медиуми; советодавни 

услуги во областа на оценување на 

содржина на социјални медиуми; 

советодавни услуги во областа на 

политики и регулативи на социјални 

медиуми; услуги на маркетинг, реклами и 

промоција; деловни и рекламни услуги; 

услуги на пазарно шпионирање; 

обезбедување веб страна со онлајн пазар 

за продавање и тргување со виртуелни 

производи со други корисници; услуги на 

онлајн тргување; договарање и 

спроведување специјални настани за 

деловни цели; блокчеин како услуга, 

имено, деловни совети и информации во 
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областа на блокчеин технологија; 

обезбедување на електронски 

потсетувања и известувања; услуги на 

дистрибуција на реклами и информации, 

имено, обезбедување простор за 

класифицирани реклами преку Интернет и 

комуникациски мрежи; рекламни услуги, 

имено, целење и оптимизација на онлајн 

реклами; договарање и спроведување 

специјални настани за комерцијални, 

промотивни или рекламни цели; услуги на 

здружување кои промовираат интереси на 

професионалци и бизниси во областа на 

развој на мобилни софтверски апликации; 

советување за брендови; деловни и 

рекламни услуги, имено, рекламни услуги 

за следење рекламни перформанси, за 

управување, дистрибуирање и 

прикажување реклами, за анализирање 

рекламни податоци, за известување 

рекламни податоци, и за оптимизација на 

рекламни перформанси; деловни и 

рекламни услуги, имено, медиумско 

планирање и медиумско купување за 

други; услуги за набавки за други, имено, 

купување производи и услуги за други 

бизниси; деловно вмрежување; 

добротворни услуги, имено, промовирање 

јавна свест за добротворни, 

филантропски, волонтерски, јавни и 

општествени услуги и хуманитарни 

активности; советодавни услуги во 

областите на реклами и маркетинг, имено, 

прилагодување на реклами и маркетинг 

обиди од други; ширење на реклами за 

други преку Интернет и комуникациски 

мрежи; услуги за вработување и 

регрутирање; олеснување на размена и 

продажба на услуги и производи од трети 

лица преку компјутер и комуникациски 

мрежи; маркетинг, рекламни и промотивни 

услуги, имено, обезбедување информации 

во врска со намалувања, купони, рабати, 

ваучери, линкови до малопродажни Веб 

страни од други, и специјални понуди за 

производи и услуги од други; онлајн 

реклами и промовирање производи и 

услуги од други преку Интернет; онлајн 

услуги на малопродажни објекти со сетови 

за на глава со виртуелна реалност, 

измешана реалност и зголемена реалност, 

игри, содржини и дигитални медиуми; 

онлајн услуги на малопродажни објекти во 

врска со електронски направи за фитнес 

кои може да се носат на себе, лични ваги 

за мерење, следачи на активност кои може 

да се носат на себе, облека за фитнес и 

спортови, и додатоци за споменатите 

производи; организирање, промовирање и 

спроведување изложби, саеми и настани 

за деловни цели; промовирање производи 

и услуги од други преку дистрибуирање 

видео реклами на Интернет и 

комуникациски мрежи; промовирање 

производи и услуги од други преку 

Интернет и комуникациски мрежи; 

обезбедување онлајн деловни именици со 

бизниси, производи и услуги од други; 

обезбедување онлајн простории за 

поврзување продавачи со купувачи; 

обезбедување онлајн простории за 

стриминг во живо на видео од промотивни 

настани; обезбедување онлајн простории 

за поврзување продавачи со купувачи; 

малопродажни и онлајн малопродажни 

услуги за софтвер, електронски направи и 

обувки кои вклучуваат сензори кои им 

овозможуваат на корисниците да се 

впуштат во виртуелни атлетски 

натпревари и индивидуални и групни 

часови по фитнес; малопродажни и онлајн 

услуги на малопродажни објекти кои им 

дозволуваат на потрошувачите да се 

занимаваат со обуки за фитнес, виртуени 

атлетски натпревари, и индивидуални и 

групни часови по фитнес; услуги на 
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малопродажни објекти во врска со 

електронски направи за фитнес кои може 

да се носат на себе, лични ваги за 

мерење, следачи на активност кои може 

да се носат на себе, облека за фитнес и 

спортови, и додатоци за споменатите 

производи  

кл. 36  услуги на обработување на 

финансиски трансакции, имено, 

обезбедување безбедни опции за 

електронски трансакции и плаќања; 

електронска обработка на податоци за 

плаќања на сметки за корисниците на 

Интернет и комуникациски мрежи; услуги 

на обработка на платежни трансакции; 

услуги на електронски пренос на фондови; 

услуги на обработка на трансакции со 

електронски кредитни картички, дебитни 

картички и подарок картички; 

обезбедување услуги за електронски 

мобилни плаќања за други; финансиски 

услуги; услуги за обработка на плаќања; 

услуги за финансиски трансакции; 

олеснување и договарање собирање на 

средства и дистрибуирање на собрани 

донирани средства; добротворни услуги, 

имено, координирање на набавка и 

дистрибуција на парични донации од 

индивидуалци и фирми до трети лица; 

обезбедување услуги за плаќања на 

сметки преку електронски мобилни 

апликации; финансиски услуги, имено, 

обезбедување виртуелни валути за 

користење од страна на членовите на 

онлајн заедница во врска со видео игри, 

стриминг во живо на содржини, и 

содржини од видео на барање преку 

Интернет и комуникациски мрежи; 

финансиска размена; услуги на 

електронски мобилни плаќања за други; 

размена на виртуелни валути; електронски 

пренос на виртуелни валути; финансиски 

работи, имено, финансиско управување, 

финансиско планирање, финансиско 

предвидување, управување со финансиско 

потрфолио и финансиско анализирање и 

советување; финансиски информации 

обезбедени на електронски начин; 

брокерски услуги; дилерски услуги; услуги 

на постапување со валути; услуги за 

дигитални валути; услуги за криптовалути; 

услуги за виртуелни валути; услуги за 

паричници со дигитални валути и 

складирање; услуги на е-паричници; 

услуги за електронски паричници; 

финансиски услуги поврзани со услуги за 

електронски паричници; услуги за плаќања 

на сметки обезбедени преку електронски 

паричници; услуги на електронско 

банкарство преку глобална компјутерска 

мрежа; тргување со валути; услуги на 

електронски плаќања кои вклучуваат 

електронска обработка и дополнителен 

пренос на податоци за плаќања на сметки; 

услуги на тргување со дигитални валути, 

виртуелни валути, криптовалути, 

дигитални и блокчеин средства, 

дигитализирани средства, дигитални 

знаци, крипто знаци и услужни знаци; 

услуги за обработка за други на дигитални 

валути, виртуелни валути, криптовалути, 

дигитални и блокчеин средства, 

дигитализирани средства, дигитални 

знаци, крипто знаци и услужни знаци; 

олеснување пренос на електронски кеш 

еквиваленти; услуги на известување 

новости во областа на финансиските 

вести; финансиски услуги, имено, 

обезбедување услуги за виртуелни валути 

за користење од страна на членовите на 

онлајн заедница преку глобална 

компјутерска мрежа; издавање вредносни 

знаци; управување со дигитални валути, 

виртуелни валути, криптовалути, 

дигитални и блокчеин средства, 

дигитализирани средства, дигитални 
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знаци, крипто знаци и услужни знаци; 

финансиски услуги, имено, обезбедување 

финансиска размена за тргување со 

дигитални валути, виртуелни валути, 

криптовалути, дигитални и блокчеин 

средства, дигитализирани средства, 

дигитални знаци, крипто знаци и услужни 

знаци; услуги на тргување со 

криптовалути; услуги на размена на 

криптовалути; обработка на плаќања со 

криптовалути; услуги на електронски 

плаќања; обработка на електронски 

плаќања преку услуги на електронски 

паричници; услуги на управување со 

валути; услуги на пренос на валути; 

финансиски услуги, имено, обезбедување 

електронски пренос на дигитални валути, 

виртуелни валути, криптовалути, 

дигитални и блокчеин средства, 

дигитализирани средства, дигитални 

знаци, крипто знаци и услужни знаци; 

финансиско советување во областа на 

дигитални валути, виртуелни валути, 

криптовалути, дигитални и блокчеин 

средства, дигитализирани средства, 

дигитални знаци, крипто знаци и услужни 

знаци; обезбедување електронска 

обработка и следење пренос на 

електронски фондови; услуги на размена 

на валути; услуги на управување со 

инвестиции; старателски услуги за 

финансиски институции и фондови; 

листање и тргување со заменливи и 

деривативи од  дигитални валути, 

виртуелни валути, криптовалути, 

дигитални и блокчеин средства, 

дигитализирани средства, дигитални 

знаци, крипто знаци и услужни знаци; 

монетарна размена; клиринг и 

порамнување на финансиски трансакции; 

услуги на финансиски информации; услуги 

на електронско финансиско тргување; 

електронско финансиско тргување, имено, 

тргување од областа на дигитализирани 

средства; обезбедување финансиски 

информации на барање и во реално време 

за дигитални валути, виртуелни валути, 

криптовалути, дигитални и блокчеин 

средства, дигитализирани средства, 

дигитални знаци, крипто знаци и услужни 

знаци; обезбедување информации во 

областите на инвестиции и финансиии 

преку компјутерски мрежи и глобални 

компјутерски мрежи; електронско тргување 

со финансиски инструменти; услуги на 

плаќања при електронска трговија; 

електронска обработка и пренос на 

податоци за плаќања на сметки за 

корисниците на Интернет и комуникациски 

мрежи; услуги на обработување на 

финансиски трансакции, имено, 

обезбедување безбедни опции за деловни 

трансакции и плаќања; услуги за 

финансиски трансакции, имено, 

обезбедување виртуелни валути за 

користење од страна на членовите на 

онлајн заедница преку Интернет и 

комуникациски мрежи; трговски услуги, 

имено, услуги за обработка на платежни 

трансакции; услуги за обработка на 

плаќања, имено, обезбедување услуги за 

други за обработка на трансакции со 

виртуелни валути; услуги на предвреме 

платени (при-пејд) подарок картички, 

имено, издавање сертифицирани подарок 

картички кои може да се заменат за 

производи или услуги  

кл. 38  телекомуникации; 

телекомуникациски услуги, имено, 

електронски пренос на електронски 

медиумски содржини, податоци, пораки, 

графички содржини, слики, фотографии, 

видеа, аудио визуелни содржини и 

датотеки; телекомуникациски услуги, 

имено, услуги на пренос и прием на 

податоци преку телекомуникациски мрежи; 
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телекомуникации и мрежни компјутерски 

услуги со рамноправен пристап, имено, 

електронски пренос на слики, аудио 

визуелни и видео содржини, фотографии, 

видеа, податоци, текст, пораки, реклами, 

медиумски рекламни комуникации и 

информации; услуги за споделување 

фотографии, видео, и податоци, имено, 

електронски пренос на дигитални 

фотографски датотеки, видеа, и аудио 

визуелни содржини помеѓу корисниците на 

Интернет; телекомуникациски услуги, 

имено, електронска размена на глас, 

податоци, звук, видео, текст и графички 

содржини пристапни преку Интернет и 

други комуникациски мрежи; 

обезбедување пристап до компјутер, 

електронски и онлајн бази со податоци; 

обезбедување пристап до компјутерски 

бази со податоци во областите на 

социјално вмрежување и социјално 

претставување и рандевуа; обезбедување 

онлајн форуми за комуникација на теми од 

глобален интерес; обезбедување онлајн 

соби за разговор, услуги за инстант 

пораки, и електронски огласни табли; 

услуги на соби за разговор за социјално 

вмрежување; обезбедување онлајн 

комуникациски линкови кои ги пренесуваат 

корисниците на мобилни направи и 

интернет до други веб страници; 

олеснување пристап до веб страници од 

трети лица или до други електронски 

содржини на трети лица преку 

универзално најавување; услуги на 

емитување на звук, текст и видео преку 

Интернет или други комуникациски мрежи; 

услуги на глас преку Интернет протокол 

(ВОИП); комуникациски услуги на 

телефонија; комуникациски услуги на 

мобилна телефонија; услуги на видео 

конференции; обезбедување простор и 

опрема за видео конференции; услуги на 

звук и визуелни телеконференции; 

стриминг и стриминг во живо на видео, 

аудиовизуелни, и интерактивни 

аудиовизуелни содржини преку Интернет; 

обезбедување форуми во онлајн 

заедниците за корисниците да 

споделуваат и емитуваат информации, 

звук, видео, вести во реално време, 

забавни содржини, или информации, да 

формираат виртуелни заедници, и да се 

впуштаат во социјално вмрежување; 

телекомуникациски услуги, имено, 

електронски пренос на содржини и 

податоци со виртуелна реалност; 

компјутерски услуги, имено, обезбедување 

услуги на техничка помош во врска со 

користење на комуникациска опрема; 

услуги на Веб пораки; услуги за инстант 

пораки; кодиран електронски пренос и 

достава на повратени податоци; 

обезбедување на пристап до 

телекомуникациски мрежи и Интернет; 

обезбедување можност за поврзување на 

интернет; обезбедување информации за 

телекомуникации; советување во областа 

на телекомуникациски услуги, имено, 

пренос на глас, податоци, и документи 

преку телекомуникациски мрежи; услуги на 

интернет сервис провајдери; услуги на 

емитување програма преку интернет; 

телекомуникациски услуги, имено, 

обезбедување интернет пристап преку 

широкопјасни мрежи; стриминг и стриминг 

во живо на звучни, визуелни и 

аудиовизуелни содржини за играње преку 

глобална компјутерска мрежа; услуги за 

забава, имено, обезбедување пристап до 

интерактивни електронски и онлајн бази со 

податоци со содржини одредени од 

корисниците, содржини од трети лица, 

фотографии, видео, звук, визуелни и 

аудио визуелни материјали во областа на 

глобален интерес; услуги на споделување 
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фотографии и видеа; услуги на емитување 

звук, текст и видео преку Интернет и други 

комуникациски мрежи; електронска 

размена на глас, податоци, звук, видео, 

текст и графички содржини преку Интернет 

и телекомуникациски мрежи; услуги за 

споделување со рамноправен пристап до 

фотографии и податоци, имено, 

електронски пренос на дигитални 

фотографски датотеки, графички 

содржини и звучни содржини помеѓу 

корисниците на Интернет; услуги на 

споделување фотографии и видеа, имено, 

електронски пренос на дигитални 

фотографски датотеки, видеа и аудио 

визуелни содржини помеѓу корисниците на 

Интернет; обезбедување форуми, соби за 

разговор, и електронски огласни табли за 

регистрираните корисници за пренос на 

пораки и споделување информации во 

врска со здравјето и фитнес, спортски 

активности, и социјално вмрежување 

преку онлајн Веб страна и други 

компјутерски и електронски комуникациски 

мрежи; обезбедување веб страна со 

информации во врска со спортови, фитнес 

тренинг, и развој на атлетски вештини; 

обезбедување он-лајн форум за 

регистрираните корисници за 

споделување информации во врска со 

лични активности, фитнес, и социјално 

вмрежување; обезбедување онлајн форум 

за регистрираните корисници за 

споделување информации во врска со 

фитнес, спортски активности, фитнес 

целите, фитнес тренинг и обука, и 

социјално вмрежување преку онлајн Веб 

страна и други компјутерски и електронски 

комуникациски мрежи; обезбедување он-

лајн форум, соби за разговор, и 

електронски огласни табли за 

регистрираните корисници за пренос на 

пораки и споделување информации во 

врска со исхраната, лични активности, 

здравјето и фитнес, класифицирани 

податоци, и социјално вмрежување; 

обезбедување електронски огласни табли 

за пренос на пораки помеѓу корисниците 

во областа на глобален интерес; 

обезбедување онлајн комуникациски 

линкови кои ги пренесуваат корисниците 

на мобилни направи и Интернет до други 

локални и глобални онлајн локации; 

обезбедување онлајн форуми за 

комуникација, имено, пренесување на 

теми од глобален интерес; обезбедување 

услуги на техничка помош во врска со 

користење на комуникациска опрема; 

стриминг на звук и видео материјали 

поврзани со атлетски активности на 

Интернет и други компјутерски и 

електронски комуникациски мрежи; 

телекомуникациски услуги; 

телекомуникациски услуги, имено, 

електронски пренос на податоци, пораки, 

графички содржини, фотографии, слики, 

звук, видео, аудио визуелни содржини, и 

информации; телекомуникациски услуги, 

имено, електронски пренос на содржини и 

податоци со виртуелна, измешана и 

зголемена реалност; телеконференции; 

услуги на глас преку Интернет протокол 

(ВОИП)  

кл. 41  услуги за забава; електронски 

издавачки услуги за други; издавање на 

образовни материјали, имено, издавање 

книги, списанија, весници, и електронски 

изданија; издавање онлајн списанија, 

имено, веблогови (блогови) со содржини 

одредени од корисниците, блогови со 

реклами, маркетинг и бизнис содржини, и 

блогови за виртуелна реалност и 

зголемена реалност кои не може да се 

симнуваат; обезбедување онлајн ресурси 

за           електронски публикации кои не 

може да се симнуваат за развивачи на 
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софтвер; услуги за забава и образовни 

услуги, имено, обезбедување онлајн 

публикации кои не може да се симнуваат 

во врска со технологии за виртуелна 

реалност преку веб страна; услуги за 

забава и образовни услуги, имено, 

обезбедување онлајн публикации кои не 

може да се симнуваат во врска со 

технологии за зголемена реалност преку 

веб страна; услуги за забава, имено, 

обезбедување интерактивни и игри за 

повеќе играчи и игри за еден играч кои се 

играат преку Интернет или комуникациски 

мрежи; услуги за забава, имено, 

обезбедување онлајн видео игри, 

компјутерски игри, електронски игри, и 

интерактивни игри; обезбедување 

компјутерски игри за користење низ 

целата мрежа од страна на корисници на 

мрежата; обезбедување онлајн софтвер за 

игри кој не може да се симнува; услуги за 

играње во виртуелна реалност 

обезбедени преку Интернет и други 

комуникациски мрежи; услуги за играње во 

зголемена реалност обезбедени преку 

Интернет и други комуникациски мрежи; 

услуги за забава, имено, обезбедување 

игри со виртуелна реалност, интерактивна 

забава и содржини со виртуелна реалност 

и доживувања; услуги за забава, имено, 

обезбедување игри со зголемена 

реалност, интерактивна забава и 

содржини со зголемена реалност и 

доживувања; услуги за забава, имено, 

обезбедување игри со измешана 

реалност, интерактивна забава и 

содржини со измешана реалност и 

доживувања; услуги за забава, имено, 

обезбедување онлајн средини со 

виртуелна реалност; услуги за забава, 

имено, обезбедување онлајн средини со 

зголемена реалност; видео продукција за 

забавни цели со зголемена реалност; 

видео продукција за забавни цели со 

виртуелна реалност; услуги за 

мултимедиска забавна продукција и 

издавање; услуги за забава во вид на 

продукција и услуги на пост-продукција на 

мултимедијални забавни содржини; услуги 

за забава и образовни услуги, имено, 

обезбедување филмови, телевизиски 

шоуа, вебкасти, аудиовизуелни, и 

мултимедијални дела преку Интернет кои 

не можат да се симнуваат, како и 

информации, критики, и препораки во 

врска со филмови, телевизиски шоуа, 

вебкасти, аудиовизуелни, и 

мултимедијални дела; обезбедување 

информации за онлајн компјутерски игри и 

видео игри преку Интернет и други 

комуникациски мрежи; договарање и 

спроведување образовни конференции; 

организирање изложби, настани, и 

конференции во областите на култура, 

забава, образование, и социјално 

вмрежување за не-деловни и не-

комерцијални цели; договарање и 

спроведување натпревари и забавни 

настани за играчи на видео, компјутерски, 

електронски или интерактивни 

мултимедијални игри; услуги за забава, 

имено, договарање и спроведување на 

натпревари за поттикнување користење и 

развој на софтвер и хардвер за 

интерактивна забава, виртуелна реалност, 

зголемена реалност, електроника за 

широка потрошувачка, и видео игри; 

организирање изложби во областа на 

интерактивна забава, виртуелна реалност, 

електроника за широка потрошувачка и 

видео игри од забавната индустрија за 

културни или образовни цели; нудење и 

спроведување натпревари дизајнирани за 

препознавање, наградување и 

охрабрување на индивидуалци и групи кои 

се занимаваат со себе-подобрување, 
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себе-исполнување, добротворни, 

филантропски, волонтерски, јавни и 

општествени услуги и хуманитарни 

активности, и споделување креативни 

работни производи; организирање 

изложби, конференции, и настани во 

областа на развој на софтвер за 

образовни цели; нудење и спроведување 

натпревари за образовни и забавни цели 

за развивачи на софтвер; образовни 

услуги, имено, организирање и 

спроведување конференции и семинари 

во областите на вештачка интелигенција и 

Интернет на нештата; образовни услуги, 

имено, организирање и спроведување 

конференции, курсеви, семинари, и онлајн 

обуки во областите на реклами, маркетинг, 

социјално вмрежување, Интернет, и 

социјални медиуми, и дистрибуција на 

материјали за обука во врска нив; 

организирање, промовирање и 

спроведување изложби, саеми и настани 

за бизнис цели; обуки во областа на 

дизајн, реклами и комуникациски 

технологии; обуки во областа на 

стратешко медиумско планирање 

поврзани со реклами, маркетинг и бизнис; 

обезбедување информации во областа на 

забава; обезбедување информации во 

областа на забава вклучувајќи текст, 

електронски документи, бази со податоци, 

графички содржини, фотографски слики и 

аудио визуелни информации, преку 

Интернет и други комуникациски мрежи; 

обезбедување информации за образовни 

и забавни цели во областите на забава, 

секундарен, и колегијален живот, и 

социјални и општествени интересни групи; 

изнајмување на фотографски и 

видеографски киосци за сликање, 

прикачување, уредување и споделување 

на слики и видеа; образование; 

обезбедување на обуки; спортски и 

културни активности; услуги за забава, 

имено, обезбедување онлајн видеа со игри 

кои ги играат други; услуги за игри во вид 

на обезбедување веб страна за 

корисниците да емитуваат играње игри до 

други; договарање и спроведување 

образовни конференции во областа на 

развој на софтвер; образовни семинари, 

часови, говорни сесии, конференции и 

обуки во областа на софтвер од отворен 

извор и развој на софтвер; услуги за 

забава, имено, тековни комедии, драми, 

документарци, документарни серии, 

анимирани серии, мистерии, и реалити веб 

и телевизиски серии обезбедени преку 

Интернет; онлајн списанија, имено, 

блогови со комедии, драми, документарци, 

документарни серии, анимирани серии, 

мистерии, и реалити и забавни содржини; 

обезбедување онлајн видео клипови, 

видеа, влогови, слики, илустрации, написи, 

и абстракти од написи во областа на 

комедии, драми, документарци, 

документарни серии, анимирани серии, 

мистерии, и реалити забава кои не можат 

да се симнуваат; обезбедување онлајн 

видеа во областа на комедии, драми, 

документарци, документарни серии, 

анимирани серии, мистерии, и реалити 

забава кои не можат да се симнуваат; 

образовни услуги, имено, обезбедување 

онлајн издавање во областа на содржина 

на социјални медиуми; обезбедување на 

информации поврзани со содржина на 

социјални медиуми; онлајн електронско 

издавање кое засега содржини на 

социјални медиуми; издавање на 

образовни материјали, имено, издавање 

написи, прирачници, списанија и блогови 

во областите на развој на софтвер, 

вештачка интелигенција, машинско учење, 

и градење кориснички интерфејси; 

договарање и спроведување на обуки; 
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информации за рекреација; видео 

продукција за зголемена реалност; 

спроведување и обезбедување пристап до 

он-лајн вежбање во живо, инструкции и 

фитнес сесии во живо; спроведување на 

часови по фитнес; образовни услуги; 

образовни услуги, имено, спроведување 

семинари, конференции, и работилници во 

областите на здравјето и благосостојбата; 

образовни услуги, имено, организирање и 

спроведување конференции и семинари 

во областите на виртуелна реалност, 

зголемена реалност, вештачка 

интелигенција и Интернет на нештата; 

услуги на електронско издавање; услуги за 

забава и образовни услуги, имено, 

обезбедување филмови, телевизиски 

шоуа, вебкасти, аудиовизуелни, и 

мултимедијални дела преку Интернет кои 

не може да се симнуваат, како и 

информации, критики, и препораки во 

врска со филмови, телевизиски шоуа, 

вебкасти, аудиовизуелни, и 

мултимедијални дела; услуги за забава, 

имено, договарање и спроведување на 

натпревари за поттикнување користење и 

развој на софтвер и хардвер за 

интерактивна забава, виртуелна реалност, 

зголемена реалност, измешана реалност, 

електроника за широка потрошувачка, и 

видео игри; услуги за забава, имено, 

натпревари и мотивациски наградни 

програми дизајнирани за наградни 

програми за учесниците кои со вежбање, 

учествуваат во спортски активности, се 

ангажираат во активности за промовирање 

на здравјето, прават достигнувања во 

вежбање и спортски активности, и ги 

постигнуваат личните цели во врска со 

вежбање, спортски активности, и фитнес; 

услуги за забава, имено, натпревари и 

мотивациски наградни програми 

дизајнирани за наградни програми за 

учесниците кои со вежбање, прават 

здрави избори за јадење, и се ангажираат 

во други активности за промовирање на 

здравјето; услуги за забава, имено, 

мотивациски наградни програми 

дизајнирани за наградни програми за 

учесниците во вежбање; услуги за забава, 

имено, обезбедување пристап до 

интерактивни електронски и онлајн бази со 

податоци со содржини одредени од 

корисниците, содржини од трети лица, 

фотографии, видео, звук, визуелни и 

аудио визуелни материјали во областа на 

глобален интерес; услуги за забава, 

имено, обезбедување онлајн форум за 

цели на ширење на содржини, податоци, и 

информации за забава и социјално и 

бизнис вмрежување; услуги за забава, 

имено, обезбедување онлајн простории за 

стриминг на забавни содржини и стриминг 

во живо на видеа од забавни настани; 

услуги за забава, имено, обезбедување 

онлајн простории за стриминг на забавни 

содржини и стриминг во живо на видеа од 

забавни настани; услуги за забава, имено, 

обезбедување онлајн средини со 

измешана реалност; видео продукција со 

измешана реалност; мултимедијални 

продукциски услуги; онлајн списанија, 

имено блогови со коментари, совети и 

информации во областите на здравјето, 

благосостојбата, сонот, фитнес и 

исхраната; онлајн списанија, имено, 

блогови; онлајн списанија, имено, 

веблогови (блогови) со содржини 

одредени од корисниците; организирање 

натпревари и мотивациски наградни 

програми за развивачи на софтвер; 

организирање изложби и настани за 

културни, образовни, или забавни цели; 

организирање изложби и настани во 

областа на интерактивна забава, 

виртуелна реалност, измешана реалност, 
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и зголемена реалност, електроника за 

широка потрошувачка и видео игри од 

забавната индустрија за културни или 

образовни цели; организирање изложби и 

настани во областа на развој на софтвер 

за образовни цели; организирање изложби 

во областа на интерактивна забава, 

виртуелна реалност, зголемена реалност, 

измешана реалност, електроника за 

широка потрошувачка и видео игри од 

забавната индустрија за културни или 

образовни цели; организирање изложби и 

конференции во живо во областите на 

култура, забава и социјално вмрежување 

за не-деловни и не-комерцијални цели; 

услуги за лични тренинзи во областа на 

спортови, вежбање, здравје, и фитнес; 

услуги на споделување фотографии и 

видеа; претходно снимени атлетски и 

фитнес сесии; обезбедување оценување 

за фитнес и фитнес резултати, и 

персонализирани програми за вежбање 

врз основ на тоа оценување и резултати; 

обезбедување веб страна со фитнес 

обуки, инструкции, и сесии; обезбедување 

веб страна со инструкции и фитнес сесии; 

обезбедување веб страна со информации 

во врска со фитнес тренинг, и развој на 

атлетски вештини; обезбедување веб 

страна со информации во врска со фитнес 

тренинг, фитнес обука, фитнес цели, и 

развој на атлетски вештини; 

обезбедување веб страна со информации 

во врска со спортови, развој на атлетски 

можности, и фитнес тренинг; 

обезбедување веб страна со претходно 

снимени атлетски и фитнес сесии; 

обезбедување пристап до претходно 

снимени атлетски и фитнес сесии; 

обезбедување компјутерски, електронски и 

онлајн бази со податоци во областа на 

забава; обезбедување забавни 

информации од индекси кои може да се 

пребаруваат и бази со податоци со 

информации, вклучувајќи текст, 

електронски документи, бази со податоци, 

графички содржини, фотографски слики и 

аудио визуелни информации, преку 

Интернет и комуникациски мрежи; 

обезбедување групни тренинзи во областа 

на спортови, вежбање, здравје, и фитнес; 

обезбедување информации во врска со 

спортови, атлетски можности развој, и 

фитнес тренинг преку онлајн Веб страна, 

други компјутерски и електронски 

комуникациски мрежи, и преку 

компјутерски софтвер за конзоли за 

играње, персонални компјутери, лични 

дигитални направи, и паметни телефони; 

обезбедување онлајн ресурси за 

развивачи на софтвер; обезбедување 

претходно снимени атлетски предизвици, 

обуки, фитнес сесии и предизвици, и 

вежбање преку онлајн Веб страна, други 

компјутерски и електронски комуникациски 

мрежи, и преку компјутерски софтвер за 

конзоли за играње, персонални 

компјутери, лични дигитални направи, и 

паметни телефони; услуги за издавање, 

имено, издавање на електронски изданија 

за други; видео продукција за виртуелна 

реалност  

кл. 42  дизајн и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер; обезбедување онлајн 

софтвер кој не може да се симнува; 

обезбедување привремено користење на 

софтвер кој не може да се симнува за 

обезбедување развој, оценување, 

тестирање, и одржување на мобилни 

софтверски апликации за преносни 

електронски комуникациски направи, 

имено, мобилни телефони, смартфони, 

рачни компјутери и таблет компјутери; 

дизајн, градење, истражување, развој и 

услуги за тестирање во областа на развој 

на мобилен апликациски софтвер 
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поврзани со користење и функционалност 

на хипер-линкови; техничко советување во 

областа на развој на мобилен апликациски 

софтвер поврзан со користење и 

функционалност на хипер-линкови; 

обезбедување привремено користење на 

софтвер кој не може да се симнува кој им 

дава на корисниците можност да се 

ангажираат во социјално вмрежување и ги 

управува нивните содржини за социјално 

вмрежување; компјутерски услуги, имено, 

креирање онлајн заедница за 

регистрираните корисници да се 

ангажираат во социјално вмрежување; 

обезбедување привремено користење на 

софтвер кој не може да се симнува за 

креирање, управување и пристапување 

кон групни виртуелни заедници креирани и 

управувани од страна на корисниците; 

обезбедување привремено користење на 

софтвер кој не може да се симнува за 

креирање и управување со профили на 

социјални медиуми и кориснички сметки; 

обезбедување привремено користење на 

софтвер кој не може да се симнува за 

социјално вмрежување, креирање 

виртуелна заедница, и пренос на звук, 

видео, слики, текст, содржини, и податоци; 

компјутерски услуги во вид на кроени по 

мерка електронски лични и групни 

профили или веб страници со кориснички 

дефинирани или специфицирани 

информации, вклучувајќи, звук, видео, 

слики, текст, содржини, и податоци; 

обезбедување привремено користење на 

софтвер кој не може да се симнува кој 

овозможува корисниците да пренесуваат 

податоци за личен идентитет до, и да 

споделуваат податоци за личен идентитет 

со и помеѓу повеќе Веб страни; 

апликациски сервис провајдер (АСП) со 

софтвер за социјално вмрежување, 

управување со содржини за социјално 

вмрежување, креирање виртуелна 

заедница, и пренос на слики, аудио 

визуелни и видео содржини, фотографии, 

видеа, податоци, текст, пораки, реклами, 

медиумски рекламни комуникации и 

информации; платформа како услуга 

(ПААС) со софтверски платформи за 

социјално вмрежување, управување со 

содржини за социјално вмрежување, 

креирање виртуелна заедница, и пренос 

на слики, аудио визуелни и видео 

содржини, фотографии, видеа, податоци, 

текст, пораки, реклами, медиумски 

рекламни комуникации и информации; 

апликациски сервис провајдер (АСП) со 

апликациски програмски интерфејс (АПИ) 

софтвер кој олеснува онлајн услуги за 

социјално вмрежување и развој на 

софтверски апликации; обезбедување 

привремено користење на софтвер кој не 

може да се симнува за гледање и 

интеракција со извор на електронски 

медиумски содржини, имено, слики, аудио 

визуелни и видео содржини, стриминг во 

живо на видео, коментари, реклами, вести, 

и Интернет линкови; обезбедување 

привремено користење на софтвер кој не 

може да се симнува за пронаоѓање 

содржини и објавувачи на содржини, и за 

претплата на содржини; обезбедување 

привремено користење на софтвер кој не 

може да се симнува за организирање 

слики, видео, и аудио визуелни содржини 

со користење ознаки за мета-податоци; 

обезбедување привремено користење на 

софтвер кој не може да се симнува за 

креирање, уредување, прикачување, 

симнување, пристапување, гледање, 

објавување, прикажување, означување, 

блогирање, стриминг, поврзување, 

бележење, искажување чуства, 

коментирање, интеракција со, вградување, 

пренесување, и споделување или 
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поинакво обезбедување на електронски 

медиумски содржини, слики, видео, звук, 

аудио визуелни содржини , податоци, и 

информации преку Интернет и 

комуникациски мрежи; апликациски сервис 

провајдер (АСП) со софтвер за 

обезбедување или олеснување на 

креирање, уредување, прикачување, 

симнување, пристапување, гледање, 

објавување, прикажување, означување, 

блогирање, стриминг, поврзување, 

бележење, искажување чуства , 

коментирање, интеракција со, вградување, 

пренесување, и споделување или 

поинакво обезбедување на електронски 

медиумски содржини, слики, видео, звук, 

аудио визуелни содржини, податоци, и 

информации преку Интернет и 

комуникациски мрежи; обезбедување 

привремено користење на софтвер кој не 

може да се симнува за испраќање и 

примање електронски пораки, 

предупредувања, известувања и 

потсетувања; обезбедување апликациски 

програмски интерфејс (АПИ) софтвер за 

користење при електронски пораки и 

пренос на звук, видео, слики, текст, 

содржини и податоци; обезбедување 

привремено користење на софтвер кој не 

може да се симнува за електронски 

пораки; обезбедување привремено 

користење на софтвер кој не може да се 

симнува за олеснување интерактивни 

дискусии преку комуникациски мрежи; 

обезбедување привремено користење на 

софтвер кој не може да се симнува за 

организирање настани, пребарување за 

настани, закажување и управување 

настани; обезбедување привремено 

користење на софтвер кој не може да се 

симнува за преправање фотографии, 

слики и звук, видео, и звучни-видео 

содржини; обезбедување привремено 

користење на компјутерски софтвер кој не 

може да се симнува за користење при 

сликање и уредување фотографии и 

снимање и уредување видеа; апликациски 

сервис провајдер (АСП) со софтвер за 

обезбедување или олеснување сликање и 

уредување фотографии и снимање и 

уредување видеа; обезбедување 

привремено користење на софтвер кој не 

може да се симнува за стриминг на 

мултимедијални забавни содржини; 

обезбедување привремено користење на 

компјутерски софтвер кој не може да се 

симнува за овозможување пренос на 

слики, звук, аудио визуелни и видео 

содржини и податоци; компјутерски услуги, 

имено, обезбедување машини за 

пребарување за обезбедување податоци 

преку Интернет и комуникациски мрежи; 

обезбедување машини за пребарување на 

онлајн мрежно опкружување за 

обезбедување информации од индекси 

кои може да се  пребаруваат и бази со 

податоци со информации, вклучувајќи 

текст, електронски документи, бази со 

податоци, графички содржини, 

електронски медиумски содржини, слики и 

аудио визуелни содржини, преку Интернет 

и комуникациски мрежи; апликациски 

сервис провајдер (АСП) услуги, имено, 

хостирање софтверски апликации од 

други; обезбедување привремено 

користење на софтвер кој не може да се 

симнува за обезбедување, поврзување со, 

или стриминг на вести или тековни 

настани и информации; обезбедување 

привремено користење на софтвер за е-

трговија кој не може да се симнува кој им 

овозможува на корисниците да 

остваруваат електронски деловни 

трансакции преку Интернет и 

комуникациски мрежи; апликациски сервис 

провајдер (АСП) со апликациски 
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програмски интерфејс (АПИ) софтвер кој 

им овозможува на корисниците да 

остваруваат електронски деловни 

трансакции преку Интернет и 

комуникациски мрежи; софтвер како 

услуга (СААС) услуги со софтвер за 

испраќање и примање електронски пораки, 

известувања и предупредувања и за 

олеснување електронски деловни 

трансакции преку Интернет и 

комуникациски мрежи; обезбедување 

привремено користење на софтвер кој не 

може да се симнува за користење при 

дизајнирање, управување, мерење, 

анализирање, ширење, и прикажување 

реклами од други; апликациски сервис 

провајдер (АСП) со апликациски 

програмски интерфејс (АПИ) софтвер за 

креирање, управување, следење, 

известување и мерење реклами од други; 

обезбедување софтвер кој не може да се 

симнува кој овозможува купувачи и 

продавачи на онлајн реклами да купуваат 

и продаваат рекламен инвентар; 

обезбедување привремено користење на 

софтвер кој не може да се симнува за 

креирање, споделување, ширење и 

објавување реклами; обезбедување 

привремено користење на софтвер кој не 

може да се симнува за креирање и 

одржување онлајн присуство за 

индивидуалци, групи, фирми, и брендови; 

обезбедување привремено користење на 

софтвер кој не може да се симнува за 

огласувачи да се во комуникација и 

интеракција со онлајн заедници; 

обезбедување привремено користење на 

софтвер кој не може да се симнува за 

одржување онлајн содржини одредени од 

корисниците и реклами и креирање извори 

со социјални медиуми; дизајнирање и 

развој на компјутерски софтвер за игри и 

софтвер за видео игри за користење со 

компјутери, програмски системи за видео 

игри и компјутерски мрежи; развој на 

хардвер за користење при поврзување со 

електронски и интерактивни 

мултимедијални игри; обезбедување 

привремено користење на софтвер кој не 

може да се симнува кој им дава на 

корисниците можност за прикачување, 

модификација и споделување содржини со 

виртуелна реалност, содржини со 

зголемена реалност, содржини со 

измешана реалност, информации, 

искуства и податоци; хостирање на 

содржини со виртуелна реалност и 

зголемена реалност на Интернет; 

обезбедување кориснички услуги за 

автентификација при користење единствен 

пристап и софтверска технологија за 

трансакции со е-трговија; обезбедување 

кориснички услуги за автентификација на 

пренос на електронски фондови, кредитни 

и дебитни картички и електронски чековни 

трансакции со користење единствен 

пристап и софтверска технологија; 

обезбедување апликациски програмски 

интерфејс (АПИ) кој им овозможува на 

корисниците да остваруваат електронски 

деловни трансакции преку Интернет; 

обезбедување привремено користење на 

Софтвер кој не може да се симнува за 

обработка на електронски плаќања; 

платформа како услуга (ПААС) услуги со 

компјутерски софтвер кој им овозможува 

на корисниците да извршуваат деловни и 

трансакции со е-трговија; обезбедување 

привремен пристап до компјутерски 

софтвер кој не може да се симнува за 

обезбедување електронски мапи; 

апликациски сервис провајдер (АСП) со 

софтвер за обезбедување електронски 

мапи; обезбедување привремено 

користење на компјутерски софтвер кој не 

може да се симнува за пребарување, 
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утврдување, и споделување локации; 

обезбедување привремено користење на 

софтвер кој не може да се симнува за 

пребарување и идентификување локални 

и локациски базирани точки од интерес, 

настани, места, можности за вработување, 

забава, културни настани, шопинг и 

понуди; обезбедување привремено 

користење на компјутерски софтвер кој не 

може да се симнува за правење 

резервации и закажувања; апликациски 

сервис провајдер (АСП) со софтвер за 

обезбедување или олеснување правење 

резервации и закажувања; обезбедување 

привремено користење на софтвер кој не 

може да се симнува кој им дава на 

корисниците можност да објавуваат 

рејтинг, критики, упатувања и препораки 

поврзани со бизниси, ресторани, 

обезбедувачи на услуги, настани, јавни 

услуги и владини агенции; обезбедување 

привремено користење на софтвер кој не 

може да се симнува кој овозможува 

виртуелни пазари; обезбедување 

привремено користење на компјутерски 

софтвер кој не може да се симнува за 

нарачување и/или купување производи и 

услуги; апликациски сервис провајдер 

(АСП) со софтвер за обезбедување или 

олеснување нарачување и/или купување 

производи и услуги; обезбедување 

привремено користење на софтвер кој не 

може да се симнува за пребарување и 

идентификување можности за 

вработување; обезбедување привремено 

користење на софтвер кој не може да се 

симнува за идентификување и кој 

овозможува корисниците да контактираат 

владини претставници; обезбедување 

привремено користење на софтвер кој не 

може да се симнува за платформи за 

олеснување на интеракција и комуникација 

помеѓу луѓе и АИ (вештачка 

интелигенција); апликациски сервис 

провајдер (АСП) со софтвер за 

обезбедување или олеснување 

интеракција и комуникација помеѓу луѓе и 

платформи со АИ (вештачка 

интелигенција); дизајн на ефекти за 

зголемена реалност и виртуелна реалност 

за користење при преправање на 

фотографии, слики, видеа и аудио 

визуелни содржини; обезбедување онлајн 

софтвер кој не може да се симнува за 

лични асистенти; обезбедување софтвер 

за социјални асистенти кој не може да се 

симнува; обезбедување привремено 

користење на компјутерски софтвер кој не 

може да се симнува за користење при 

олеснување на глас преку Интернет 

протокол (ВОИП) повици, телефонски 

повици, видео повици, текст пораки, 

електронски пораки, инстант пораки, и 

услуги на онлајн социјално вмрежување; 

апликациски сервис провајдер (АСП) 

услуги со софтвер за обезбедување или 

олеснување глас преку Интернет протокол 

(ВОИП) повици, телефонски повици, видео 

повици, текст пораки, електронски пораки, 

инстант пораки, и услуги на онлајн 

социјално вмрежување; обезбедување веб 

страна со информации во областите на 

технологија и развој на софтвер преку 

Интернет и комуникациски мрежи; дизајн и 

развој на хардвер и софтвер за виртуелна 

реалност и зголемена реалност и 

измешана реалност; дизајн и развој на 

хардвер и софтвер за видео игри; развој 

на софтвер; развој на интерактивен 

мултимедијален софтвер; одржување и 

поправка на компјутерски софтвер; 

компјутерски услуги, имено, провајдерски 

услуги на клауд хостирање; обезбедување 

привремено користење на онлајн клауд 

компјутерски софтвер кој не може да се 

симнува за користење при електронско 
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складирање на податоци; обезбедување 

привремено користење на онлајн клауд 

компјутерски софтвер кој не може да се 

симнува за апликации и средини со 

виртуелна и зголемена реалност; услуги за 

споделување датотеки, имено, 

обезбедување привремено користење на 

софтвер кој не може да се симнува со 

технологија која  овозможува корисниците 

да прикачуваат и симнуваат електронски 

датотеки; апликациски сервис провајдер, 

имено, обезбедување, хостирање, 

управување, развој на, и одржување 

апликации, софтвер, веб страни, и бази со 

податоци во областите на безжични 

комуникации, мобилен пристап до 

информации, и далечинско управување со 

податоци за безжична достава на 

содржини до рачни компјутери, лаптопи и 

мобилни електронски направи; 

компјутерски услуги, имено, обезбедување 

далечинско управување со направи преку 

компјутерски мрежи, безжични мрежи или 

Интернет; услуги за кодирање податоци; 

кодиран електронски пренос и достава на 

повратени податоци; обезбедување 

привремено користење на онлајн софтвер 

кој не може да се симнува и апликации за 

управување со однос со купувачи (ЦРМ); 

апликациски сервис провајдер (АСП) со 

софтвер за управување со однос со 

купувачи (ЦРМ); компјутерски услуги, 

посебно, апликациски сервис провајдер со 

апликациски програмски интерфејс (АПИ) 

софтвер за управување со однос со 

купувачи (ЦРМ); обезбедување 

привремено користење на софтвер кој не 

може да се симнува за олеснување и 

договарање собирање на средства и 

дистрибуирање на собрани донирани 

средства; обезбедување привремено 

користење на софтвер кој не може да се 

симнува за онлајн добротворни услуги за 

собирање средства и донаторски услуги; 

научни и технолошки услуги и 

истражувања и дизајн поврзани со тоа; 

индустриски анализи и истражувачки 

услуги; дизајн, развој, инсталација и 

одржување на компјутерски хардвер и 

софтвер; истражувачки услуги и 

советување во областа на информации и 

телекомуникациски технологии; дизајн на 

телекомуникациски апарати и опрема; 

советодавни услуги во областа на дизајн, 

селекција, имплементација и користење на 

компјутерски хардверски и софтверски 

системи за други; обезбедување онлајн 

софтверски платформи со технологија која 

овозможува онлајн корисниците да прават 

плаќања и пренос на фондови; 

обезбедување онлајн софтвер платформи 

со технологија која овозможува онлајн 

корисниците да прават плаќања и пренос 

на фондови низ повеќе Веб страни и 

мобилни апликации; компјутерски услуги, 

имено, апликациски сервис провајдер со 

апликациски програмски интерфејс (АПИ) 

софтвер кој им овозможува на 

корисниците да извршуваат трансакции со 

е-трговија преку Интернет и комуникациски 

мрежи; софтвер како услуга (СААС) услуги 

со софтвер за олеснување трансакции со 

е-трговија преку Интернет и комуникациски 

мрежи; апликациски сервис провајдер со 

апликациски програмски интерфејс (АПИ) 

софтвер кој им овозможува на 

корисниците да извршуваат трансакции со 

е-трговија преку Интернет и комуникациски 

мрежи; обезбедување привремено 

користење на софтвер кој не може да се 

симнува за претворање на природен говор 

во машински извршливи команди; 

анализирање и евалуација на содржина на 

социјални медиуми; развој на стандарди 

за содржина на социјални медиуми од 

трети лица; спроведување постапки 
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поврзани со стандарди кои засегаат 

содржина на социјални медиуми од трети 

лица; модерирање и надзор на содржини; 

Веб објавување, имено, објавување на 

одлуки кои засегаат содржина на 

социјални медиуми од трети лица; 

обезбедување привремено користење на 

компјутерски софтвер кој не може да се 

симнува во вид на машина за копање; 

обезбедување привремено користење на 

компјутерски софтвер кој не може да се 

симнува за користење при извршување 

ископи на големи суми на податоци; 

обезбедување привремено користење на 

компјутерски софтвер кој не може да се 

симнува во вид на машина за копање која 

функционира низ бизнис разузнавачки 

(БИ) алатки; обезбедување привремено 

користење на онлајн софтвер кој не може 

да се симнува за вештачка интелигенција 

за олеснување на софтвер за машинско 

учење; апликациски сервис провајдер 

(АСП) со софтвер за обезбедување или 

олеснување на софтвер за машинско 

учење; обезбедување привремено 

користење на онлајн софтвер кој не може 

да се симнува за машинско учење; 

обезбедување привремено користење на 

онлајн софтверски алатки кои не може да 

се симнуваат за развој на софтвер; 

обезбедување привремено користење на 

онлајн софтвер кој не може да се симнува 

за градење кориснички интерфејси; 

апликациски сервис провајдер (АСП) со 

софтвер за обезбедување или 

олеснување софтвер за градење 

кориснички интерфејси; складирање 

електронски податоци; електронско 

складирање на фотографии; интерактивни 

услуги на хостирање кои овозможуваат 

корисниците да објавуваат и споделуваат 

нивни содржини и слики онлајн; 

обезбедување он-лајн софтвер кој не 

може да се симнува за управување со 

бази со податоци; компјутерски мрежни 

услуги; обезбедување привремено 

користење на софтвер кој не може да се 

симнува за испитување на мислење; 

обезбедување софтвер кој овозможува 

корисниците да поставуваат прашања со 

опции за одговор; платформа како услуга 

(ПААС) услуги со технологија која 

овојможува бизниси, организации и 

индивидуалци да креираат и да го 

управуваат нивното онлајн присуство и да 

комуницираат со онлајн кориснички 

информации и пораки во врска со нивните 

активности, производи и услуги и да се 

впуштаат во деловно и социјално 

вмрежување; обезбедување привремено 

користење на софтвер кој не може да се 

симнува со технологија која овојможува 

корисниците да ги управуваат нивните 

налози за бизнис вмрежување; 

обезбедување привремено користење на 

софтвер кој не може да се симнува за 

софтвер за гласовни команди и 

препознавање, софтвер за конвертирање 

на говор во текст, софтверски апликации 

со обезбеден звук за управување со лични 

информации; платформа како услуга 

(ПААС) со компјутерски софтверски 

платформи за софтвер за лични 

асистенти; платформа како услуга (ПААС) 

со компјутерски софтверски платформи за 

софтвер за автоматизација на домот и 

интеграција на домашни направи; 

платформа како услуга (ПААС) со 

компјутерски софтверски платформи за 

безжичен комуникациски софтвер за глас, 

звук, видео, и пренос на податоци; 

софтвер како услуга (СААС) со 

компјутерски софтвер за управување со 

лични информации; обезбедување 

привремено користење на софтвер кој не 

може да се симнува за пристапување, 
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надгледување, следење, пребарување, 

чување, и споделување информации на 

теми од глобален интерес; софтвер како 

услуга (СААС) со компјутерски софтвер за 

користење за поврзување и контрола на 

електронски направи со Интернет на 

нештата; софтвер како услуга (СААС) со 

компјутерски софтвер за други за 

користење за развој на софтвер за 

управување, спојување, и работа на 

електронски направи со Интернет на 

нештата; софтвер како услуга (СААС) со 

компјутерски софтвер за користење како 

апликациски програмски интерфејс (АПИ); 

дизајн, развој и одржување на сопствен 

компјутерски софтвер за други во областа 

на природен јазик, говор, јазик, и 

препознавање на глас со исклучок на пост-

продукција на снимање на слики и звук; 

услуги на техничка поддршка и 

советување за развој на апликации; 

информации, совети и консултантски 

услуги поврзани со софтвер за гласовни 

команди и препознавање, софтвер за 

конвертирање на говор во текст, и 

софтверски апликации со обезбеден звук, 

автоматизација на домот, и Интернет на 

нештата софтвер; обезбедување 

информации, вести, и коментари во 

областа на наука и технологија, 

декорирање на домот, времето надвор, и 

графика, ентериери, продукти, и моден 

дизајн; технолошки услуги, имено, услуги 

на складови за податоци; апликациски 

сервис провајдер (АСП), имено, хостирање 

компјутерски софтверски апликации преку 

Интернет од други; советодавни услуги 

поврзани со управување со програмирање 

мултимедијални апликации, компјутерско 

програмирање, хардвер, софтвер, и дизајн 

на компјутерски системи и спецификација; 

софтвер како услуга (СААС) услуги, имено, 

хостирање софтвер за користење од други 

за користење за обезбедување онлајн 

бази со податоци со широк дијапазон на 

информации од глобален интерес преку 

Интернет; обезбедување привремено 

користење на он-лајн софтвер кој не може 

да се симнува за мобилни комуникациски 

направи за појачување мобилен пристап 

до Интернет преку компјутери, мобилни 

компјутери, и мобилни комуникациски 

направи; техничка поддршка, имено, 

дијагностицирање на проблеми од 

компјутерски хардвер и софтверски 

проблеми и хардверски и софтверски 

проблеми за мобилни компјутери и 

мобилни комуникациски направи; 

советување и дизајн за хардвер и софтвер 

за компјутери, мобилни компјутери, и 

мобилни комуникациски направи; 

обезбедување привремено користење на 

компјутерски софтвер кој не може да се 

симнува кој овозможува корисниците да 

пристапат и симнат компјутерски софтвер; 

обезбедување привремено користење на 

он-лајн софтвер кој не може да се симнува 

и апликации за пристапување кон 

стриминг на звук и видео датотеки, игри, 

социјални мрежи, текстуални датотеки, и 

мултимедијални датотеки; апликациски 

сервис провајдер (АСП) со апликациски 

програмски интерфејс (АПИ) софтвер за 

стриминг, складирање, и споделување на 

видео игри, содржини, податоци и 

информации; компјутерски развој на 

софтвер во областа на мобилни 

апликации; обезбедување услуги на 

техничка помош, имено, дијагностицирање 

на проблеми со компјутерски софтверски 

проблеми во врска со користење на 

комуникациска опрема; компјутерски 

услуги; ИТ услуги; апликациски сервис 

провајдер (АСП) услуги, имено, хостирање 

компјутерски софтверски апликации од 

други; апликациски сервис провајдер 
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(АСП) услуги, со софтвер за е-трговија за 

користење како портали за плаќања кои 

авторизираат обработка на кредитни 

картички или директни плаќања за 

трговци; апликациски сервис провајдер 

(АСП) услуги, имено, обезбедување, 

хостирање, управување, развој на, и 

одржување апликации, софтвер, Веб 

страни и бази со податоци во областите на 

информации технологија, блокчеин, 

виртуелни валути, дигитални валути, 

криптовалути, и дигитални средства; 

апликациски сервис провајдер (АСП) 

услуги со софтвер за користење при 

размена и трансакции со виртуелни 

валути, дигитални валути, криптовалути, и 

дигитални средства; апликациски сервис 

провајдер (АСП) со софтвер за 

обезбедување или олеснување на 

креирање, уредување, прикачување, 

симнување, пристапување, гледање, 

објавување, прикажување, коментирање, 

вградување, пренесување, и споделување 

или поинакво обезбедување на 

електронски медиумски содржини или 

информации преку Интернет и 

комуникациски мрежи; апликациски сервис 

провајдер услуги со апликациски 

програмски интерфејс (АПИ) софтвер кој 

им овозможува на корисниците да 

остваруваат електронски деловни 

трансакции преку глобална компјутерска 

мрежа; апликациски сервис провајдер 

(АСП) со софтвер за обезбедување или 

олеснување купување производи и услуги; 

софтвер како услуга (СААС) услуги; 

платформа како услуга (ПААС) услуги; 

обезбедување привремено користење на 

клауд компјутерски софтвер кој не може да 

се симнува; обезбедување дистрибуирана 

леџер технологија; обезбедување 

привремено користење на софтвер кој не 

може да се симнува кој ја олеснува 

способноста на корисниците да гледаат, 

анализираат, снимаат, складираат, 

набљудуваат, управуваат, тргуваат и 

разменуваат дигитални валути, виртуелни 

валути, криптовалути, дигитални и 

блокчеин средства, дигитализирани 

средства, дигитални знаци, крипто знаци и 

услужни знаци; обезбедување привремено 

користење на софтвер кој не може да се 

симнува за испраќање, примање, 

прифаќање, купување, продавање, 

складирање, пренесување, тргување и 

размена на дигитални валути, виртуелни 

валути, криптовалути, дигитални и 

блокчеин средства, дигитализирани 

средства, дигитални знаци, крипто знаци и 

услужни знаци; обезбедување привремено 

користење на софтвер кој не може да се 

симнува за имплементирање и снимање 

финансиски трансакции, за креирање 

налози и одржување и управување со 

информации за финансиски трансакции на 

дистрибуирани јавни леџери и корисник-

до-корисник платежни мрежи; 

обезбедување привремено користење на 

софтвер кој не може да се симнува за 

обработка на електронски плаќања и за 

пренесување фондови до и од други; 

обезбедување софтвер за електронски 

финансиски платформи; обезбедување 

софтвер за користење како апликациски 

програмски интерфејс (АПИ) за развој, 

тестирање, и интеграција на блокчеин 

софтверски апликации; обезбедување 

привремено користење на софтвер кој не 

може да се симнува за пренос на 

дигитални валути, виртуелни валути, 

криптовалути, дигитални и блокчеин 

средства, дигитализирани средства, 

дигитални знаци, крипто знаци и услужни 

знаци помеѓу страни; обезбедување 

привремено користење на софтвер кој не 

може да се симнува за користење при 
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финансиско тргување; обезбедување 

привремено користење на софтвер кој не 

може да се симнува за користење при 

финансиска размена; обезбедување 

привремено користење на софтвер кој не 

може да се симнува за користење при 

пристапување до финансиски информации 

и пазарни податоци и трендови; 

обезбедување привремено користење на 

софтвер кој не може да се симнува за 

управување со криптографска безбедност 

на електронски преноси низ компјутерски 

мрежи; обезбедување привремено 

користење на софтвер кој не може да се 

симнува за користење со виртуелни 

валути; обезбедување софтвер за 

користење со дигитални валути; 

обезбедување софтвер за користење со 

криптовалути; обезбедување привремено 

користење на софтвер кој не може да се 

симнува за користење со паричник за 

дигитални валути и услуги за складирање; 

обезбедување софтвер за користење како 

паричник за криптовалути; обезбедување 

софтвер за користење како електронски 

паричници; обезбедување софтвер за 

користење како дигитален паричник; 

услуги за складирање на електронски 

податоци; обезбедување привремено 

користење на софтвер кој не може да се 

симнува за пренос на електронски 

фондови; обезбедување привремено 

користење на софтвер кој не може да се 

симнува за размена на валути; 

обезбедување привремено користење на 

софтвер кој не може да се симнува за 

собирање и дистрибуција на податоци; 

обезбедување привремено користење на 

софтвер кој не може да се симнува за 

платежни трансакции; обезбедување 

привремено користење на софтвер кој не 

може да се симнува за поврзување 

компјутери со локални бази со податоци и 

глобални компјутерски мрежи; 

обезбедување привремено користење на 

софтвер кој не може да се симнува за 

креирање бази со податоци кои може да 

се пребаруваат со информации и 

податоци; обезбедување привремено 

користење на софтвер кој не може да се 

симнува за управување и валидација на 

трансакции со дигитални валути, 

виртуелни валути, криптовалути, 

дигитални средства, блокчеин средства, 

дигитализирани средства, дигитални 

знаци, крипто знаци и услужни знаци; 

обезбедување привремено користење на 

софтвер кој не може да се симнува за 

креирање и управување со паметни 

договори; обезбедување привремено 

користење на софтвер кој не може да се 

симнува за управување со плаќања и 

трансакции за размена; обезбедување 

привремено користење на софтвер кој не 

може да се симнува за електронска 

размена на валути за дигитални валути, 

виртуелни валути, криптовалути, 

дигитални и блокчеин средства, 

дигитализирани средства, дигитални 

знаци, крипто знаци и услужни знаци; 

обезбедување привремено користење на 

софтвер кој не може да се симнува за 

користење при овозможување електронски 

пренос на фондови до и од други; 

обезбедување привремено користење на 

софтвер кој не може да се симнува за 

креирање децентрализирани и од отворен 

извор дигитални валути за користење при 

блокчеин базирани трансакции; 

обезбедување привремено користење на 

софтвер кој не може да се симнува за 

креирање децентрализирани и од отворен 

извор виртуелни валути за користење при 

блокчеин базирани трансакции; 

обезбедување привремено користење на 

софтвер кој не може да се симнува за 
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креирање децентрализирани и од отворен 

извор криптовалути за користење при 

блокчеин базирани трансакции; 

обезбедување привремено користење на 

софтвер кој не може да се симнува за 

кодирање и овозможување сигурен пренос 

на дигитални информации преку Интернет, 

како и преку други начини на комуникација 

помеѓу компјутерски направи; софтвер за 

дистрибиурани леџер платформи за 

користење при обработка на финансиски 

трансакции; обезбедување привремено 

користење на софтвер кој не може да се 

симнува за пренос на електронски 

фондови и размена на валути; 

обезбедување веб портал со блогови и 

публикации кои не може да се симнуваат 

во вид на написи, колумни, и 

информативни водичи во областите на 

виртуелни валути, дигитални и блокчеин 

средства и пазарни и тргувачки трендови; 

платформа како услуга (ПААС) со 

компјутерски софтверски платформи за 

продавање и купување дигитални валути, 

виртуелни валути, криптовалути, 

дигитални и блокчеин средства, 

дигитализирани средства, дигитални 

знаци, крипто знаци и услужни знаци; 

софтвер како услуга (СААС) со 

компјутерски софтверски платформи за 

продавање и купување дигитални валути, 

виртуелни валути, криптовалути, 

дигитални и блокчеин средства, 

дигитализирани средства, дигитални 

знаци, крипто знаци и услужни знаци; 

компјутерски услуги, имено, креирање он-

лајн виртуелна средина за продавање и 

купување на дигитални валути, виртуелни 

валути, криптовалути, дигитални и 

блокчеин средства, дигитализирани 

средства, дигитални знаци, крипто знаци и 

услужни знаци; платформа како услуга 

(ПААС) со компјутерски софтверски 

платформи за управување блокчеин и 

знаковно управувани, дистрибуирани 

компјутерски системи за складирање; 

софтвер како услуга (СААС) со 

компјутерски софтверски платформи за 

управување блокчеин и знаковно 

управувани, дистрибуирани компјутерски 

системи за складирање; компјутерски 

услуги, имено, обезбедување безбедни, 

приватно кодирани клауд услуги за 

складирање; компјутерски услуги, имено, 

обезбедување децентрализирани клауд 

платформи за складирање од отворен 

извор; услуги за кодирање податоци со 

блокчеин софтверска технологија и 

корисник-до-корисник протоколи за 

пристап за обезбедување безбедни, 

приватни и кодирани клауд услуги за 

складирање; обезбедување привремено 

користење на софтвер кој не може да се 

симнува за користење како паричник за 

криптовалути; копање на податоци; 

обезбедување привремено користење на 

софтвер кој не може да се симнува за 

користење со блокчеин технологија; 

софтвер како услуга (СААС) услуги со 

софтвер за клиринг, алокација, 

усогласеност, снимање и спогодување на 

тргувања поврзани со дигитални валути, 

виртуелни валути, криптовалути, 

дигитални и блокчеин средства, 

дигитализирани средства, дигитални 

знаци, крипто знаци и услужни знаци; 

платформа како услуга (ПААС) услуги со 

софтвер за клиринг, алокација, 

усогласеност, снимање и спогодување на 

тргувања поврзани со дигитални валути, 

виртуелни валути, криптовалути, 

дигитални и блокчеин средства, 

дигитализирани средства, дигитални 

знаци, крипто знаци и услужни знаци; 

платформа како услуга (ПААС) со 

софтверски платформи за олеснување 
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трансакции и плаќања со користење 

дигитални валути, виртуелни валути, 

криптовалути, дигитални и блокчеин 

средства, дигитализирани средства, 

дигитални знаци, крипто знаци и услужни 

знаци кои овозможуваат корисниците да 

купуваат од, и да продаваат производи и 

услуги на други; софтвер како услуга 

(СААС) со софтверски платформи за 

олеснување трансакции и плаќања со 

користење дигитални валути, виртуелни 

валути, криптовалути, дигитални и 

блокчеин средства, дигитализирани 

средства, дигитални знаци, крипто знаци и 

услужни знаци кои овозможуваат 

корисниците да купуваат од, и да 

продаваат производи и услуги на други; 

блокчеин базирани софтверски 

платформи и дистрибуирани компјутерски 

софтверски платформи за ревизија и 

верификација на дигитални информации и 

кодови; дизајн, развој и имплементација на 

ревизија и безбедносен софтвер за 

блокчеин платформи; обезбедување 

привремено користење на софтвер кој не 

може да се симнува за користење при 

олеснување безбедни трансакции; 

обезбедување привремено користење на 

софтвер кој не може да се симнува за 

ревизија на дигитални валути, виртуелни 

валути, криптовалути, дигитални и 

блокчеин средства, дигитализирани 

средства, дигитални знаци, крипто знаци и 

услужни знаци; дизајн, развој, и 

имплементација на софтвер за 

дистрибуирани компјутерски платформи; 

дизајн, развој, и имплементација на 

софтвер за блокчеин; дизајн, развој, и 

имплементација на софтвер за паричници 

за дигитални валути, виртуелни валути, 

криптовалути, дигитални и блокчеин 

средства, дигитализирани средства, 

дигитални знаци, крипто знаци и услужни 

знаци; дизајн, развој, и имплементација на 

софтвер за услуги за трети лица за 

верификација за трансакции со дигитални 

валути, вклучувајќи но не ограничувајќи се 

на трансакции кои вклучуваат биткоин 

валута; обезбедување привремено 

користење на софтвер кој не може да се 

симнува за корисниците да купуват и 

продаваат производи преку користење 

дигитални валути, виртуелни валути, 

криптовалути, дигитални и блокчеин 

средства, дигитализирани средства, 

дигитални знаци, крипто знаци и услужни 

знаци; обезбедување привремено 

користење на софтвер кој не може да се 

симнува за користење при пристапување, 

читање, следење, и користење блокчеин 

технологија; услуги за техничко 

советување поврзани со трансакции со 

дигитални валути, виртуелни валути, 

криптовалути, дигитални и блокчеин 

средства, дигитализирани средства, 

дигитални знаци, крипто знаци и услужни 

знаци; платформа како услуга (ПААС) со 

компјутерски софтверски платформи за 

развој на компјутерски системи и 

апликации, ангажирање, и управување; 

софтвер како услуга (СААС) со 

компјутерски софтверски платформи за 

развој на компјутерски системи и 

апликации, ангажирање, и управување; 

обезбедување привремено користење на 

софтвер кој не може да се симнува за 

овозможување на корисниците да 

развијат, изградат и водат дистрибуирани 

апликации од отворен извор на корисник-

до-корисник пристап до паметни договори 

и мрежни платежни платформи; 

обезбедување привремено користење на 

софтвер за автентификација кој не може 

да се симнува за контрола на пристап до и 

со комуникациски компјутери и 

компјутерски мрежи; обезбедување 
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привремено користење на софтвер кој не 

може да се симнува за користење при 

размена на виртуелни предмети; 

обезбедување дигитална размена; 

обезбедување привремено користење на 

софтвер кој не може да се симнува за 

користење при издавање дигитални 

валути, виртуелни валути, криптовалути, 

дигитални и блокчеин средства, 

дигитализирани средства; апликациски 

сервис провајдер (АСП); апликациски 

сервис провајдер (АСП) со апликациски 

програмски интерфејс (АПИ) софтвер кој 

олеснува онлајн услуги за социјално 

вмрежување, развој на софтверски 

апликации; апликациски сервис провајдер 

(АСП) со локациски свесен софтвер за 

пребарување, утврдување и споделување 

локација на производи, услуги и настани 

од интерес; апликациски сервис провајдер 

(АСП) со софтвер за услуги за мапирање; 

апликациски сервис провајдер (АСП) со 

софтвер за социјално вмрежување, 

управување со содржини за социјално 

вмрежување, креирање виртуелна 

заедница, и пренос на слики, аудио 

визуелни и видео содржини, фотографии, 

видеа, податоци, текст, пораки, реклами, 

медиумски рекламни комуникации и 

информации; апликациски сервис 

провајдер (АСП) со софтвер за користење 

при купување, продавање, дизајнирање, 

управување, следење, вреднување, 

оптимизација, целење, анализирање, 

достава, и известување на онлајн реклами 

и маркетинг; апликациски сервис 

провајдер (АСП) со софтвер за 

обезбедување или олеснување на 

споделување и прикажување локација на 

корисникот, планирање активности со 

други корисници и правење препораки; 

апликациски сервис провајдер (АСП) со 

софтвер за обезбедување или социјално 

олеснување и мапирање дестинации; 

апликациски сервис провајдер (АСП) со 

софтвер за обезбедување или 

олеснување интеракција и комуникации 

помеѓу луѓе и платформи со АИ (вештачка 

интелигенција), имено, ботови, витруелни 

агенти и виртуелни асистенти; 

апликациски сервис провајдер (АСП) 

услуги; апликациски сервис провајдер 

(АСП) услуги со софтвер за контрола, 

интеграција, работа, поврзување, и 

управување на информациски направи со 

гласовна контрола, имено, клауд-поврзани 

и гласовно контролирани паметни 

електронски направи за широка 

потрошувачка и електронски направи за 

лична помош; апликациски сервис 

провајдер (АСП), имено, хостирање, 

управување, развој на и одржување 

апликации, софтвер, и веб страни, во 

областите на лична продутивност, 

безжични комуникации, и мобилни 

апликации; апликациски сервис провајдер 

(АСП), имено, обезбедување, хостирање, 

управување, развој, и одржување 

апликации, софтвер, Веб страни, и бази со 

податоци во областите на пресметување 

на ранк на Веб страни врз основ на 

кориснички сообраќај; апликациски сервис 

провајдер (АСП), имено, далечинско 

хостирање на компјутерски апликации од 

други; апликациски сервис провајдер, 

имено, обезбедување, хостирање, 

управување, развој, и одржување 

апликации, софтвер, веб страни, и бази со 

податоци во областите на безжични 

комуникации, мобилен пристап до 

информации, и далечинско управување со 

податоци за безжична достава на 

содржини до рачни компјутери, лаптопи и 

мобилни електронски направи; 

апликациски сервис провајдер, имено, 

обезбедување, хостирање, управување, 
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развој, и одржување апликации, софтвер, 

Веб страни, и бази со податоци во 

областите на пресметување на ранк на 

Веб страни врз основ на кориснички 

сообраќај; компјутерско советување, 

компјутерско програмирање; советување 

за компјутерски хардвер и софтвер и 

дизајн; советодавни услуги за компјутерски 

хардвер, софтвер, апликации, и мрежи; 

онлајн компјутерски услуги, имено, 

обезбедување информации, онлајн 

линкови и електронски ресурси поврзани 

со спортови, здравјето, и фитнес; 

компјутерски услуги во вид на 

обезбедување кроени по мерка онлајн 

страни со кориснички дефинирани или 

специфицирани информации, лични 

профили, содржини и податоци со 

виртуелна реалност, измешана реалност, 

и зголемена реалност; компјутерски 

услуги, имено, креирање виртуелни 

заедници за регистрираните корисници да 

организираат групи и настани, учествуваат 

во дискусии, добиваат повратни 

информации од нивните колеги, и се 

ангажираат во социјално, деловно и 

општествено вмрежување; компјутерски 

услуги, имено, одржување онлајн 

содржини одредени од корисниците и 

реклами и креирање извори со социјални 

медиуми; компјутерски услуги, имено, 

хостирање онлајн веб простории за други 

за организирање и спроведување 

состаноци, настани и интерактивни 

дискусии преку Интернет и комуникациски 

мрежи; компјутерски услуги, имено, 

обезбедување информации во областите 

на технологија и развој на софтвер преку 

Интернет; компјутерски развој на софтвер; 

креирање, одржување и хостирање на веб 

страна и други компјутерски и електронски 

комуникациски мрежи со информации, 

онлајн линкови, и електронски ресурси во 

областа на спортови и фитнес; креирање, 

одржување и хостирање на интерактивни 

веб страни и други компјутерски и 

електронски комуникациски мрежи кои 

овозможуваат корисниците да влезат, 

пристапат, следат напредок, набљудуваат 

и генерираат информации и достигнувања 

за здравјето, фитнес, лично вежбање, 

спортови, и атлетска активност; креирање, 

одржување и хостирање на интерактивни 

веб страни и други компјутерски и 

електронски комуникациски мрежи кои 

овозможуваат корисниците да се 

натпреваруваат и споредуваат атлетски 

информации и достигнувања со други 

корисници; дизајн и развој на хардвер за 

зголемена реалност и софтвер; дизајн и 

развој на компјутерски хардвер и 

компјутерски софтвер; дизајн и развој на 

интерактивен мултимедијален софтвер; 

дизајн и развој на хардвер и софтвер со 

измешана реалност; дизајн и развој на 

хардвер и софтвер со виртуелна реалност; 

услуги за споделување датотеки, имено, 

обезбедување онлајн простории за други 

со технологија за овозможување 

корисниците да прикачуваат и симнуваат 

електронски датотеки; хостирање на 

дигитални содржини на Интернет; услуги 

на мапирање; советување и дизајн на 

хардвер и софтвер за мобилни компјутери 

и мобилни комуникациски направи; дизајн 

за други за мобилни компјутери и софтвер 

за мобилни комуникациски направи; 

компјутерски софтвер кој не може да се 

симнува за прикажување, собирање, 

анализирање и организирање податоци и 

информации во областите на здравјето, 

благосостојба, фитнес, физичка активност, 

управување со тежината, спиењето, и 

исхраната; компјутерски софтвер кој не 

може да се симнува за олеснување на 

интеракција и комуникација помеѓу луѓе и 
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платформи со АИ (вештачка 

интелигенција), имено, ботови, витруелни 

агенти и виртуелни асистенти; 

компјутерски софтвер кој не може да се 

симнува за споделување и прикажување 

на локација на корисникот, планирање 

активности со други корисници и правење 

препораки; компјутерски софтвер кој не 

може да се симнува за социјално 

мапирање и мапирање дестинации; 

компјутерски софтвер кој не може да се 

симнува за следење на цели и статистика 

за фитнес, здравјето и благосостојба; 

софтвер кој не може да се симнува за 

креирање програми за личен фитнес 

тренинг; софтвер кој не може да се 

симнува за креирање, управување и 

пристапување кон приватни групни 

виртуелни заедници креирани и 

управувани од корисниците; софтвер кој 

не може да се симнува за нарачување 

и/или купување производи и услуги; 

софтвер кој не може да се симнува за 

обработка на електронски плаќања; 

софтвер кој не може да се симнува кој 

овозможува виртуелни пазари; софтвер кој 

не може да се симнува за обезбедување 

услуги за личен тренинг, вежбање и 

фитнес оценки; софтвер кој не може да се 

симнува за социјално вмрежување, 

креирање виртуелна заедница, и пренос 

на звук, видео, слики, текст и податоци; 

софтвер кој не може да се симнува за 

стриминг на мултимедијални забавни 

содржини; софтвер кој не може да се 

симнува за пренесување, споделување, 

примање, симнување, прикажување, 

интеракција со и пренесување содржини, 

текст, визуелни дела, звучни дела, 

аудиовизуелни дела, литературни дела, 

податоци, датотеки, документи и 

електронски дела; провајдер на онлајн 

рекламни платформи за купување, имено, 

обезбедување софтверски програми кои 

не може да се симнуваат кои 

овозможуваат купувачи и продавачи на 

онлајн реклами да купуваат и продаваат 

рекламен инвентар; онлајн клауд 

компјутерски софтвер кој не може да се 

симнува за користење при електронско 

складирање на податоци; онлајн клауд 

компјутерски софтвер кој не може да се 

симнува за апликации и средина со 

виртуелна, измешана и зголемена 

реалност; онлајн компјутерски софтвер кој 

не може да се симнува за користење при 

обезбедување малопродажни и услуги за 

нарачување за широк извор на производи 

за широка потрошувачка; платформа како 

услуга (ПААС) со компјутерски софтверски 

платформи за користење при купување и 

ширење реклами; платформа како услуга 

(ПААС) со компјутерски софтверски 

платформи за социјално вмрежување, 

управување со содржини за социјално 

вмрежување, креирање виртуелна 

заедница, и пренос на слики, аудио 

визуелни и видео содржини, фотографии, 

видеа, податоци, текст, пораки, реклами, 

медиумски рекламни комуникации и 

информации; платформа како услуга 

(ПААС) со компјутерски софтверски 

платформи за софтвер за гласовни 

команди и препознавање, софтвер за 

конвертирање на говор во текст, 

софтверски апликации со обезбеден звук 

за управување со лични информации; 

платформа како услуга (ПААС) со 

софтверски платформи за социјално 

вмрежување и пренос на слики, аудио 

визуелни содржини, видео содржини и 

пораки; платформа како услуга (ПААС) 

услуги со компјутерски софтвер кој им 

овозможува на корисниците да 

извршуваат електронски деловни 

трансакции и трансакции со е-трговија; 
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обезбедување интерактивни веб страни 

кои овозможуваат корисниците да влезат, 

пристапат, следат напредок, набљудуваат 

и генерираат информации и достигнувања 

за исхраната, калориите, здравјето, 

фитнес, лично вежбање, спортови, и 

атлетска сктивност; обезбедување 

користење на софтвер кој не може да се 

симнува за обезбедување информации во 

врска со спортови, развој на атлетски 

вештини, фитнес тренинзи, и фитнес 

тренинг преку онлајн Веб страна и други 

компјутерски и електронски комуникациски 

мрежи за конзоли за играње, персонални 

компјутери, лични дигитални направи, и 

паметни телефони; обезбедување 

интерактивни веб страни кои 

овозможуваат корисниците да влезат, 

пристапат, следат напредок, набљудуваат 

и генерираат информации и достигнувања 

за калории, фитнес, лично вежбање, и 

атлетска активност; обезбедување онлајн 

мрежен сервис кој овозможува 

корисниците да пренесуваат податоци за 

личен идентитет до, и да споделуваат 

податоци за личен идентитет со, и помеѓу 

повеќе онлајн простории; обезбедување 

кроени по мерка услуги за компјутерско 

пребарување, имено, пребарување и 

преземање информации на посебно 

барање од корисниците преку Интернет; 

обезбедување информации од индекси 

кои може да се пребаруваат и бази со 

податоци со информации, вклучувајќи 

текст, електронски документи, бази со 

податоци, графички содржини, 

електронски медиумски содржини, слики и 

аудио визуелни содржини преку Интернет 

и комуникациски мрежи; обезбедување 

Интернет машини за пребарување; 

обезбедување софтвер кој не може да се 

симнува кој им овозможува на 

корисниците да остваруваат електронски 

деловни трансакции преку Интернет и 

комуникациски мрежи; обезбедување 

онлајн простории со технологија која 

овозможува онлајн корисниците да 

креираат лични профили со информации 

за социјално и бизнис вмрежување, да 

пренесуваат и споделуваат такви 

информации помеѓу повеќе онлајн 

простории, да се ангажираат во социјално 

вмрежување, и да ги управуваат нивните 

налози за социјално вмрежување; 

обезбедување онлајн простории кои им 

даваат на корисниците можност за 

прикачување, модификација и 

споделување на звук, видео, фотографски 

слики, текст, графички содржини и 

податоци; обезбедување онлајн простории 

со технологија која овозможува онлајн 

корисниците да креираат лични профили 

со информации за социјално и бизнис 

вмрежување и да пренесуваат и 

споделуваат такви информации помеѓу 

повеќе онлајн простории; обезбедување 

онлајн софтвер кој не може да се симнува 

за местење, конфигурирање, и контрола 

на компјутерски хардвер кој може да се 

носи на себе и компјутерски периферни 

делови кои може да се носат на себе; 

обезбедување онлајн страни кои им 

даваат на корисниците можност за 

прикачување, модификација и 

споделување содржини, информации, 

искуства и податоци со виртуелна 

реалност, измешана реалност и зголемена 

реалност; обезбедување софтвер за лични 

асистенти; обезбедување платформи за 

пребарување кои им овозможуваат на 

корисниците да побараат и примаат 

фотографии, видеа, текст, податоци, 

слики, и електронски дела; обезбедување 

платформи за пребарување кои им 

овозможуваат на корисниците да побараат 

и примаат содржини, текст, визуелни дела, 
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звучни дела, аудиовизуелни дела, 

литературни дела, податоци, датотеки, 

документи, и електронски дела; 

обезбедување софтвер за социјални 

ассистенти; обезбедување софтвер за 

олеснување и договарање за 

финансирање и дистрибуција на собрани 

средства и донации; обезбедување 

софтвер за онлајн добротворни услуги за 

собирање средства и финансиски 

донаторски услуги; обезбедување 

привремен пристап до компјутерски 

софтвер кој не може да се симнува за 

услуги за мапирање; обезбедување 

привремено користење на компјутерски 

софтвер кој не може да се симнува и 

хостирање онлајн простории за 

обезбедување корисниците да пристапат и 

симнат компјутерски софтвер; 

обезбедување привремено користење на 

компјутерски софтвер кој не може да се 

симнува за овозможување развој, 

оценување, тестирање, и одржување на 

мобилни софтверски апликации за 

преносни компјутерски направи, имено, 

мобилни телефони, смартфони, рачни 

компјутери и таблет компјутери; 

обезбедување привремено користење на 

компјутерски софтвер кој не може да се 

симнува за споделување и прикажување 

нa локацијата на корисникот, планирање 

активности со други корисници и правење 

препораки; обезбедување привремено 

користење на компјутерски софтвер кој не 

може да се симнува за социјално 

мапирање и мапирање дестинации; 

обезбедување привремено користење на 

компјутерски софтвер кој не може да се 

симнува за пронаоѓање содржини и 

објавувачи на содржини, и за претплата на 

содржини; обезбедување привремено 

користење на компјутерски софтвер кој не 

може да се симнува за пристапување, 

собирање, прикажување, уредување, 

поврзување, модификација, 

организирање, означување, стриминг, 

споделување, складирање, пренесување, 

и поинакво обезбедување електронски 

медиумски содржини, фотографии, слики, 

графички содржини, звук, видеа, аудио 

визуелни содржини, податоци и 

информации преку Интернет и 

комуникациски мрежи; обезбедување 

привремено користење на софтвер за е-

трговија кој не може да се симнува кој им 

овозможува на корисниците да 

остваруваат електронски деловни 

трансакции преку Интернет; обезбедување 

привремено користење на локациски 

свесен компјутерски софтвер кој не може 

да се симнува за пребарување, 

утврдување и споделување локација на 

производи, услуги и настани од интерес; 

обезбедување привремено користење на 

софтвер кој не може да се симнува за 

апликации за пребарување и 

идентификување локални и локациски 

базирани точки од интерес, настани, 

места, можности за вработување, забава, 

културни настани, шопинг и понуди; 

обезбедување привремено користење на 

софтвер кој не може да се симнува со 

апликации за обезбедување локациски 

базирани информации за времето надвор; 

обезбедување привремено користење на 

софтвер кој не може да се симнува со 

апликации за обезбедување, поврзување 

со, или стриминг на вести или тековни 

информации за настани; обезбедување 

привремено користење на софтвер кој не 

може да се симнува за преправање 

фотографии, слики и звук, видео, и звучни-

видео содржини со фотографски филтри и 

ефекти со виртуелна реалност, измешана 

реалност, и зголемена реалност (АР), 

имено, графички содржини, анимации, 
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текст, цртежи, гео-ознаки, ознаки за 

метаподатоци, хиперлинкови; 

обезбедување привремено користење на 

софтвер кој не може да се симнува за 

снимање фотографии и снимање звук, 

аудио визуелни и видео содржини; 

обезбедување привремено користење на 

софтвер кој не може да се симнува за 

прикачување, симнување, архивирање, 

овозможување пренос на, и споделување 

слики, аудио визуелни и видео содржини и 

поврзан текст и податоци; обезбедување 

привремено користење на софтвер кој не 

може да се симнува за стриминг на 

мултимедијални забавни содржини; 

обезбедување привремено користење на 

онлајн софтвер кој не може да се симнува 

и апликации за инстант пораки, глас преку 

Интернет протокол (ВОИП), видео 

конференции, и звучни конференции; 

обезбедување привремено користење на 

онлајн софтвер кој не може да се симнува 

за користење при дизајнирање, 

управување, мерење, анализирање, 

ширење, и прикажување реклами од други; 

обезбедување привремено користење на 

софтвер кој не може да се симнува за 

снимање фотографии и снимање звук, 

аудио визуелни и видео содржини; 

обезбедување на услуги на машини за 

пребарување на Интернет; изнајмување 

на компјутерски софтвер кој им дава на 

корисниците можност за прикачување, 

уредување, и споделување слики, видеа и 

аудио визуелни содржини; софтвер како 

услуга (СААС) со компјутерски софтвер за 

пристапување, разгледување, и 

пребарување онлајн бази со податоци, 

звук, видео и мултимедиумски содржини, 

игри, и софтверски апликации, пазари со 

софтверски апликации; софтвер како 

услуга (СААС) со компјутерски софтвер за 

пристапување, надгледување, следење, 

пребарување, чување, и споделување 

информации на теми од глобален интерес; 

софтвер како услуга (СААС) со 

компјутерски софтвер за поврзување, 

работа, интеграција, контрола, и 

управување со мрежни електронски 

направи за широка потрошувачка, 

домашни клима уреди и производи за 

осветлување преку безжични мрежи; 

софтвер како услуга (СААС) со 

компјутерски софтвер кој се користи за 

контрола на самостојни гласовно 

контролирани информации и направи за 

лична помош; софтвер како услуга (СААС) 

за користење при дизајнирање, креирање 

и анализирање на податоци, метрика и 

извештаи во областите на здравјето, 

фитнес, сонот, исхраната и 

благосостојбата; софтвер како услуга 

(СААС) услуги со софтвер за испраќање и 

примање електронски пораки, 

известувања и предупредувања; софтвер 

како услуга (СААС) услуги со софтвер за 

користење со алгоритам за пресметување 

и генерирање податоци за спортски 

активности, фитнес тренинг, оценки за 

фитнес степен, фитнес тренинзи, фитнес 

препораки и назначување цели; софтвер 

како услуга (СААС) услуги, имено, 

хостирање софтвер за користење од други 

за користење на алгоритам за 

пресметување и генерирање податоци за 

спортски активности, фитнес тренинг, 

оценки за фитнес степен, фитнес 

тренинзи, препораки за фитнес и 

назначување цели; софтвер како услуга 

(СААС) услуги, имено, обезбедување 

кроени по мерка Веб страници и мобилни 

портали за индивидуалци со аналитички 

податоци врз основ на физиолошки мерки 

за цели на надгледување на здравјето; 

софтвер како услуга (СААС) кој 

овозможува корисниците да управуваат со 
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налози на вработени, да распоредуваат и 

да следат учество на вработените, и да 

олеснуваат и управуваат корпоративни 

програми за фитнес и програми за 

благосостојба; софтвер за електронски 

пораки; услуги на техничка помош, имено, 

дијагностицирање на проблеми во вид на 

дијагностицирање на компјутерски 

хардверски и софтверски проблеми; 

технолошки услуги, имено, услуги на 

складови за податоци  

кл. 45  услуги на онлајн социјално 

вмрежување и рандевуа; услуги на 

социјално вмрежување, социјално 

претставување и рандевуа преку пристап 

до компјутерски бази со податоци и онлајн 

бази со податоци кои може да се 

пребаруваат во областите на социјално 

вмрежување, социјално претставување и 

рандевуа; обезбедување информации во 

областите на социјално вмрежување и 

социјално претставување; обезбедување 

услуги за социјално вмрежување, имено, 

обезбедување на информации во областа 

на личен развој, себе-подобрување, себе-

исполнување, добротворни, 

филантропски, волонтерски, јавни и 

општествени услуги, и хуманитарни 

активности; обезбедување консиерж 

услуги за други за да се одговори на 

барањата од индивидуалци, имено, 

резервации, олеснување на лични 

купувања, договарање лични достави, 

правење лични аранжмани по барање, 

обезбедување препораки за производи и 

услуги, обезбедување специфични 

информации за купувачи за да се одговори 

на индивидуалните потреби; правни 

услуги; прегледување стандарди и 

практики поврзани со содржина на 

социјални медиуми; советување за 

усогласеност во областа на социјални 

медиуми; советодавни услуги во областа 

на услуги на онлајн социјално вмрежување 

и социјални медиуми; услуги за 

автентификација; онлајн мрежа за 

социјално инвестирање во вид на услуги 

на он-лајн социјално вмрежување во 

областа на инвестициите; обезбедување 

веб страна со информации за развојот на 

приватноста, безбедноста, блокчеин и 

дистрибуирани леџер технологии и за 

владеечките закони за податоци; 

советување за законска усогласеност во 

областа на апликации за дигитални 

валути, виртуелни валути, криптовалути, 

дигитални и блокчеин средства, 

дигитализирани средства, дигитални 

знаци, крипто знаци и услужни знаци; 

услуги за онлајн социјално вмрежување за 

инвеститори кои овозможуваат 

финансиски размени и размена на 

дигитални валути, виртуелни валути, 

криптовалути, дигитални и блокчеин 

средства, дигитализирани средства, 

дигитални знаци, крипто знаци и услужни 

знаци; услуги за верификација на 

идентификација на бизниси; 

идентификациски услуги за верификација; 

услуги на онлајн социјално вмрежување; 

лични консиерж услуги за други кои се 

состојат од правење лични аранжмани и 

резервации и обезбедување специфични 

информации за потрошувачите за да се 

одговори на индивидуалните потреби; 

обезбедување пристап до компјутерски 

бази со податоци и онлајн бази со 

податоци кои може да се пребаруваат во 

областите на социјално вмрежување, 

социјално претставување и рандевуа; 

услуги на социјално претставување и 

вмрежување и рандевуа; услуги на 

социјално вмрежување поврзани со 

спортови, фитнес, и активности на тренери 

обезбедени преку општествена онлајн веб 

страна и други компјутерски и електронски 
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комуникациски мрежи; кориснички услуги 

за верификација  

 

(210) TM  2022/12 (220) 13/01/2022 

(442) 31/05/2022 

(731) REMEDINA S.A. 23 Gounari & Areos 

Str, Kamatero, Attiki, 13451, GR 

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  

AZATYL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2022/14 (220) 14/01/2022 

(442) 31/05/2022 

(300) 36236  23/07/2021  AD 

(731) Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО  

"Србо Томовиќ" 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

RUBY PEARL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  жичен вапоризатор за електронски 

цигари и електронски уреди за пушење; 

тутун, сиров или преработен; производи 

од тутун, вклучувајќи пури, цигари, 

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, 

тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут, 

кретек цигари; тутун во прав; замени за 

тутун (кои не се користат во медицински 

цели); артикли за пушачи, вклучувајќи 

хартија за цигари и туби, филтери за 

цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари 

и пепелници за пушачи, лулиња, џебни 

машинки за мотање на цигари, запалки за 

пушачи; кибрити; стапчиња од тутун, 

производи од тутун за загревање, 

електронски уреди и нивни делови за 

загревање на цигари или тутун со цел за 

ослободување на аеросоли кои содржат 

никотин за инхалација; раствори од течен 

никотин за електронски цигари; 

електронски уреди за пушење; 

електронски цигари; електронски цигари 

како замена за традиционални цигари; 

електронски уреди за инхалација со 

аеросоли кои содржат никотин; орални 

вапоризатори за пушачи, производи од 

тутун и замени за тутун; артикли за 

пушачи за електронски цигари; делови и 

опрема за горенаведените производи кои 

се вклучени во класата 34; апарати за 

гаснење на загреани цигари и пури како и 

загреани стапчиња од тутун; табакери за 

полнење на електронски цигари  

 

(210) TM  2022/15 (220) 14/01/2022 

(442) 31/05/2022 

(731) Hemofarm  A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

bb, 26300, Vršac, RS 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО  

"Србо Томовиќ" 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

KOMBENAN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2022/16 (220) 14/01/2022 

(442) 31/05/2022 

(731) Hemofarm  A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

bb, 26300, Vršac, RS 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 
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КУМАНОВО  

"Србо Томовиќ" 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

KARDUR 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2022/17 (220) 14/01/2022 

(442) 31/05/2022 

(731) Hemofarm  A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

bb, 26300, Vršac, RS 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО  

"Србо Томовиќ" 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

KARLINDA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2022/18 (220) 14/01/2022 

(442) 31/05/2022 

(731) КАМ ИМОБИЛЕН ДООЕЛ Скопје ул. 

Козле бр.53/2-ма 1/11, 1000, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

KAM CENTAR 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето, управување со работата, 

бизнис менаџмент на хотели; 

канцелариска работа; анализа на цени, 

ажурирање на рекламен материјал, 

надворешен (аутсорсинг) услуги, бизнис 

информации, бизнис истражување, бизнис 

проценки, вработување персонал, 

дистрибуција на примероци, изложби 

(организирање изложби) за комерцијални 

и рекламни цели, изнајмување рекламен 

материјал, изнајмување рекламен 

простор, испитување на јавното мислење, 

компјутерски бази на податоци, 

компјутерско рекламирање по пат на 

интернет, комуникациски медиуми 

(презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми) за 

малопродажба, консултации за 

раководење со персонал, малопродажба 

(презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми за 

малопродажба), маркетинг истражување, 

надворешно рекламирање, нарачки за 

купување (административна обработка на 

нарачките за купување), односи со јавност, 

организирање трговски саеми за 

комерцијални или рекламни цели, 

потрошувачи (комерцијални информации и 

советување на потрошувачи), 

презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми, за 

малопродажба, претставување на 

производите, промовирање на продажбата 

за трети лица, рекламен материјал, 

трговски саеми (организирање трговски 

саеми) за комерцијални или рекламни 

цели, уредување излози, услуги за 

набавки за трети лица, цени (анализа на 

цените), ширење на рекламни огласи; 

услуги на увоз - извоз и трговија на големо 

и мало со прехранбени и непрехранбени 

производи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижен имот; изнајмување канцеларии 

[недвижности], инвестиции (капитални 

инвестиции), кирија (наплаќање кирија), 

лизинг на недвижности, недвижен имот, 

недвижности, организирање на 

наплаќањето, посредници за недвижности, 

пренесување средства (електронско 
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пренесување на средствата), 

проценување, разменување пари, 

управување со недвижни имоти, 

управување со станбени згради, царина, 

чекови (верификација на чековите)  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

скпадирање стока; организирање 

патувања; шпедиција  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци; хотели; привремено 

сместување; бироа за сместување [хотели, 

пансиони], домови (старечки домови), 

изнајмување простории за состаноци, 

кафетерии, мотели, хостели, пансиони; 

резервирање на привремено сместување, 

резервирање хотели, ресторани, 

ресторани со самопослужување, 

сместување (изнајмување за времено 

сместување), снек-барови, хотели; 

изнајмување простории за времено 

сместување на деца - игротеки  

 

(210) TM  2022/30 (220) 18/01/2022 

(442) 31/05/2022 

(731) Друштво за производство трговија 

и услуги МЕНГА ГРОУП ДООЕЛ експорт-

импорт Скопје ул. Македонија бр. 41, 

1000, Скопје, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) темно кафена, окер, црна, бела 

(531) 25.01.19;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  слаткарски производи, сладолед, 

пудинзи, слатки, бадемови слатки, десерт 

со мараз, овошен сок и шеќер, замена за 

кафе,какао,кафе, колач, крем пудинг, 

овошни желеа, пијалоци од какао со 

млеко, пиојалоци од кафе со млеко, торти, 

тортиљи, чај, чоколадни пијалоци со 

млеко, јаткасто овошје со чоколаден 

прелив  

кл. 32  аперитиви безалкохолни, бадемов 

пијалок, безалкохолни овошни пијалоци, 

коктели безалкохолни, овошни сокови, сок 

од јаболка, шербет пијалаци  

кл. 43  кафетерии, служење храна и 

пијалоци, ресторани, бифеа  

 

(210) TM  2022/32 (220) 20/01/2022 

(442) 31/05/2022 

(731) Беким Сулејмани / Bekim Sulejmani 

ул. 10 бр.16, Сарај / rr.10 nr.16, Saraj, 

Скопје / Shkup, MK 

(540)  

 
(591) бела, црвена, кафена, жолта/ bardhë, 

kuqe, kafe, verdhë 

(531) 08.01.16;25.01.19;27.05.13 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  еклери; слатки (чоколадни еклери)  

кл. 35  продажба на големо и мало со 

еклери и слатки (чоколадни еклери)  

кл. 39  дистрибуција на еклери и слатки 

(чоколадни еклери)  

 

(210) TM  2022/37 (220) 20/01/2022 
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(442) 31/05/2022 

(731) European Refreshments Unlimited 

Company Southgate, Dublin Road 

Drogheda, Ireland, A92 YK7W, IE 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 
(591) црна, розова 

(531) 25.05.03;27.05.17;29.01.12 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пива; минерална и газирана вода и 

други безалкохолни пијалоци; овошни 

пијалоци и овошни џусеви; сирупи и други 

препарати за правење напитоци  

 

(210) TM  2022/38 (220) 20/01/2022 

(442) 31/05/2022 

(731) MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., 

LTD. NO.69, LI-DE ST., ZHONGHE DIST. 

235 NEW TAIPEI CITY, TW 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 
(531) 26.04.09;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски сервери; лаптоп 

компјугери; компјутерски периферни уреди 

и делови имено, компјутерски хардвер, 

компјутерски софтвер составен од 

оперативни системски програми, 

компјутерска меморија, хард дискови, 

куќиште за централните единици на 

компјутерот (host case), компјутерски 

матични плочи; картички за видео дисплеј; 

компјутерски мауси; компјутерски 

тастатури; компјутерски TFT-LCD 

монитори  

 

(210) TM  2022/39 (220) 20/01/2022 

(442) 31/05/2022 

(731) FCA US LLC, a limited liability 

company organized and existing under 

the laws of the State of Delaware 1000 

Chrysler Drive, City of Auburn Hills, State 

of Michigan 48326, US 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. “Народен 

фронт” 7/4 П.Фах 768, 1000, Скопје 

(540)  

UPLAND 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  моторни возила и делови за истите  

 

(210) TM  2022/40 (220) 20/01/2022 

(442) 31/05/2022 

(731) FCA US LLC, a limited liability 

company organized and existing under 

the laws of the State of Delaware 1000 

Chrysler Drive, City of Auburn Hills, State 

of Michigan 48326, US 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. “Народен 

фронт” 7/4 П.Фах 768, 1000, Скопје 

(540)  

AVENGER 

(551) индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 12  моторни возила и делови за истите  

 

(210) TM  2022/41 (220) 20/01/2022 

(442) 31/05/2022 

(731) ЦЕРМАТ ДОО ул.Новачки Пат бб, 

7000, Битола, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(591) црвена, жолта, портокалова, црна 

(531) 03.07.03;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, месни производи, живина, 

пилешки производи, производи за исхрана 

направени од живина, смрзнати пилешки 

производи  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; услуги на увоз - извоз и 

трговија на големо и мало со: месо, месни 

производи, живина, пилешки производи, 

производи за исхрана направени од 

живина, смрзнати пилешки производи  

 

(210) TM  2022/42 (220) 21/01/2022 

(442) 31/05/2022 

(731) Unilever IP Holdings B.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)  

EVGA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  сладолед, воден мраз, замрзнати 

слаткарски производи  

 

(210) TM  2022/43 (220) 21/01/2022 

(442) 31/05/2022 

(731) Unilever IP Holdings B.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) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  сладолед, воден мраз, замрзнати 

слаткарски производи  

 

(210) TM  2022/44 (220) 21/01/2022 

(442) 31/05/2022 

(731) Pfizer Inc. 235 East 42nd Street, New 

York, New York 10017, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

RUXIENCE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции прилагодени за медицинска 

или ветеринарна употреба, храна за 

бебиња; додатоци во исхраната за луѓе и 

животни; фластери, материјали за 
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преврзување; материјал за пломбирање 

заби, забарски смоли; дезинфекциони 

средства; препарати за уништување 

штетници; фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2022/45 (220) 21/01/2022 

(442) 31/05/2022 

(731) Pfizer Inc. 235 East 42nd Street, New 

York, New York 10017, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

RUXMEOR 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции прилагодени за медицинска 

или ветеринарна употреба, храна за 

бебиња; додатоци во исхраната за луѓе и 

животни; фластери, материјали за 

преврзување; материјал за пломбирање 

заби, забарски смоли; дезинфекциони 

средства; препарати за уништување 

штетници; фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2022/46 (220) 21/01/2022 

(442) 31/05/2022 

(731) Derayah Financial Company 2nd 

Floor, Olaya Center, Olaya Main Street, 

Riyadh 11323, PO Box 286546, SA 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(591) портокалова, виолетова 

(531) 24.15.13;27.05.17;28.01.00 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи со недвижен 

имот; агенции за наплаќање долгови; 

услуги за советување во врска со 

задолжување; услуги на електроснки 

фондови; организирање на 

финансирањето за градежни проекти; 

царина; финансиски проценки 

[осигурување, банкарство, недвижнини]; 

финансиско управување; анализирање 

(финансиско анализирање); советување 

во врска со финансии; финансиски 

информации; финансиско спонзорирање; 

финансиска процена на несечени дрва; 

обезбедување финансиски информации 

преку интернет; финансиско управување 

со исплатата на надомести за други; 

финансиски услуги; инвестирање 

средства; заеми; банкарски трансакции од 

дома; организирање наплаќање; 

банкарство  

 

(210) TM  2022/47 (220) 21/01/2022 

(442) 31/05/2022 

(731) КАМ ИМОБИЛИЕН ДООЕЛ Скопје 

ул. Козле бр.53/2-ма 1/11, 1000, Скопје, 

MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

KAM IMOBILIEN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето, управување со работата, 

бизнис менаџмент на хотели; 

канцелариска работа; анализа на цени, 

ажурирање на рекламен материјал, 

надворешен (аутсорсинг) услуги, бизнис 

информации, бизнис истражување, бизнис 
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проценки, вработување персонал, 

дистрибуција на примероци, изложби 

(организирање изложби) за комерцијални 

и рекламни цели, изнајмување рекламен 

материјал, изнајмување рекламен 

простор, испитување на јавното мислење, 

компјутерски бази на податоци, 

компјутерско рекламирање по пат на 

интернет, комуникациски медиуми 

(презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми) за 

малопродажба, консултации за 

раководење со персонал, малопродажба 

(презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми за 

малопродажба), маркетинг истражување, 

надворешно рекламирање, нарачки за 

купување (административна обработка на 

нарачките за купување), односи со јавност, 

организирање трговски саеми за 

комерцијални или рекламни цели, 

потрошувачи (комерцијални информации и 

советување на потрошувачи), 

презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми, за 

малопродажба, претставување на 

производите, промовирање на продажбата 

за трети лица, рекламен материјал, 

трговски саеми (организирање трговски 

саеми) за комерцијални или рекламни 

цели, уредување излози, услуги за 

набавки за трети лица, цени (анализа на 

цените), ширење на рекламни огласи; 

услуги на увоз - извоз и трговија на големо 

и мало со прехранбени и непрехранбени 

производи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижен имот; изнајмување канцеларии 

[недвижности], инвестиции (капитални 

инвестиции), кирија (наплаќање кирија), 

лизинг на недвижности, недвижен имот, 

недвижности, организирање на 

наплаќањето, посредници за недвижности, 

пренесување средства (електронско 

пренесување на средствата), 

проценување, разменување пари, 

управување со недвижни имоти, 

управување со станбени згради, царина, 

чекови (верификација на чековите)  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање 

патувања; шпедиција  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци; хотели; привремено 

сместување; бироа за сместување [хотели, 

пансиони], домови (старечки домови), 

изнајмување простории за состаноци, 

кафетерии, мотели, хостели, пансиони; 

резервирање на привремено сместување, 

резервирање хотели, ресторани, 

ресторани со самопослужување, 

сместување (изнајмување за времено 

сместување), снек-барови, хотели; 

изнајмување простории за времено 

сместување на деца - игротеки  

 

(210) TM  2022/50 (220) 24/01/2022 

(442) 31/05/2022 

(731) Pfizer Inc. 235 East 42nd Street, New 

York, New York 10017, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

РУКСИЕНС 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции прилагодени за медицинска 

или ветеринарна употреба, храна за 

бебиња; додатоци во исхраната за луѓе и 

животни; фластери, материјали за 

преврзување; материјал за пломбирање 

заби, забарски смоли; дезинфекциони 
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средства; препарати за уништување 

штетници; фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2022/53 (220) 25/01/2022 

(442) 31/05/2022 

(731) СИЗ - ЛКА Куманово Населено 

место без уличен систем бр. 1-1, 

Љубодраг, Куманово, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(531) 09.07.19;26.04.18 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  конзервирани производи, 

конзервирано, смрзнато, сушено и варено 

овошје и зеленчук, доматен сок за 

готвење, доматно пире  

кл. 30  сосови (како мирудии); кечап (сос), 

доматен сос, сос (доматен сос), мајонез  

кл. 35  огласување;водење на 

работење;управување со работи;услуги на 

увоз-извоз и трговија на големо и мало со: 

конзервирани производи, козервирано, 

смрзнато, сушено и варено овошје и 

зеленчук, доматен сок за готвење, 

доматно пире, сосови (како мирудии), 

кечап (сос), доматен сос, сос (доматен 

сос), мајонез  

 

(210) TM  2022/56 (220) 28/01/2022 

(442) 31/05/2022 

(731) SAILUN GROUP CO., LTD. No.588, 

Maoshan Road, Huangdao District, 

Qingdao City, Shandong, CN 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
 (591) сива, црна 

(531) 27.05.08;27.05.17 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  внатрешни гуми за пневматски 

гуми; внатрешни гуми за автомобилски 

гуми; гуми за возила; надворешни гуми за 

пневматски гуми; шилци за тркала; шарки 

за вулканизирани гуми; пневматски гуми; 

автомобилски гуми; цврсти гуми за тркала 

на возило; авионски гуми  

кл. 17  синтетичка гума; гума, во сурова 

состојба или полуобработена; течна гума; 

латекс (гума); силиконска гума; ебонит; 

материјали од гума за репарирање гуми; 

полуобработена гума; гумени прачки и 

гумени ленти; раствори од гума  

 

(210) TM  2022/57 (220) 31/01/2022 

(442) 31/05/2022 

(300) 931445-2022/DSD  07/01/2022  PE 

(731) Riot Games, Inc. (a Delaware 

corporation) 12333 West Olympic Blvd, 

Los Angeles, California 90064, US 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО  

ул."Србо Томовиќ" 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

RIFT RUMBLE SERIES 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека; бандана марами; ремени 

(облека); капи за бејзбол; плетени капи; 

чизми; капути; костими за употреба во игри 

со улоги; фустани; обувки; ракавици 

(облека); костими за ноќ на вештерките; 

капи; покривала за глава; спортски маици 



 

 

119 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  5/2022 - 31/05/2022  
 

со качулка; облека за мали деца; јакни 

(облека); удобна облека за носење по 

дома; панталони; пуловери; облека за 

дожд; сандали; марами; кошули; кондури; 

кратки панталони; сукњи; облека за 

спиење; чорапи; долни делови на 

тренерки; џемпери; горни делови на 

тренерки; костими за капење; маици со 

кратки ракави; хулахопки и хеланки; маици 

(облека); тренерки; долна облека  

кл. 38  телекомуникациски и услуги на 

емитување; услуги на емитување и пренос 

(стриминг) на натпреварувања и турнири 

во играње на компјутерски и видео игри по 

пат на глобални комуникациски мрежи, 

интернет и безжични мрежи; услуги на 

видео, аудио и телевизиски пренос 

(стриминг); услуги на интернетско 

емитување преку глобални и локални 

компјутерски мрежи; безжичен 

електронски пренос на податоци, слики и 

информации  

кл. 41  услуги на разонода; услуги на 

разонода, имено, организирање и водење 

на натпревари и турнири во живо на 

компјутерски и видео игри; 

воспоставување правила и регулативи во 

врска со компјутерски и видео гејминг 

натпревари и турнири; обезбедување на 

аудио и видео презентации кои што не 

може да се преземат во областа на 

натпревари и турнири во компјутерски и 

видео игри по пат на веб-страница; 

обезбедување информации за разонода 

кои што не може да се преземат за 

натпревари и турнири во компјутерски и 

видео игри по пат на веб-страница; услуги 

на разонода, имено, организирање 

состаноци и конференции на обожаватели 

(фанови) во живо со интерактивна игра 

помеѓу учесниците во областа на 

компјутерски и видео игри  

 

(210) TM  2022/58 (220) 31/01/2022 

(442) 31/05/2022 

(300) 36319  03/08/2021  AD 

(731) Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО  

ул."Србо Томовиќ" 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

CORAL PEARL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  жичен вапоризетор за електронски 

цигари и електронски уреди за пушење; 

тутун, сиров или преработен; производи 

од тутун, вклучувајќи пури, цигари, 

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, 

тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут, 

кретек цигари; тутун во прав; замени за 

тутун (кои не се користат во медицински 

цели); артикли за пушачи, вклучувајќи 

хартија за цигари и туби, филтери за 

цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари 

и пепелници за пушачи, лулиња, џебни 

машинки за мотање на цигари, запалки за 

пушачи; кибрити; стапчиња од тутун, 

производи од тутун за загревање, 

електронски уреди и нивни делови за 

загревање на цигари или тутун со цел за 

ослободување на аеросоли кои содржат 

никотин за инхалација; раствори од течен 

никотин за електронски цигари; 

електронски уреди за пушење; 

електронски цигари; електронски цигари 

како замеиа за традиционални цигари; 

електронски уреди за инхалација со 

аеросоли кои содржат никотин; орални 

вапоризетори за пушачи, производи од 

тутун и замени за тутун; артикли за 

пушачи за електронски цигари; делови и 

опрема за горенаведените производи кои 

се вклучени во класата 34; апарати за 
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гаснење на загреани цигари и пури како и 

загреани стапчиња од тутун; табакери за 

полнење на електронски цигари  

 

(210) TM  2022/59 (220) 31/01/2022 

(442) 31/05/2022 

(731) BEIJING NEW BUILDING 

MATERIALS PUBLIC LIMITED COMPANY 

IF15, Building 2, GuoHai Plaza, No.17, 

Fuxing Road, Haidian District, Beijing, CN 

(740) Владимир Стојановски, адвокат ул. 

Петричка бр.6/1-3, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црна, бела 

(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 19  градежни и конструкциски 

материјали, кои не се од метал; градежни 

и конструкциски материјали од песок, 

камен, карпа, глина, минерали и бетон; 

гипс; гипс картон  

 

(210) TM  2022/60 (220) 31/01/2022 

(442) 31/05/2022 

(731) BEIJING NEW BUILDING 

MATERIALS PUBLIC LIMITED COMPANY 

IF15, Building 2, GuoHai Plaza, No.17, 

Fuxing Road, Haidian District, Beijing, CN 

(740) Владимир Стојановски, адвокат ул. 

Петричка бр.6/1-3, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591) црна, бела 

(531) 26.15.13 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 19  градежни и конструкциски 

материјали, кои не се од метал; градежни 

и конструкциски материјали од песок, 

камен, карпа, глина, минерали и бетон; 

гипс; гипс картон  

 

(210) TM  2022/61 (220) 31/01/2022 

(442) 31/05/2022 

(731) BEIJING NEW BUILDING 

MATERIALS PUBLIC LIMITED COMPANY 

IF15, Building 2, GuoHai Plaza, No.17, 

Fuxing Road, Haidian District, Beijing, CN 

(740) Владимир Стојановски, адвокат ул. 

Петричка бр.6/1-3, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црна, бела 

(531) 27.05.13 

 (551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 19  градежни и конструкциски 

материјали, кои не се од метал; градежни 

и конструкциски материјали од песок, 

камен, карпа, глина, минерали и бетон; 

гипс; гипс картон  

 

(210) TM  2022/62 (220) 31/01/2022 

(442) 31/05/2022 

(731) BEIJING NEW BUILDING 

MATERIALS PUBLIC LIMITED COMPANY 

IF15, Building 2, GuoHai Plaza, No.17, 

Fuxing Road, Haidian District, Beijing, CN 

(740) Владимир Стојановски, адвокат ул. 

Петричка бр.6/1-3, 1000, Скопје 

(540)  
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(591) црна, бела 

(531) 27.05.17 

 (551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 19  градежни и конструкциски 

материјали, кои не се од метал; градежни 

и конструкциски материјали од песок, 

камен, карпа, глина, минерали и бетон; 

гипс; гипс картон  

 

(210) TM  2022/63 (220) 31/01/2022 

(442) 31/05/2022 

(731) BEIJING NEW BUILDING 

MATERIALS PUBLIC LIMITED COMPANY 

IF15, Building 2, GuoHai Plaza, No.17, 

Fuxing Road, Haidian District, Beijing, CN 

(740) Владимир Стојановски, адвокат ул. 

Петричка бр.6/1-3, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црна, бела 

(531) 27.05.13 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 19  градежни и конструкциски 

материјали, кои не се од метал; градежни 

и конструкциски материјали од песок, 

камен, карпа, глина, минерали и бетон; 

гипс; гипс картон  

 

(210) TM  2022/64 (220) 31/01/2022 

(442) 31/05/2022 

(731) BEIJING NEW BUILDING 

MATERIALS PUBLIC LIMITED COMPANY 

IF15, Building 2, GuoHai Plaza, No.17, 

Fuxing Road, Haidian District, Beijing, CN 

(740) Владимир Стојановски, адвокат ул. 

Петричка бр.6/1-3, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црна, бела 

(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 19  градежни и конструкциски 

материјали, кои не се од метал; градежни 

и конструкциски материјали од песок, 

камен, карпа, глина, минерали и бетон; 

гипс; гипс картон  

 

(210) TM  2022/65 (220) 31/01/2022 

(442) 31/05/2022 

(731) BEIJING NEW BUILDING 

MATERIALS PUBLIC LIMITED COMPANY 

IF15, Building 2, GuoHai Plaza, No.17, 

Fuxing Road, Haidian District, Beijing, CN 

(740) Владимир Стојановски, адвокат ул. 

Петричка бр.6/1-3, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црна, бела 

(531) 03.01.25;24.01.19;26.04.15 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 19  градежни и конструкциски 

материјали, кои не се од метал; градежни 

и конструкциски материјали од песок, 

камен, карпа, глина, минерали и бетон; 

гипс; гипс картон  

 

(210) TM  2022/66 (220) 31/01/2022 

(442) 31/05/2022 
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(300) 90873127  09/08/2021  US 

(731) Amgen Inc. One Amgen Center 

Drive,Thousand Oaks, California 91320-

1799, US 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(531) 26.03.01;26.04.18 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за третман 

на респираторни заболувања и 

нарушувања, пулмонални заболувања и 

нарушувања, кардиоваскуларни 

заболувања и нарушувања, воспаленија, 

воспалителни болести и нарушувања, 

автоимуни болести и нарушувања, 

карцином, онколошки заболувања и 

нарушувања, хематолошки заболувања и 

нарушувања, туморни заболувања, 

невролошки заболувања и нарушувања и 

метаболички болести и нарушувања  

 

(210) TM  2022/67 (220) 01/02/2022 

(442) 31/05/2022 

(731) Domino’s IP Holder LLC 24 Frank 

Lloyd Wright Drive, P. O. Box 485, Ann 

Arbor, Michigan 48106, US 

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  

DOMINO'S 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  подготвена пица, топли и ладни 

сендвичи, стапчиња од леб, свежо печени 

топчиња од тесто во форма на кнедли, и 

подготвени тестенини како главно јадење 

направени по нарачка за конзумирање во 

или надвор од просториите; слатки, 

колачи, чизкејк и пекарски десерти; суви 

пиперки за употреба како зачини  

кл. 35  услуги за онлајн нарачки од 

областа на достава и превземање од 

ресторан; франшизни услуги, имено, 

нудење асистенција за управувањето со 

бизнисот во основањето и работењето на 

ресторани, ресторани со услуга за 

превземање и ресторани што вклучуваат 

достава до дома  

кл. 43  ресторански услуги, имено 

обезбедување на пица, друга храна и 

напитоци за конзумирање во или надвор 

од просториите; услуги на ресторани со 

услуга за превземање; и ресторани што 

вклучуваат достава до дома  

 

(210) TM  2022/68 (220) 01/02/2022 

(442) 31/05/2022 

(731) Друштво за трговија и услуги 

ЕВРО ГЕЈМС ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ 

Скопје ул. Борис Трајковски бр. 214 А, 

1000, Скопје, MK 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

Magic Clover 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  софтвер; софтвер за игри; софтвер 

за компјутерски игри; компјутерски 

софтверски пакети; софтвер за 

компјутерски оперативен систем; 

компјутерски софтвер за администрирање 

на онлајн игри и коцкање; компјутерски 

софтвер, снимен; софтвер драјвери; 

софтвер за виртуелна реалност; софтвер 

за забава за компјутерски игри; 

компјутерски програми за управување со 

мрежата; хардвер и софтвер за коцкање, 

машини за коцкање, коцкарски игри на 

интернет и преку телекомуникациска 
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мрежа; оперативен компјутерски софтвер 

за главни компјутери; монитори 

(компјутерски хардвер); компјутерски 

хардвер; апарат за снимање слики; 

монитори (компјутерски програми); 

програми за компјутерски игри; 

компјутерски програми за снимени игри; 

апарати за снимање, пренос или 

репродукција на звук или слики; 

комуникациски сервери [компјутерски 

хардвер]; електронски компоненти за 

машини за коцкање; компјутерски 

апликативен софтвер кој содржи игри и 

коцкање; компјутерски хардвер за игри и 

коцкање  

кл. 28  игри; чипови (жетони) за коцкање; 

мах-јонг; аркадни игри; машини за коцкање 

кои работат со монети, банкноти и 

картички; електропневматски и електрични 

машини за коцкање (слот машини); 

електронски игри; салонски игри; чипови 

за игри; маси за игри; слот машини 

[машини за коцкање]; [LCD] ЛЦД машини 

за игри; слот машини и уреди за игри; 

забавни машини со монети; чипови од 

рулет; покер чипови; чипови и коцки 

[опрема за игри]; опрема за казина; рулет 

маси; коцкарски рулет на тркала; казино 

игри; автомати и машини за коцкање; 

машини кои работат на монети и/или 

електронски машини на монети со или без 

можност за добивка; кутии за машини со 

монети, автомати за игри на среќа и 

машини за коцкање; електронски или 

електротехнички уреди за игри, автомати и 

машини, машини за управување со 

монети; куќишта за машини со монети, 

опрема за игри, машини за игри, машини 

за коцкање; машини за игри на среќа за 

коцкање  

кл. 41  услуги за управување со казино; 

функционирање на установи за игри, сали 

за игри, интернет казина, интернет 

страници за коцкање; услуги поврзани со 

коцкање; услуги за игри за забава; казино, 

игри и услуги за коцкање; коцкање; обука 

за развој на софтверски системи; 

обезбедување на опрема за игри за 

коцкарски сали; обезбедување опрема за 

казино [коцкање]; услуги за забава на 

машините за игри; обезбедување казино 

објекти [коцкање]; сали со машини за игри; 

услуги аркадни забави; изнајмување 

опрема за игри; изнајмување машини за 

игри; обезбедување на забавни аркадни 

услуги; изнајмување машини за игри со 

слики од овошје; уредување или снимање 

на звуци и слики; услуги за снимање на 

звук и видео забава; изнајмување апарати 

за репродукција на звук; обезбедување на 

опрема за игри за казина; обезбедување 

на казино објекти; онлајн услуги за 

коцкање  

 

(210) TM  2022/69 (220) 01/02/2022 

(442) 31/05/2022 

(731) Друштво за трговија и услуги 

ЕВРО ГЕЈМС ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ 

Скопје ул. Борис Трајковски бр. 214 А, 

1000, Скопје, MK 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

Jungle 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  софтвер; софтвер за игри; софтвер 

за компјутерски игри; компјутерски 

софтверски пакети; софтвер за 

компјутерски оперативен систем; 

компјутерски софтвер за администрирање 

на онлајн игри и коцкање; компјутерски 

софтвер, снимен; софтвер драјвери; 

софтвер за виртуелна реалност; софтвер 

за забава за компјутерски игри; 
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компјутерски програми за управување со 

мрежата; хардвер и софтвер за коцкање, 

машини за коцкање, коцкарски игри на 

интернет и преку телекомуникациска 

мрежа; оперативен компјутерски софтвер 

за главни компјутери; монитори 

(компјутерски хардвер); компјутерски 

хардвер; апарат за снимање слики; 

монитори (компјутерски програми); 

програми за компјутерски игри; 

компјутерски програми за снимени игри; 

апарати за снимање, пренос или 

репродукција на звук или слики; 

комуникациски сервери [компјутерски 

хардвер]; електронски компоненти за 

машини за коцкање; компјутерски 

апликативен софтвер кој содржи игри и 

коцкање; компјутерски хардвер за игри и 

коцкање  

кл. 28  игри; чипови (жетони) за коцкање; 

мах-јонг; аркадни игри; машини за коцкање 

кои работат со монети, банкноти и 

картички; електропневматски и електрични 

машини за коцкање (слот машини); 

електронски игри; салонски игри; чипови 

за игри; маси за игри; слот машини 

[машини за коцкање]; [LCD] ЛЦД машини 

за игри; слот машини и уреди за игри; 

забавни машини со монети; чипови од 

рулет; покер чипови; чипови и коцки 

[опрема за игри]; опрема за казина; рулет 

маси; коцкарски рулет на тркала; казино 

игри; автомати и машини за коцкање; 

машини кои работат на монети и/или 

електронски машини на монети со или без 

можност за добивка; кутии за машини со 

монети, автомати за игри на среќа и 

машини за коцкање; електронски или 

електротехнички уреди за игри, автомати и 

машини, машини за управување со 

монети; куќишта за машини со монети, 

опрема за игри, машини за игри, машини 

за коцкање; машини за игри на среќа за 

коцкање  

кл. 41  услуги за управување со казино; 

функционирање на установи за игри, сали 

за игри, интернет казина, интернет 

страници за коцкање; услуги поврзани со 

коцкање; услуги за игри за забава; казино, 

игри и услуги за коцкање; коцкање; обука 

за развој на софтверски системи; 

обезбедување на опрема за игри за 

коцкарски сали; обезбедување опрема за 

казино [коцкање]; услуги за забава на 

машините за игри; обезбедување казино 

објекти [коцкање]; сали со машини за игри; 

услуги аркадни забави; изнајмување 

опрема за игри; изнајмување машини за 

игри; обезбедување на забавни аркадни 

услуги; изнајмување машини за игри со 

слики од овошје; уредување или снимање 

на звуци и слики; услуги за снимање на 

звук и видео забава; изнајмување апарати 

за репродукција на звук; обезбедување на 

опрема за игри за казина; обезбедување 

на казино објекти; онлајн услуги за 

коцкање  

 

(210) TM  2022/70 (220) 01/02/2022 

(442) 31/05/2022 

(731) Друштво за трговија и услуги 

ЕВРО ГЕЈМС ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ 

Скопје 

ул. Борис Трајковски бр. 214 А, 1000, 

Скопје, MK 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

HIT FLAME 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  софтвер; софтвер за игри; софтвер 

за компјутерски игри; компјутерски 

софтверски пакети; софтвер за 

компјутерски оперативен систем; 
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компјутерски софтвер за администрирање 

на онлајн игри и коцкање; компјутерски 

софтвер, снимен; софтвер драјвери; 

софтвер за виртуелна реалност; софтвер 

за забава за компјутерски игри; 

компјутерски програми за управување со 

мрежата; хардвер и софтвер за коцкање, 

машини за коцкање, коцкарски игри на 

интернет и преку телекомуникациска 

мрежа; оперативен компјутерски софтвер 

за главни компјутери; монитори 

(компјутерски хардвер); компјутерски 

хардвер; апарат за снимање слики; 

монитори (компјутерски програми); 

програми за компјутерски игри; 

компјутерски програми за снимени игри; 

апарати за снимање, пренос или 

репродукција на звук или слики; 

комуникациски сервери [компјутерски 

хардвер]; електронски компоненти за 

машини за коцкање; компјутерски 

апликативен софтвер кој содржи игри и 

коцкање; компјутерски хардвер за игри и 

коцкање  

кл. 28  игри; чипови (жетони) за коцкање; 

мах-јонг; аркадни игри; машини за коцкање 

кои работат со монети, банкноти и 

картички; електропневматски и електрични 

машини за коцкање (слот машини); 

електронски игри; салонски игри; чипови 

за игри; маси за игри; слот машини 

[машини за коцкање]; [LCD] ЛЦД машини 

за игри; слот машини и уреди за игри; 

забавни машини со монети; чипови од 

рулет; покер чипови; чипови и коцки 

[опрема за игри]; опрема за казина; рулет 

маси; коцкарски рулет на тркала; казино 

игри; автомати и машини за коцкање; 

машини кои работат на монети и/или 

електронски машини на монети со или без 

можност за добивка; кутии за машини со 

монети, автомати за игри на среќа и 

машини за коцкање; електронски или 

електротехнички уреди за игри, автомати и 

машини, машини за управување со 

монети; куќишта за машини со монети, 

опрема за игри, машини за игри, машини 

за коцкање; машини за игри на среќа за 

коцкање  

кл. 41  услуги за управување со казино; 

функционирање на установи за игри, сали 

за игри, интернет казина, интернет 

страници за коцкање; услуги поврзани со 

коцкање; услуги за игри за забава; казино, 

игри и услуги за коцкање; коцкање; обука 

за развој на софтверски системи; 

обезбедување на опрема за игри за 

коцкарски сали; обезбедување опрема за 

казино [коцкање]; услуги за забава на 

машините за игри; обезбедување казино 

објекти [коцкање]; сали со машини за игри; 

услуги аркадни забави; изнајмување 

опрема за игри; изнајмување машини за 

игри; обезбедување на забавни аркадни 

услуги; изнајмување машини за игри со 

слики од овошје; уредување или снимање 

на звуци и слики; услуги за снимање на 

звук и видео забава; изнајмување апарати 

за репродукција на звук; обезбедување на 

опрема за игри за казина; обезбедување 

на казино објекти; онлајн услуги за 

коцкање  

 

(210) TM  2022/71 (220) 01/02/2022 

(442) 31/05/2022 

(731) Друштво за трговија и услуги 

ЕВРО ГЕЈМС ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ 

Скопје 

ул. Борис Трајковски бр. 214 А, 1000, 

Скопје, MK 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

HOT WIN 

(551) индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 9  софтвер; софтвер за игри; софтвер 

за компјутерски игри; компјутерски 

софтверски пакети; софтвер за 

компјутерски оперативен систем; 

компјутерски софтвер за администрирање 

на онлајн игри и коцкање; компјутерски 

софтвер, снимен; софтвер драјвери; 

софтвер за виртуелна реалност; софтвер 

за забава за компјутерски игри; 

компјутерски програми за управување со 

мрежата; хардвер и софтвер за коцкање, 

машини за коцкање, коцкарски игри на 

интернет и преку телекомуникациска 

мрежа; оперативен компјутерски софтвер 

за главни компјутери; монитори 

(компјутерски хардвер); компјутерски 

хардвер; апарат за снимање слики; 

монитори (компјутерски програми); 

програми за компјутерски игри; 

компјутерски програми за снимени игри; 

апарати за снимање, пренос или 

репродукција на звук или слики; 

комуникациски сервери [компјутерски 

хардвер]; електронски компоненти за 

машини за коцкање; компјутерски 

апликативен софтвер кој содржи игри и 

коцкање; компјутерски хардвер за игри и 

коцкање  

кл. 28  игри; чипови (жетони) за коцкање; 

мах-јонг; аркадни игри; машини за коцкање 

кои работат со монети, банкноти и 

картички; електропневматски и електрични 

машини за коцкање (слот машини); 

електронски игри; салонски игри; чипови 

за игри; маси за игри; слот машини 

[машини за коцкање]; [LCD] ЛЦД машини 

за игри; слот машини и уреди за игри; 

забавни машини со монети; чипови од 

рулет; покер чипови; чипови и коцки 

[опрема за игри]; опрема за казина; рулет 

маси; коцкарски рулет на тркала; казино 

игри; автомати и машини за коцкање; 

машини кои работат на монети и/или 

електронски машини на монети со или без 

можност за добивка; кутии за машини со 

монети, автомати за игри на среќа и 

машини за коцкање; електронски или 

електротехнички уреди за игри, автомати и 

машини, машини за управување со 

монети; куќишта за машини со монети, 

опрема за игри, машини за игри, машини 

за коцкање; машини за игри на среќа за 

коцкање  

кл. 41  услуги за управување со казино; 

функционирање на установи за игри, сали 

за игри, интернет казина, интернет 

страници за коцкање; услуги поврзани со 

коцкање; услуги за игри за забава; казино, 

игри и услуги за коцкање; коцкање; обука 

за развој на софтверски системи; 

обезбедување на опрема за игри за 

коцкарски сали; обезбедување опрема за 

казино [коцкање]; услуги за забава на 

машините за игри; обезбедување казино 

објекти [коцкање]; сали со машини за игри; 

услуги аркадни забави; изнајмување 

опрема за игри; изнајмување машини за 

игри; обезбедување на забавни аркадни 

услуги; изнајмување машини за игри со 

слики од овошје; уредување или снимање 

на звуци и слики; услуги за снимање на 

звук и видео забава; изнајмување апарати 

за репродукција на звук; обезбедување на 

опрема за игри за казина; обезбедување 

на казино објекти; онлајн услуги за 

коцкање  

 

(210) TM  2022/72 (220) 01/02/2022 

(442) 31/05/2022 

(731) Друштво за трговија и услуги 

ЕВРО ГЕЈМС ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ 

Скопје 

ул. Борис Трајковски бр. 214 А, 1000, 

Скопје, MK 
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(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

HIT WIN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  софтвер; софтвер за игри; софтвер 

за компјутерски игри; компјутерски 

софтверски пакети; софтвер за 

компјутерски оперативен систем; 

компјутерски софтвер за администрирање 

на онлајн игри и коцкање; компјутерски 

софтвер, снимен; софтвер драјвери; 

софтвер за виртуелна реалност; софтвер 

за забава за компјутерски игри; 

компјутерски програми за управување со 

мрежата; хардвер и софтвер за коцкање, 

машини за коцкање, коцкарски игри на 

интернет и преку телекомуникациска 

мрежа; оперативен компјутерски софтвер 

за главни компјутери; монитори 

(компјутерски хардвер); компјутерски 

хардвер; апарат за снимање слики; 

монитори (компјутерски програми); 

програми за компјутерски игри; 

компјутерски програми за снимени игри; 

апарати за снимање, пренос или 

репродукција на звук или слики; 

комуникациски сервери [компјутерски 

хардвер]; електронски компоненти за 

машини за коцкање; компјутерски 

апликативен софтвер кој содржи игри и 

коцкање; компјутерски хардвер за игри и 

коцкање  

кл. 28  игри; чипови (жетони) за коцкање; 

мах-јонг; аркадни игри; машини за коцкање 

кои работат со монети, банкноти и 

картички; електропневматски и електрични 

машини за коцкање (слот машини); 

електронски игри; салонски игри; чипови 

за игри; маси за игри; слот машини 

[машини за коцкање]; [LCD] ЛЦД машини 

за игри; слот машини и уреди за игри; 

забавни машини со монети; чипови од 

рулет; покер чипови; чипови и коцки 

[опрема за игри]; опрема за казина; рулет 

маси; коцкарски рулет на тркала; казино 

игри; автомати и машини за коцкање; 

машини кои работат на монети и/или 

електронски машини на монети со или без 

можност за добивка; кутии за машини со 

монети, автомати за игри на среќа и 

машини за коцкање; електронски или 

електротехнички уреди за игри, автомати и 

машини, машини за управување со 

монети; куќишта за машини со монети, 

опрема за игри, машини за игри, машини 

за коцкање; машини за игри на среќа за 

коцкање  

кл. 41  услуги за управување со казино; 

функционирање на установи за игри, сали 

за игри, интернет казина, интернет 

страници за коцкање; услуги поврзани со 

коцкање; услуги за игри за забава; казино, 

игри и услуги за коцкање; коцкање; обука 

за развој на софтверски системи; 

обезбедување на опрема за игри за 

коцкарски сали; обезбедување опрема за 

казино [коцкање]; услуги за забава на 

машините за игри; обезбедување казино 

објекти [коцкање]; сали со машини за игри; 

услуги аркадни забави; изнајмување 

опрема за игри; изнајмување машини за 

игри; обезбедување на забавни аркадни 

услуги; изнајмување машини за игри со 

слики од овошје; уредување или снимање 

на звуци и слики; услуги за снимање на 

звук и видео забава; изнајмување апарати 

за репродукција на звук; обезбедување на 

опрема за игри за казина; обезбедување 

на казино објекти; онлајн услуги за 

коцкање  

 

(210) TM  2022/73 (220) 01/02/2022 

(442) 31/05/2022 
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(731) Друштво за трговија и услуги 

ЕВРО ГЕЈМС ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ 

Скопје 

ул. Борис Трајковски бр. 214 А, 1000, 

Скопје, MK 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

Flamy Dice 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  софтвер; софтвер за игри; софтвер 

за компјутерски игри; компјутерски 

софтверски пакети; софтвер за 

компјутерски оперативен систем; 

компјутерски софтвер за администрирање 

на онлајн игри и коцкање; компјутерски 

софтвер, снимен; софтвер драјвери; 

софтвер за виртуелна реалност; софтвер 

за забава за компјутерски игри; 

компјутерски програми за управување со 

мрежата; хардвер и софтвер за коцкање, 

машини за коцкање, коцкарски игри на 

интернет и преку телекомуникациска 

мрежа; оперативен компјутерски софтвер 

за главни компјутери; монитори 

(компјутерски хардвер); компјутерски 

хардвер; апарат за снимање слики; 

монитори (компјутерски програми); 

програми за компјутерски игри; 

компјутерски програми за снимени игри; 

апарати за снимање, пренос или 

репродукција на звук или слики; 

комуникациски сервери [компјутерски 

хардвер]; електронски компоненти за 

машини за коцкање; компјутерски 

апликативен софтвер кој содржи игри и 

коцкање; компјутерски хардвер за игри и 

коцкање  

кл. 28  игри; чипови (жетони) за коцкање; 

мах-јонг; аркадни игри; машини за коцкање 

кои работат со монети, банкноти и 

картички; електропневматски и електрични 

машини за коцкање (слот машини); 

електронски игри; салонски игри; чипови 

за игри; маси за игри; слот машини 

[машини за коцкање]; [LCD] ЛЦД машини 

за игри; слот машини и уреди за игри; 

забавни машини со монети; чипови од 

рулет; покер чипови; чипови и коцки 

[опрема за игри]; опрема за казина; рулет 

маси; коцкарски рулет на тркала; казино 

игри; автомати и машини за коцкање; 

машини кои работат на монети и/или 

електронски машини на монети со или без 

можност за добивка; кутии за машини со 

монети, автомати за игри на среќа и 

машини за коцкање; електронски или 

електротехнички уреди за игри, автомати и 

машини, машини за управување со 

монети; куќишта за машини со монети, 

опрема за игри, машини за игри, машини 

за коцкање; машини за игри на среќа за 

коцкање  

кл. 41  услуги за управување со казино; 

функционирање на установи за игри, сали 

за игри, интернет казина, интернет 

страници за коцкање; услуги поврзани со 

коцкање; услуги за игри за забава; казино, 

игри и услуги за коцкање; коцкање; обука 

за развој на софтверски системи; 

обезбедување на опрема за игри за 

коцкарски сали; обезбедување опрема за 

казино [коцкање]; услуги за забава на 

машините за игри; обезбедување казино 

објекти [коцкање]; сали со машини за игри; 

услуги аркадни забави; изнајмување 

опрема за игри; изнајмување машини за 

игри; обезбедување на забавни аркадни 

услуги; изнајмување машини за игри со 

слики од овошје; уредување или снимање 

на звуци и слики; услуги за снимање на 

звук и видео забава; изнајмување апарати 

за репродукција на звук; обезбедување на 

опрема за игри за казина; обезбедување 
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на казино објекти; онлајн услуги за 

коцкање  

 

(210) TM  2022/74 (220) 01/02/2022 

(442) 31/05/2022 

(731) Друштво за трговија и услуги 

ЕВРО ГЕЈМС ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ 

Скопје 

ул. Борис Трајковски бр. 214 А, 1000, 

Скопје, MK 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

Flamе Wings 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  софтвер; софтвер за игри; софтвер 

за компјутерски игри; компјутерски 

софтверски пакети; софтвер за 

компјутерски оперативен систем; 

компјутерски софтвер за администрирање 

на онлајн игри и коцкање; компјутерски 

софтвер, снимен; софтвер драјвери; 

софтвер за виртуелна реалност; софтвер 

за забава за компјутерски игри; 

компјутерски програми за управување со 

мрежата; хардвер и софтвер за коцкање, 

машини за коцкање, коцкарски игри на 

интернет и преку телекомуникациска 

мрежа; оперативен компјутерски софтвер 

за главни компјутери; монитори 

(компјутерски хардвер); компјутерски 

хардвер; апарат за снимање слики; 

монитори (компјутерски програми); 

програми за компјутерски игри; 

компјутерски програми за снимени игри; 

апарати за снимање, пренос или 

репродукција на звук или слики; 

комуникациски сервери [компјутерски 

хардвер]; електронски компоненти за 

машини за коцкање; компјутерски 

апликативен софтвер кој содржи игри и 

коцкање; компјутерски хардвер за игри и 

коцкање  

кл. 28  игри; чипови (жетони) за коцкање; 

мах-јонг; аркадни игри; машини за коцкање 

кои работат со монети, банкноти и 

картички; електропневматски и електрични 

машини за коцкање (слот машини); 

електронски игри; салонски игри; чипови 

за игри; маси за игри; слот машини 

[машини за коцкање]; [LCD] ЛЦД машини 

за игри; слот машини и уреди за игри; 

забавни машини со монети; чипови од 

рулет; покер чипови; чипови и коцки 

[опрема за игри]; опрема за казина; рулет 

маси; коцкарски рулет на тркала; казино 

игри; автомати и машини за коцкање; 

машини кои работат на монети и/или 

електронски машини на монети со или без 

можност за добивка; кутии за машини со 

монети, автомати за игри на среќа и 

машини за коцкање; електронски или 

електротехнички уреди за игри, автомати и 

машини, машини за управување со 

монети; куќишта за машини со монети, 

опрема за игри, машини за игри, машини 

за коцкање; машини за игри на среќа за 

коцкање  

кл. 41  услуги за управување со казино; 

функционирање на установи за игри, сали 

за игри, интернет казина, интернет 

страници за коцкање; услуги поврзани со 

коцкање; услуги за игри за забава; казино, 

игри и услуги за коцкање; коцкање; обука 

за развој на софтверски системи; 

обезбедување на опрема за игри за 

коцкарски сали; обезбедување опрема за 

казино [коцкање]; услуги за забава на 

машините за игри; обезбедување казино 

објекти [коцкање]; сали со машини за игри; 

услуги аркадни забави; изнајмување 

опрема за игри; изнајмување машини за 

игри; обезбедување на забавни аркадни 

услуги; изнајмување машини за игри со 
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слики од овошје; уредување или снимање 

на звуци и слики; услуги за снимање на 

звук и видео забава; изнајмување апарати 

за репродукција на звук; обезбедување на 

опрема за игри за казина; обезбедување 

на казино објекти; онлајн услуги за 

коцкање  

 

(210) TM  2022/75 (220) 01/02/2022 

(442) 31/05/2022 

(731) Друштво за трговија и услуги 

ЕВРО ГЕЈМС ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ 

Скопје 

ул. Борис Трајковски бр. 214 А, 1000, 

Скопје, MK 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

Flamy Play 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  софтвер; софтвер за игри; софтвер 

за компјутерски игри; компјутерски 

софтверски пакети; софтвер за 

компјутерски оперативен систем; 

компјутерски софтвер за администрирање 

на онлајн игри и коцкање; компјутерски 

софтвер, снимен; софтвер драјвери; 

софтвер за виртуелна реалност; софтвер 

за забава за компјутерски игри; 

компјутерски програми за управување со 

мрежата; хардвер и софтвер за коцкање, 

машини за коцкање, коцкарски игри на 

интернет и преку телекомуникациска 

мрежа; оперативен компјутерски софтвер 

за главни компјутери; монитори 

(компјутерски хардвер); компјутерски 

хардвер; апарат за снимање слики; 

монитори (компјутерски програми); 

програми за компјутерски игри; 

компјутерски програми за снимени игри; 

апарати за снимање, пренос или 

репродукција на звук или слики; 

комуникациски сервери [компјутерски 

хардвер]; електронски компоненти за 

машини за коцкање; компјутерски 

апликативен софтвер кој содржи игри и 

коцкање; компјутерски хардвер за игри и 

коцкање  

кл. 28  игри; чипови (жетони) за коцкање; 

мах-јонг; аркадни игри; машини за коцкање 

кои работат со монети, банкноти и 

картички; електропневматски и електрични 

машини за коцкање (слот машини); 

електронски игри; салонски игри; чипови 

за игри; маси за игри; слот машини 

[машини за коцкање]; [LCD] ЛЦД машини 

за игри; слот машини и уреди за игри; 

забавни машини со монети; чипови од 

рулет; покер чипови; чипови и коцки 

[опрема за игри]; опрема за казина; рулет 

маси; коцкарски рулет на тркала; казино 

игри; автомати и машини за коцкање; 

машини кои работат на монети и/или 

електронски машини на монети со или без 

можност за добивка; кутии за машини со 

монети, автомати за игри на среќа и 

машини за коцкање; електронски или 

електротехнички уреди за игри, автомати и 

машини, машини за управување со 

монети; куќишта за машини со монети, 

опрема за игри, машини за игри, машини 

за коцкање; машини за игри на среќа за 

коцкање  

кл. 41  услуги за управување со казино; 

функционирање на установи за игри, сали 

за игри, интернет казина, интернет 

страници за коцкање; услуги поврзани со 

коцкање; услуги за игри за забава; казино, 

игри и услуги за коцкање; коцкање; обука 

за развој на софтверски системи; 

обезбедување на опрема за игри за 

коцкарски сали; обезбедување опрема за 

казино [коцкање]; услуги за забава на 

машините за игри; обезбедување казино 
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објекти [коцкање]; сали со машини за игри; 

услуги аркадни забави; изнајмување 

опрема за игри; изнајмување машини за 

игри; обезбедување на забавни аркадни 

услуги; изнајмување машини за игри со 

слики од овошје; уредување или снимање 

на звуци и слики; услуги за снимање на 

звук и видео забава; изнајмување апарати 

за репродукција на звук; обезбедување на 

опрема за игри за казина; обезбедување 

на казино објекти; онлајн услуги за 

коцкање  

 

(210) TM  2022/76 (220) 01/02/2022 

(442) 31/05/2022 

(731) Друштво за трговија и услуги 

ЕВРО ГЕЈМС ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ 

Скопје 

ул. Борис Трајковски бр. 214 А, 1000, 

Скопје, MK 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

Flamy Game 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  софтвер; софтвер за игри; софтвер 

за компјутерски игри; компјутерски 

софтверски пакети; софтвер за 

компјутерски оперативен систем; 

компјутерски софтвер за администрирање 

на онлајн игри и коцкање; компјутерски 

софтвер, снимен; софтвер драјвери; 

софтвер за виртуелна реалност; софтвер 

за забава за компјутерски игри; 

компјутерски програми за управување со 

мрежата; хардвер и софтвер за коцкање, 

машини за коцкање, коцкарски игри на 

интернет и преку телекомуникациска 

мрежа; оперативен компјутерски софтвер 

за главни компјутери; монитори 

(компјутерски хардвер); компјутерски 

хардвер; апарат за снимање слики; 

монитори (компјутерски програми); 

програми за компјутерски игри; 

компјутерски програми за снимени игри; 

апарати за снимање, пренос или 

репродукција на звук или слики; 

комуникациски сервери [компјутерски 

хардвер]; електронски компоненти за 

машини за коцкање; компјутерски 

апликативен софтвер кој содржи игри и 

коцкање; компјутерски хардвер за игри и 

коцкање  

кл. 28  игри; чипови (жетони) за коцкање; 

мах-јонг; аркадни игри; машини за коцкање 

кои работат со монети, банкноти и 

картички; електропневматски и електрични 

машини за коцкање (слот машини); 

електронски игри; салонски игри; чипови 

за игри; маси за игри; слот машини 

[машини за коцкање]; [LCD] ЛЦД машини 

за игри; слот машини и уреди за игри; 

забавни машини со монети; чипови од 

рулет; покер чипови; чипови и коцки 

[опрема за игри]; опрема за казина; рулет 

маси; коцкарски рулет на тркала; казино 

игри; автомати и машини за коцкање; 

машини кои работат на монети и/или 

електронски машини на монети со или без 

можност за добивка; кутии за машини со 

монети, автомати за игри на среќа и 

машини за коцкање; електронски или 

електротехнички уреди за игри, автомати и 

машини, машини за управување со 

монети; куќишта за машини со монети, 

опрема за игри, машини за игри, машини 

за коцкање; машини за игри на среќа за 

коцкање  

кл. 41  услуги за управување со казино; 

функционирање на установи за игри, сали 

за игри, интернет казина, интернет 

страници за коцкање; услуги поврзани со 

коцкање; услуги за игри за забава; казино, 

игри и услуги за коцкање; коцкање; обука 
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за развој на софтверски системи; 

обезбедување на опрема за игри за 

коцкарски сали; обезбедување опрема за 

казино [коцкање]; услуги за забава на 

машините за игри; обезбедување казино 

објекти [коцкање]; сали со машини за игри; 

услуги аркадни забави; изнајмување 

опрема за игри; изнајмување машини за 

игри; обезбедување на забавни аркадни 

услуги; изнајмување машини за игри со 

слики од овошје; уредување или снимање 

на звуци и слики; услуги за снимање на 

звук и видео забава; изнајмување апарати 

за репродукција на звук; обезбедување на 

опрема за игри за казина; обезбедување 

на казино објекти; онлајн услуги за 

коцкање  

 

(210) TM  2022/77 (220) 01/02/2022 

(442) 31/05/2022 

(731) Друштво за трговија и услуги 

ЕВРО ГЕЈМС ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ 

Скопје 

ул. Борис Трајковски бр. 214 А, 1000, 

Скопје, MK 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

Flamy Dance 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  софтвер; софтвер за игри; софтвер 

за компјутерски игри; компјутерски 

софтверски пакети; софтвер за 

компјутерски оперативен систем; 

компјутерски софтвер за администрирање 

на онлајн игри и коцкање; компјутерски 

софтвер, снимен; софтвер драјвери; 

софтвер за виртуелна реалност; софтвер 

за забава за компјутерски игри; 

компјутерски програми за управување со 

мрежата; хардвер и софтвер за коцкање, 

машини за коцкање, коцкарски игри на 

интернет и преку телекомуникациска 

мрежа; оперативен компјутерски софтвер 

за главни компјутери; монитори 

(компјутерски хардвер); компјутерски 

хардвер; апарат за снимање слики; 

монитори (компјутерски програми); 

програми за компјутерски игри; 

компјутерски програми за снимени игри; 

апарати за снимање, пренос или 

репродукција на звук или слики; 

комуникациски сервери [компјутерски 

хардвер]; електронски компоненти за 

машини за коцкање; компјутерски 

апликативен софтвер кој содржи игри и 

коцкање; компјутерски хардвер за игри и 

коцкање  

кл. 28  игри; чипови (жетони) за коцкање; 

мах-јонг; аркадни игри; машини за коцкање 

кои работат со монети, банкноти и 

картички; електропневматски и електрични 

машини за коцкање (слот машини); 

електронски игри; салонски игри; чипови 

за игри; маси за игри; слот машини 

[машини за коцкање]; [LCD] ЛЦД машини 

за игри; слот машини и уреди за игри; 

забавни машини со монети; чипови од 

рулет; покер чипови; чипови и коцки 

[опрема за игри]; опрема за казина; рулет 

маси; коцкарски рулет на тркала; казино 

игри; автомати и машини за коцкање; 

машини кои работат на монети и/или 

електронски машини на монети со или без 

можност за добивка; кутии за машини со 

монети, автомати за игри на среќа и 

машини за коцкање; електронски или 

електротехнички уреди за игри, автомати и 

машини, машини за управување со 

монети; куќишта за машини со монети, 

опрема за игри, машини за игри, машини 

за коцкање; машини за игри на среќа за 

коцкање  

кл. 41  услуги за управување со казино; 
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функционирање на установи за игри, сали 

за игри, интернет казина, интернет 

страници за коцкање; услуги поврзани со 

коцкање; услуги за игри за забава; казино, 

игри и услуги за коцкање; коцкање; обука 

за развој на софтверски системи; 

обезбедување на опрема за игри за 

коцкарски сали; обезбедување опрема за 

казино [коцкање]; услуги за забава на 

машините за игри; обезбедување казино 

објекти [коцкање]; сали со машини за игри; 

услуги аркадни забави; изнајмување 

опрема за игри; изнајмување машини за 

игри; обезбедување на забавни аркадни 

услуги; изнајмување машини за игри со 

слики од овошје; уредување или снимање 

на звуци и слики; услуги за снимање на 

звук и видео забава; изнајмување апарати 

за репродукција на звук; обезбедување на 

опрема за игри за казина; обезбедување 

на казино објекти; онлајн услуги за 

коцкање  

 

(210) TM  2022/78 (220) 01/02/2022 

(442) 31/05/2022 

(731) Друштво за трговија и услуги 

ЕВРО ГЕЈМС ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ 

Скопје 

ул. Борис Трајковски бр. 214 А, 1000, 

Скопје, MK 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

Flame Fly 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  софтвер; софтвер за игри; софтвер 

за компјутерски игри; компјутерски 

софтверски пакети; софтвер за 

компјутерски оперативен систем; 

компјутерски софтвер за администрирање 

на онлајн игри и коцкање; компјутерски 

софтвер, снимен; софтвер драјвери; 

софтвер за виртуелна реалност; софтвер 

за забава за компјутерски игри; 

компјутерски програми за управување со 

мрежата; хардвер и софтвер за коцкање, 

машини за коцкање, коцкарски игри на 

интернет и преку телекомуникациска 

мрежа; оперативен компјутерски софтвер 

за главни компјутери; монитори 

(компјутерски хардвер); компјутерски 

хардвер; апарат за снимање слики; 

монитори (компјутерски програми); 

програми за компјутерски игри; 

компјутерски програми за снимени игри; 

апарати за снимање, пренос или 

репродукција на звук или слики; 

комуникациски сервери [компјутерски 

хардвер]; електронски компоненти за 

машини за коцкање; компјутерски 

апликативен софтвер кој содржи игри и 

коцкање; компјутерски хардвер за игри и 

коцкање  

кл. 28  игри; чипови (жетони) за коцкање; 

мах-јонг; аркадни игри; машини за коцкање 

кои работат со монети, банкноти и 

картички; електропневматски и електрични 

машини за коцкање (слот машини); 

електронски игри; салонски игри; чипови 

за игри; маси за игри; слот машини 

[машини за коцкање]; [LCD] ЛЦД машини 

за игри; слот машини и уреди за игри; 

забавни машини со монети; чипови од 

рулет; покер чипови; чипови и коцки 

[опрема за игри]; опрема за казина; рулет 

маси; коцкарски рулет на тркала; казино 

игри; автомати и машини за коцкање; 

машини кои работат на монети и/или 

електронски машини на монети со или без 

можност за добивка; кутии за машини со 

монети, автомати за игри на среќа и 

машини за коцкање; електронски или 

електротехнички уреди за игри, автомати и 

машини, машини за управување со 
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монети; куќишта за машини со монети, 

опрема за игри, машини за игри, машини 

за коцкање; машини за игри на среќа за 

коцкање  

кл. 41  услуги за управување со казино; 

функционирање на установи за игри, сали 

за игри, интернет казина, интернет 

страници за коцкање; услуги поврзани со 

коцкање; услуги за игри за забава; казино, 

игри и услуги за коцкање; коцкање; обука 

за развој на софтверски системи; 

обезбедување на опрема за игри за 

коцкарски сали; обезбедување опрема за 

казино [коцкање]; услуги за забава на 

машините за игри; обезбедување казино 

објекти [коцкање]; сали со машини за игри; 

услуги аркадни забави; изнајмување 

опрема за игри; изнајмување машини за 

игри; обезбедување на забавни аркадни 

услуги; изнајмување машини за игри со 

слики од овошје; уредување или снимање 

на звуци и слики; услуги за снимање на 

звук и видео забава; изнајмување апарати 

за репродукција на звук; обезбедување на 

опрема за игри за казина; обезбедување 

на казино објекти; онлајн услуги за 

коцкање  

 

(210) TM  2022/79 (220) 01/02/2022 

(442) 31/05/2022 

(731) Друштво за трговија и услуги 

ЕВРО ГЕЈМС ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ 

Скопје 

ул. Борис Трајковски бр. 214 А, 1000, 

Скопје, MK 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

Flame Hope 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  софтвер; софтвер за игри; софтвер 

за компјутерски игри; компјутерски 

софтверски пакети; софтвер за 

компјутерски оперативен систем; 

компјутерски софтвер за администрирање 

на онлајн игри и коцкање; компјутерски 

софтвер, снимен; софтвер драјвери; 

софтвер за виртуелна реалност; софтвер 

за забава за компјутерски игри; 

компјутерски програми за управување со 

мрежата; хардвер и софтвер за коцкање, 

машини за коцкање, коцкарски игри на 

интернет и преку телекомуникациска 

мрежа; оперативен компјутерски софтвер 

за главни компјутери; монитори 

(компјутерски хардвер); компјутерски 

хардвер; апарат за снимање слики; 

монитори (компјутерски програми); 

програми за компјутерски игри; 

компјутерски програми за снимени игри; 

апарати за снимање, пренос или 

репродукција на звук или слики; 

комуникациски сервери [компјутерски 

хардвер]; електронски компоненти за 

машини за коцкање; компјутерски 

апликативен софтвер кој содржи игри и 

коцкање; компјутерски хардвер за игри и 

коцкање  

кл. 28  игри; чипови (жетони) за коцкање; 

мах-јонг; аркадни игри; машини за коцкање 

кои работат со монети, банкноти и 

картички; електропневматски и електрични 

машини за коцкање (слот машини); 

електронски игри; салонски игри; чипови 

за игри; маси за игри; слот машини 

[машини за коцкање]; [LCD] ЛЦД машини 

за игри; слот машини и уреди за игри; 

забавни машини со монети; чипови од 

рулет; покер чипови; чипови и коцки 

[опрема за игри]; опрема за казина; рулет 

маси; коцкарски рулет на тркала; казино 

игри; автомати и машини за коцкање; 

машини кои работат на монети и/или 
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електронски машини на монети со или без 

можност за добивка; кутии за машини со 

монети, автомати за игри на среќа и 

машини за коцкање; електронски или 

електротехнички уреди за игри, автомати и 

машини, машини за управување со 

монети; куќишта за машини со монети, 

опрема за игри, машини за игри, машини 

за коцкање; машини за игри на среќа за 

коцкање  

кл. 41  услуги за управување со казино; 

функционирање на установи за игри, сали 

за игри, интернет казина, интернет 

страници за коцкање; услуги поврзани со 

коцкање; услуги за игри за забава; казино, 

игри и услуги за коцкање; коцкање; обука 

за развој на софтверски системи; 

обезбедување на опрема за игри за 

коцкарски сали; обезбедување опрема за 

казино [коцкање]; услуги за забава на 

машините за игри; обезбедување казино 

објекти [коцкање]; сали со машини за игри; 

услуги аркадни забави; изнајмување 

опрема за игри; изнајмување машини за 

игри; обезбедување на забавни аркадни 

услуги; изнајмување машини за игри со 

слики од овошје; уредување или снимање 

на звуци и слики; услуги за снимање на 

звук и видео забава; изнајмување апарати 

за репродукција на звук; обезбедување на 

опрема за игри за казина; обезбедување 

на казино објекти; онлајн услуги за 

коцкање  

 

(210) TM  2022/80 (220) 01/02/2022 

(442) 31/05/2022 

(731) Друштво за трговија и услуги 

ЕВРО ГЕЈМС ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ 

Скопје 

ул. Борис Трајковски бр. 214 А, 1000, 

Скопје, MK 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

Flame Dice 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  софтвер; софтвер за игри; софтвер 

за компјутерски игри; компјутерски 

софтверски пакети; софтвер за 

компјутерски оперативен систем; 

компјутерски софтвер за администрирање 

на онлајн игри и коцкање; компјутерски 

софтвер, снимен; софтвер драјвери; 

софтвер за виртуелна реалност; софтвер 

за забава за компјутерски игри; 

компјутерски програми за управување со 

мрежата; хардвер и софтвер за коцкање, 

машини за коцкање, коцкарски игри на 

интернет и преку телекомуникациска 

мрежа; оперативен компјутерски софтвер 

за главни компјутери; монитори 

(компјутерски хардвер); компјутерски 

хардвер; апарат за снимање слики; 

монитори (компјутерски програми); 

програми за компјутерски игри; 

компјутерски програми за снимени игри; 

апарати за снимање, пренос или 

репродукција на звук или слики; 

комуникациски сервери [компјутерски 

хардвер]; електронски компоненти за 

машини за коцкање; компјутерски 

апликативен софтвер кој содржи игри и 

коцкање; компјутерски хардвер за игри и 

коцкање  

кл. 28  игри; чипови (жетони) за коцкање; 

мах-јонг; аркадни игри; машини за коцкање 

кои работат со монети, банкноти и 

картички; електропневматски и електрични 

машини за коцкање (слот машини); 

електронски игри; салонски игри; чипови 

за игри; маси за игри; слот машини 

[машини за коцкање]; [LCD] ЛЦД машини 
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за игри; слот машини и уреди за игри; 

забавни машини со монети; чипови од 

рулет; покер чипови; чипови и коцки 

[опрема за игри]; опрема за казина; рулет 

маси; коцкарски рулет на тркала; казино 

игри; автомати и машини за коцкање; 

машини кои работат на монети и/или 

електронски машини на монети со или без 

можност за добивка; кутии за машини со 

монети, автомати за игри на среќа и 

машини за коцкање; електронски или 

електротехнички уреди за игри, автомати и 

машини, машини за управување со 

монети; куќишта за машини со монети, 

опрема за игри, машини за игри, машини 

за коцкање; машини за игри на среќа за 

коцкање  

кл. 41  услуги за управување со казино; 

функционирање на установи за игри, сали 

за игри, интернет казина, интернет 

страници за коцкање; услуги поврзани со 

коцкање; услуги за игри за забава; казино, 

игри и услуги за коцкање; коцкање; обука 

за развој на софтверски системи; 

обезбедување на опрема за игри за 

коцкарски сали; обезбедување опрема за 

казино [коцкање]; услуги за забава на 

машините за игри; обезбедување казино 

објекти [коцкање]; сали со машини за игри; 

услуги аркадни забави; изнајмување 

опрема за игри; изнајмување машини за 

игри; обезбедување на забавни аркадни 

услуги; изнајмување машини за игри со 

слики од овошје; уредување или снимање 

на звуци и слики; услуги за снимање на 

звук и видео забава; изнајмување апарати 

за репродукција на звук; обезбедување на 

опрема за игри за казина; обезбедување 

на казино објекти; онлајн услуги за 

коцкање  

 

(210) TM  2022/81 (220) 01/02/2022 

(442) 31/05/2022 

(731) Друштво за трговија и услуги 

ЕВРО ГЕЈМС ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ 

Скопје 

ул. Борис Трајковски бр. 214 А, 1000, 

Скопје, MK 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

Flames 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  софтвер; софтвер за игри; софтвер 

за компјутерски игри; компјутерски 

софтверски пакети; софтвер за 

компјутерски оперативен систем; 

компјутерски софтвер за администрирање 

на онлајн игри и коцкање; компјутерски 

софтвер, снимен; софтвер драјвери; 

софтвер за виртуелна реалност; софтвер 

за забава за компјутерски игри; 

компјутерски програми за управување со 

мрежата; хардвер и софтвер за коцкање, 

машини за коцкање, коцкарски игри на 

интернет и преку телекомуникациска 

мрежа; оперативен компјутерски софтвер 

за главни компјутери; монитори 

(компјутерски хардвер); компјутерски 

хардвер; апарат за снимање слики; 

монитори (компјутерски програми); 

програми за компјутерски игри; 

компјутерски програми за снимени игри; 

апарати за снимање, пренос или 

репродукција на звук или слики; 

комуникациски сервери [компјутерски 

хардвер]; електронски компоненти за 

машини за коцкање; компјутерски 

апликативен софтвер кој содржи игри и 

коцкање; компјутерски хардвер за игри и 

коцкање  

кл. 28  игри; чипови (жетони) за коцкање; 

мах-јонг; аркадни игри; машини за коцкање 

кои работат со монети, банкноти и 
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картички; електропневматски и електрични 

машини за коцкање (слот машини); 

електронски игри; салонски игри; чипови 

за игри; маси за игри; слот машини 

[машини за коцкање]; [LCD] ЛЦД машини 

за игри; слот машини и уреди за игри; 

забавни машини со монети; чипови од 

рулет; покер чипови; чипови и коцки 

[опрема за игри]; опрема за казина; рулет 

маси; коцкарски рулет на тркала; казино 

игри; автомати и машини за коцкање; 

машини кои работат на монети и/или 

електронски машини на монети со или без 

можност за добивка; кутии за машини со 

монети, автомати за игри на среќа и 

машини за коцкање; електронски или 

електротехнички уреди за игри, автомати и 

машини, машини за управување со 

монети; куќишта за машини со монети, 

опрема за игри, машини за игри, машини 

за коцкање; машини за игри на среќа за 

коцкање  

кл. 41  услуги за управување со казино; 

функционирање на установи за игри, сали 

за игри, интернет казина, интернет 

страници за коцкање; услуги поврзани со 

коцкање; услуги за игри за забава; казино, 

игри и услуги за коцкање; коцкање; обука 

за развој на софтверски системи; 

обезбедување на опрема за игри за 

коцкарски сали; обезбедување опрема за 

казино [коцкање]; услуги за забава на 

машините за игри; обезбедување казино 

објекти [коцкање]; сали со машини за игри; 

услуги аркадни забави; изнајмување 

опрема за игри; изнајмување машини за 

игри; обезбедување на забавни аркадни 

услуги; изнајмување машини за игри со 

слики од овошје; уредување или снимање 

на звуци и слики; услуги за снимање на 

звук и видео забава; изнајмување апарати 

за репродукција на звук; обезбедување на 

опрема за игри за казина; обезбедување 

на казино објекти; онлајн услуги за 

коцкање  

 

(210) TM  2022/82 (220) 01/02/2022 

(442) 31/05/2022 

(731) Друштво за трговија и услуги 

ЕВРО ГЕЈМС ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ 

Скопје 

ул. Борис Трајковски бр. 214 А, 1000, 

Скопје, MK 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

Amazing Wonders 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  софтвер; софтвер за игри; софтвер 

за компјутерски игри; компјутерски 

софтверски пакети; софтвер за 

компјутерски оперативен систем; 

компјутерски софтвер за администрирање 

на онлајн игри и коцкање; компјутерски 

софтвер, снимен; софтвер драјвери; 

софтвер за виртуелна реалност; софтвер 

за забава за компјутерски игри; 

компјутерски програми за управување со 

мрежата; хардвер и софтвер за коцкање, 

машини за коцкање, коцкарски игри на 

интернет и преку телекомуникациска 

мрежа; оперативен компјутерски софтвер 

за главни компјутери; монитори 

(компјутерски хардвер); компјутерски 

хардвер; апарат за снимање слики; 

монитори (компјутерски програми); 

програми за компјутерски игри; 

компјутерски програми за снимени игри; 

апарати за снимање, пренос или 

репродукција на звук или слики; 

комуникациски сервери [компјутерски 

хардвер]; електронски компоненти за 

машини за коцкање; компјутерски 

апликативен софтвер кој содржи игри и 
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коцкање; компјутерски хардвер за игри и 

коцкање  

кл. 28  игри; чипови (жетони) за коцкање; 

мах-јонг; аркадни игри; машини за коцкање 

кои работат со монети, банкноти и 

картички; електропневматски и електрични 

машини за коцкање (слот машини); 

електронски игри; салонски игри; чипови 

за игри; маси за игри; слот машини 

[машини за коцкање]; [LCD] ЛЦД машини 

за игри; слот машини и уреди за игри; 

забавни машини со монети; чипови од 

рулет; покер чипови; чипови и коцки 

[опрема за игри]; опрема за казина; рулет 

маси; коцкарски рулет на тркала; казино 

игри; автомати и машини за коцкање; 

машини кои работат на монети и/или 

електронски машини на монети со или без 

можност за добивка; кутии за машини со 

монети, автомати за игри на среќа и 

машини за коцкање; електронски или 

електротехнички уреди за игри, автомати и 

машини, машини за управување со 

монети; куќишта за машини со монети, 

опрема за игри, машини за игри, машини 

за коцкање; машини за игри на среќа за 

коцкање  

кл. 41  услуги за управување со казино; 

функционирање на установи за игри, сали 

за игри, интернет казина, интернет 

страници за коцкање; услуги поврзани со 

коцкање; услуги за игри за забава; казино, 

игри и услуги за коцкање; коцкање; обука 

за развој на софтверски системи; 

обезбедување на опрема за игри за 

коцкарски сали; обезбедување опрема за 

казино [коцкање]; услуги за забава на 

машините за игри; обезбедување казино 

објекти [коцкање]; сали со машини за игри; 

услуги аркадни забави; изнајмување 

опрема за игри; изнајмување машини за 

игри; обезбедување на забавни аркадни 

услуги; изнајмување машини за игри со 

слики од овошје; уредување или снимање 

на звуци и слики; услуги за снимање на 

звук и видео забава; изнајмување апарати 

за репродукција на звук; обезбедување на 

опрема за игри за казина; обезбедување 

на казино објекти; онлајн услуги за 

коцкање  

 

(210) TM  2022/83 (220) 01/02/2022 

(442) 31/05/2022 

(731) Друштво за трговија и услуги 

ЕВРО ГЕЈМС ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ 

Скопје 

ул. Борис Трајковски бр. 214 А, 1000, 

Скопје, MK 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

FLY FOR WIN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  софтвер; софтвер за игри; софтвер 

за компјутерски игри; компјутерски 

софтверски пакети; софтвер за 

компјутерски оперативен систем; 

компјутерски софтвер за администрирање 

на онлајн игри и коцкање; компјутерски 

софтвер, снимен; софтвер драјвери; 

софтвер за виртуелна реалност; софтвер 

за забава за компјутерски игри; 

компјутерски програми за управување со 

мрежата; хардвер и софтвер за коцкање, 

машини за коцкање, коцкарски игри на 

интернет и преку телекомуникациска 

мрежа; оперативен компјутерски софтвер 

за главни компјутери; монитори 

(компјутерски хардвер); компјутерски 

хардвер; апарат за снимање слики; 

монитори (компјутерски програми); 

програми за компјутерски игри; 

компјутерски програми за снимени игри; 

апарати за снимање, пренос или 
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репродукција на звук или слики; 

комуникациски сервери [компјутерски 

хардвер]; електронски компоненти за 

машини за коцкање; компјутерски 

апликативен софтвер кој содржи игри и 

коцкање; компјутерски хардвер за игри и 

коцкање  

кл. 28  игри; чипови (жетони) за коцкање; 

мах-јонг; аркадни игри; машини за коцкање 

кои работат со монети, банкноти и 

картички; електропневматски и електрични 

машини за коцкање (слот машини); 

електронски игри; салонски игри; чипови 

за игри; маси за игри; слот машини 

[машини за коцкање]; [LCD] ЛЦД машини 

за игри; слот машини и уреди за игри; 

забавни машини со монети; чипови од 

рулет; покер чипови; чипови и коцки 

[опрема за игри]; опрема за казина; рулет 

маси; коцкарски рулет на тркала; казино 

игри; автомати и машини за коцкање; 

машини кои работат на монети и/или 

електронски машини на монети со или без 

можност за добивка; кутии за машини со 

монети, автомати за игри на среќа и 

машини за коцкање; електронски или 

електротехнички уреди за игри, автомати и 

машини, машини за управување со 

монети; куќишта за машини со монети, 

опрема за игри, машини за игри, машини 

за коцкање; машини за игри на среќа за 

коцкање  

кл. 41  услуги за управување со казино; 

функционирање на установи за игри, сали 

за игри, интернет казина, интернет 

страници за коцкање; услуги поврзани со 

коцкање; услуги за игри за забава; казино, 

игри и услуги за коцкање; коцкање; обука 

за развој на софтверски системи; 

обезбедување на опрема за игри за 

коцкарски сали; обезбедување опрема за 

казино [коцкање]; услуги за забава на 

машините за игри; обезбедување казино 

објекти [коцкање]; сали со машини за игри; 

услуги аркадни забави; изнајмување 

опрема за игри; изнајмување машини за 

игри; обезбедување на забавни аркадни 

услуги; изнајмување машини за игри со 

слики од овошје; уредување или снимање 

на звуци и слики; услуги за снимање на 

звук и видео забава; изнајмување апарати 

за репродукција на звук; обезбедување на 

опрема за игри за казина; обезбедување 

на казино објекти; онлајн услуги за 

коцкање  

 

(210) TM  2022/84 (220) 01/02/2022 

(442) 31/05/2022 

(731) МАКПРОГРЕС ДОО ул. Војдан 

Чернодрински бр. 8, Виница, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(531) 27.05.03 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  солени крекери, грицки, соленки, 

бисквити, мали печива, снек (ѕпаск) храна, 

двопек, брашно и производи од жита  

кл. 35  огласување;водење на 

работење;управување со 

работи;канцелариски работи;трговски 

дејности;услуги на увоз-извоз и трговија на 

големо и мало со: солени крекери, грицки, 

соленки, бисквити, мали печива, снек 

(snack) храна, двопек, брашно и производи 

од жита  

 

(210) TM  2022/85 (220) 01/02/2022 

(442) 31/05/2022 

(731) Boehringer Ingelheim International 

GmbH 55218 Ingelheim, DE 
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(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

SPEVCAY 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2022/87 (220) 02/02/2022 

(442) 31/05/2022 

(731) GOLDCAR SPAIN, S.L.U. Crtra. 

Valencia, N - 332, Km. 115, C.P. 03550, 

Edif. Goldcar. Sant Joan D'Alacant, 

Alicante, ES 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црна, зелена 

(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  возила; апарати за движење по 

копно, воздух или вода; возила за 

движење по копно, воздух или вода; 

возила за патување по копно, воздух, 

шини или вода; моторни возила кои се 

користат за транспорт на луѓе; автомобили 

за носење на производи; моторни коли; 

коли за транспорт на луѓе; коли за 

транспорт на производи; спортски коли; 

спортски тркачки коли; камп-домови со 

мотор; мобилни домови (каравани); 

моторни каравани; возила во вид на 

комбиња; кампер комбиња; кампер коли; 

камиони како копнени моторни возила; 

камиони за транспорт; комерцијални 

камиони; индустриски камиони; 

велосипеди; мотоцикли; товарни возила; 

туристички автобуси; автобуси  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи; организирање, 

водење и надгледување на шеми за 

лојалност и поттикнување; рекламни 

услуги обезбедени преку интернет; 

продукција на телевизиски и радио 

реклами; сметководство; водење аукции; 

трговски саеми; испитување на мислење; 

обработка на податоци; обезбедување 

деловни информации; услуги на 

маркетинг; промотивни услуги; услуги на 

управување со бази со податоци; услуги 

на деловни информации обезбедени 

онлајн од компјутерска база со податоци 

или Интернет; компонирање реклами за 

користење како веб страници; пазарни 

истражувања; анализа на рекламен 

одговор и пазарни истражувања; деловни 

услуги во областа на изнајмување возила; 

услуги на управување со деловни 

транспортни флоти; анализа на трошоци и 

статистика поврзана со возила; деловни 

прашалници; деловни истраги; 

демонстрирање на компјутерски 

производи; компјутеризирано управување 

со датотеки; собирање и организација на 

податоци во главна датотека во областа 

на рекламирање автомобили и 

изнајмување возила; услуги на лојалност 

за потрошувачи и услуги на клубови на 

потрошувачи, за комерцијални, 

промотивни и/или рекламни цели; 

организација на изложби за рекламни 

цели поврзани со областите на 

изнајмување на автомобили и возила; 

малопродажни услуги поврзани со 

продажба на возила и апарати за 

патување по копно, воздух, шини или вода; 

информации и совети поврзани со сите 

овие услуги  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 
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монетарни работи; кредитни услуги 

поврзани со моторни возила; финансиски 

услуги поврзани со моторни возила; 

финансиски услуги за набавка на возила; 

обезбедување финансии за набавка на 

возила; финансиски услуги за лизинг на 

возила; осигурителни услуги поврзани со 

возила; финансиски услуги поврзани со 

осигурување на моторни возила; 

финансирање набавка на возила на 

лизинг; советување за лизинг 

финансирање; советување за цени за 

возила и инвестиции во возила; 

информации и совети поврзани со сите 

овие услуги  

кл. 39  транспорт; пакување и складирање 

на производи; патнички аранжмани; 

транспорт на луѓе или стоки (по воздух, 

копно или вода); организирање транспорт 

на луѓе или стоки (по воздух, копно или 

вода); изнајмување на возила за движење 

по воздух, копно или вода; изнајмување 

коли, велосипеди, мотоцикли, скутери, 

камп коли, камиони, товарни возила, 

комбиња, автобуси, каравани; услуги за 

лизинг на возила; организирање 

изнајмување на возила за движење по 

воздух, копно или вода; изнајмување на 

опрема за возила и додатоци; услуги на 

резервации за возила и транспорт; 

шоферски услуги; изнајмување на возила 

кои ги возат шофери; споделување 

возила; споделување комбиња; 

споделување велосипеди; групно возење 

во коли; групно возење на скутери; услуги 

на управување на транспортни возни 

паркови; транспортни услуги; курирски 

услуги (пораки или стоки); влечни услуги 

за возила; изнајмување на транспортни 

возила; информации и совети поврзани со 

сите овие услуги  

 

(210) TM  2022/88 (220) 02/02/2022 

(442) 31/05/2022 

(731) Boehringer Ingelheim International 

GmbH 55218 Ingelheim, DE 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

JUNNBRY 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2022/89 (220) 02/02/2022 

(442) 31/05/2022 

(731) Glaxo Group Limited 980 Great West 

Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

BLUJEPA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и медицински 

препарати и супстанции; вакцини  

 

(210) TM  2022/90 (220) 02/02/2022 

(442) 31/05/2022 

(731) Glaxo Group Limited 980 Great West 

Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

ZILWAYO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и медицински 

препарати и супстанции; вакцини  

 

(210) TM  2022/92 (220) 03/02/2022 

(442) 31/05/2022 

(731) VASILOPOULOS GEORGIOS 

"Kapetan Georgi" 6 Pirgos, Ilias, GR 
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(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  

BELINDA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки и капи  

 

(210) TM  2022/93 (220) 03/02/2022 

(442) 31/05/2022 

(731) VASILOPOULOS GEORGIOS 

"Kapetan Georgi" 6 Pirgos, Ilias, GR 

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  

VENUS VICTORIA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки и капи  

 

(210) TM  2022/95 (220) 03/02/2022 

(442) 31/05/2022 

(731) Друштво за производство, 

угостителство, трговија и услуги КЛАУД 

9 ДООЕЛ увоз-извоз Кичево ул.11-ти 

Септември бр. 97, 6250, Кичево, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) жолта, црна 

(531) 27.05.04;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги во барови, снек - барови, 

служење храна и пијалoци  

 

(210) TM  2022/97 (220) 04/02/2022 

(442) 31/05/2022 

(731) Riot Games, Inc (a Delaware 

corporation) 12333 West Olympic Blvd, 

Los Angeles, California 90064, US 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО  

ул."Србо Томовиќ" 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

WILD RIFT ICONS GLOBAL 

CHAMPIONSHIP 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека; бандана марами; ремени 

(облека); капи за бејзбол; плетени капи; 

чизми; капути; костими за употреба во игри 

со улоги; фустани; обувки; ракавици 

(облека); костими за Ноќ на вештерките; 

капи; покривала за глава; спортски маици 

со качулка; облека за мали деца; јакни 

(облека); удобна облека за носење по 

дома; панталони; пуловери; облека за 

дожд; сандали; марами; кошули; кондури; 

кратки панталони; сукњи; облека за 

спиење; чорапи; долни делови на 

тренерки; џемпери; горни делови на 

тренерки; костими за капење; маици со 

кратки ракави; хулахопки и хеланки; маици 

(облека); тренерки; долна облека  

кл. 38  телекомуникации и услуги на 

емитување; услуги на емитување и пренос 

(стриминг) на компјутерски и видео игри и 

натпреварувања и турнири по пат на 

глобални комуникациски мрежи, Интернет 

и безжични мрежи; услуги на видео, аудио 

и телевизиски пренос (стриминг); услуги на 

интернетско емитување преку глобални и 

локални компјутерски мрежи; безжичен 

електронски пренос на податоци, слики и 

информации  

кл. 41  услуги на разонода; услуги на 

разонода, имено, организирање и водење 

на натпревари и турнири во живо на 
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компјутерски и видео игри; 

воспоставување правила и регулативи во 

врска со компјутерски и видео гејминг 

натпревари и турнири; обезбедување на 

аудио и видео презентации кои што не 

може да се преземат во областа на 

натпревари и турнири во компјутерски и 

видео игри по пат на веб-страница; 

обезбедување информации за разонода 

кои што не може да се преземат за 

натпревари и турнири во компјутерски и 

видео игри по пат на веб-страница; услуги 

на разонода, имено, организирање 

состаноци и конференции на обожаватели 

(фанови) во живо со интерактивна игра 

помеѓу учесниците во областа на 

компјутерски и видео игри  

 

(210) TM  2022/98 (220) 04/02/2022 

(442) 31/05/2022 

(731) The Coca-Cola Company One Coca-

Cola Plaza 30313 Atlanta Georgia, 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)  

SPRITE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

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

тапиока, саго, вештачко кафе; брашно и 

препарати направени од житарки, леб, 

печиво и слаткарски производи, мраз; мед, 

меласа; квасец, прашок за печиво; сол, 

сенф; оцет, сосеви (кондименти); зачини; 

мраз  

 

(210) TM  2022/103 (220) 07/02/2022 

(442) 31/05/2022 

(731) SILVANOLS, SIA Kurbada iela 2a, 

LV-1009 Riga, LV 

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) нијанси на зелена, бела 

(531) 05.03.13;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  лекови за човечка употреба, 

фармацевтски препарати; диететски 

суплементи; лекови за третман на 

респираторни заболувања; лекови за 

третман на горни респираторни инфекции; 

медицински препарати за здравствена 

заштита; хербални препарати за 

медицинска употреба; фармацевтски и 

природни лекови  

 

(210) TM  2022/104 (220) 07/02/2022 

(442) 31/05/2022 

(731) SILVANOLS, SIA Kurbada iela 2a, 

LV-1009 Riga, LV 

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) нијанси на виолетова и зелена; бела  

(531) 05.03.13;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  лекови за човечка употреба, 

фармацевтски препарати; диететски 

суплементи; лекови за нерви; медицински 

препарати за здравствена заштита; 

хербални препарати за медицинска 

употреба; фармацевтски и природни 

лекови  

 

(210) TM  2022/105 (220) 07/02/2022 

(442) 31/05/2022 
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(731) ЛЕНСМАК ДООЕЛ ул. Франклин 

Рузвелт бр. 3, 1000, Скопје, MK 

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  

 
(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  научни, истражувачки, навигациски, 

геодетски, фотографски, 

кинематографски, аудиовизуелни, оптички, 

за вагање, мерни, сигнализациски, 

детектирачки, тестирачки, инспекциски, 

спасувачки и наставни апарати и 

инструменти; апарати и инструменти за 

спроведување, вклучување, 

трансформирање, акумулирање, 

регулирање или контролирање на 

дистрибуцијата или употребата на 

електичната енергија; апарати и 

инструменти за снимање, пренос, 

репродукција или обработка на звук, слики 

или податоци; снимени и превземачки 

медиуми, компјутерски софтвер, празни 

дигитални и аналогни медиуми за 

снимање и складирање; механизми за 

апаратите што се активираат со монети 

или жетони; регистар каси, уреди за 

сметање; компјутери и компјутерски 

периферни уреди; костими за нуркање, 

маски за нуркачи, чепови за уши за 

нуркачи; штипки за нос за нуркачи и 

пливачи, ракавици за нуркачи, апарати за 

дишење за подводно пливање; апарати за 

гаснење пожар; а особено очила, рамки за 

очила, кутии и футроли за очила, 

додатоци за очила  

кл. 18  кожа и имитација на кожа; кожа од 

животни; патни и торби за носење; чадори 

за дожд и за сонце; стапови за одење; 

камшици; сарачки производи, ремени, 

јажиња и облека за животни  

кл. 25  облека, обувки, капи  

 

(210) TM  2022/106 (220) 07/02/2022 

(442) 31/05/2022 

(731) ЛЕНСМАК ДООЕЛ ул. Франклин 

Рузвелт бр. 3, 1000, Скопје, MK 

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  

 
(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  научни, истражувачки, навигациски, 

геодетски, фотографски, 

кинематографски, аудиовизуелни, оптички, 

за вагање, мерни, сигнализациски, 

детектирачки, тестирачки, инспекциски, 

спасувачки и наставни апарати и 

инструменти; апарати и инструменти за 

спроведување, вклучување, 

трансформирање, акумулирање, 

регулирање или контролирање на 

дистрибуцијата или употребата на 

електичната енергија; апарати и 

инструменти за снимање, пренос, 

репродукција или обработка на звук, слики 

или податоци; снимени и превземачки 

медиуми, компјутерски софтвер, празни 

дигитални и аналогни медиуми за 

снимање и складирање; механизми за 

апаратите што се активираат со монети 

или жетони; регистар каси, уреди за 

сметање; компјутери и компјутерски 

периферни уреди; костими за нуркање, 

маски за нуркачи, чепови за уши за 

нуркачи; штипки за нос за нуркачи и 

пливачи, ракавици за нуркачи, апарати за 

дишење за подводно пливање; апарати за 

гаснење пожар; а особено очила, рамки за 
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очила, кутии и футроли за очила, 

додатоци за очила  

кл. 18  кожа и имитација на кожа; кожа од 

животни; патни и торби за носење; чадори 

за дожд и за сонце; стапови за одење; 

камшици; сарачки производи, ремени, 

јажиња и облека за животни  

кл. 25  облека, обувки, капи  

 

(210) TM  2022/107 (220) 07/02/2022 

(442) 31/05/2022 

(731) ЛЕНСМАК ДООЕЛ ул. Франклин 

Рузвелт бр. 3, 1000, Скопје, MK 

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  

 
(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  научни, истражувачки, навигациски, 

геодетски, фотографски, 

кинематографски, аудиовизуелни, оптички, 

за вагање, мерни, сигнализациски, 

детектирачки, тестирачки, инспекциски, 

спасувачки и наставни апарати и 

инструменти; апарати и инструменти за 

спроведување, вклучување, 

трансформирање, акумулирање, 

регулирање или контролирање на 

дистрибуцијата или употребата на 

електичната енергија; апарати и 

инструменти за снимање, пренос, 

репродукција или обработка на звук, слики 

или податоци; снимени и превземачки 

медиуми, компјутерски софтвер, празни 

дигитални и аналогни медиуми за 

снимање и складирање; механизми за 

апаратите што се активираат со монети 

или жетони; регистар каси, уреди за 

сметање; компјутери и компјутерски 

периферни уреди; костими за нуркање, 

маски за нуркачи, чепови за уши за 

нуркачи; штипки за нос за нуркачи и 

пливачи, ракавици за нуркачи, апарати за 

дишење за подводно пливање; апарати за 

гаснење пожар; а особено очила, рамки за 

очила, кутии и футроли за очила, 

додатоци за очила  

кл. 18  кожа и имитација на кожа; кожа од 

животни; патни и торби за носење; чадори 

за дожд и за сонце; стапови за одење; 

камшици; сарачки производи, ремени, 

јажиња и облека за животни  

кл. 25  облека, обувки, капи  

 

(210) TM  2022/108 (220) 07/02/2022 

(442) 31/05/2022 

(731) ЛЕНСМАК ДООЕЛ ул. Франклин 

Рузвелт бр. 3, 1000, Скопје, MK 

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  

 
(531) 27.05.13 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  научни, истражувачки, навигациски, 

геодетски, фотографски, 

кинематографски, аудиовизуелни, оптички, 

за вагање, мерни, сигнализациски, 

детектирачки, тестирачки, инспекциски, 

спасувачки и наставни апарати и 

инструменти; апарати и инструменти за 

спроведување, вклучување, 

трансформирање, акумулирање, 

регулирање или контролирање на 

дистрибуцијата или употребата на 

електичната енергија; апарати и 

инструменти за снимање, пренос, 

репродукција или обработка на звук, слики 

или податоци; снимени и превземачки 
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медиуми, компјутерски софтвер, празни 

дигитални и аналогни медиуми за 

снимање и складирање; механизми за 

апаратите што се активираат со монети 

или жетони; регистар каси, уреди за 

сметање; компјутери и компјутерски 

периферни уреди; костими за нуркање, 

маски за нуркачи, чепови за уши за 

нуркачи; штипки за нос за нуркачи и 

пливачи, ракавици за нуркачи, апарати за 

дишење за подводно пливање; апарати за 

гаснење пожар; а особено очила, рамки за 

очила, кутии и футроли за очила, 

додатоци за очила  

кл. 18  кожа и имитација на кожа; кожа од 

животни; патни и торби за носење; чадори 

за дожд и за сонце; стапови за одење; 

камшици; сарачки производи, ремени, 

јажиња и облека за животни  

кл. 25  облека, обувки, капи  

 

(210) TM  2022/109 (220) 07/02/2022 

(442) 31/05/2022 

(731) ЛЕНСМАК ДООЕЛ ул. Франклин 

Рузвелт бр. 3, 1000, Скопје, MK 

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  

 
(531) 27.05.17;27.05.23 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  научни, истражувачки, навигациски, 

геодетски, фотографски, 

кинематографски, аудиовизуелни, оптички, 

за вагање, мерни, сигнализациски, 

детектирачки, тестирачки, инспекциски, 

спасувачки и наставни апарати и 

инструменти; апарати и инструменти за 

спроведување, вклучување, 

трансформирање, акумулирање, 

регулирање или контролирање на 

дистрибуцијата или употребата на 

електичната енергија; апарати и 

инструменти за снимање, пренос, 

репродукција или обработка на звук, слики 

или податоци; снимени и превземачки 

медиуми, компјутерски софтвер, празни 

дигитални и аналогни медиуми за 

снимање и складирање; механизми за 

апаратите што се активираат со монети 

или жетони; регистар каси, уреди за 

сметање; компјутери и компјутерски 

периферни уреди; костими за нуркање, 

маски за нуркачи, чепови за уши за 

нуркачи; штипки за нос за нуркачи и 

пливачи, ракавици за нуркачи, апарати за 

дишење за подводно пливање; апарати за 

гаснење пожар; а особено очила, рамки за 

очила, кутии и футроли за очила, 

додатоци за очила  

кл. 18  кожа и имитација на кожа; кожа од 

животни; патни и торби за носење; чадори 

за дожд и за сонце; стапови за одење; 

камшици; сарачки производи, ремени, 

јажиња и облека за животни  

кл. 25  облека, обувки, капи  

 

(210) TM  2022/110 (220) 07/02/2022 

(442) 31/05/2022 

(731) VKR Holding A/S Breeltevej 18, 2970 

Hoersholm, DK 

(740) Адвокат Љупка Новеска Андонова 

ул. Максим Горки бр. 13-згр.1 влез 1-4/4, 

1000, Скопје 

(540)  

VELUX 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  машини и машински алати; мотори 

(освен за копнени возила); машински 

спојки и компоненти за пренос (освен за 
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копнени возила); земјоделски средства, 

освен рачно управувани; генератори на 

електрична енергија, мотори; освен за 

копнени возила; пумпи за инсталации за 

греење, мотори за отворање и затворање 

на прозорци; механизми за отворање и 

затворање; контролни механизми за 

машини, мотори; механизми за отворање 

прозорци, електрични; механизми за 

затворање прозорци, електрични; 

механизми за отворање прозорци, 

хидраулични; механизми за затварање 

прозорци, хидраулични; уреди за 

отворање на прозорци (електрични); 

електрични и електронски уреди за 

отворање и затворање врати, прозорци, 

порти, гаражи и слично; линеарни, 

електрични, водоводни, далечински 

управувани и актуатори за синџири, 

дигалки, вентили, сите за употреба при 

отворање и затворање на прозорци, врати, 

порти, гаражи, бариери, ролетни, куполи и 

кровни прозорци за цивилна употреба и за 

употреба во индустријата; делови од сите 

горенаведени стоки (не вклучени во други 

класи)  

кл. 9  апарати и инструменти научни, 

наутички, геодетски, електрични, 

фотографски, кинематографски, оптички, 

вагање, мерење, сигнализација, проверка 

(надзор), за спасување животи и настава, 

акумулатори и кабли; инсталации за 

искористување на сончевата енергија за 

производство на електрична енергија; 

електрични и електронски работни 

инструменти и апарати, вклучително и 

такви инструменти и апарати со 

далечински управувач, за отворање и 

затворање на прозорци; сензори, 

вклучувајќи сензори за дожд, влага, 

температура, ветер и сонце за активирање 

на наведените оперативни инструменти и 

апарати; контролни табли за електронски 

надзор и работа на споменатите апарати и 

инструменти, пневматска, хидраулична, 

електрична и електронска опрема и 

механизми за регулирање, работење и 

контрола на внатрешни и надворешни 

полетни за прозорци, вклучувајќи 

венецијански ролетни, ролетни, жалузини 

и капаци, и за прозорци, вентили за 

вентилација и димни вентили; сензори за 

дожд, ветер, снег, сончева светлина, 

осветленост, осветлување, влажност, 

квалитет на воздух, температура и CO2; 

прекинувачи; прекинувачи, електрични; 

безжични прекинувачи; уреди за домашна 

автоматизација; системи за домашна 

автоматизација; сбфтвер за домашна 

автоматизација; фотоволтаично стакло; 

фотоволтаични панели; фотоволтаични 

ќелии; фотоволтаични модули; 

фотоволтаични соларни модули; 

фотоволтаични инсталации за 

производство на електрична енергија, 

фотоволтаични апарати и инсталации за 

производство на соларна електрична 

енергија; софтвер и апликации за мобилни 

уреди; делови и додатоци (не содржани во 

други класи) за сите наведени стоки  

 

(210) TM  2022/111 (220) 07/02/2022 

(442) 31/05/2022 

(731) Комора на приватно здравство на 

Македонија ул. Црвена Скопска 

Општина бр. 10, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црвена 

(531) 01.15.23;26.01.01 

(551) индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 35  рекламирање, водење на 

работењето, управување со работата, 

канцелариски работи  

кл. 42  наунни и технолошки услуги, 

истражувања и планирања кои се 

однесуваат на истите: услуги за 

индустриски анализи и истражувања, 

проектирање и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер  

кл. 44  медицински услуги; ветеринарни 

услуги; услуги на хигиена и разубавување 

на луѓе  
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ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA 
 

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА  
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ / PASQYRA E APLIKIMEVE PËR 
MARKA TREGTARE SIPAS KUALIFIKIMIT NDËRKOMBËTAR TË MARKAVE 

TREGTARE 
 
(510) код во Меѓународната класафикација на трговски марки (Ниченска) / kodi në kualifikimin 
ndërkombëtar të markave tregtare (Niçe) 
(210) број на пријавата / numri i aplikimit 
 

(510) (210) 

2 MK/T/2021/1355 

3 MK/T/2021/1324 

3 MK/T/2021/1325 

3 MK/T/2021/1326 

3 MK/T/2021/1327 

3 MK/T/2021/1328 

5 MK/T/2021/1329 

5 MK/T/2021/1330 

5 MK/T/2021/1331 

5 MK/T/2021/1332 

5 MK/T/2021/1333 

5 MK/T/2021/1334 

5 MK/T/2021/1365 

5 MK/T/2021/1366 

5 MK/T/2021/1367 

5 MK/T/2021/1368 

5 MK/T/2021/1369 

5 MK/T/2021/1370 

5 MK/T/2021/1371 

5 MK/T/2021/1372 

5 MK/T/2022/0012 

5 MK/T/2022/0015 

5 MK/T/2022/0016 

5 MK/T/2022/0017 

5 MK/T/2022/0044 

5 MK/T/2022/0045 

5 MK/T/2022/0050 

5 MK/T/2022/0066 

5 MK/T/2022/0085 

5 MK/T/2022/0088 

5 MK/T/2022/0089 

5 MK/T/2022/0090 

5 MK/T/2022/0103 

5 MK/T/2022/0104 

7 MK/T/2022/0110 

9 MK/T/2020/0262 

9 MK/T/2022/0003 

9 MK/T/2022/0038 

9 MK/T/2022/0068 

9 MK/T/2022/0069 

9 MK/T/2022/0070 

9 MK/T/2022/0071 

9 MK/T/2022/0072 

9 MK/T/2022/0073 

9 MK/T/2022/0074 

9 MK/T/2022/0075 

9 MK/T/2022/0076 

9 MK/T/2022/0077 

9 MK/T/2022/0078 

9 MK/T/2022/0079 

9 MK/T/2022/0080 

9 MK/T/2022/0081 

9 MK/T/2022/0082 

9 MK/T/2022/0083 

9 MK/T/2022/0105 

9 MK/T/2022/0106 

9 MK/T/2022/0107 

9 MK/T/2022/0108 

9 MK/T/2022/0109 

9 MK/T/2022/0110 

10 MK/T/2021/1373 

11 MK/T/2021/1304 

12 MK/T/2022/0039 

12 MK/T/2022/0040 

12 MK/T/2022/0056 

12 MK/T/2022/0087 

16 MK/T/2021/1373 

17 MK/T/2022/0056 

18 MK/T/2021/1279 

18 MK/T/2021/1280 

18 MK/T/2022/0105 

18 MK/T/2022/0106 

18 MK/T/2022/0107 

18 MK/T/2022/0108 

18 MK/T/2022/0109 

19 MK/T/2022/0059 

19 MK/T/2022/0060 

19 MK/T/2022/0061 

19 MK/T/2022/0062 

19 MK/T/2022/0063 

19 MK/T/2022/0064 

19 MK/T/2022/0065 

20 MK/T/2021/1312 

25 MK/T/2021/1279 

25 MK/T/2021/1280 

25 MK/T/2021/1281 

25 MK/T/2022/0057 

25 MK/T/2022/0092 

25 MK/T/2022/0093 

25 MK/T/2022/0097 
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25 MK/T/2022/0105 

25 MK/T/2022/0106 

25 MK/T/2022/0107 

25 MK/T/2022/0108 

25 MK/T/2022/0109 

28 MK/T/2022/0003 

28 MK/T/2022/0068 

28 MK/T/2022/0069 

28 MK/T/2022/0070 

28 MK/T/2022/0071 

28 MK/T/2022/0072 

28 MK/T/2022/0073 

28 MK/T/2022/0074 

28 MK/T/2022/0075 

28 MK/T/2022/0076 

28 MK/T/2022/0077 

28 MK/T/2022/0078 

28 MK/T/2022/0079 

28 MK/T/2022/0080 

28 MK/T/2022/0081 

28 MK/T/2022/0082 

28 MK/T/2022/0083 

29 MK/T/2021/1342 

29 MK/T/2021/1343 

29 MK/T/2022/0041 

29 MK/T/2022/0053 

30 MK/T/2021/1312 

30 MK/T/2021/1342 

30 MK/T/2021/1343 

30 MK/T/2022/0030 

30 MK/T/2022/0032 

30 MK/T/2022/0042 

30 MK/T/2022/0043 

30 MK/T/2022/0053 

30 MK/T/2022/0067 

30 MK/T/2022/0084 

30 MK/T/2022/0098 

32 MK/T/2021/1342 

32 MK/T/2021/1343 

32 MK/T/2022/0030 

32 MK/T/2022/0037 

33 MK/T/2021/1220 

33 MK/T/2021/1221 

34 MK/T/2022/0014 

34 MK/T/2022/0058 

35 MK/T/2021/1279 

35 MK/T/2021/1280 

35 MK/T/2021/1281 

35 MK/T/2021/1304 

35 MK/T/2021/1312 

35 MK/T/2021/1324 

35 MK/T/2021/1325 

35 MK/T/2021/1326 

35 MK/T/2021/1327 

35 MK/T/2021/1328 

35 MK/T/2021/1333 

35 MK/T/2021/1374 

35 MK/T/2022/0003 

35 MK/T/2022/0018 

35 MK/T/2022/0032 

35 MK/T/2022/0041 

35 MK/T/2022/0047 

35 MK/T/2022/0053 

35 MK/T/2022/0067 

35 MK/T/2022/0084 

35 MK/T/2022/0087 

35 MK/T/2022/0111 

36 MK/T/2021/1313 

36 MK/T/2021/1314 

36 MK/T/2022/0003 

36 MK/T/2022/0018 

36 MK/T/2022/0046 

36 MK/T/2022/0047 

36 MK/T/2022/0087 

38 MK/T/2021/1321 

38 MK/T/2022/0003 

38 MK/T/2022/0057 

38 MK/T/2022/0097 

39 MK/T/2021/1304 

39 MK/T/2021/1349 

39 MK/T/2022/0018 

39 MK/T/2022/0032 

39 MK/T/2022/0047 

39 MK/T/2022/0087 

41 MK/T/2021/1321 

41 MK/T/2022/0003 

41 MK/T/2022/0057 

41 MK/T/2022/0068 

41 MK/T/2022/0069 

41 MK/T/2022/0070 

41 MK/T/2022/0071 

41 MK/T/2022/0072 

41 MK/T/2022/0073 

41 MK/T/2022/0074 

41 MK/T/2022/0075 

41 MK/T/2022/0076 

41 MK/T/2022/0077 

41 MK/T/2022/0078 

41 MK/T/2022/0079 

41 MK/T/2022/0080 

41 MK/T/2022/0081 

41 MK/T/2022/0082 

41 MK/T/2022/0083 

41 MK/T/2022/0097 

42 MK/T/2021/1373 

42 MK/T/2021/1374 

42 MK/T/2022/0003 

42 MK/T/2022/0111 

43 MK/T/2021/1312 

43 MK/T/2021/1349 

43 MK/T/2022/0018 

43 MK/T/2022/0030 

43 MK/T/2022/0047 

43 MK/T/2022/0067 

43 MK/T/2022/0095 

44 MK/T/2021/1374 

44 MK/T/2022/0111 

45 MK/T/2022/0003 
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ /    
PASQYRA SIPAS BARTËSVE TË APLIKIMEVE TË MARKAVE TREGTARE 

 
 

(731) носител на правото на трговски марка / Pronari i të drejtës së markës tregtare 
(210) број на трговската марка / numri i markës tregtare 

 

(731) (210) 

Amgen Inc. MK/T/2022/0066 

Apple Inc. MK/T/2020/0262 

BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PUBLIC LIMITED COMPANY MK/T/2022/0059 

BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PUBLIC LIMITED COMPANY MK/T/2022/0060 

BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PUBLIC LIMITED COMPANY MK/T/2022/0061 

BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PUBLIC LIMITED COMPANY MK/T/2022/0062 

BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PUBLIC LIMITED COMPANY MK/T/2022/0063 

BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PUBLIC LIMITED COMPANY MK/T/2022/0064 

BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PUBLIC LIMITED COMPANY MK/T/2022/0065 

Boehringer Ingelheim International GmbH MK/T/2022/0085 

Boehringer Ingelheim International GmbH MK/T/2022/0088 

Derayah Financial Company MK/T/2022/0046 

Domino’s IP Holder LLC MK/T/2022/0067 

European Refreshments Unlimited Company MK/T/2022/0037 

FCA US LLC, a limited liability company organized and existing under the laws of the 

State of Delaware MK/T/2022/0039 

FCA US LLC, a limited liability company organized and existing under the laws of the 

State of Delaware MK/T/2022/0040 

GOLDCAR SPAIN, S.L.U. MK/T/2022/0087 

Glaxo Group Limited MK/T/2022/0089 

Glaxo Group Limited MK/T/2022/0090 

Hemofarm  A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac MK/T/2022/0015 

Hemofarm  A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac MK/T/2022/0016 

Hemofarm  A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac MK/T/2022/0017 

MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD. MK/T/2022/0038 

Meta Platforms, Inc MK/T/2022/0003 

Pfizer Inc. MK/T/2022/0044 

Pfizer Inc. MK/T/2022/0045 

Pfizer Inc. MK/T/2022/0050 

Philip Morris Products S.A. MK/T/2022/0014 

Philip Morris Products S.A. MK/T/2022/0058 

REMEDINA S.A. MK/T/2022/0012 

Riot Games, Inc (a Delaware corporation) MK/T/2022/0097 

Riot Games, Inc. (a Delaware corporation) MK/T/2022/0057 

SAILUN GROUP CO., LTD. MK/T/2022/0056 
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SILVANOLS, SIA MK/T/2022/0103 

SILVANOLS, SIA MK/T/2022/0104 

SÜTAŞ SÜT ÜRÜNLERIİ ANONIİM ŞİRKETİI MK/T/2021/1342 

SÜTAŞ SÜT ÜRÜNLERIİ ANONIİM ŞİRKETİI MK/T/2021/1343 

The Coca-Cola Company MK/T/2022/0098 

Unilever IP Holdings B.V. MK/T/2022/0042 

Unilever IP Holdings B.V. MK/T/2022/0043 

VASILOPOULOS GEORGIOS MK/T/2022/0092 

VASILOPOULOS GEORGIOS MK/T/2022/0093 

VKR Holding A/S MK/T/2022/0110 

Агенција за електронски комуникации MK/T/2021/1321 

Алкалоид АД Скопје MK/T/2021/1324 

Алкалоид АД Скопје MK/T/2021/1325 

Алкалоид АД Скопје MK/T/2021/1326 

Алкалоид АД Скопје MK/T/2021/1327 

Алкалоид АД Скопје MK/T/2021/1328 

Алкалоид АД Скопје MK/T/2021/1329 

Алкалоид АД Скопје MK/T/2021/1330 

Алкалоид АД Скопје MK/T/2021/1331 

Алкалоид АД Скопје MK/T/2021/1332 

Алкалоид АД Скопје MK/T/2021/1333 

Алкалоид АД Скопје MK/T/2021/1334 

Алкалоид АД Скопје MK/T/2021/1365 

Алкалоид АД Скопје MK/T/2021/1366 

Алкалоид АД Скопје MK/T/2021/1367 

Алкалоид АД Скопје MK/T/2021/1368 

Алкалоид АД Скопје MK/T/2021/1369 

Алкалоид АД Скопје MK/T/2021/1370 

Алкалоид АД Скопје MK/T/2021/1371 

Алкалоид АД Скопје MK/T/2021/1372 

Беким Сулејмани / Bekim Sulejmani MK/T/2022/0032 

Друштво за приредување игри на среќа Државна видеолотарија на Република 

Македонија -Касинос Аустриа ДОО Скопје MK/T/2021/1313 

Друштво за приредување игри на среќа Државна видеолотарија на Република 

Македонија -Касинос Аустриа ДОО Скопје MK/T/2021/1314 

Друштво за производство трговија и услуги МЕНГА ГРОУП ДООЕЛ експорт-

импорт Скопје MK/T/2022/0030 

Друштво за производство, угостителство, трговија и услуги КЛАУД 9 ДООЕЛ 

увоз-извоз Кичево MK/T/2022/0095 

Друштво за современи технологии М.ХЕЛТХ ГРОУП ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО 

Скопје MK/T/2021/1374 

Друштво за трговија и услуги ЕВРО ГЕЈМС ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ Скопје MK/T/2022/0068 

Друштво за трговија и услуги ЕВРО ГЕЈМС ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ Скопје MK/T/2022/0069 
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Друштво за трговија и услуги ЕВРО ГЕЈМС ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ Скопје MK/T/2022/0070 

Друштво за трговија и услуги ЕВРО ГЕЈМС ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ Скопје MK/T/2022/0071 

Друштво за трговија и услуги ЕВРО ГЕЈМС ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ Скопје MK/T/2022/0072 

Друштво за трговија и услуги ЕВРО ГЕЈМС ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ Скопје MK/T/2022/0073 

Друштво за трговија и услуги ЕВРО ГЕЈМС ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ Скопје MK/T/2022/0074 

Друштво за трговија и услуги ЕВРО ГЕЈМС ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ Скопје MK/T/2022/0075 

Друштво за трговија и услуги ЕВРО ГЕЈМС ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ Скопје MK/T/2022/0076 

Друштво за трговија и услуги ЕВРО ГЕЈМС ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ Скопје MK/T/2022/0077 

Друштво за трговија и услуги ЕВРО ГЕЈМС ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ Скопје MK/T/2022/0078 

Друштво за трговија и услуги ЕВРО ГЕЈМС ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ Скопје MK/T/2022/0079 

Друштво за трговија и услуги ЕВРО ГЕЈМС ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ Скопје MK/T/2022/0080 

Друштво за трговија и услуги ЕВРО ГЕЈМС ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ Скопје MK/T/2022/0081 

Друштво за трговија и услуги ЕВРО ГЕЈМС ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ Скопје MK/T/2022/0082 

Друштво за трговија и услуги ЕВРО ГЕЈМС ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ Скопје MK/T/2022/0083 

Друштво за трговија на големо и мало АГРОТЕХНА Атанас и др. ДОО Скопје MK/T/2021/1304 

Друштво за трговија услуги и производство ЛОКОДО ХИТ ДООЕЛ експорт-

импорт Скопје MK/T/2021/1279 

Друштво за трговија услуги и производство ЛОКОДО ХИТ ДООЕЛ експорт-

импорт Скопје MK/T/2021/1280 

Друштво за трговија услуги и производство ЛОКОДО ХИТ ДООЕЛ експорт-

импорт Скопје MK/T/2021/1281 

Друштво за туризам, трговија и услуги ФИБУЛА ЕР ТРАВЕЛ ДООЕЛ експорт-

импорт Скопје MK/T/2021/1349 

Друштво за услуги ФУТУРЕ ИННОВАТИОНС ДООЕЛ Скопје MK/T/2021/1373 

Елсид Сејфулахи MK/T/2021/1312 

КАМ ИМОБИЛЕН ДООЕЛ Скопје MK/T/2022/0018 

КАМ ИМОБИЛИЕН ДООЕЛ Скопје MK/T/2022/0047 

Комора на приватно здравство на Македонија MK/T/2022/0111 

ЛЕНСМАК ДООЕЛ MK/T/2022/0105 

ЛЕНСМАК ДООЕЛ MK/T/2022/0106 

ЛЕНСМАК ДООЕЛ MK/T/2022/0107 

ЛЕНСМАК ДООЕЛ MK/T/2022/0108 

ЛЕНСМАК ДООЕЛ MK/T/2022/0109 

МАКПРОГРЕС ДОО MK/T/2022/0084 

Маријана Андриќ Марјановиќ; Marijana Andrić Marijanović MK/T/2021/1220 

Маријана Андриќ Марјановиќ; Marijana Andrić Marijanović MK/T/2021/1221 

Перфецтос Принтинг Инк Гроуп Лтд, Перфецтос Миллс MK/T/2021/1355 

СИЗ - ЛКА Куманово MK/T/2022/0053 

ЦЕРМАТ ДОО MK/T/2022/0041 
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РЕШЕНИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ / 

VENDIMET PЁR MARKAT TREGTARE 
Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на 

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

индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки. / Në 

përputhje me nenin 203 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 

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

dhënat për të drejtat e pranuara të markave tregtare. 

 

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60) / Të dhënat 

shënohen me kodet e markave tregtare INID* (standart WIPO ST. 60): 

 

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

(151) Дата на регистрирање / Data e regjistrimit 

(181) Дата на важење (очекувано) / Data e vlefshmërisë (e pritur) 

(186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано) / Data e skadimit të vazhdueshmërisë (e pritur) 

(210) Број на пријавата / Numri i aplikimit 

(220) Дата на поднесување / Data e depozitimit 

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

(300) Право на првенство: дата, држава, број / E drejta e pioritetit: Data, shteti, numri 

(450) Дата на објавување / Data e publikimit 

(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список 

на производите и услугите / Numrat e klasave sipas kualifikimit ndërkombëtar të produkteve dhe shërbimeve 

(Niçe) dhe lista e produkteve dhe shërbimeve 

(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод / Pamja e markës tregtare, përshkrimi dhe përkthimi 

(551) Ознака за пријава на колективена трговска марка / Shenja për aplikimin e markës tregtare kolektive 

(560) Ознака за тродимензионалена трговска марка / Simboli për markën tregtare tredimenzionale 

(580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот 

(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои /Theksimi i ngjyrave, respektivisht kombinimi i 

ngjyrave 

(732) Носител на правото / Bartësi i së drejtës 

(740) Застапник / Përfaqësues juridik 

(770) Име и адреса на претходниот носител / Emri dhe adresa e bartësit të mëparshëm 

(791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата / Emri dhe adresa e marrësit të licencuarit 

 

 

 

________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа 
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(111)  30863  (151)  20/05/2022 

(210)  TM  2015/226 (220)  23/02/2015 

(181)  23/02/2025 

(450)  31/05/2022 

(732)   СПОРТ ИНН ДООЕЛ Скопје 

ул.Истарска бр.33/1-1 Скопје, Центар, 

MK 

(740)  МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ 

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црна и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 28  статични велосипеди за вежбање, 

апарати за бодибилдинг, апарати за 

вежбање  

кл. 41  фитнес и бодибилдинг клуб, 

спортска вежбалница, организирање 

спортски натпревари, изнајмување 

спортска опрема, спортска обука  

 

(111)  30767  (151)  13/05/2022 

(210)  TM  2015/1150 (220)  11/11/2015 

(181)  11/11/2025 

(450)  31/05/2022 

(732)  Allergan Holdings France SAS Tour 

CBX 1 passerelle des Reflets 92400 

Courbevoie, FR 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

JUVEDERM 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за третман 

на глаберални линии, брчки на лице, 

асиметрии и дефекти и состојби на 

човечка кожа, сите за продажба и пласман 

само на лиценцирани лекари, хирурзи и 

здравствени работници  

 

(111)  30778  (151)  19/05/2022 

(210)  TM  2019/197 (220)  12/02/2019 

(181)  12/02/2029 

(450)  31/05/2022 

(732)  MEDOCHEMIE Ltd. 

Constantinoupoulos street 1-10, P.O. Box 

1409, Limassol, CY 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. 

Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

Azeptil 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстанции 

што се користат во медицината, храна за 

бебиња, фластери, материјали за завои, 

материјали за пломбирање заби и 

забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(111)  30866  (151)  26/05/2022 

(210)  TM  2020/141 (220)  20/02/2020 

(181)  20/02/2030 

(450)  31/05/2022 

(732)  Друштво за консалтинг и 

сметководство ПРО КОНСИЛИО ДООЕЛ 

Скопје ул. Миле Поп Јорданов бр. 70/21, 

Скопје, MK 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. 

Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, жолта, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи  
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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 

општествени услуги што ги даваат трети 

лица за задоволување на потребите на 

поединците  

 

(111)  30775  (151)  19/05/2022 

(210)  TM  2020/438 (220)  27/05/2020 

(181)  27/05/2030 

(450)  31/05/2022 

(732)  Калина Тодоровска ул.Васил 

Ѓоргов  бр. 33А/32, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  зелена, жолта, златна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање, водење на 

работење, услуги на продажба на мало на 

козметика  

кл. 44  козметички салон, фризерски 

салон, хигиенска нега и убавина на луѓето, 

услуги на висажист (шминкање), 

маникирање на нокти, солариум спа 

третман  

 

(111)  30754  (151)  19/05/2022 

(210)  TM  2020/761 (220)  25/08/2020 

(181)  25/08/2030 

(450)  31/05/2022 

(732)  MAGINUS doo Kneza  Višeslava 3, 

11030, Beograd, RS 

(740)  ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  сина, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  влажни козметички марамици; 

влажни марамици импрегнирани со 

средства за чистење; влажни тоалетни 

марамици натопени со детергент за 

перење садови; влажни тоалетни 

марамици натопени со детерген за 

чистење; влажни или импрегнирани 

јастучиња, убриси или марамици; женски 

хигиенски марамици за чистење; 

козметички крпчиња или марамици 

натопени со средства за чистење кожа; 

марамици за бебиња натопени со 

препарати за чистење; марамици за 

еднократна употреба натопени со 

средства за чистење лице; марамици за 

еднократна употреба натопени со 

хемикалии или со средства за чистење за 

индустриска или комерцијална употреба; 

марамици за еднократна употреба 

натопени со хемикалии или со средства за 

чистење за лична хигиена; марамици 

натопени со козметички средства; 

марамици натопени со козметички 

лосиони; платнени марамици 

импрегнирани со средства за чистење 

кожа; крпчиња за бришење наочари 

импрегнирани со детергент; крпчиња за 

бришење наочари натопени со детерген; 

крпчиња натопени со детергент за 

чистење наочари; крпчиња натопени со 

препарати за чистење; натопени крпчиња 

за бришење прашина; натопени крпчиња 

за полирање; натопени крпчиња за 
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чистење; натопени крпчиња за чистење, 

бришење прашина или плирање  

кл. 5  дезинфекциски марамици за 

еднократна употреба; марамици за 

дезинфекција; марамици и убриси 

натопени со фармацевтски лосиони и 

креми; марамици натопени со 

антибактериски препарати; марамици 

натопени со фармацевтски лосиони  

кл. 22  вреќи за перење на платена 

облека; вреќи за прљави алишта; вреќи од 

полиуретанска смола за прљави алишта; 

вреќи од ткаенини за алишта; мрежести 

вреќички за прљави алишта; платнени 

вреќи за алишта  

 

(111)  30739  (151)  19/05/2022 

(210)  TM  2020/1103 (220)  17/11/2020 

(181)  17/11/2030 

(450)  31/05/2022 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги КРИСТАЛ КОМПАНИ 

ДОО експорт-импорт ул. Кочо Зози бр. 

87, Гостивар, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, кафена, жолта, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  топли напитоци, топол напиток од 

прав од растение, салеп  

кл. 35  рекламирање, услуги на увоз-извоз 

и трговија на големо и мало со топли 

напитоци, топол напиток од прав од 

растение, салеп  

 

(111)  30777  (151)  19/05/2022 

(210)  TM  2021/199 (220)  16/02/2021 

(181)  16/02/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  Угриноска Снежана ул. Кузман 

Јосифоски бр. 33, Струга, MK 

(740)  АДВОКАТСКО ДРУШТВО ГОЏО. 

КИЧЕЕЦ И НОВАКОВСКИ Бул. 

Македонски просветители 8, 6000, Охрид 

(540)  

 

(591)  златна, кафена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  пици  

кл. 43  ресторани  

 

(111)  30774  (151)  19/05/2022 

(210)  TM  2021/207 (220)  02/03/2021 

(181)  02/03/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  ДТ СТОКОМАК ДОО ул. 852 бр. 62, 

зграда 30 кат 2, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000, 

Скопје 

(540)  
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(591)  црна, сина, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 8  лажици, вилушки, ножеви за лупење  

кл. 11  опрема за бањи, апарати за 

осветлување, апарати за домаќинство  

кл. 20  мебел, додатоци за мебел, древни 

украси  

кл. 21  тави, тенџериња, кујнски садови, 

кујнски прибор, чаши, тегли, шишиња, 

бокали, лажици за сладолед, четки за 

миење на садови, готварски шприцови за 

декорација, калапи за колачиња, комплети 

за зачини, кофи, чинии, садови за храна, 

штипки за сушење на алишта  

кл. 27  теписи, декорации  

кл. 35  услуги на малопродажба на стоки  

 

(111)  30784  (151)  19/05/2022 

(210)  TM  2021/235 (220)  05/03/2021 

(181)  05/03/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  Друштво за производство на 

мелнички, пекарски и слаткарски 

проиводи, промет на големо и мало и 

увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје 

бул.„Македонско-косовска бригада“ 

бр.44, 1000, Скопје, MK 

(740)  Леонид Трпеноски, адвокат ул. 

Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  виолетова, сина, жолта, бела, 

зелена, црвена, црна, кафена, 

портокалова, сива, окер 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

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

кл. 35  малопродажба и големопродажба 

на леб  

кл. 41  забава; разонода [забава]  

 

(111)  30763  (151)  19/05/2022 

(210)  TM  2021/250 (220)  09/03/2021 

(181)  09/03/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  Арсова Илина ул. Периша 

Савелиќ бр. 5, 1000, Скопје, MK 

(740)  ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 

28/2-8, 1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  филмови, експозиционирани;

 кинематографски филмови, 

експозиционирани; анимирани цртани 

филмови; мемориски картички за машини 

за видеоигри; компакт дискови (аудио-

видео); кертриџи со видео игри; видео 

касети  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности  

 

(111)  30747  (151)  19/05/2022 

(210)  TM  2021/268 (220)  15/03/2021 

(181)  15/03/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  Shanghai Spacecom Satellite 

Technology Ltd. Room 502-2 Block 6, No. 

1158 Jiuting Zhongxin Road, Jiuting 
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Town, Songjiang District, Shanghai, 

201612, CN 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

AMBANDHA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  пренесувачи на електронски сигнали; 

радио; антени; навигациски инструменти; 

модеми; навигациски апарат за возила 

[внатрешни компјутери]; сателитски 

навигациски апарат; транспондери; видео 

телефони; компјутерски програми, за 

преземање  

кл. 38  пренос на телеграми; услуги за 

новински агенции; безжично емитување; 

емитување на кабелска телевизија; 

испраќање порака; комуникации преку 

мобилни телефони; комуникации преку 

компјутерски терминали; компјутерски 

помагала за пренесување на пораки и 

слики; пренос на електронска пошта; 

пренос на факсимил; обезбедување 

информации од областа на 

телекомуникациите; изнајмување на 

апарати за испраќање пораки; 

изнајмување модеми; изнајмување на 

телекомуникациска опрема; сателитски 

пренос; услуги за електронски билтени 

[телекомуникациски услуги]; обезбедување 

телекомуникациски врски со глобална 

компјутерска мрежа; телекомуникациски 

усмерувања и разводни услуги; 

телеконференциски услуги; обезбедување 

пристап на корисникот до глобални 

компјутерски мрежи; изнајмување на 

време за пристап во глобални 

компјутерски мрежи; обезбедување 

телекомуникациски канали за телешопинг 

услуги; обезбедување на соби (chatrooms) 

за разговор во интернет; обезбедување 

пристап до бази на податоци; услуги за 

говорна пошта; пренос на честитки преку 

Интернет; пренос на дигитални датотеки; 

услуги за видео конференција; 

обезбедување на форуми преку Интернет; 

проследување на податоци; радио 

комуникации; пренос на видео по барање; 

пренос на подкасти  

кл. 42  истражување во областа на 

телекомуникациската технологија; 

компјутерско програмирање; дизајн на 

компјутерски софтвер; ажурирање на 

компјутерски софтвер; софтвер како 

услуга [ЅааЅ]; електронско чување на 

податоци; компјутерски облак; услуги за 

шифрирање на податоци; платформа како 

услуга [РааЅ]; развој на компјутерски 

платформи  

 

(111)  30748  (151)  19/05/2022 

(210)  TM  2021/269 (220)  15/03/2021 

(181)  15/03/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  Shanghai Spacecom Satellite 

Technology Ltd. Room 502-2 Block 6, No. 

1158 Jiuting Zhongxin Road, Jiuting 

Town, Songjiang District, Shanghai, 

201612, CN 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  пренесувачи на електронски сигнали; 

радио; антени; навигациски инструменти; 

модеми; навигациски апарат за возила 
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[внатрешни компјутери]; сателитски 

навигациски апарат; транспондери; видео 

телефони; компјутерски програми, за 

преземање  

кл. 38  пренос на телеграми; услуги за 

новински агенции; безжично 

емитување;емитување на 

кабелскателевизија; испраќање порака; 

комуникации преку мобилни телефони; 

комуникации преку компјутерски 

терминали; компјутерски помагала за 

пренесување на пораки и слики; пренос на 

електронска пошта; пренос на факсимил; 

обезбедување информации од областа на 

телекомуникациите; изнајмување на 

апарати за испраќање пораки; 

изнајмување модеми; изнајмување на 

телекомуникациска опрема; сателитски 

пренос; услуги за електронски билтени 

[телекомуникациски услуги]; обезбедување 

телекомуникациски врски со глобална 

компјутерска мрежа; телекомуникациски 

усмерувања и разводни услуги; 

телеконференциски услуги; обезбедување 

пристап на корисникот до глобални 

компјутерски мрежи; изнајмување на 

време за пристап во глобални 

компјутерски мрежи; обезбедување 

телекомуникациски канали за телешопинг 

услуги; обезбедување на соби (chatrooms) 

за разговор во интернет; обезбедување 

пристап до бази на податоци; услуги за 

говорна пошта; пренос на честитки преку 

Интернет; пренос на дигитални датотеки; 

услуги за видео конференција; 

обезбедување на форуми преку Интернет; 

проследување на податоци; радио 

комуникации; пренос на видео по барање; 

пренос на подкасти  

кл. 42  истражување во областа на 

телекомуникациската технологија; 

компјутерско програмирање; дизајн на 

компјутерски софтвер; ажурирање на 

компјутерски софтвер; софтвер како 

услуга [ЅааЅ]; електронско чување на 

податоци; компјутерски облак; услуги за 

шифрирање на податоци; платформа како 

услуга [РааЅ]; развој на компјутерски 

платформи  

 

(111)  30749  (151)  19/05/2022 

(210)  TM  2021/270 (220)  15/03/2021 

(181)  15/03/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  Х & H ШОЕС ГРОУП ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Азем Хајдари бр. 66, Чаир, 

Скопје, MK 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 10  ортопедски производи  

кл. 25  облека, обувки и капи, сите видови 

обувки, обични и медицински кломпи, 

обични и медицински влечки  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо на облека, обувки и капи, сите 

видови обувки, обични и медицински 

кломпи, обични и медицински влечки  

 

(111)  30750  (151)  19/05/2022 

(210)  TM  2021/271 (220)  15/03/2021 

(181)  15/03/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  Х & H ШОЕС ГРОУП ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Азем Хајдари бр. 66, Чаир, 

1000, Скопје, MK 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 10  ортопедски производи  

кл. 25  облека, обувки и капи, сите видови 

обувки, обични и медицински кломпи, 

обични и медицински влечки  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо на облека, обувки и капи, сите 

видови обувки, обични и медицински 

кломпи, обични и медицински влечки  

 

(111)  30738  (151)  19/05/2022 

(210)  TM  2021/282 (220)  18/03/2021 

(181)  18/03/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  CELLTRION, INC. 23, Academy-ro, 

Yeonsu-gu, Incheon, KR 

(740)  Адвокатско друштво Јоанидис ул. 

Донбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

Јуфлима 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за 

лекување од автоимуни болести  

 

(111)  30760  (151)  19/05/2022 

(210)  TM  2021/312 (220)  24/03/2021 

(181)  24/03/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  MERITAS Inc. 800 Hennepin Ave., 

Ste. 600 Minneapolis, Minnesota 55403, 

US 

(740)  Адвокатско друштво АПОСТОЛСКА, 

АЛЕКСАНДРОВСКИ И ПАРТНЕРИ Скопје 

ул. Наум Наумовски Борче бр. 40/кат5-

локал 10, 1000, Скопје 

(540)  

MERITAS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  промоција со препорака за услуги 

на адвокатски фирми кои се вклучени во 

областа на комерцијалното право  

кл. 42  обезбедување на професионалната 

размена на информации за правни услуги 

и за локалната и глобалната пракса, и за 

развој на правото  

 

(111)  30793  (151)  19/05/2022 

(210)  TM  2021/324 (220)  29/03/2021 

(181)  29/03/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  Друштво за услуги и трговија 

ЕНДОМАК ДЕНТАЛ ГРУП - ЕДГ ДООЕЛ 

Струмица 

ул. Младинска бр. 277, Струмица, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 44  забарство (орална хирургија, 

ендодонција, протетика, ортодонција, 

детска стоматологија, естетска 

стоматологија, парадонтологија, 

имплантологија); здравствена заштита; 

изнајмување медицинска опрема; 

медицинска помош; терапевтски услуги; 

здравствени центри; услуги за советување 

за здравјето; пластична хирургија; 

ортодонтски услуги  

 

(111)  30794  (151)  19/05/2022 

(210)  TM  2021/325 (220)  29/03/2021 

(181)  29/03/2031 
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(450)  31/05/2022 

(732)  Друштво за услуги и трговија 

ЕНДОМАК ДЕНТАЛ ГРУП - ЕДГ ДООЕЛ 

Струмица 

ул. Младинска бр. 277, Струмица, MK 

(540)  

ЗДРАВИ ЗАБИ, ЗА ЗДРАВ 

ЖИВОТЕН СТИЛ 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање;компјутерско 

рекламирање преку интернет;телевизико 

рекпамирање;маркетинг студии;маркетинг 

истражување; советување за бизнис 

работење и организација  

кл. 44  забарство (орална хирургија, 

ендодонција, протетика, ортодонција, 

детска стоматологија, естетска 

стоматологија, парадонтологија, 

имплантологија); услуги за советување за 

здравјето; здравствена заштита; 

медицинска помош  

 

(111)  30808  (151)  19/05/2022 

(210)  TM  2021/326 (220)  29/03/2021 

(181)  29/03/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  Друштво за услуги и трговија 

ЕНДОМАК ДЕНТАЛ ГРУП - ЕДГ ДООЕЛ 

Струмица 

ул. Младинска бр. 277, Струмица, MK 

(540)  

ЗДРАВИ ЗАБИ, ЗДРАВ 

ЖИВОТ 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање;компјутерско 

рекламирање преку интернет;телевизико 

рекпамирање;маркетинг студии;маркетинг 

истражување; советување за бизнис 

работење и организација  

кл. 44  забарство (орална хирургија, 

ендодонција, протетика, ортодонција, 

детска стоматологија, естетска 

стоматологија, парадонтологија, 

имплантологија); услуги за советување за 

здравјето; здравствена заштита; 

медицинска помош  

 

(111)  30809  (151)  19/05/2022 

(210)  TM  2021/327 (220)  29/03/2021 

(181)  29/03/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  Друштво за услуги и трговија 

ЕНДОМАК ДЕНТАЛ ГРУП - ЕДГ ДООЕЛ 

Струмица 

ул. Младинска бр. 277, Струмица, MK 

(540)  

ЗДРАВИ ЗАБИ, ЗА ЗДРАВ 

ЖИВОТ 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање;компјутерско 

рекламирање преку интернет;телевизико 

рекпамирање;маркетинг студии;маркетинг 

истражување; советување за бизнис 

работење и организација  

кл. 44  забарство (орална хирургија, 

ендодонција, протетика, ортодонција, 

детска стоматологија, естетска 

стоматологија, парадонтологија, 

имплантологија); услуги за советување за 

здравјето; здравствена заштита; 

медицинска помош  

 

(111)  30779  (151)  19/05/2022 

(210)  TM  2021/328 (220)  29/03/2021 

(181)  29/03/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  MEDOCHEMIE Ltd. 

Constantinoupoulos street 1-10, P.O. Box 

1409, Limassol, CY 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. 

Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 
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(540)  

MEDAXONE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски оупстанции 

што се користат во медицината, храна за 

бебиња, фластери, материјали за завои, 

материјали за пломбирање заби и 

забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(111)  30780  (151)  19/05/2022 

(210)  TM  2021/329 (220)  29/03/2021 

(181)  29/03/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  MEDOCHEMIE Ltd. 

Constantinoupoulos street 1-10, P.O. Box 

1409, Limassol, CY 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. 

Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

AKLONIL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстанции 

што се користат во медицината, храна за 

бебиња, фластери, материјали за завои, 

материјали за пломбирање заби и 

забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(111)  30781  (151)  19/05/2022 

(210)  TM  2021/330 (220)  29/03/2021 

(181)  29/03/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  REMEDICA Ltd. Limassol, Cyprus, 

Aharnon St. Industrial Estate 3508 

Limassol, CY 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. 

Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

KAPETRAL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстанции 

што се користат во медицината, храна за 

бебиња, фластери, материјали за завои, 

материјали за пломбирање заби и 

забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(111)  30765  (151)  19/05/2022 

(210)  TM  2021/337 (220)  30/03/2021 

(181)  30/03/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & 

FOOD CO. LTD. no. 16, WEN SHA ROAD 

FOSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, 

CN 

(740)  ПАНДОРКА  КИМОВА, адвокат 

ул.Васил Главинов бр.3/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 

(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 
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производи; масла и масти за јадење  

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

ориз; тапиока и саго; брашно и производи 

од жита; леб, производи од тесто и слатки; 

сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец, 

прашок за печење; сол; сенф; оцет, сосови 

(како мирудии); мирудии; мраз  

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пива)  

 

(111)  30766  (151)  19/05/2022 

(210)  TM  2021/338 (220)  30/03/2021 

(181)  30/03/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  CHINA UNIONPAY CO. LTD No.498 

Guoshoujing Road, Pudong, Shanghai, 

China 201203, CN 

(740)  ПАНДОРКА  КИМОВА, адвокат 

ул.Васил Главинов бр.3/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

UPI 

(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 и репродукција на звук 

или слика; магнетски носачи на податоци, 

дискови за снимање; компакт-дискови, двд 

и други дигитални медиуми за снимање; 

механизми за апаратура што работи на 

монети; регистар каси, машини за 

сметање и опрема за обработка на 

податоци и компјутери; компјутерски 

софтвер; апарати за гаснење пожар  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижности  

 

(111)  30771  (151)  19/05/2022 

(210)  TM  2021/339 (220)  30/03/2021 

(181)  30/03/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & 

FOOD CO. LTD. no. 16, WEN SHA ROAD 

FOSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, 

CN 

(740)  ПАНДОРКА  КИМОВА, адвокат 

ул.Васил Главинов бр.3/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

SIGNATURE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки;конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук; желе, 

џемови, компоти;јајца;млеко и млечни 

производи;масла и масти за јадење  

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

ориз; тапиока и саго; брашно и производи 

од жита; леб, производи од тесто и слатки; 

сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец, 

прашок за печење; сол; сенф; оцет, сосови 

(како мирудии); мирудии; мраз  

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пива)  

 

(111)  30772  (151)  19/05/2022 

(210)  TM  2021/340 (220)  30/03/2021 

(181)  30/03/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & 

FOOD CO. LTD. no. 16, WEN SHA ROAD 

FOSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, 

CN 

(740)  ПАНДОРКА  КИМОВА, адвокат ул. 

Васил Главинов бр .3/1-1, 1000, Скопје 

(540)  
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки; конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук; желе, 

џемови, компоти; јајца; млеко и млечни 

производи; масла и масти за јадење  

кл. 30  кафе, чај, какао и замена за 

кафе;ориз;тапиока и саго;брашно и 

производи од жита;леб, производи од 

тесто и слатки; сладолед; шеќер, мед, 

меласа; квасец, прашок за печење; сол; 

сенф; оцет, сосови (како мирудии); 

мирудии; мраз  

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пива)  

 

(111)  30773  (151)  19/05/2022 

(210)  TM  2021/341 (220)  30/03/2021 

(181)  30/03/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & 

FOOD CO. LTD. no. 16, WEN SHA ROAD 

FOSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, 

CN 

(740)  ПАНДОРКА  КИМОВА, адвокат 

ул.Васил Главинов бр.3/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки; конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук; желе, 

џемови, компоти; јајца; млеко и млечни 

производи; масла и масти за јадење  

кл. 30  кафе, чај, какао и замена за 

кафе;ориз;тапиока и саго; брашно и 

производи од жита; леб, производи од 

тесто и слатки; сладолед; шеќер, мед, 

меласа; квасец, прашок за печење; сол; 

сенф; оцет, сосови (како мирудии); 

мирудии; мраз  

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пива)  

 

(111)  30799  (151)  18/05/2022 

(210)  TM  2021/482 (220)  29/04/2021 

(181)  29/04/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  Никола Талев and Стефан Талев 

ул. Копачка бр. 6, Скопје, MK and ул. 

Копачка бр. 6, Скопје, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  златна, зелена, светлоцрвена, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  услуги на клубови (забава или 

образование), услуги на дискотеки, ноќни 

клубови  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци, служење храна и пијалаци, 

летувалишта, хотели, мотели, пансиони, 

ресторани, ресторани со 

самопослужување, услуги во вашоку 

ресторан, привремено сместување, бироа 

за сместување (хотели и агенции), бифеа 
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(снек-барови), кафетерии (експрес 

ресторани), сместување (изнајмување за 

времено сместување), резервирање 

хотели, резервирање за сместувања, 

рецепциски услуги за привремено 

сместување (управување со 

пристигнувања и заминувања), услуги во 

барови, пансиони и интернати, услуги на 

камповите за летување, изнајмување 

простории за состаноци, изнајмување за 

времено сместување  

кл. 44  бањи, козметички салони, услуги со 

лековити бањи, маникирање, масажа, 

услуги со сауна, услуги со солариум  

 

(111)  30801  (151)  18/05/2022 

(210)  TM  2021/483 (220)  29/04/2021 

(181)  29/04/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  Никола Талев and Стефан Талев 

ул. Копачка бр.6 , 1000, Скопје, MK and 

ул. Копачка бр. 6, 1000, Скопје, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

DION 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  услуги на клубови (забава или 

образование), услуги на дискотеки, ноќни 

клубови  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци, служење храна и пијалаци, 

летувалишта, хотели, мотели, пансиони, 

ресторани, ресторани со 

самопослужување, услуги во вашоку 

ресторан, привремено сместување, бироа 

за сместување (хотели и агенции), бифеа 

(снек-барови), кафетерии (експрес 

ресторани), сместување (изнајмување за 

времено сместување), резервирање 

хотели, резервирање за сместувања, 

рецепциски услуги за привремено 

сместување (управување со 

пристигнувања и заминувања), услуги во 

барови, пансиони и интернати, услуги на 

камповите за летување, изнајмување 

простории за состаноци, изнајмување за 

времено сместување  

кл. 44  бањи, козметички салони, услуги со 

лековити бањи, маникирање, масажа, 

услуги со сауна, услуги со солариум  

 

(111)  30740  (151)  19/05/2022 

(210)  TM  2021/490 (220)  04/05/2021 

(181)  04/05/2031 

(450)  31/05/2022 

(300)  90295725  03/11/2020  US 

(732)  Amgen Inc., One Amgen Center 

Drive, Thousand Oaks, California 91320-

1789, US 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

TEZSPIRE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за третман 

на респираторни заболувања и 

нарушувања, пулмонални заболувања и 

нарушувања, кардиоваскуларни 

заболувања и нарушувања, воспаленије, 

воспалителни болести и нарушувања, 

автоимуни болести и нарушувања, 

карцином, онколошки заболување и 

нарушувања, хематолошки заболувања и 

нарушувања, туморни заболувања , 

невролошки заболувања и нарушувања и 

метаболистички болести и нарушувања  

 

(111)  30735  (151)  19/05/2022 

(210)  TM  2021/505 (220)  04/05/2021 

(181)  04/05/2031 

(450)  31/05/2022 



 

 

167 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini  Бр./Nr.  5/2022 - 31/05/2022  
 

(732)  Друштво за трговија и услуги 

АННИ МЕДИА ДООЕЛ Скопје бул. Јане 

Сандански бр. 71А-2-63.2, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Ружојчиќ Скопје 

ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000, Скопје 

(540)  

ANNI MEDIA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работење; управување со работи; 

канцелариски работи  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и проектирање поврзано со 

нив; услуги за индустриски анализи и 

истражувања; проектирање развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

кл. 44  медицински услуги; ветеринарни 

услуги; хигиенска нега и нега на убавината 

на луѓето или животните; услуги од 

областа на земјоделството, 

градинарството шумарството  

 

(111)  30755  (151)  19/05/2022 

(210)  TM  2021/506 (220)  29/04/2021 

(181)  29/04/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  POSCO INTERNATIONAL 

Corporation 134, Teheran-ro, Gangnam-

gu, Seoul, KR 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  машини за перење алишта; машини 

за миење садови; правосмукалки  

кл. 11  фрижидери; микробранови печки; 

електрични печки; печки на гас; 

електрични плотни; плотни на гас; 

аспиратори; клима уреди; грејачи за вода; 

прочистувачи на воздух; машини за 

сушење алишта  

 

(111)  30756  (151)  19/05/2022 

(210)  TM  2021/507 (220)  29/04/2021 

(181)  29/04/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  POSCO INTERNATIONAL 

Corporation 134, Teheran-ro, Gangnam-

gu, Seoul, KR 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  машини за перење алишта; машини 

за миење садови; правосмукалки  

кл. 11  фрижидери; микробранови печки; 

електрични печки; печки на гас; 

електрични плотни; плотни на гас; 

аспиратори; клима уреди; грејачи за вода; 

прочистувачи на воздух; машини за 

сушење алишта  

 

(111)  30736  (151)  19/05/2022 

(210)  TM  2021/508 (220)  11/05/2021 

(181)  11/05/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  Vianex SA Tatoiou str., 18th km 

Athens-Lamia National Road 14671 N. 

Eryhtrea , GR 

(740)  БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  

MEPENEX 
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; антибиотици, микробициди  

 

(111)  30746  (151)  19/05/2022 

(210)  TM  2021/509 (220)  11/05/2021 

(181)  11/05/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  ИНТЕРНАТИОНАЛ ФРЕШ ФООД 

ДОО, с. Врапчиште ул. 100 бр.1, 

Врапчиште, MK 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена, бела, портокалова, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, дивеч; живина; пилешко месо; 

свежо пилешко; замрзнато пилешко; 

пилешко подготвено за скара; производи 

од пилешко месо; пилешки батаци; 

пилешки гради, пилешки гради без кожа, 

пилешки батаци, пилешко филе, пилешки 

парчиња, пилешки крилца, пилешки црн 

дроб, пилешки срца, пилешка слезина; 

суви колбаси; колбас; пилешки колбаси; 

салама; пилешка салама; виршли; 

пилешки паштети; пилешка салата; салати 

од живина; сушено пилешко месо; 

замрзнати оброци кои се состојат главно 

од пилешко месо; пржено пилешко; печено 

пиле; храна закуска врз основа на пилешко 

и месо; пилешки плескавици (хамбургери); 

мелено месо; пилешки ќофтиња; пилешка 

супа (сосови); подготвени оброци 

направени од живина (преовладува 

пилешко месо); подготвени оброци кои 

содржат (главно) пилешко месо; супа; 

пилешка супа; јајца; масла и масти за 

јадење; масла и масти; трпезни јајца, 

содржина од јајца без лушпи (белка и 

жолчка) за да се направат јајца во прав  

кл. 35  рекламирање; бизнис менаџмент; 

бизнис администрација; канцелариски 

услуги; услуги за продажба на мало и 

големо поврзани со месо и месни 

производи, дивеч и живина (пилешко 

месо)  

кл. 43  услуги за обезбедување на храна и 

пијалоци; услуги за подготовка на храна; 

услуги за подготвување храна и пијалаци  

 

(111)  30787  (151)  19/05/2022 

(210)  TM  2021/516 (220)  12/05/2021 

(181)  12/05/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  INFINITY INVESTMENT SHA Rruga 

Brigada e VIII, Nd 6/H 7 1019 TIRANE 

SHQIPERI, AL 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  златна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  услуги осигурувани од казина, 

казина за игри на среќа и електронски 

казина; управување и ставање во работа 

на објектите за играње, сали за игри, 

казина и казина за игри; забава; 
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обезбедување услуги за казино 

(обложување); обезбедување аркадни 

услуги за забава; игри на обложување; 

информации за забава и услугите во 

казино (обложување); организирање 

натпревари и првенства за игри на среќа и 

игри; услуги за игри со мобилни казина; 

обезбедување он лине на игри на среќа и 

казина (интернет) на компјутерска мрежа; 

услуги на игри на среќа достапни преку 

телефонска мрежа и интернет  

 

(111)  30737  (151)  19/05/2022 

(210)  TM  2021/517 (220)  12/05/2021 

(181)  12/05/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  Друштво за трговија и услуги 

ТХАИ ФУДС ДОО Скопје ул. Борка 

Талевски бр. 1, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црвена, портокалова, зелена, бела, 

жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци  

 

(111)  30860  (151)  19/05/2022 

(210)  TM  2021/521 (220)  14/05/2021 

(181)  14/05/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  Want Društvo sa ograničenom 

osgovornošću Zrenjanin Slobodana 

Bursaca 9, 23000, Zrenjanin, RS 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  козметички препарати  

 

(111)  30776  (151)  19/05/2022 

(210)  TM  2021/522 (220)  14/05/2021 

(181)  14/05/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET 

A.S. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz 

Cad. No: 14, 34768 Ümraniye, Istanbul, TR 

(740)  МИРЈАНА  МАРКОВСКА - 

АНДРЕВСКИ, адвокат ул. Орце Николов 

бр. 75, 1000, Скопје 

(540)  

GLIMO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  30788  (151)  19/05/2022 

(210)  TM  2021/523 (220)  17/05/2021 

(181)  17/05/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  REMEDICA Ltd. Limassol, Cyprus, 

Aharnon St. Industrial Estate 3508 

Limassol, CY 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. 

Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

ERLOTINIB REMEDICA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 
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медицински цели; диететски супстанции 

што се користат во медицината, храна за 

бебиња, фластери, материјали за завои, 

материјали за пломбирање заби и 

забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(111)  30764  (151)  19/05/2022 

(210)  TM  2021/530 (220)  11/05/2021 

(181)  11/05/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  Shenzhen DOKE electronic co., LTD 

801, Building3, 7th Industrial Zone, Yulv 

Community, Yutang Road, Guangming 

District, 518000 Shenzhen, Guangdong, 

CN 

(740)  КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ 

Пиринска 66, 7500, Прилеп 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  3D принтери; индустриски роботи; 

автомати; дезинтегратори; машини за 

молзење; машини за изработка на хартија; 

машини за месење и сечење на леб; 

соковници, електрични; машини за 

балирање; маталки, електрични; машини 

за перење [алишта]; машини за 

врежување; електрични рачни дупчалки; 

инсталации за издувување на прашина за 

прочистителна намена  

кл. 9  смартфони; безжични телефони; 

мобилни телефони; навлаки за 

смартфони; ормани за звучници; 

слушалки; батерии за повторно полнење; 

смартчасовници; апарати за проекција; 

полначи за батерии; заштитни филмови 

адаптирани за смартфони; таблет 

компјутери; компјутерски софтвер, снимен; 

ноутбук компјутери; келијски телефони; 

апарати за интеркомуникација; лаптоп 

компјутери; навлаки за таблет компјутери; 

компјутерски тастатури  

кл. 35  демонстрирање на производи; 

рекламирање; презентација на производи 

на комуникациските медиуми, за 

малопродажба; маркетинг истражувања; 

онлајн рекпамирање на компјутерска 

мрежа; обезбедување на онлајн пазар за 

купувачи и продавачи на производи и 

услуги; дистрибуција на пробни 

примероци; услуги на агенсции за увоз-

извоз; комерцијална администрација при 

лиценцирање на производи и услуги од 

други лица; рекламирање на отворено; 

изнајмување на автомати; изнајмување на 

штандови; деловна ревизија; деловни 

истражувања; истражувања на пазарот; 

систематизација на информации во 

компјутерски бази на податоци; таргетиран 

маркетинг; обезбедување на деловни 

информации преку веб страна  

 

(111)  30742  (151)  19/05/2022 

(210)  TM  2021/534 (220)  19/05/2021 

(181)  19/05/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги КВАТРО Ана и други 

ДОО увоз-извоз Куманово ул. 11 

Октомври б.б., 1300, Куманово, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, 

Скопје 

(540)  
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(591)  розева, зелена, виолетова, црвена, 

црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни пијалаци; коктели 

безалкохолни од киви и јагода; пенливи 

пијалаци; овошни пијалаци од киви и 

јагода, овошни сокови од киви и јагода; 

овошни 

сирупи безалкохолни од киви и јагода  

кл. 35  услуги на продажба на големо и 

мало на: безалкохолни пијалаци;коктели 

безалкохолни од киви и јагода;пенливи 

пијалаци;овошни пијалаци од киви и 

јагода, овошни сокови од киви и 

јагода;овошни сирупи безалкохолни од 

киви и јагода  

 

(111)  30741  (151)  19/05/2022 

(210)  TM  2021/535 (220)  19/05/2021 

(181)  19/05/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  Aspen Pharmacare Holdings 

Limited Building 8 Healthcare Park, 

Woodlands Drive, Woodmead, Sandton, 

Gauteng, ZA 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати и 

супстанции; санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции прилагодени за медицинска 

употреба, храна за бебиња; диететски 

додатоци во исхраната за луѓе  

 

(111)  30789  (151)  19/05/2022 

(210)  TM  2021/536 (220)  20/05/2021 

(181)  20/05/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  REMEDICA Ltd. Limassol, Cyprus, 

Aharnon St. Industrial Estate 3508 

Limassol, CY 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. 

Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

ENTEVIREM 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстанции 

што се користат во медицината, храна за 

бебиња, фластери, материјали за завои, 

материјали за пломбирање заби и 

забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(111)  30785  (151)  19/05/2022 

(210)  TM  2021/539 (220)  21/05/2021 

(181)  21/05/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  ТЗ ДОО Скопје ул. 1550 бр. 25, 

Визбегово, MK 

(540)  

 

(591)  бела, темно сина, окер 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 20  полици; полици за складирање  

 

(111)  30786  (151)  04/05/2022 

(210)  TM  2021/540 (220)  21/05/2021 

(181)  21/05/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  ТП ФИОРЕ ЕКСКЛУЗИВ 

АЛЕКСАНДАР МОМЧИЛО КИМЕВСКИ ул. 

Гоце Делчев бр. 44, Куманово, MK 

(740)  Никола Куновски, адвокат ул. 

Димитрие Чуповски бр. 22/3-2, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(551)  сертификатна 

(510, 511) 

кл. 14  накит, рачни часовници  

 

(111)  30753  (151)  19/05/2022 

(210)  TM  2021/550 (220)  25/05/2021 

(181)  25/05/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  ПхармаC Лекови дооел Скопје ул. 

Борка Талевски бр. 42/2 кат 3 стан 6, 

1000, Скопје, MK 

(740)  Весна Јаќовска ул. Борка Телевски 

бр. 42/2 кат 3 стан 6, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, сива, зелена, портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  витамини и витамински препарати; 

додатоци на исхрана кои содржат 

витамини; 

додатоци на исхрана; храна за доенчиња; 

диетални состојки за медицински потреби; 

хигиенски препарати за употреба во 

медицина; хигиенски препарати и 

производи; фармацевтски производи и 

природни лековити средства; препарати за 

употреба како прехрамбени додатоци за 

луѓе (медицински);  фармацевтски 

препарати за хумана примена; 

фармацевтски препарати за регулирање 

на имунолошкиот систем; фармацевтски 

препарати за превенција од болести на 

имунолошкиот систем;  фармацевтски 

препарати за превенција од нарушување 

на имунолошкиот систем; диететски 

прехрамбени препарати прилагодени за 

медицински потреби; додатоци на исхрана 

и диететски препарати; диететски 

прехрамбени производи за медицински 

потреби; диететски и прехрамбени 

додатоци; хомеопатски фармацевтски 

производи; фармацевтски препарати  

 

(111)  30745  (151)  19/05/2022 

(210)  TM  2021/551 (220)  25/05/2021 

(181)  25/05/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  МАКС ОПТИКА ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Беласица бр. 2/спрат 1, Гази Баба,, 1000, 

Скопје, MK 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, бела, црвена 

(551)  индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи; услуги за 

малопродажба и трговија на големо (освен 

транспорт) во продавници или преку 

глобалната компјутерска мрежа на очила, 

стакло за очила, рамки за очила, футроли 

и држачи за очила, очила за сонце, држачи 

за очила и реклами, врвки за очила, 

контактни леќи и куќишта / футроли за 

контактни леќи  

кл. 44  офтамолошки услуги; услуги за 

обезбедување на медицински совети за 

третман на окото, вклучувајќи случаи на 

инфекции на окото или иритации  

 

(111)  30811  (151)  19/05/2022 

(210)  TM  2021/560 (220)  27/05/2021 

(181)  27/05/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  Друштво за услуги и трговија 

ЕНДОМАК ДЕНТАЛ ГРУП - ЕДГ ДООЕЛ 

Струмица 

ул. Младинска бр. 277, Струмица, MK 

(540)  

 

(591)  бела, црна, жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  забни амалгами; забен цемент; 

забен лак; забен кит; медицински забни 

пасти; гума за забарство; лекови за 

забарство; материјали за забни 

отпечатоци; порцелан за забни протези; 

абразивни средства за забарството; 

материјали за пополнување на заби; забни 

амалгами од злато; легури на благородни 

метали за забарството; моделирачки 

восок за стоматолози; средства за 

плакнење уста за медицинска употреба; 

миризлива бонбона против непријатен 

мирис во устата, за медицинска употреба  

кл. 10  забарски апарати; забарски 

столови; огледала за забари; електрични 

забарски апарати; дупчалки за забарска 

употреба; апарати за анестезија; хируршки 

импланти; столови за медицинска или 

стоматолошка употреба  

кл. 44  забарство (орална хирургија, 

ендодонција, протетика, ортодонција, 

детска стоматологија, естетска 

стоматологија, парадонтологија, 

имплантологија); медицински клиники; 

здравствена заштита; болници; болници за 

закрепнување; изнајмување медицинска 

опрема; медицинска помош; терапевтски 

услуги;здравствени центри; услуги за 

советување за здравјето; пластична 

хирургија; ортодонтски услуги  

 

(111)  30752  (151)  19/05/2022 

(210)  TM  2021/561 (220)  26/05/2021 

(181)  26/05/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД 

ПРИЛЕП ул.Цане Кузманоски бр. 1, 7500, 

Прилеп, MK 

(540)  

 

(591)  зелена, бела, црна, црвена, златна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво  

 

(111)  30761  (151)  19/05/2022 
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(210)  TM  2021/562 (220)  27/05/2021 

(181)  27/05/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  Аневски Винарија ДООЕЛ Штип 

ул. Железничка 39, 2000, Штип, MK 

(540)  

 

(591)  жолта, златна, црна, црвена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци, вино  

 

(111)  30762  (151)  19/05/2022 

(210)  TM  2021/563 (220)  27/05/2021 

(181)  27/05/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  Аневски Винарија ДООЕЛ Штип 

ул. Железничка 39, 2000, Штип, MK 

(540)  

 

(591)  жолта, златна, црна, црвена, розова, 

бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци, вино  

 

(111)  30759  (151)  19/05/2022 

(210)  TM  2021/567 (220)  27/05/2021 

(181)  27/05/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  Hankook Tire & Technology Co., Ltd 

286, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-

si, Gyeonggi-do, KR 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО 

„Србо Томовиќ“ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  автомобилски гуми; велосипедски 

гуми; надворешни обвивки за пневматски 

гуми; заштитни навлаки за тркала; гуми за 

мотоцикли; лепливи гумени парчиња за 

поправка на внатрешни гуми; внатрешни 

гуми за велосипеди; внатрешни гуми за 

мотоцикли; внатрешни гуми за пневматски 

гуми; внатрешни гуми за тркала на возила; 

внатрешни гуми за гуми на возила; мрежи 

за багаж на возила; пневматски гуми; 

опрема за поправка на внатрешни гуми; 

бандажи за тркала на возила; покривки на 

седла за велосипеди; покривки на седла 

за мотоцикли; сигурносни појаси за 

седишта на возила; сопирачки сегменти за 

возила; амортизери за возила; носачи за 

скии на автомобили; шилци за гуми; 

крампони за гуми; гуми за возила; тврди 

гуми за тркала за возила; шарки на 

вулканизирани гуми; гасеници за возила 

(транспортни траки); гасеници за возила 

(тракторски); пневматици без внатрешна 

гума за велосипеди; пневматици без 

внатрешна гума за моторцикли; вентили за 

гуми на возила; гуми за тркала на возила  

 

(111)  30734  (151)  18/05/2022 

(210)  TM  2021/571 (220)  31/05/2021 

(181)  31/05/2031 
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(450)  31/05/2022 

(732)  JOHNSON & JOHNSON, ONE 

JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW 

BRUNSWICK, NEW JERSEY, 08933, US 

(740)  БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  

NEUTROGENA RETINOL 

BOOST 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  хидратантен препарат за лице, 

крема за очи, серум за лице, и препарат за 

третман на лице против стареење  

 

(111)  30757  (151)  18/05/2022 

(210)  TM  2021/574 (220)  31/05/2021 

(181)  31/05/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  Друштво за филмска продукција и 

услуги ВЕРТИГО ВИСУАЛ ДОО Скопје 

ул. Скупи 3 бр. 74, 1000, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво БОНА ФИДЕ ул. 

Јордан Константинов-Џинот 3, 1000, 

Скопје 

(540)  

VERTIGO VISUAL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работење; управување со работи; 

канцелариски работи  

кл. 41  образование; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и проектирање поврзано со 

нив; услуги за индустриски анализи и 

истражувања; проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

 

(111)  30758  (151)  19/05/2022 

(210)  TM  2021/575 (220)  31/05/2021 

(181)  31/05/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  Друштво за филмска продукција и 

услуги ВЕРТИГО ВИСУАЛ ДОО Скопје 

ул. Скупи 3 бр. 74, 1000, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво БОНА ФИДЕ 

Скопје ул. Јордан Константинов-Џинот 3, 

1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, црвена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работење; управување со работи; 

канцелариски работи  

кл. 41  образование; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и проектирање поврзано со 

нив; услуги за индустриски анализи и 

истражувања; проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

 

(111)  30802  (151)  18/05/2022 

(210)  TM  2021/576 (220)  01/06/2021 

(181)  01/06/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  Акционерско друштво за 

проиаводство и промет на алкохолни и 

безалкохолни пијалоци Грозд Струмица 

ул. Цветан Димов бр. бб - Стадион, 

Струмица, MK 

(540)  
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(591)  црна, бела, златна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво), 

ракија  

кл. 35  рекламирање; услуги при увоз-

извоз и трговија на големо и мало со 

ракија   

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалоци  

 

(111)  30803  (151)  18/05/2022 

(210)  TM  2021/578 (220)  01/06/2021 

(181)  01/06/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  Акционерско друштво за 

проиаводство и промет на алкохолни и 

безалкохолни пијалоци Грозд Струмица 

ул. Цветан Димов бр. бб - Стадион, 

Струмица, MK 

(540)  

 

(591)  бела, црвена, сина, кафена, жолта, 

црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво), 

вино  

кл. 35  рекламирање; услуги при увоз-

извоз и трговија на големо и мало со вино  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалоци  

 

(111)  30743  (151)  19/05/2022 

(210)  TM  2021/593 (220)  02/06/2021 

(181)  02/06/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  АДМИР ЈАКУПИ 1236 Добридол, 

Врапчиште, MK 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

Mozzikflavors 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, суров или 

преработен;производи од тутун, 

вклучувајќи цигари, пури, мали пури, 

електронско наргиле; глави на 

електронско наргиле; ароми за тутун и 

наргиле; наргиле (шиша); тутун за наргиле 

(шиша); наргиле со ароматичен тутун; 

цевки за наргиле (шиша); делови од 

наргиле, поточно чаршафи за наргиле, 

цевки, чинии, цевки за наргиле, врвови од 

цевките на наргилето и пинцети за 

наргиле; навлажнувачки крем; лист од 

тутун; цевки за наргиле; орални 

испарувачи за пушачи; пушење, цигари 

без чад; испарувач и цевка; камења на 

пареа за наргиле; тутун за наргиле; 

ароматизирани течности и растворливи 

прашоци кои се користат за наргиле; 

додатоци или делови од наргиле 

(вклучително и наргиле, чинии и глави на 

наргиле, цевки и јажиња за наргиле; бази 

за наргиле, млазници и филтри за наргиле 

и млазници за наргиле, цевки за наргиле 
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за еднократна употреба, столици за 

наргиле, чанти за наргиле и куки)  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски услуги; продажба на мало и 

големо, без разлика дали се електронски 

или поштенски, во врска со аромите на 

тутун и наргиле; наргиле (шиша); тутун за 

наргиле (шиша); наргиле со ароматичен 

тутун; течности со вкус и растворливи 

прашоци за употреба во наргиле  

 

(111)  30790  (151)  18/05/2022 

(210)  TM  2021/645 (220)  09/06/2021 

(181)  09/06/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  Иван Шилегов ул. Волгоградска 

бр. 1-4, Скопје, MK 

(740)  АДВОКАТСКО ДРУШТВО ДЕ ЛЕГЕ  

СКОПЈЕ бул. Кочо Рацин бр.14-6/6, 1000, 

Скопје 

(540)  

chica cafè 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, замена за кафе  

 

(111)  30791  (151)  18/05/2022 

(210)  TM  2021/646 (220)  09/06/2021 

(181)  09/06/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  Друштво за заштита на авторски и 

сродни права - авторска агенција 

СМАРТ ПРОЕКТ ДОО Скопје ул. 

Титоввелешка 85 , Скопје, MK 

(740)  Борко Бајалски, адвокат ул. Ристо 

Шишков бр. 38/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

CPROOF 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски програми и софтвер, 

без оглед на носачите на податоци или 

начините на ширење, односно софтвер 

снимен на магнетни носачи на податоци 

или спуштен од далечинска компјутерска 

мрежа  

кл. 38  пренесување слики и податоци со 

помош на компјутери; компјутерски 

терминали; комуникација со помош на 

компјутерски терминали; обезбедување 

пристап до бази на податоци  

кл. 42  изработка и развој на комјутерски 

хардвер и софтвер; алатки за 

пребарување (обезбедување алатки за 

пребарување), за интернет; анализа на 

компјутерски системи; 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)  

 

(111)  30862  (151)  19/05/2022 

(210)  TM  2021/692 (220)  22/06/2021 

(181)  22/06/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  ПЗУ Соларис Медика – Скопје бул. 

8-ми Септември 3/3-2, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање;водење на 

работа;управување со 
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работа;канцелариски работи кои се 

однесуваат на медицински услуги  

кл. 44  медицински услуги;хигиенска 

нега;нега на убавина на луѓето или 

животните;услуги од областа на 

физиотерапија и рехабилитација, услуги 

на здравствена заштита  

 

(111)  30792  (151)  18/05/2022 

(210)  TM  2021/764 (220)  09/07/2021 

(181)  09/07/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  RAVAGO S.A. 76-78 rue de Merl, L-

2146 Luxembourg, LU 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

STIROTHERM XPS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 17  гума, во сурова состојба или 

полубработена; мика, во сурова состојба 

или делумно обработена; смола, во 

сурова состојба или полубработена; 

сурова или полубработена гутаперка; 

суров или полубработен азбест; замени за 

сурова и полуобработена гума; замени за 

сурова и полуобработена гутаперка; 

замени за сурова и полуобработена 

смола; замени за суров и полуобработен 

азбест; замени за сурова и 

полуобработена мика; пластика и смоли 

во екструдирана форма за користење при 

производство; материјали за пакување; 

заптивни материјали; изолациони 

материјали; совитливи цевки, туби и 

црева, кои не се од метал; полузавршени 

производи од полистирен; екструдирани 

изолациони табли од полистирен; панели 

од полистирен за изолација; екструдирани 

пелети од полистирен; екструдирани 

пелети од полистирен за пакување  

 

(111)  30804  (151)  18/05/2022 

(210)  TM  2021/774 (220)  14/07/2021 

(181)  14/07/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  Атанасов Дино ул. Солидарност 

бр. 32, Штип, MK 

(540)  

GenWells 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

науката  

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати  

кл. 9  апарати и инструменти; научни, 

оптички, за мерење, сигнализација, 

контрола (инспекција), спасување и 

настава; компјутерски софтвер  

кл. 10  хируршки, медицински, забни и 

ветеринарни апарати и инструменти  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работење; управување со работи; 

канцелариски работи; големопродажба на 

хемикалии, реагенси, лабораториска 

опрема, инструменти, лабораториско 

стакло и лабораториски потрошни 

материјали  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и проектирање поврзано со 

нив; услуги за индустриски анализи и 

истражувања  

кл. 44  медицински услуги; ветеринарни 

услуги  

 

(111)  30805  (151)  18/05/2022 

(210)  TM  2021/775 (220)  14/07/2021 

(181)  14/07/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  Атанасов Дино ул. Солидарност 

бр. 32, Штип, MK 

(540)  

Guardzyme 
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

науката  

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати  

кл. 9  апарати и инструменти; научни, 

оптички, за мерење, сигнализација, 

контрола (инспекција), спасување и 

настава; компјутерски софтвер  

кл. 10  хируршки, медицински, забни и 

ветеринарни апарати и инструменти  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работење; управување со работи; 

канцелариски работи; големопродажба на 

хемикалии, реагенси, лабораториска 

опрема, инструменти, лабораториско 

стакло и лабораториски потрошни 

материјали  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и проектирање поврзано со 

нив; услуги за индустриски анализи и 

истражувања  

кл. 44  медицински услуги; ветеринарни 

услуги  

 

(111)  30806  (151)  18/05/2022 

(210)  TM  2021/776 (220)  14/07/2021 

(181)  14/07/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  Атанасов Дино ул. Солидарност 

бр. 32, Штип, MK 

(540)  

GenSens 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

науката  

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати  

кл. 9  апарати и инструменти; научни, 

оптички, за мерење, сигнализација, 

контрола (инспекција), спасување и 

настава;компјутерски софтвер  

кл. 10  хируршки, медицински, забни и 

ветеринарни апарати и инструменти  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работење; управување со работи; 

канцелариски работи; големопродажба на 

хемикалии, реагенси, лабораториска 

опрема, инструменти, лабораториско 

стакло и лабораториски потрошни 

материјали  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и проектирање поврзано со 

нив; услуги за индустриски анализи и 

истражувања  

кл. 44  медицински услуги; ветеринарни 

услуги  

 

(111)  30807  (151)  18/05/2022 

(210)  TM  2021/785 (220)  15/07/2021 

(181)  15/07/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  Друштво за производство 

трговија транспорт и услуги ХХЛ 

ФАТИНА ДООЕЛ експорт-импорт 

Гостивар ул. Белчица 89, Гостивар, MK 

(740)  АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, 

АДВОКАТ бул.Партизански Одреди бр. 14, 

кат 3, локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, бела, сива, црна, крем 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 20  мебел, огледала за слики, 

производи од плута, трска, рогозина, 

трска, врбови прачки, рогови, коски, 

слонова коска, китови коски, школки, 

килибар морска пена или замена на сите 

тие материјали или од пластика  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало со огласување, водење на работење, 

управување со работи канцелариски 

работи  

 

(111)  30810  (151)  18/05/2022 

(210)  TM  2021/791 (220)  16/07/2021 

(181)  16/07/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  Друштво за трговија и услуги 

ИНТЕБАКО ДОО Скопје ул. Лондонска 

бр. 8, 1000, Скопје, MK 

(740)  МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ 

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, бела, жолта, зелена, сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  електрична енергија  

кл. 7  генератори (струјни генератори), 

електрични генератори  

кл. 9  соларни батерии  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало со опрема за електрични централи  

кл. 37  градежни конструкции, 

инсталациски услуги  

кл. 42  архитектура, проектирање, 

инженерство  

 

(111)  30812  (151)  18/05/2022 

(210)  TM  2021/799 (220)  19/07/2021 

(181)  19/07/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  НЕКСТСЕНС ДОО Скопје бул. 

Партизански одреди бр. 62, Скопје, MK 

(740)  Борко Бајалски, адвокат ул. Ристо 

Шишков 38/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

OneID 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  научни и истражувачки апарати и 

инструменти; апарати и инструменти за 

снимање, процесирање, трансмисија и 

репродукција на податоци, звук и слики; 

компјутери и компјутерски апарати; 

компјутерски хардвер и софтверски 

платформи за креирање и управување со 

уникатен виртуелен кориснички идентитет; 

снимен компјутерски софтвер; апликации 

за компјутерски софтвер што можат да се 

преземат; компјутерски програми, 

снимени; компјутерски програми (софтвер 

што може да се симнува од интернет); 

дигитални знаци; е-паричници кои може да 

се симнат од интернет; датотеки со 

податоци и слики кои може да се симнат; 

безбедносни токени (енкриптирачки уреди)  

кл. 35  рекламирање; бизнис менаџмент, 

истражување, организација и 

администрација; канцелариски работи; 

маркетинг и промовирачки услуги; 

дигитален маркетинг; оптимизација на 

пребарувачки системи за продажни 

промоции; администрирачки услуги 

поврзани со бизнис трансакции и 

финансиски регистри; услуги кои се 

состојат од регистрација, транскрипција, 

изработка, компилација и систематизација 

на писмена комуникација и регистрации, 

како и компилација на математички или 

статистички податоци; администрирање на 

програми за корисничка лојалност; 

администрирање на нарачки за купување и 

продажба; пребарување на податоци во 

компјутерски системи за други; 

корпоративни комуникациски услуги; 

компјутеризиран менаџмент на податоци; 
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онлајн рекламирање на компјутерски 

мрежи; обезбедување на онлајн пазар за 

купувачи и продавачи на производи и 

услуги; услуги на онлајн продавници за 

софтверски продукти и други продукти и 

услуги во електронска форма кои може да 

се симнат локално; рекламирање на 

електронски плаќања и плаќања преку 

клик; одржување на податоци во регистри 

и компјутерски дата бази; оптимизација на 

сообраќај на вебстрани  

кл. 36  финансиски, монетарни и банкарски 

услуги, осигурителни услуги; финансиски 

трансакции и услуги на плаќање преку 

електронски системи; финансиски 

менаџмент и истражување; верификација 

на плаќања со помош на софтверски 

решенија; процесирање и клиринг на 

финансиски трансакции и трансакции со 

кредитни и дебитни картички; онлајн 

банкарство  

кл. 38  телекомуникациски услуги; пренос 

на дигитални фајлови и електронска 

пошта; обезбедување кориснички пристап 

на глобални компјутерски мрежи; услуги за 

безбеден и енкриптиран пренос на 

податоци преку компјутерски и/или 

глобални мрежи; обезбедување пристап 

до дата бази; изнајмување на кориснички 

пристап на глобални компјутерски мрежи; 

компјутерски овозможена трансмисија на 

пораки и податоци  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и дизајн кои се однесуваат 

на тоа; услуги за индустриски анализи, 

индустриски истражувања и индустриски 

дизајн; услуги за контрола на квалитет и 

автентификација; дизајн и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер; услуги на 

инжинери и научници кои прават 

евалуации, процени, истражувања и 

извештаи во научни и технолошки 

области, вклучително технолошки 

консалтинг; компјутерски и технолошки 

услуги за обезбедување на компјутерски 

податоци и лични и финансиски 

информации, и за детектирање на 

неавторизиран пристап до податоци и 

информации, на пример, услуги за 

заштита од компјутерски вируси, услуги за 

енкрипција на податоци, електронско 

мониторирање на лично идентифицирачки 

информации за да се открие кражба на 

идентитет преку интернет; софтвер како 

услуга (SaaS), платформа како услуги 

(PaaS); одредени дизајнерски услуги, на 

пример, индустриски дизајн, дизајн на 

компјутерски софтвер и системи, графички 

дизајн и сл.; развој, одржување, 

управување, изнајмување, и лиценцирање 

на компјутерски софтвер, компјутерски 

апликации и мобилни апликации; развој, 

одржување, управување, изнајмување, и 

лиценцирање на софтверски системи со 

кориснички пристап и бази на податоци; 

услуги на развој, одржување, 

администрирање и лиценцирање на 

софтверски апликации за мобилни уреди 

со енкриптирани податоци, услуги за 

развој, одржување, администрирање и 

лиценцирање на софтверски апликации за 

олеснување и/или имплементирање на 

електронски плаќања, идентификација на 

кориснички профили, автентификација на 

пристап до кориснички профили и/или 

сметки; развој, одржување, 

администрирање и лиценцирање на 

софтверски апликации базирани на клауд 

решенија; услуги за утврдување на 

електронски идентитет преку софтверски 

решенија и автентификација на пристап до 

затворени електронски системи  

 

(111)  30815  (151)  18/05/2022 

(210)  TM  2021/800 (220)  19/07/2021 

(181)  19/07/2031 
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(450)  31/05/2022 

(732)  НЕКСТСЕНС ДОО Скопје бул. 

Партизански одреди бр. 62, Скопје, MK 

(740)  Борко Бајалски, адвокат ул. Ристо 

Шишков 38/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  жолто-зелена, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  научни и истражувачки апарати и 

инструменти; апарати и инструменти за 

снимање, процесирање, трансмисија и 

репродукција на податоци, звук и слики; 

компјутери и компјутерски апарати; 

компјутерски хардвер и софтверски 

платформи за креирање и управување со 

уникатен виртуелен кориснички идентитет; 

снимен компјутерски софтвер; апликации 

за компјутерски софтвер што можат да се 

преземат; компјутерски програми, 

снимени; компјутерски програми (софтвер 

што може да се симнува од интернет); 

дигитални знаци; е-паричници кои може да 

се симнат од интернет; датотеки со 

податоци и слики кои може да се симнат; 

безбедносни токени (енкриптирачки уреди)  

кл. 35  рекламирање; бизнис менаџмент, 

истражување, организација и 

администрација; канцелариски работи; 

маркетинг и промовирачки услуги; 

дигитален маркетинг; оптимизација на 

пребарувачки системи за продажни 

промоции; администрирачки услуги 

поврзани со бизнис трансакции и 

финансиски регистри; услуги кои се 

состојат од регистрација, транскрипција, 

изработка, компилација и систематизација 

на писмена комуникација и регистрации, 

како и компилација на математички или 

статистички податоци; администрирање на 

програми за корисничка лојалност; 

администрирање на нарачки за купување и 

продажба; пребарување на податоци во 

компјутерски системи за други; 

корпоративни комуникациски услуги; 

компјутеризиран менаџмент на податоци; 

онлајн рекламирање на компјутерски 

мрежи; обезбедување на онлајн пазар за 

купувачи и продавачи на производи и 

услуги; услуги на онлајн продавници за 

софтверски продукти и други продукти и 

услуги во електронска форма кои може да 

се симнат локално; рекламирање на 

електронски плаќања и плаќања преку 

клик; одржување на податоци во регистри 

и компјутерски дата бази; оптимизација на 

сообраќај на вебстрани  

кл. 36  финансиски, монетарни и банкарски 

услуги, осигурителни услуги; финансиски 

трансакции и услуги на плаќање преку 

електронски системи; финансиски 

менаџмент и истражување; верификација 

на плаќања со помош на софтверски 

решенија; процесирање и клиринг на 

финансиски трансакции и трансакции со 

кредитни и дебитни картички; онлајн 

банкарство  

кл. 38  телекомуникациски услуги; пренос 

на дигитални фајлови и електронска 

пошта; обезбедување кориснички пристап 

на глобални компјутерски мрежи; услуги за 

безбеден и енкриптиран пренос на 

податоци преку компјутерски и/или 

глобални мрежи; обезбедување пристап 

до дата бази; изнајмување на кориснички 

пристап на глобални компјутерски мрежи; 

компјутерски овозможена трансмисија на 
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пораки и податоци  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и дизајн кои се однесуваат 

на тоа; услуги за индустриски анализи, 

индустриски истражувања и индустриски 

дизајн; услуги за контрола на квалитет и 

автентификација; дизајн и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер; услуги на 

инжинери и научници кои прават 

евалуации, процени, истражувања и 

извештаи во научни и технолошки 

области, вклучително технолошки 

консалтинг; компјутерски и технолошки 

услуги за обезбедување на компјутерски 

податоци и лични и финансиски 

информации, и за детектирање на 

неавторизиран пристап до податоци и 

информации, на пример, услуги за 

заштита од компјутерски вируси, услуги за 

енкрипција на податоци, електронско 

мониторирање на лично идентифицирачки 

информации за да се открие кражба на 

идентитет преку интернет; софтвер како 

услуга (SaaS), платформа како услуги 

(PaaS); одредени дизајнерски услуги, на 

пример, индустриски дизајн, дизајн на 

компјутерски софтвер и системи, графички 

дизајн и сл.; развој, одржување, 

управување, изнајмување, и лиценцирање 

на компјутерски софтвер, компјутерски 

апликации и мобилни апликации; развој, 

одржување, управување, изнајмување, и 

лиценцирање на софтверски системи со 

кориснички пристап и бази на податоци; 

услуги на развој, одржување, 

администрирање и лиценцирање на 

софтверски апликации за мобилни уреди 

со енкриптирани податоци, услуги за 

развој, одржување, администрирање и 

лиценцирање на софтверски апликации за 

олеснување и/или имплементирање на 

електронски плаќања, идентификација на 

кориснички профили, автентификација на 

пристап до кориснички профили и/или 

сметки; развој, одржување, 

администрирање и лиценцирање на 

софтверски апликации базирани на клауд 

решенија; услуги за утврдување на 

електронски идентитет преку софтверски 

решенија и автентификација на пристап до 

затворени електронски системи  

 

(111)  30816  (151)  18/05/2022 

(210)  TM  2021/801 (220)  19/07/2021 

(181)  19/07/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  НЕКСТСЕНС ДОО Скопје бул. 

Партизански одреди бр. 62, Скопје, MK 

(740)  Борко Бајалски, адвокат ул. Ристо 

Шишков 38/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  научни и истражувачки апарати и 

инструменти; апарати и инструменти за 

снимање, процесирање, трансмисија и 

репродукција на податоци, звук и слики; 

компјутери и компјутерски апарати; 

компјутерски хардвер и софтверски 

платформи за креирање и управување со 

уникатен виртуелен кориснички идентитет; 

снимен компјутерски софтвер;апликации 

за компјутерски софтвер што можат да се 

преземат; компјутерски програми, 

снимени; компјутерски програми (софтвер 

што може да се симнува од интернет); 
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дигитални знаци; е-паричници кои може да 

се симнат од интернет; датотеки со 

податоци и слики кои може да се симнат; 

безбедносни токени (енкриптирачки уреди)  

кл. 35  рекламирање; бизнис менаџмент, 

истражување, организација и 

администрација; канцелариски работи; 

маркетинг и промовирачки услуги; 

дигитален маркетинг; оптимизација на 

пребарувачки системи за продажни 

промоции; администрирачки услуги 

поврзани со бизнис трансакции и 

финансиски регистри; услуги кои се 

состојат од регистрација, транскрипција, 

изработка, компилација и систематизација 

на писмена комуникација и регистрации, 

како и компилација на математички или 

статистички податоци; администрирање на 

програми за корисничка лојалност; 

администрирање на нарачки за купување и 

продажба; пребарување на податоци во 

компјутерски системи за други; 

корпоративни комуникациски услуги; 

компјутеризиран менаџмент на податоци; 

онлајн рекламирање на компјутерски 

мрежи; обезбедување на онлајн пазар за 

купувачи и продавачи на производи и 

услуги; услуги на онлајн продавници за 

софтверски продукти и други продукти и 

услуги во електронска форма кои може да 

се симнат локално; рекламирање на 

електронски плаќања и плаќања преку 

клик; одржување на податоци во регистри 

и компјутерски дата бази; оптимизација на 

сообраќај на вебстрани  

кл. 36  финансиски, монетарни и банкарски 

услуги, осигурителни услуги; финансиски 

трансакции и услуги на плаќање преку 

електронски системи; финансиски 

менаџмент и истражување; верификација 

на плаќања со помош на софтверски 

решенија; процесирање и клиринг на 

финансиски трансакции и трансакции со 

кредитни и дебитни картички; онлајн 

банкарство  

кл. 38  телекомуникациски услуги; пренос 

на дигитални фајлови и електронска 

пошта; обезбедување кориснички пристап 

на глобални компјутерски мрежи; услуги за 

безбеден и енкриптиран пренос на 

податоци преку компјутерски и/или 

глобални мрежи; обезбедување пристап 

до дата бази; изнајмување на кориснички 

пристап на глобални компјутерски мрежи; 

компјутерски овозможена трансмисија на 

пораки и податоци  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и дизајн кои се однесуваат 

на тоа; услуги за индустриски анализи, 

индустриски истражувања и индустриски 

дизајн; услуги за контрола на квалитет и 

автентификација; дизајн и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер; услуги на 

инжинери и научници кои прават 

евалуации, процени, истражувања и 

извештаи во научни и технолошки 

области, вклучително технолошки 

консалтинг; компјутерски и технолошки 

услуги за обезбедување на компјутерски 

податоци и лични и финансиски 

информации, и за детектирање на 

неавторизиран пристап до податоци и 

информации, на пример, услуги за 

заштита од компјутерски вируси, услуги за 

енкрипција на податоци, електронско 

мониторирање на лично идентифицирачки 

информации за да се открие кражба на 

идентитет преку интернет; софтвер како 

услуга (SaaS), платформа како услуги 

(PaaS); одредени дизајнерски услуги, на 

пример, индустриски дизајн, дизајн на 

компјутерски софтвер и системи, графички 

дизајн и сл.; развој, одржување, 

управување, изнајмување, и лиценцирање 

на компјутерски софтвер, компјутерски 

апликации и мобилни апликации; развој, 
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одржување, управување, изнајмување, и 

лиценцирање на софтверски системи со 

кориснички пристап и бази на податоци; 

услуги на развој, одржување, 

администрирање и лиценцирање на 

софтверски апликации за мобилни уреди 

со енкриптирани податоци, услуги за 

развој, одржување, администрирање и 

лиценцирање на софтверски апликации за 

олеснување и/или имплементирање на 

електронски плаќања, идентификација на 

кориснички профили, автентификација на 

пристап до кориснички профили и/или 

сметки; развој, одржување, 

администрирање и лиценцирање на 

софтверски апликации базирани на клауд 

решенија; услуги за утврдување на 

електронски идентитет преку софтверски 

решенија и автентификација на пристап до 

затворени електронски системи  

 

(111)  30817  (151)  18/05/2022 

(210)  TM  2021/802 (220)  19/07/2021 

(181)  19/07/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  НЕКСТСЕНС ДОО Скопје бул. 

Партизански одреди бр. 62, Скопје, MK 

(740)  Борко Бајалски, адвокат ул. Ристо 

Шишков 38/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  научни и истражувачки апарати и 

инструменти; апарати и инструменти за 

снимање, процесирање, трансмисија и 

репродукција на податоци, звук и слики; 

компјутери и компјутерски апарати; 

компјутерски хардвер и софтверски 

платформи за креирање и управување со 

уникатен виртуелен кориснички идентитет; 

снимен компјутерски софтвер; апликации 

за компјутерски софтвер што можат да се 

преземат; компјутерски програми, 

снимени; компјутерски програми (софтвер 

што може да се симнува од интернет); 

дигитални знаци; е-паричници кои може да 

се симнат од интернет; датотеки со 

податоци и слики кои може да се симнат; 

безбедносни токени (енкриптирачки уреди)  

кл. 35  рекламирање;бизнис менаџмент, 

истражување, организација и 

администрација;канцелариски 

работи;маркетинг и промовирачки 

услуги;дигитален маркетинг;оптимизација 

на пребарувачки системи за продажни 

промоции;администрирачки услуги 

поврзани со бизнис трансакции и 

финансиски регистри;услуги кои се 

состојат од регистрација, транскрипција, 

изработка, компилација и систематизација 

на писмена комуникација и регистрации, 

како и компилација на математички или 

статистички податоци;администрирање на 

програми за корисничка 

лојалност;администрирање на нарачки за 

купување и продажба;пребарување на 

податоци во компјутерски системи за 

други;корпоративни комуникациски 

услуги;компјутеризиран менаџмент на 

податоци;онлајн рекламирање на 

компјутерски мрежи;обезбедување на 

онлајн пазар за купувачи и продавачи на 

производи и услуги;услуги на онлајн 

продавници за софтверски продукти и 

други продукти и услуги во електронска 
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форма кои може да се симнат 

локално;рекламирање на електронски 

плаќања и плаќања преку клик;одржување 

на податоци во регистри и компјутерски 

дата бази;оптимизација на сообраќај на 

вебстрани  

кл. 36  финансиски, монетарни и банкарски 

услуги, осигурителни услуги; финансиски 

трансакции и услуги на плаќање преку 

електронски системи; финансиски 

менаџмент и истражување; верификација 

на плаќања со помош на софтверски 

решенија; процесирање и клиринг на 

финансиски трансакции и трансакции со 

кредитни и дебитни картички; онлајн 

банкарство  

кл. 38  телекомуникациски услуги; пренос 

на дигитални фајлови и електронска 

пошта; обезбедување кориснички пристап 

на глобални компјутерски мрежи; услуги за 

безбеден и енкриптиран пренос на 

податоци преку компјутерски и/или 

глобални мрежи; обезбедување пристап 

до дата бази; изнајмување на кориснички 

пристап на глобални компјутерски мрежи; 

компјутерски овозможена трансмисија на 

пораки и податоци  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и дизајн кои се однесуваат 

на тоа; услуги за индустриски анализи, 

индустриски истражувања и индустриски 

дизајн; услуги за контрола на квалитет и 

автентификација; дизајн и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер; услуги на 

инжинери и научници кои прават 

евалуации, процени, истражувања и 

извештаи во научни и технолошки 

области, вклучително технолошки 

консалтинг; компјутерски и технолошки 

услуги за обезбедување на компјутерски 

податоци и лични и финансиски 

информации, и за детектирање на 

неавторизиран пристап до податоци и 

информации, на пример, услуги за 

заштита од компјутерски вируси, услуги за 

енкрипција на податоци, електронско 

мониторирање на лично идентифицирачки 

информации за да се открие кражба на 

идентитет преку интернет; софтвер како 

услуга (SaaS), платформа како услуги 

(PaaS); одредени дизајнерски услуги, на 

пример, индустриски дизајн, дизајн на 

компјутерски софтвер и системи, графички 

дизајн и сл.; развој, одржување, 

управување, изнајмување, и лиценцирање 

на компјутерски софтвер, компјутерски 

апликации и мобилни апликации; развој, 

одржување, управување, изнајмување, и 

лиценцирање на софтверски системи со 

кориснички пристап и бази на податоци; 

услуги на развој, одржување, 

администрирање и лиценцирање на 

софтверски апликации за мобилни уреди 

со енкриптирани податоци, услуги за 

развој, одржување, администрирање и 

лиценцирање на софтверски апликации за 

олеснување и/или имплементирање на 

електронски плаќања, идентификација на 

кориснички профили, автентификација на 

пристап до кориснички профили и/или 

сметки; развој, одржување, 

администрирање и лиценцирање на 

софтверски апликации базирани на клауд 

решенија; услуги за утврдување на 

електронски идентитет преку софтверски 

решенија и автентификација на пристап до 

затворени електронски системи  

 

(111)  30820  (151)  18/05/2022 

(210)  TM  2021/804 (220)  20/07/2021 

(181)  20/07/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  Фуат Исмаили ул.„Јајце“ бр. 55, 

Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 
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(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  машини и машински алати, алатки 

/делови од машини/, алатни машини, 

мотори и погонски машини (освен за 

сувоземни возила), машински спојници и 

трансмисиски елементи (освен за 

сувоземни возила), земјоделски направи, 

компресори, косачки, пили, пили (острила 

за пили), машина за перење авотмобили, 

машина за лепење најлон, пумпи, ножици 

(машини), бургии за дупчење [делови од 

машини], електрични ножици, лопати 

(машински делови), пиштоли [рачни 

алати], пиштоли рачни за истиснување кит, 

спреј пиштоли за боја електрични пиштоли 

за лепак, пневматски чекани  

кл. 8  рачни алати и направи, прибор за 

јадење, ладно оружје, жилети; алатки, 

алатки (рачно покревани алатки), бургии 

[рачни алати], вили /за сено/, големи 

ножици (острици на ножиците), големи 

ножици за поткастрување огради, големи 

ножици за сечење метал, градинарски 

ножеви, градинарски ножици, 

градинарство (прибор за обработување на 

градините), градинарски ножици за 

гасеници, гребла /алатки/, длето, дрвени 

чекани, дрво (неелектрични алати за 

обработка на дрвото), држачи за пили, 

заковувачи /алати/, зидарски чекани, 

клешти, ампер клешти, кпучеви /алати/, 

ковачки клешти, ковачки чекани, косачи на 

трева /рачни алатки/, кујнска секира, 

ловечки ножеви, лопати, лопатки за боја, 

мали секири, набивачи (рачни уреди), 

ножеви, ножеви за калемење, ножици, 

обувки (калапи за обувки) /чевларски 

прибор/, одвртувачи, пили /алатки/, 

пиштоли [рачни алати], пиштоли за 

лепило, електрични полукружна клешта, 

пробивни клешти, рамови на рачни пили, 

сврдла, секачи /алатки/, секира за сечење 

месо, секири, секирчиња за мраз, сечење 

по нацрти (пили за сечење по нацрт), 

сечила за ножици за лим, сечила на пили 

/делови на алат/, сечила /апарати за 

острење/, сечила /острила/ (уреди за 

острење сечила) /острила/), столарска 

клешта, чекани за дробење камења, 

чекани за острење, чекани /алатки/, чекани 

/големи /, чекански дупчалки, перфоратори 

/алатки/, шилци, шмиргли (точила со 

шмиргла)  

кл. 9  апарати и инструменти за мерење, 

мерење, мерење на тежина, 

сигнализирање, проверка (контрола), 

мерни апарати и инструменти за прецизно 

мерење, ваги; мерачи на фреквенција, 

инструменти за нивелирање, инструменти 

за оптоварување, ленири [инструменти за 

мерење], микрометри, микрометарски 

завртки за оптички инструменти, 

нивелирки [инструменти за одредување на 

хоризонталноста], прачки [геодетски 

инструменти], батерии  

 

(111)  30821  (151)  18/05/2022 

(210)  TM  2021/810 (220)  21/07/2021 

(181)  21/07/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  GSS Pazarlama ve Dis Ticaret A. S. 

Kisikli Mah. Hamal Sok. No: 4 Haskaya 

Koru Konaklari B-Konagi, Uskudar 34692, 

Istanbul, TR 

(740)  КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ 

Пиринска 66, 7500, Прилеп 

(540)  
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(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. 9  научни, наутички, геодетски, 

фотографски, кинематографски, оптички 

апарати и инструменти, како и апарати и 

инструменти за мерење тежина, мерење, 

сигнализирање, проверка (контрола), 

апарати и инструменти за спасување и 

обучување; апарати и инструменти за 

спроведување, вклучување и 

исклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или контрола 

на електрична енергија; апарати за 

снимање, пренос или репродукција на звук 

или слика; магнетски носачи на податоци, 

дискови за снимање; компакт дискови, 

DVD и други дигитални медиуми за 

снимање; механизми за апаратите што се 

активираат со жетони; регистарски каси, 

машини за сметање, опрема за обработка 

на податоци, компјутери, софтвер за 

компјутери; апарати за гаснење пожар; 

наочари за сонце  

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; 

хорологиски и хронометриски инструменти  

кл. 18  торби, женски торби, торби, ташни 

и паричници, модни торби  

 

(111)  30839  (151)  18/05/2022 

(210)  TM  2021/812 (220)  23/07/2021 

(181)  23/07/2031 

(450)  31/05/2022 

(300)  018489786  10/06/2021  EM 

(732)  Mylan Inc. 1000 Mylan Boulevard, 

Canonsburg, PA, 15317, 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)  

VLE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски 

производи;фармацевтски и медицински 

препарати;фитофармацевтски 

произоводи;природни 

лекови;фармацевтски препарати за 

третман на кариоваскуларни, 

гастроинтестинални, невролошки, 

респираторни, психијатриски, алергиски, 

дерматолошки, пулмонарни, метаболички, 

мускулни заболувања, еректилна 

дисфункција, инфективни и инфламаторни 

состојби, канцер, дијабетес, мултиплекс 

склероза и/или офталмолошки и очни 

заболувања;орални 

контрацептиви;контрацептиви;канабис за 

медицински цели;медицинска 

козметика;санитарни препарати за 

медицински цели;диететска храна и 

супстанции адаптирани за медицинска 

употреба;диетални суплементи и 

препарати за луѓе;суплементи за храна за 

диететски цели;хранливи 

суплементи;минерални суплементи за 

храна;минерални 

препарати;мултиминерални 

препарати;витамински 

препарати;мултивитамински 

препарати;препарати кои содржат 

минерали, витамини, нутриенти, 

аминокиселини и/или билки за медицински 

цели;препарати кои содржат нутриенти 

и/или аминокиселини кои се суплементи за 

храна;фластери, материјали за преврски  
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(111)  30857  (151)  13/05/2022 

(210)  TM  2021/833 (220)  03/08/2021 

(181)  03/08/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  Тhe Procter & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati 

Ohio 45202, US 

(740)  Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери ул.Никола Вапцаров 2/4, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  ензимски препарати за употреба во 

индустријата  

кл. 3  препарати за белење; препарати за 

чистење; есенцијални масла;омекнувачи 

за алишта; избелувачи на алишта; 

препарати за перење алишта; масла за 

чистење; сапун; средства за отстранување 

дамки  

 

(111)  30851  (151)  13/05/2022 

(210)  TM  2021/834 (220)  04/08/2021 

(181)  04/08/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  KT & G Corporation, of 71, 

Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, KR 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000, 

Скопје 

(540)  

HOLISTIC HEATING PIN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари, тутун, супститути на тутун, 

пури, елетронски цигари, течни никотински 

раствори за електронски цигари, течни 

раствори за електронски цигари, ароми за 

употреба кај електронски цигари различни 

од есенцијални масла, табакери, секачи за 

пури, пеплници за пушачи, патрони за 

електронски цигари, ланци за електронски 

цигари, атомизери за електронски цигари, 

производи за пушачи вклучувајќи и 

запалки, стапчиња за чистење и 

дезинфекција на електронски цигари, 

четки за чистење електронски цигари, 

влошки за чистење електронски цигари, 

чистачи за електронски цигари, средства 

за чистење електронски цигари, апарати 

за чистење електронски цигари, 

електрични чистачи за електронски 

цигари, USB адаптери за електронски 

цигари, футроли за електронски цигари, 

тутун за џвакање, цевки за испарување на 

цигари без чад; држачи за електронски 

уреди заради загревање цигари или тутун, 

производи од тутутн и замена за тутун, 

тутунски стапчиња за електронски цигари  

 

(111)  30849  (151)  13/05/2022 

(210)  TM  2021/842 (220)  06/08/2021 

(181)  06/08/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  Капаел Тобако ДООЕЛ Скопје 

бул.„Партизански Одреди“ бр. 23 лок. 8, 

Скопје, MK 

(540)  
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(591)  црвена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на мало на: 

цигари, производи за тутун, производи од 

тутун, алкохолни и безалкохолни пијалоци, 

кондиторски производи, весници, средства 

за лична хигиена, запалки, подароци и 

играчки, ИТ опрема  

 

(111)  30800  (151)  13/05/2022 

(210)  TM  2021/846 (220)  09/08/2021 

(181)  09/08/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО 

„Србо Томовиќ“ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

(591)  светло сина, сина, црна, светло 

кафена, кафена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, преработен или сиров; 

производи од тутун; пури, цигари, 

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, 

тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут, 

кретек цигари; тутун во прав; замени за 

тутун (кои не се користат во медицински 

цели); електронски цигари; производи од 

тутун за загревање; електронски уреди и 

нивни делови за загревање на цигари или 

тутун со цел за ослободување на 

аеросоли кои содржат никотин за 

инхалација; раствори со течен никотин за 

електронски цигари; артикли за пушачи, 

хартија за цигари, туби за цигари, филтери 

за цигари, конзерви за тутун, кутии за 

цигари, пепелници за пушачи, лулиња, 

џебни машинки за мотање на цигари, 

запалки за пушачи, кибрити  

 

(111)  30795  (151)  13/05/2022 

(210)  TM  2021/847 (220)  09/08/2021 

(181)  09/08/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО 

„Србо Томовиќ“ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  жичен вапоризатор за електронски 

цигари и електронски уреди за 

пушење;тутун, сиров или 

преработен;производи од тутун, 

вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси, 

тутун за мотање на цигари, тутун за луле, 

тутун за џвакање, бурмут, кретек 

цигари;тутун во прав;замени за тутун (кои 

не се користат во медицински 

цели);артикли за пушачи, вклучувајќи 

хартија за цигари и туби, филтери за 

цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари 

и пепелници за пушачи, лулиња, џебни 

машинки за мотање на цигари, запалки за 
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пушачи; кибрити; стапчиња од тутун, 

производи од тутун за загревање, 

електронски уреди и нивни делови за 

загревање на цигари или тутун со цел за 

ослободување на аеросоли кои содржат 

никотин за инхалација; раствори од течен 

никотин за електронски цигари; 

електронски уреди за пушење; 

електронски цигари; електронски цигари 

како замена за традиционални цигари; 

електронски уреди за инхалација со 

аеросоли кои содржат никотин; орални 

вапоризатори за пушачи, производи од 

тутун и замени за тутун; артикли за 

пушачи за електронски цигари; делови и 

опрема за горенаведениве производи кои 

се вклучени во класата 34; апарати за 

гаснење на загреани цигари и пури како и 

загреани стапчиња од тутун;табакери за 

полнење на електронски цигари  

 

(111)  30796  (151)  13/05/2022 

(210)  TM  2021/848 (220)  09/08/2021 

(181)  09/08/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО 

„Србо Томовиќ“ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  жичен вапоризатор за електронски 

цигари и електронски уреди за 

пушење;тутун, сиров или 

преработен;производи од тутун, 

вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси, 

тутун за мотање на цигари, тутун за луле, 

тутун за џвакање, бурмут, кретек 

цигари;тутун во прав;замени за тутун (кои 

не се користат во медицински 

цели);артикли за пушачи, вклучувајќи 

хартија за цигари и туби, филтери за 

цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари 

и пепелници за пушачи, лулиња, џебни 

машинки за мотање на цигари, запалки за 

пушачи; кибрити; стапчиња од тутун, 

производи од тутун за загревање, 

електронски уреди и нивни делови за 

загревање на цигари или тутун со цел за 

ослободување на аеросоли кои содржат 

никотин за инхалација; раствори од течен 

никотин за електронски цигари; 

електронски уреди за пушење; 

електронски цигари; електронски цигари 

како замена за традиционални цигари; 

електронски уреди за инхалација со 

аеросоли кои содржат никотин; орални 

вапоризатори за пушачи, производи од 

тутун и замени за тутун; артикли за 

пушачи за електронски цигари; делови и 

опрема за горенаведениве производи кои 

се вклучени во класата 34; апарати за 

гаснење на загреани цигари и пури како и 

загреани стапчиња од тутун;табакери за 

полнење на електронски цигари  

 

(111)  30825  (151)  16/05/2022 

(210)  TM  2021/849 (220)  10/08/2021 

(181)  10/08/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. 

СКОПЈЕ ул. Орце Николов бр. 3, Скопје, 

MK 

(540)  
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(591)  зелена, бела 

 (551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; огласување; водење 

на работење; управување со работи; 

канцелариски работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижен имот; банкарски услуги, 

хипотекарно банкарство, он-лајн 

банкарство - електронски банкарство, 

услуги за штедење, кредитирање  

 

(111)  30826  (151)  13/05/2022 

(210)  TM  2021/850 (220)  10/08/2021 

(181)  10/08/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. 

СКОПЈЕ ул. Орце Николов бр. 3, Скопје, 

MK 

(540)  

 

(591)  зелена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; огласување; водење 

на работење; управување со работи; 

канцелариски работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижен имот; банкарски услуги, 

хипотекарно банкарство, он-лајн 

банкарство - електронски банкарство, 

услуги за штедење, кредитирање  

 

(111)  30827  (151)  13/05/2022 

(210)  TM  2021/851 (220)  10/08/2021 

(181)  10/08/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. 

СКОПЈЕ ул. Орце Николов бр. 3, Скопје, 

MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; огласување; водење 

на работење; управување со работи; 

канцелариски работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижен имот; банкарски услуги, 

хипотекарно банкарство, он-лајн 

банкарство - електронски банкарство, 

услуги за штедење, кредитирање  

 

(111)  30828  (151)  13/05/2022 

(210)  TM  2021/852 (220)  10/08/2021 

(181)  10/08/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. 

СКОПЈЕ ул. Орце Николов бр. 3, Скопје, 

MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 



 

 

193 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini  Бр./Nr.  5/2022 - 31/05/2022  
 

кл. 35  рекламирање; огласување; водење 

на работење; управување со работи; 

канцелариски работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижен имот; банкарски услуги, 

хипотекарно банкарство, он-лајн 

банкарство - електронски банкарство, 

услуги за штедење, кредитирање  

 

(111)  30829  (151)  13/05/2022 

(210)  TM  2021/853 (220)  10/08/2021 

(181)  10/08/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. 

СКОПЈЕ ул. Орце Николов бр. 3, Скопје, 

MK 

(540)  

 

(591)  сина, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; огласување; водење 

на работење; управување со работи; 

канцелариски работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижен имот; банкарски услуги, 

хипотекарно банкарство, он-лајн 

банкарство - електронски банкарство, 

услуги за штедење, кредитирање  

 

(111)  30830  (151)  16/05/2022 

(210)  TM  2021/854 (220)  10/08/2021 

(181)  10/08/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. 

СКОПЈЕ ул. Орце Николов бр. 3, Скопје, 

MK 

(540)  

 

(591)  сина, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; огласување; водење 

на работење; управување со работи; 

канцелариски работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижен имот; банкарски услуги, 

хипотекарно банкарство, он-лајн 

банкарство - електронски банкарство, 

услуги за штедење, кредитирање  

 

(111)  30818  (151)  16/05/2022 

(210)  TM  2021/855 (220)  10/08/2021 

(181)  10/08/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  Тодор Дочев Дочев, Софија, BG 

(740)  Никола Апостоловски, адвокат ул. 

Јане Сандански бр. 63/2, 1200, Тетово 

(540)  

 

(591)  сина, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  немедицински козметички и тоалетни 

препарати; немедицински забни пасти; 

парфимерија, есенцијални масла; 

средства за белење и други супстанции за 

перење; препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување  

кл. 5  фармацевтски, медицински и 

ветеринарни препарати; санитарни 
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препарати за медицински цели; диететска 

храна и супстанции прилагодени за 

медицинска или ветеринарна употреба, 

храна за бебиња; додатоци во исхраната 

за луѓе и животни; фластери, материјали 

за завои; материјал за пломбирање на 

заби, забарски смоли; средства за 

дезинфекција; препарати за уништување 

на штетници; фунгициди, хербициди  

кл. 35  рекламирање;канцелариски работи  

кл. 39  транспорт; пакување и складирање 

стоки; организирање патувања  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и проектирање поврзано со 

нив; 

услуги за индустриски анализи и 

истражувања; проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

 

(111)  30822  (151)  10/05/2022 

(210)  TM  2021/856 (220)  10/08/2021 

(181)  10/08/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  Тодор Дочев Дочев, Софија, BG 

(740)  Никола Апостоловски, адвокат ул. 

Јане Сандански бр. 63/2, 1200, Тетово 

(540)  

 

(591)  сина, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  немедицински козметички и тоалетни 

препарати; немедицински забни пасти; 

парфимерија, есенцијални масла; 

средства за белење и други супстанции за 

перење; препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување  

кл. 5  фармацевтски, медицински и 

ветеринарни препарати; санитарни 

препарати за медицински цели; диететска 

храна и супстанции прилагодени за 

медицинска или ветеринарна употреба, 

храна за бебиња; додатоци во исхраната 

за луѓе и животни; фластери, материјали 

за завои; материјал за пломбирање на 

заби, забарски смоли; средства за 

дезинфекција; препарати за уништување 

на штетници; фунгициди, хербициди  

кл. 35  рекламирање;канцелариски работи  

кл. 39  транспорт; пакување и складирање 

стоки; организирање патувања  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и проектирање поврзано со 

нив; 

услуги за индустриски анализи и 

истражувања; проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

 

(111)  30782  (151)  13/05/2022 

(210)  TM  2021/863 (220)  10/08/2021 

(181)  10/08/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  ГАЛЕНИКА АД Београд ул. 

Батајнички друм бб, Београд, RS 

(740)  ЕРОЛ ХАСАН, адвокат 

ул.’'М.Х.Јасмин’'  52В-1/6, 1000, Скопје 

(540)  

LACTODERM 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции адаптирани за медицинска или 

ветеринарна употреба, храна за бебиња; 

додатоци во исхраната за луѓе и животни; 

фластери, материјали за завои; 

материјали за пломбирање заби и 

забарски смоли; средства за 

дезинфекција; препарати за уништување 

штетници; фунгициди, хербициди  

 

(111)  30840  (151)  13/05/2022 
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(210)  TM  2021/868 (220)  13/08/2021 

(181)  13/08/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  ХОРТЕНА ДОО Струмица ул Браќа 

Миладинови 17-с/2, 2400, Струмица, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  корнишони, цвекло, црвена пиперка 

(филета), чорбаџиска пиперка, феферони, 

мешана салта  

 

(111)  30865  (151)  20/05/2022 

(210)  TM  2021/869 (220)  13/08/2021 

(181)  13/08/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  Коуфакис Маја ул. Костурски 

Херои бр. 40/4-5, Скопје, MK 

(740)  МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат ул. 

Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други 

супстанции за перење; препарати за 

чистење, полирање, рибање и 

нагризување; сапуни; парфимерија, 

етерични масла, козметички производи, 

лосиони за коса; препарати за нега на 

забите  

кл. 21  прскалки за парфеми; стаклени 

шишенца за парфеми или лекови  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со козметички производи; 

рекламирање; 

телевизиско рекламирање; рекламирање 

преку радио; рекламирање преку пошта; 

директно рекламирање преку пошта; 

компјутерско рекламирање преку 

интернет; обезбедување деловни 

информации преку веб-страница; 

обезбедување онлајн пазар за купувачи и 

продавачи на стоки и услуги; 

организирање модни ревии за промотивни 

цели; претставување на производите; 

советување за бизнис работење и 

организација  

 

(111)  30864  (151)  20/05/2022 

(210)  TM  2021/871 (220)  13/08/2021 

(181)  13/08/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  Коуфакис Маја ул. Костурски 

Херои бр. 40/4-5, Скопје, MK 

(740)  МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат ул. 

Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други 

супстанции за перење; препарати за 

чистење, полирање, рибање и 

нагризување; сапуни; парфимерија, 

етерични масла, козметички производи, 

лосиони за коса; препарати за нега на 

забите  

кл. 21  прскалки за парфеми; стаклени 
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шишенца за парфеми или лекови  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со козметички производи; 

рекламирање; 

телевизиско рекламирање; рекламирање 

преку радио; рекламирање преку пошта; 

директно рекламирање преку пошта; 

компјутерско рекламирање преку 

интернет; обезбедување деловни 

информации преку веб-страница; 

обезбедување онлајн пазар за купувачи и 

продавачи на стоки и услуги; 

организирање модни ревии за промотивни 

цели; претставување на производите; 

советување за бизнис работење и 

организација  

 

(111)  30838  (151)  19/05/2022 

(210)  TM  2021/881 (220)  17/08/2021 

(181)  17/08/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги ДЕВОЛЛИ 

ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје ул. 

Љубљанска бр.5, Скопје, MK 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, црна, бела, жолта, сина, 

портокалова, зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, кафе (пијалаци што се на 

основа на кафе), екстракти од кафе, 

замена за кафе  

 

(111)  30861  (151)  19/05/2022 

(210)  TM  2021/885 (220)  19/08/2021 

(181)  19/08/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  Друштво за консалтинг услуги 

ТАСКФОРЦЕ БПО ДОО увоз-извоз 

Битола 

ул.Арон Ароести бр. 1, Битола, MK 

(740)  СЕНЗАЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Сава 

Ковачевиќ бр.47J/2-20 

(540)  

 

(591)  сива, бела, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; канцелариски работи  

кл. 36  работи поврзани за невижен имот  

кл. 37  градежни конструкции; 

инсталациски услуги  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 39  транспорт; пакување и складирање 

стоки; организирање патувања  

кл. 40  обработка на материјали  

кл. 41  образование; обука; забава; 

спортски и културни активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и проектирање поврзано со 

нив; услуги за индустриски анализи и 

истражувања; проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

кл. 43  услуги за обезбедување храна и 

пијалоци; привремено сместување  

кл. 44  медицински услуги; ветеринарни 
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услуги; хигиенска нега и нега на убавината 

на луѓето или животните; услуги од 

областа на земјоделтвото, градинарството 

и шумарството  

кл. 45  правни услуги; безбедносни услуги 

за физичка заштита на имот и лица; лични 

и општествени услуги што ги даваат трети 

лица за задоволување на потребите на 

поединците  

 

(111)  30835  (151)  10/05/2022 

(210)  TM  2021/886 (220)  20/08/2021 

(181)  20/08/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  Лимак ДОО Скопје ул.Јордан 

Мијалков бр. 31, Скопје, MK 

(540)  

Diamond Mall 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижен имот  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање 

патување  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

настава; забава; спортски и културни 

активности  

кл. 43  услугиза подготвување храна и 

пијалаци; привремено сместување  

 

(111)  30850  (151)  13/05/2022 

(210)  TM  2021/887 (220)  20/08/2021 

(181)  20/08/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  АД ЕВРОПА ф-ка за чоколади, 

вафли и бонбони ул.808 бр.8, Скопје, 

MK 

(540)  

 

(591)  светло кафена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30 

 

(111)  30834  (151)  16/05/2022 

(210)  TM  2021/892 (220)  25/08/2021 

(181)  25/08/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  Друштво за угостителство 

трговија и услуги ИГ-ГРУП ДООЕЛ 

Скопје бул. Партизански одреди бр. 27, 

Скопје, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  услуги на клубови (забава или 

образование), услуги на дискотеки, ноќни 

клубови  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци, служење храна и пијалаци, 

летувалишта, хотели, мотели, пансиони, 

ресторани, ресторани со 

самопослужување, услуги во вашоку 

ресторан, привремено сместување, бироа 

за сместување (хотели и агенции), бифеа 
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(снек-барови), кафетерии (експрес 

ресторани), сместување (изнајмување за 

времено сместување), резервирање 

хотели, резервирање за сместувања, 

рецепциски услуги за привремено 

сместување (управување со 

пристигнувања и заминувања), услуги во 

барови, пансиони и интернати, услуги на 

камповите за летување, изнајмување 

простории за состаноци, изнајмување за 

времено сместување  

 

(111)  30814  (151)  13/05/2022 

(210)  TM  2021/897 (220)  27/08/2021 

(181)  27/08/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги „Инсајдер ИД“ дооел 

увоз-извоз Скопје ул. „Прашка“ бр. 23 - 

Карпош, Скопје, MK 

(740)  Ѓорѓи Рафајловски ул.„Браќа 

Миладинови“ бр. 406/6, Тетово 

(540)  

 

(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  

 

(111)  30813  (151)  13/05/2022 

(210)  TM  2021/898 (220)  27/08/2021 

(181)  27/08/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  Друштво за трговија и услуги 

„Бренд Солушн“ дооел Скопје ул. 

„Чедомир Миндеровиќ“ бр. 36/1-7, 

Скопје, MK 

(740)  Ѓорѓи Рафајловски ул.„Браќа 

Миладинови“ бр. 406/6, Тетово 

(540)  

 

(591)  сина, бела, црвена, жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работење; управување со работи; 

канцелариски работи  

кл. 41  образование; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и проектирање поврзано со 

нив; услуги за индустриски анализи и 

истражувања; проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

 

(111)  30858  (151)  19/05/2022 

(210)  TM  2021/899 (220)  30/08/2021 

(181)  30/08/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  Terme di Crodo Srl Via Roberto 

Bracco 6 20159 Milano, IT 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО 

"Србо Томовиќ" 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  
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(591)  жолта, зелена, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни пијалоци; минерални 

и соди води; овошни напитоци и овошни 

сокови; води; газирани пијалоци со 

вкусови; безалкохолни пијалоци со вкус на 

овошје; лимонади; газирани сокови; 

освежителни безалкохолни пијалоци; 

сирупи и други безалкохолни препарати за 

правење напитоци  

 

(111)  30832  (151)  16/05/2022 

(210)  TM  2021/900 (220)  31/08/2021 

(181)  31/08/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  Јакимовска Ана ул.Народен 

фронт бр. 9-30, Скопје, MK 

(740)  СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ 

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

Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  женски чанти; имитации на кожа; 

кожнени торби за пакување; кофчежиња 

од кожа или од кожа и картон; кутии од 

кожа или од кожа и картон; мали патни 

торби; 

мрежести торби за пазарење; мрежести 

чанги со синџири; кожени ремени; папки за 

визит- картички; портмонеа; рамки за 

женски чанти; ранци; ранци кои се носат 

на едно рамо; ремени за водење мали 

деца; ремени за носење доенчиња; 

ремени од кожа; спортски торби*; торби; 

торби за патување; торби за плажа; торби 

со ремени за носење доенчиња; торби со 

тркала за пазарење; траки од кожа; 

ученички училишни торби; футроли за 

кредитни картички; чадори; чадори за 

сонце; штавени кожи; џебни паричници  

кл. 25  облека*; јакни [облека]; 

комбинезони [облека]; готова облека 

[конфекциска облека]; јаки [облека]; 

качулки [облека]; дресови [облека]; 

престилки [облека]; трикотажна облека; 

габардин [облека]; ракавици [облека]; 

штитници за уши од студ [облека]; 

панделки за коса [облека]; корсети [долна 

облека]; облека за велосипедисти; горна 

облека [наметка]; бебешки комплети 

[облека]; полнети јакни [облека]; облека од 

кожа; облека за гимнастика; ремени 

[облека]; долна облека за апсорбирање 

пот; облека за на плажа; облека од 

имитација на кожа; ремени за носење пари 

[облека]  

кл. 26  пердуви од ној [додатоци на 

облека]; значки за облека, што не се од 

благородни метали; украси за облека; 

брошеви [додатоци на облека]; броеви за 

одбележување облека; букви за 

одбележување облека; пердуви [додатоци 

на облека]; ѕрнѕурки [украси за облека]; 

токи [додатоци на облека]; птичји пердуви 

[додатоци на облека]  
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кл. 35  агенции за вработување; агенции за 

рекламирање; маркетинг; претставување 

на производите; рекламирање; уредување 

излози  

 

(111)  30859  (151)  16/05/2022 

(210)  TM  2021/904 (220)  02/09/2021 

(181)  02/09/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  МЛЕКАРА ДОО Штип ул. 

Железничка бб, 2000, Штип, MK 

(740)  ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28 

лок.8, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  сина, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко; производи од млеко; 

ферментирано млеко (потквасено); шлаг 

крем; јогурт; сирење; урда; путер; 

протеинско млеко; павлака (млечни 

производи); сметана (кисела павлака); 

сурутка; млечни пијалоци во кои 

преовладува млеко; милк шејк; крем-путер; 

кондензирано млеко; кефир (пијалок од 

млеко); умис (пијалок од млеко)  

кл. 30  чоколадни пијалоци со млеко; 

пијалоци од како со млеко; пијалоци од 

кафе со млеко  

кл. 32  пијалоци од сурутка  

 

(111)  30751  (151)  10/05/2022 

(210)  TM  2021/910 (220)  06/09/2021 

(181)  06/09/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  Друштво за производство 

трговија и услуги СОКО Горица ДООЕЛ 

Скопје 

ул. 1526 бр. 25, 1000, Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  црвена, зелена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни пијалоци, пијалоци од 

овошје и овошни сокови, сирупи и други 

препарати за производство на пијалоци  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски 

работи со безалкохолни пијалоци, 

пијалоци од овошје и овошни сокови, 

сирупи и други препарати за производство 

на пијалоци  

 

(111)  30744  (151)  10/05/2022 

(210)  TM  2021/920 (220)  09/09/2021 

(181)  09/09/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  ФУФАРМА ДОО Скопје ул. Наум 

Наумовски Борче бр. 40 кат 5 локал 8, 

1000, Скопје, MK 

(540)  

NEOROF Propofol Injection 

B.P 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  30841  (151)  18/05/2022 

(210)  TM  2021/946 (220)  14/09/2021 

(181)  14/09/2031 

(450)  31/05/2022 
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(732)  Друштво за производство, промет 

и услуги ХЕМИСКИ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО 

Скопје 

ул. Борис Трајковски бр. 73, Скопје, MK 

(740)  Николчо Лазаров, адвокат ул. 

Димитар Чуповски бр.4/1-14, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  производи за перење алишта; 

средства за белење при перење алишта; 

смекнувачи за ткаенини што се користат 

при перење алишта; хемиски средства за 

освежување на боите што се користат во 

домаќинството (перење алишта); 

одмастување; дезодорирање; 

дезинфекција  

 

(111)  30852  (151)  18/05/2022 

(210)  TM  2021/947 (220)  17/09/2021 

(181)  17/09/2031 

(450)  31/05/2022 

(300)  90/588,303  18/03/2021  US 

(732)  Airspace Technologies, Inc. 5909 

Sea Otter Place, Suite 200 Carlsbad, CA 

92010, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

AIRSPACE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски софтвер за преземање 

во форма на мобилна апликација за 

следење и лоцирање на пратки на пакети 

за да се обезбеди навремена испорака за 

деловни цели; предаватели, приемници и 

уреди за мрежно посредување за следење 

и лоцирање на пратки на пакети преку 

GPS навигација  

кл. 35  транспортни логистички услуги, 

имено, посредување за превоз на стоки за 

други; следење и лоцирање на пратки на 

пакети за да се обезбеди навремена 

испорака за деловни цели  

кл. 39  експресна испорака на стоки преку 

воздух, камион, автомобил и товар; 

логистички услуги на синџирот за 

снабдување, имено, складирање, 

транспорт и испорака на стоки за други; 

GPS навигациски услуги  

кл. 42  софтвер како услуга (SAAS) услуги 

во кои е вклучен софтвер за следење и 

лоцирање на пратки на пакети за да се 

обезбеди навремена испорака за деловни 

цели  

 

(111)  30842  (151)  18/05/2022 

(210)  TM  2021/950 (220)  20/09/2021 

(181)  20/09/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  Друштво за услуги и трговија 

ЗЕАЛ ДООЕЛ ул. Орце Николов бр. 58/1-

5А, Скопје, MK 

(740)  Петровска Елена ул. Орце Николов 

бр. 58/1-5А, Скопје 

(540)  

 

(591)  златна 

(551)  индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 44  аранжирање цвеќе; пакети и 

производи со природно цвеќе  

 

(111)  30847  (151)  18/05/2022 

(210)  TM  2021/954 (220)  20/09/2021 

(181)  20/09/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  Тодороски Марјан бул. 

Македонски Просветители бр. 11А, 

Охрид, MK 

(740)  АДВОКАТСКО ДРУШТВО ГОЏО. 

КИЧЕЕЦ И НОВАКОВСКИ Бул. 

Македонски просветители 8, Охрид 

(540)  

 

(591)  темно сина, црвена, портокалова, 

црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за производство 

на бои  

кл. 2  бои; лакови  

кл. 40  боење на прозорци со обработка на 

површината  

 

(111)  30843  (151)  18/05/2022 

(210)  TM  2021/955 (220)  16/09/2021 

(181)  16/09/2031 

(450)  31/05/2022 

(300)  018433803  19/03/2021  EM 

(732)  Cara Therapeutics, Inc. (a Delaware 

Corporation) 107 Elm Street, 9th Floor, 4 

Stamford Plaza Stamford, 06902 

Connecticut, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

KAPRUVIA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  лекови и фармацевтски препарати за 

третман и превенција на бубрежни 

заболувања; лекови и фармацевтски 

препарати за третман и превенција на 

хронични бубрежни заболувања; лекови и 

фармацевтски препарати за третман на 

пруритус (сврбеж); лекови и фармацевтски 

препарати за третман на болка  

 

(111)  30848  (151)  18/05/2022 

(210)  TM  2021/966 (220)  22/09/2021 

(181)  22/09/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  FINE HEALTHCARE GROUP INC. 

497 Almira Street pembroke, ontaria 

K8AOCI, CA 

(740)  КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ 

Пиринска 66, 7500, Прилеп 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; диететска храна и 

супстанции прилагодени за медицинска 

или ветеринарна употреба, храна за 

бебиња; диетални суплементи за луѓе и 

животни  

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

ориз, тапиока, и саго; брашно и 

преработки од житарки; леб, бело пециво, 

и слатки; мразови; мед, сирупи; квасец; 

прашок за пециво; сол; сенф; вински оцет; 

сосови (кондименти); зачини; мраз  

кл. 35  рекламирање; бизнис менаџмент; 

бизнис администрација; канцелариско 

работење  

 

(111)  30853  (151)  11/05/2022 
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(210)  TM  2021/994 (220)  30/09/2021 

(181)  30/09/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  Индустрија за млеко, млечни 

производи и сокови Млекара 

Акционерско друштво  Битола ул. 

Ѓурчин Наумов Пљакот бр. 1, Битола, 

MK 

(740)  Адвокатско друштво Дебарлиев, 

Дамески и Ќелешоска ул. Мирче Ацев бр. 2 

кат 3, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  портокалова, темно црвена, зелена, 

бела, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пијалаци од овошје и овошни 

сокови  

 

(111)  30836  (151)  16/05/2022 

(210)  TM  2021/1000 (220)  01/10/2021 

(181)  01/10/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  ЕОЅ Матрих ДООЕЛ Скопје ул. 

Аминта Трети бр. 1, 1000, Скопје, MK 

(540)  

eositech.com 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  опрема за обработка на податоци и 

компјутери, сите компјутерски програми и 

софтвер  

кл. 35  водење на работењето; 

управување со работата; аутсорсинг 

услуги [поддршка на бизниси]  

кл. 36  финансиски работи, услуги на сите 

видови банкарски заводи или институции 

поврзани со нив, како што се 

менувачниците или службите за 

надомест;услуги на кредитните институции 

што не се банки, како што се 

кооперативните кредитни здруженија, 

индивидуалните финансиски 

претпријатија, заемодавачите итн.;услуги 

на „инвестициска доверба" на холдинг 

претпријатијата;услуги на трговските 

посредници со акции и имот;услуги 

поврзани со монетарните работи што се 

одвиваатсо посредство на посредници; 

услуги поврзани со издавањето патнички 

чекови и кредитни писма  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 41  обука, услуги на подучување луѓе  

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; лични и социјални 

услуги што ги обезбедуваат трети лица за 

задоволување на потребите на 

поединците  

 

(111)  30831  (151)  13/05/2022 

(210)  TM  2021/1008 (220)  01/10/2021 

(181)  01/10/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  КАПИТАЛ ФИНАНСИСКИ ЦЕНТАР 

ДООЕЛ Скопје Бул. Свети Климент 

Охридски 24/2-2, 1000, Скопје, MK 

(540)  



 

 

204 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini  Бр./Nr.  5/2022 - 31/05/2022  
 

 

(591)  златна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  финансиски работи  

кл. 41  образовни услуги  

 

(111)  30833  (151)  13/05/2022 

(210)  TM  2021/1012 (220)  04/10/2021 

(181)  04/10/2031 

(450)  31/05/2022 

732)  FAES FARMA, S.A. Avenida 

Autonomía 10, 48940 Leioa (Bizkaia), ES 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

DISTEM 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производ за третман 

на болка поврзана со мускулни контракции  

 

(111)  30846  (151)  13/05/2022 

(210)  TM  2021/1015 (220)  04/10/2021 

(181)  04/10/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  Друштво за трговија и 

компјутерски услуги ИНТЕЛЕГЕНТ 

НЕТВОРК СОЛУШН ДОО Скопје ул. 4, 

бр. 95, Бардовци, Карпош, Скопје, MK 

(740)  Апостоловски Никола, адвокат ул. 

Јане Сандански бр. 63/2, Тетово 

(540)  

NEXUS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  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 за социјалното 

вмрежување и за вчитување, 

прикачување, симнување, 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, пристапување, 

прикажување, стриминг, гледање, 

тагирање, поврзување, забележување, 

покажување чувства за, коментирање на, 

вградување, пренесување, и споделување 

или на друг начин обезбедување 

електронски медиуми или компјутерски 

информации и комуникациски 

мрежи;компјутерски софтвер за 

изменување и овозможување пренос на 

слики, аудиовизуелна и видео 

содржина;компјутерски софтвер за 

уредување, собирање, организирање, 

изменување, пренос, споделување и 

складирање на податоци и 

информации;компјутерски софтвер за 

етрговија 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 
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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 услугите пристап 

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 симнување, постирање, блогирање, 

преку менаџирање, 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 

немедицински цели;периферни 

компјутерски уреди за носење;периферни 

уреди;компјутерски софтвер 

комуникација;софтвер за за далечинска 

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 

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 машинскиизвршливи 

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, скпадирање на 

податоци, брзи известувања и менаџмент 

на корисници ; софтвер за зголемена 

реалност за користење во мобилни 

направи за интегрирање на електронски 

податоци со околина од реалниот свет со 

цел забава и играње; очила за виртуелна 

реалност, компјутерски хардвер  

кл. 35  маркетинг, рекламирање и 

промотивни услуги; услуги за истражување 

на пазарот и информациони услуги; 

организирање на изложби и настани во 

полето за развој на софтвер и хардвер за 

комерцијални и цели за рекламирање, 

интерактивна забава и виртуелно реална 

содржина  

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 
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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 АЅР, особено, 

хостирање компјутерски софтверски 

апликации на други;АЅР што промовира 

софтвер за да овозможи или олесни 

креирање, уредување, симнување, 

постирање, блогирање, анотирање, 

пристапување, прикажување, стриминг, 

покажување прикачување, гледање, 

тагирање, поврзување, 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 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 

промовираат услуга софтвер 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;АЅР 

што промовира API софтвер за 

раководење, следење известување и 

мерење на медиумско планирање, 

медиумско купување и рекпамирање 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 
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он-лајн рекпамирање да купуваат и 

продаваат рекламен инвентар;платформа 

како услуга (PAAS) што промовира 

компјутерска софтверска платформа за 

употреба при купување и ширење на 

реклама;АЅР што промовира софтвер за 

употреба при купување, продавање, 

следење, вреднување, оптимизирање, 

таргетирање, анализирање, испорака и 

известување за онлајн рекламирање и 

маркетинг;АЅР 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 обезбедување 

времена хиперлинкови;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 (loT) 

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  

 

(111)  30845  (151)  13/05/2022 

(210)  TM  2021/1016 (220)  04/10/2021 

(181)  04/10/2031 

(450)  31/05/2022 

732)  Друштво за трговија и 

компјутерски услуги ИНТЕЛЕГЕНТ 

НЕТВОРК СОЛУШН ДОО Скопје ул. 4, 

бр. 95, Бардовци, Карпош, Скопје, MK 

(740)  Апостоловски Никола, адвокат ул. 

Јане Сандански бр. 63/2, Тетово 

(540)  

NEXUS BIM 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  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 
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употреба во развојот на софтверските 

апликации;интерфејс за програмирање 

апликации (API) за компјутерски софтвер 

кој ги потпомогнува онлајн за социјалното 

вмрежување и за вчитување, 

прикачување, симнување, 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, пристапување, 

прикажување, стриминг, гледање, 

тагирање, поврзување, забележување, 

покажување чувства за, коментирање на, 

вградување, пренесување, и споделување 

или на друг начин обезбедување 

електронски медиуми или компјутерски 

информации и комуникациски 

мрежи;компјутерски софтвер за 

изменување и овозможување пренос на 

слики, аудиовизуелна и видео 

содржина;компјутерски софтвер за 

уредување, собирање, организирање, 

изменување, пренос, споделување и 

складирање на податоци и 

информации;компјутерски софтвер за 

етрговија 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 услугите пристап 

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 симнување, постирање, блогирање, 

преку менаџирање, 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 

немедицински цели;периферни 

компјутерски уреди за носење;периферни 

уреди;компјутерски софтвер 

комуникација;софтвер за за далечинска 

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 

овозможува развој, испитување, 

тестирање и одржување на мобилни 
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софтверски апликации за преносливи 

електронски комуникациски уреди, имено, 

мобилни телефони, смартфони, рачни 

компјутери и таблет компјутери; 

компјутерски софтвер за конвертирање 

природни јазици во машинскиизвршливи 

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, скпадирање на 

податоци, брзи известувања и менаџмент 

на корисници ; софтвер за зголемена 

реалност за користење во мобилни 

направи за интегрирање на електронски 

податоци со околина од реалниот свет со 

цел забава и играње; очила за виртуелна 

реалност, компјутерски хардвер  

кл. 35  маркетинг, рекламирање и 

промотивни услуги; услуги за истражување 

на пазарот и информациони услуги; 

организирање на изложби и настани во 

полето за развој на софтвер и хардвер за 

комерцијални и цели за рекламирање, 

интерактивна забава и виртуелно реална 

содржина  

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 АЅР, особено, 

хостирање компјутерски софтверски 

апликации на други;АЅР што промовира 

софтвер за да овозможи или олесни 

креирање, уредување, симнување, 

постирање, блогирање, анотирање, 

пристапување, прикажување, стриминг, 

покажување прикачување, гледање, 

тагирање, поврзување, 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 
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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 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 

промовираат услуга софтвер 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;АЅР 

што промовира API софтвер за 

раководење, следење известување и 

мерење на медиумско планирање, 

медиумско купување и рекпамирање 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 рекпамирање да купуваат и 

продаваат рекламен инвентар;платформа 

како услуга (PAAS) што промовира 

компјутерска софтверска платформа за 

употреба при купување и ширење на 

реклама;АЅР што промовира софтвер за 

употреба при купување, продавање, 

следење, вреднување, оптимизирање, 

таргетирање, анализирање, испорака и 

известување за онлајн рекламирање и 

маркетинг;АЅР 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 обезбедување 

времена хиперлинкови;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 (loT) 

кл. 45 услуги на социјално претставување, 

вмрежување и 

запознавање;обезбедување пристап до 

компјутерски бази на податоци во 

областите на социјално вмрежување, 
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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  

 

(111)  30844  (151)  13/05/2022 

(210)  TM  2021/1017 (220)  04/10/2021 

(181)  04/10/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  Друштво за трговија и 

компјутерски услуги ИНТЕЛЕГЕНТ 

НЕТВОРК СОЛУШН ДОО Скопје ул. 4, 

бр. 95, Бардовци, Карпош, Скопје, MK 

(740)  Апостоловски Никола, адвокат ул. 

Јане Сандански бр. 63/2, Тетово 

(540)  

 

(591)  сива, портокалова, бела, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  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 за социјалното 

вмрежување и за вчитување, 

прикачување, симнување, 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, пристапување, 

прикажување, стриминг, гледање, 

тагирање, поврзување, забележување, 

покажување чувства за, коментирање на, 

вградување, пренесување, и споделување 

или на друг начин обезбедување 

електронски медиуми или компјутерски 

информации и комуникациски 

мрежи;компјутерски софтвер за 

изменување и овозможување пренос на 

слики, аудиовизуелна и видео 

содржина;компјутерски софтвер за 

уредување, собирање, организирање, 

изменување, пренос, споделување и 

складирање на податоци и 

информации;компјутерски софтвер за 

етрговија 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 
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компјутерски сервер за услугите пристап 

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 симнување, постирање, блогирање, 

преку менаџирање, 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 

немедицински цели;периферни 

компјутерски уреди за носење;периферни 

уреди;компјутерски софтвер 

комуникација;софтвер за за далечинска 

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 

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 машинскиизвршливи 

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, скпадирање на 

податоци, брзи известувања и менаџмент 

на корисници ; софтвер за зголемена 

реалност за користење во мобилни 

направи за интегрирање на електронски 

податоци со околина од реалниот свет со 

цел забава и играње; очила за виртуелна 

реалност, компјутерски хардвер  

кл. 35  маркетинг, рекламирање и 

промотивни услуги; услуги за истражување 

на пазарот и информациони услуги; 

организирање на изложби и настани во 

полето за развој на софтвер и хардвер за 

комерцијални и цели за рекламирање, 

интерактивна забава и виртуелно реална 

содржина  

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 
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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 АЅР, особено, 

хостирање компјутерски софтверски 

апликации на други;АЅР што промовира 

софтвер за да овозможи или олесни 

креирање, уредување, симнување, 

постирање, блогирање, анотирање, 

пристапување, прикажување, стриминг, 

покажување прикачување, гледање, 

тагирање, поврзување, 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 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 

промовираат услуга софтвер 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;АЅР 

што промовира API софтвер за 

раководење, следење известување и 

мерење на медиумско планирање, 

медиумско купување и рекпамирање 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 рекпамирање да купуваат и 

продаваат рекламен инвентар;платформа 

како услуга (PAAS) што промовира 

компјутерска софтверска платформа за 

употреба при купување и ширење на 

реклама;АЅР што промовира софтвер за 
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употреба при купување, продавање, 

следење, вреднување, оптимизирање, 

таргетирање, анализирање, испорака и 

известување за онлајн рекламирање и 

маркетинг;АЅР 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 обезбедување 

времена хиперлинкови;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 (loT) 

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  

 

(111)  30824  (151)  13/05/2022 

(210)  TM  2021/1018 (220)  04/10/2021 

(181)  04/10/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  Друштво за трговија и 

компјутерски услуги ИНТЕЛЕГЕНТ 

НЕТВОРК СОЛУШН ДОО Скопје ул. 4, 

бр. 95, Бардовци, Карпош, Скопје, MK 

(740)  Апостоловски Никола, адвокат ул. 

Јане Сандански бр. 63/2, Тетово 

(540)  

 

(591)  сина, сива, бела, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски софтвер за социјално 

вмрежување;алатки за развивање на 

компјутерски софтвер;компјутерски 
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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 за социјалното 

вмрежување и за вчитување, 

прикачување, симнување, 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, пристапување, 

прикажување, стриминг, гледање, 

тагирање, поврзување, забележување, 

покажување чувства за, коментирање на, 

вградување, пренесување, и споделување 

или на друг начин обезбедување 

електронски медиуми или компјутерски 

информации и комуникациски 

мрежи;компјутерски софтвер за 

изменување и овозможување пренос на 

слики, аудиовизуелна и видео 

содржина;компјутерски софтвер за 

уредување, собирање, организирање, 

изменување, пренос, споделување и 

складирање на податоци и 

информации;компјутерски софтвер за 

етрговија 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 услугите пристап 

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 симнување, постирање, блогирање, 

преку менаџирање, 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 

немедицински цели;периферни 

компјутерски уреди за носење;периферни 

уреди;компјутерски софтвер 

комуникација;софтвер за за далечинска 

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 
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софтвери компјутерски софтвер кој 

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 машинскиизвршливи 

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, скпадирање на 

податоци, брзи известувања и менаџмент 

на корисници ; софтвер за зголемена 

реалност за користење во мобилни 

направи за интегрирање на електронски 

податоци со околина од реалниот свет со 

цел забава и играње; очила за виртуелна 

реалност, компјутерски хардвер  

кл. 35  маркетинг, рекламирање и 

промотивни услуги; услуги за истражување 

на пазарот и информациони услуги; 

организирање на изложби и настани во 

полето за развој на софтвер и хардвер за 

комерцијални и цели за рекламирање, 

интерактивна забава и виртуелно реална 

содржина  

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 АЅР, особено, 

хостирање компјутерски софтверски 

апликации на други;АЅР што промовира 

софтвер за да овозможи или олесни 

креирање, уредување, симнување, 

постирање, блогирање, анотирање, 

пристапување, прикажување, стриминг, 

покажување прикачување, гледање, 

тагирање, поврзување, 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 
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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 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 

промовираат услуга софтвер 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;АЅР 

што промовира API софтвер за 

раководење, следење известување и 

мерење на медиумско планирање, 

медиумско купување и рекпамирање 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 рекпамирање да купуваат и 

продаваат рекламен инвентар;платформа 

како услуга (PAAS) што промовира 

компјутерска софтверска платформа за 

употреба при купување и ширење на 

реклама;АЅР што промовира софтвер за 

употреба при купување, продавање, 

следење, вреднување, оптимизирање, 

таргетирање, анализирање, испорака и 

известување за онлајн рекламирање и 

маркетинг;АЅР 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 обезбедување 

времена хиперлинкови;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 (loT) 

кл. 45 услуги на социјално претставување, 

вмрежување и 
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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  

 

(111)  30769  (151)  13/05/2022 

(210)  TM  2021/1027 (220)  06/10/2021 

(181)  06/10/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  ИНТЕР КОЗМЕТИК ЛТД ДООЕЛ 

Скопје Бул. Партизански одреди 156А, 

1000, Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, портокалова, кремава, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  креми (козметички производи); 

бебешки креми  

кл. 5  креми за кожа со одредено 

медицинско дејство; витамински креми  

 

(111)  30768  (151)  13/05/2022 

(210)  TM  2021/1032 (220)  07/10/2021 

(181)  07/10/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  ИНВЕСТ МЕТАЛ ДООЕЛ Скопје 

ул.Луј Пастер бр. 1, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  златна, сребрена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при увоз-извоз и продажба 

на големо и мало на злато и сребро  

 

(111)  30837  (151)  19/05/2022 

(210)  TM  2021/1038 (220)  08/10/2021 

(181)  08/10/2031 

(450)  31/05/2022 

(300)  00003625161  12/04/2021  UK 

(732)  CUPIGANO VENTURES LTD 69 

Wilson Street, London, UK 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

HAJDE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски софтвер; софтвер, кој 

може да се преземе, кој не може да се 

преземе, интерактивен и мрежен, датотеки 

и апликации за компјутери, 

повеќефункционални рачни компјутери, 

електронски лични организатори, е-читачи, 
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таблет компјутери, лични аудио плеери, 

лични електронски уреди за забава, 

конзоли за игри и мобилни телефони; 

носители на магнетни податоци, аудио 

дискови CD; компакт дискови, DVD и други 

дигитални информации и носечки 

медиуми, вклучително и со снимки; 

апликациски софтвер за преземање; 

видео игри за преземање; електронски 

ваучери и купони за преземање; кодирани 

картички за лојалност; ннтерактивен и 

мрежен софтвер; дигитални анимации и 

слики што се движат за преземање; 

дигитални слики за преземање; дигитални 

медиуми и компјутерски датотеки за 

преземање се текстуални пораки, видео 

пораки, музички пораки и мултимедијални 

пораки; дигитални образовни медиуми за 

преземање; електронски публикации и 

електронски изданија за преземање; 

менија за преземање; подкасти; 

компјутерски софтвер за преземање за 

менување на изгледот и овозможување 

пренос на слики, аудио-визуелни и видео 

содржини; компјутерски софтвер за 

собирање, уредување, организирање, 

изменување, пренос, складирање и 

споделување на податоци и информации; 

компјутерски софтвер за употреба како 

програмски интерфејс за апликации (API); 

компјутерски софтвер во природа на 

апликациски програмски интерфејс (API) 

кој ги олеснува онлајн услугите за 

социјално вмрежување, градење 

апликации за социјално вмрежување и за 

овозможување на пронаоѓање, 

прикачување, преземање, пристап и 

управување; компјутерски софтвер за да 

овозможи прикачување, преземање, 

пристап, објавување, прикажување, 

означување, блогирање, стриминг, 

поврзување, споделување или на друг 

начин обезбедување електронски медиуми 

или информации преку компјутерски и 

комуникациски мрежи  

кл. 35  услуги на продажба на мало и 

големо; обработка на нарачки за 

купување; услуги за лојалност на 

клиентите и картичка за лојалност; 

деловни посреднички услуги за 

обезбедување на стоки, услуги, храна, 

пијалоци; деловни воведи; услуги за 

рекламирање и промоција; услуги за 

нарачка на набавки; истражување на 

потрошувачите; маркетинг истражување; 

набавка на прегледи генерирани од 

потрошувачите за цели на истражување 

на пазарот; управување и следење на 

кредитна картичка, дебитна картичка, 

подарок картичка, при-пејд картичка, 

одложена платежна картичка и други 

форми платежни трансакции за деловни 

цели; обезбедување на веб-базиран 

систем и онлајн портали во областа на 

трговијата од клиент до бизнис; 

управување со деловни информации, 

имено, електронско известување за 

деловни информации, деловна анализа, 

имено, информации и аналитика во врска 

со продажба на производи и услуги на 

други лица, и во врска со проверка 

(автентикација), обработка и управување 

со мобилни плаќања; изготвување 

деловни извештаи; подготвување 

извештаи за други во врска со продажба 

на производи и услуги на други; 

управување со деловни информации, 

имено, електронско известување за 

деловна анализа поврзана со обработка 

на плаќања, проверка и следење; 

електронска обработка на нарачки за 

други; услуги за фактурирање услуги; 

услуги за картичка за лојалност и шема за 

лојалност; лојалност, поттик и бонус 

програмски услуги и администрацијата, 

организацијата, управувањето со истите; 
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услуги за лојалност на клиентите за 

комерцијални, промотивни и/или рекламни 

цели; лојалност, поттик и бонус 

програмски услуги; обезбедување на 

информации, советодавни и консултантски 

услуги во врска со гореспоменатите услуги  

кл. 39  транспортни услуги; испорака, 

собирање, транспорт, проследување и 

курирски услуги; испорака на храна и 

пијалоци, складирање, собирање, превоз, 

проследување и курирски услуги; 

собирање, транспорт, испорака, 

проследување и курирски услуги во врска 

со стоки, пакети, подароци, парцели, 

документи, пошта, е-пошта, препнска, 

рекламни материјали; обезбедување 

информации, советодавпи и консултантски 

услуги во врска со гореспоменатите услуги  

кл. 43  услуги за обезбедување храна и 

пијалоци; привремено сместување; 

ресторан, кафе, бар услуги; услуги за 

ноќен клуб поврзани со обезбедување 

храна и пијалок; угостителски услуги; 

клубски услуги за обезбедување храна и 

пијалоци; договори за услуги за храна; 

служење храна и пијалоци; консултантство 

за храна и пијалоци; подготовка на храна и 

пијалоци; ресторански услуги за 

обезбедување брза храна; услуги носи со 

себе (take away); корпоративни услуги за 

гостопримство поврзани со храна и 

пијалоци; добротворно и добронамерно 

обезбедување храна и пијалок; 

обезбедување информации во врска со 

храна, пијалоци, ресторани, барови, 

супермаркети, обезбедувачи на храна н 

пијалоци; обезбедување храна и пијалоци 

преку мобилен превоз, мобилни комбиња, 

мобилни камиони, мобилни возила; услуги 

за камиони со храна; услуги за личен 

готвач; обезбедување информации, 

советодавни и консултантски услуги во 

врска со гореспоменатите услуги  

 

(111)  30783  (151)  13/05/2022 

(210)  TM  2021/1039 (220)  08/10/2021 

(181)  08/10/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  SAVENCIA SA 42 Rue Rieussec, 

78220 Viroflay, FR 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000, 

Скопје 

(540)  

MEDVE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко, кашкавал и млечни  

производи, масла и масти за јадење, 

путер, млечни кремови  

кл. 30  сендвичи  

 

(111)  30798  (151)  13/05/2022 

(210)  TM  2021/1040 (220)  08/10/2021 

(181)  08/10/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, 

DE 

(740)  Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери ул. Никола Вапцаров бр. 2/4, 

1000, Скопје 

(540)  

Ballino 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  тестенини и слатки, замрзнати 

производи за јадење, сладолед, десерти 

од сладолед, замрзнат јогурт (замрзнати 

производи за јадење)  

 

(111)  30797  (151)  13/05/2022 

(210)  TM  2021/1041 (220)  08/10/2021 

(181)  08/10/2031 

(450)  31/05/2022 
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(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, 

DE 

(740)  Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери ул. Никола Вапцаров бр. 2/4, 

1000, Скопје 

(540)  

PERLENBACHER 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  пива; мешани пијалоци кои содржат 

пиво; пијалоци на основа на пиво; 

безалкохолни пијалоци од жито, 

безалкохолни пијалоци со вкус на пиво  

 

(111)  30770  (151)  13/05/2022 

(210)  TM  2021/1043 (220)  08/10/2021 

(181)  08/10/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  Друштво за трговија и услуги ВОЧ 

ИД ДООЕЛ Скопје бул. 8-ми Септември 

бр. 3-ламела 4/локал 4, Скопје, MK 

(740)  СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ 

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

Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 14  торбички за накит; стрелки за 

часовници [часовничарство]; украсни 

приврзоци за алки за клучеви; хронографи 

[рачни часовници]; штоперици; ѓердани 

[накит]; ѕидни часовници; белегзии [накит]; 

бижутерија; бисери [накит]; благородни 

метали, сурови или полуобработени; 

брошеви [накит]; будилници; кутии за 

накит; кутии за рачни часовници; кутии за 

рачни часовници [презентации]; куќишта за 

главните пружини на часовниците 

[часовничарство]; механизми на 

часовници; накит; обетки; петлици за 

ракави; полускапоцени камења; приврзоци 

за клучеви [прстени за клучеви со ситни 

украси или украсни прврзоци]; приврзоци 

за накит; прстени [накит]; пружини на 

часовници; рачни часовници; ремчиња за 

рачни часовници; синџирчиња за 

часовници; синџирчиња [накит]; сончеви 

часовници; стакла за часовници  

кл. 35  ажурирање на рекламниот 

материјал; дизајнирање рекламен 

материјал; директно рекламирање преку 

пошта; компјутерско рекламирање преку 

интернет; маркетинг; претставување на 

производите; рекламирање; фактурирање; 

рекламирање преку пошта  

 

(111)  30854  (151)  18/05/2022 

(210)  TM  2021/1095 (220)  26/10/2021 

(181)  26/10/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  EDMOND PHARMA SRL Via S.S.dei 

Giovi 131 20037 PADERNO DUGNANO 

(MI), IT 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО 

"Србо Томовиќ" 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

ERDOTIN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  30855  (151)  18/05/2022 

(210)  TM  2021/1096 (220)  27/10/2021 

(181)  27/10/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и усслуги АТЕЛЈЕ ТУРБАН 

ДООЕЛ Скопје 

ул. Христо Татарчев бр. 47Ж-лок.1, 1000, 

Скопје, MK 
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(740)  Адвокатско друштво Константиновиќ 

и Милошевски ул. Пролет бр. 31, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  жолта, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека; велови (облека); горна 

облека (наметки); долни палта; елеци; 

здолништа; здолништа-панталони; кимона; 

комбинезони (облека); костуми; кошули; 

маици со кратки ракави; палта; панталони; 

пелерини; платнени широки појаси; пончо; 

појаси; престилки (облека); работнички 

комбинезони; униформи; фустани; јакни 

(облека)  

кл. 40  везење; кројачки услуги; 

порабување платно; преправање облека; 

шиење  

кл. 42  дизајнирање облека  

 

(111)  30856  (151)  18/05/2022 

(210)  TM  2021/1097 (220)  27/10/2021 

(181)  27/10/2031 

(450)  31/05/2022 

(732)  SANTE A. Kowalski Sp.j. 

ul.Jagiellońska 55A, PL 03-301 Warsaw, 

PL 

(740)  Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери ул.Никола Вапцаров 2/4, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  слатки, барови од житарици, 

енергетски барови  
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ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА 
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ / PASQYRA E MARKAVE TREGTARE 

SIPAS KUALIFIKIMIT NDËRKOMBËTAR TË MARKAVE TREGTARE 
 

(510) код во Меѓународната класафикација на трговски марки (Ниченска) / kodi në kualifikimin 
ndërkombëtar të markave tregtare (Niçe) 
(111) регистарски броj / numri i regjistrimit 

 

(510) (111) 

1 30804 

1 30805 

1 30806 

1 30847 

1 30857 

2 30847 

3 30734 

3 30754 

3 30769 

3 30818 

3 30821 

3 30822 

3 30841 

3 30857 

3 30860 

3 30864 

3 30865 

4 30810 

5 30736 

5 30738 

5 30740 

5 30741 

5 30744 

5 30753 

5 30754 

5 30767 

5 30769 

5 30776 

5 30778 

5 30779 

5 30780 

5 30781 

5 30782 

5 30788 

5 30789 

5 30804 

5 30805 

5 30806 

5 30811 

5 30818 

5 30822 

5 30833 

5 30839 

5 30843 

5 30848 

5 30854 

7 30755 

7 30756 

7 30764 

7 30810 

7 30820 

8 30774 

8 30820 

9 30747 

9 30748 

9 30763 

9 30764 

9 30766 

9 30791 

9 30804 

9 30805 

9 30806 

9 30810 

9 30812 

9 30815 

9 30816 

9 30817 

9 30820 

9 30821 

9 30824 

9 30836 

9 30837 

9 30844 

9 30845 

9 30846 

9 30852 

10 30749 

10 30750 

10 30804 

10 30805 

10 30806 

10 30811 

11 30755 

11 30756 

11 30774 

12 30759 

14 30770 

14 30786 

14 30821 

17 30792 

18 30821 

18 30832 

20 30774 

20 30785 

20 30807 

21 30774 

21 30864 

21 30865 

22 30754 

25 30749 

25 30750 

25 30763 

25 30832 

25 30855 

26 30832 

27 30774 

28 30863 

29 30746 

29 30765 

29 30771 

29 30772 

29 30773 

29 30783 

29 30840 

29 30859 

30 30739 

30 30765 

30 30771 

30 30772 

30 30773 

30 30777 

30 30783 

30 30784 

30 30790 

30 30797 

30 30798 

30 30838 

30 30848 

30 30850 

30 30856 

30 30859 

32 30742 

32 30751 

32 30752 

32 30853 

32 30858 

32 30859 

33 30761 

33 30762 

33 30765 
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33 30771 

33 30772 

33 30773 

33 30802 

33 30803 

34 30743 

34 30795 

34 30796 

34 30800 

34 30851 

35 30735 

35 30739 

35 30742 

35 30743 

35 30745 

35 30746 

35 30749 

35 30750 

35 30751 

35 30757 

35 30758 

35 30760 

35 30764 

35 30768 

35 30770 

35 30774 

35 30775 

35 30784 

35 30794 

35 30802 

35 30803 

35 30804 

35 30805 

35 30806 

35 30807 

35 30808 

35 30809 

35 30810 

35 30812 

35 30813 

35 30814 

35 30815 

35 30816 

35 30817 

35 30818 

35 30822 

35 30824 

35 30825 

35 30826 

35 30827 

35 30828 

35 30829 

35 30830 

35 30832 

35 30835 

35 30836 

35 30837 

35 30844 

35 30845 

35 30846 

35 30848 

35 30849 

35 30852 

35 30861 

35 30862 

35 30864 

35 30865 

35 30866 

36 30766 

36 30812 

36 30815 

36 30816 

36 30817 

36 30825 

36 30826 

36 30827 

36 30828 

36 30829 

36 30830 

36 30831 

36 30835 

36 30836 

36 30861 

36 30866 

37 30810 

37 30835 

37 30861 

38 30747 

38 30748 

38 30791 

38 30812 

38 30815 

38 30816 

38 30817 

38 30836 

38 30861 

39 30818 

39 30822 

39 30835 

39 30837 

39 30852 

39 30861 

40 30847 

40 30855 

40 30861 

41 30757 

41 30758 

41 30763 

41 30784 

41 30787 

41 30799 

41 30801 

41 30813 

41 30831 

41 30834 

41 30835 

41 30836 

41 30861 

41 30863 

42 30735 

42 30747 

42 30748 

42 30757 

42 30758 

42 30760 

42 30791 

42 30804 

42 30805 

42 30806 

42 30810 

42 30812 

42 30813 

42 30814 

42 30815 

42 30816 

42 30817 

42 30818 

42 30822 

42 30824 

42 30836 

42 30844 

42 30845 

42 30846 

42 30852 

42 30855 

42 30861 

43 30737 

43 30746 

43 30777 

43 30799 

43 30801 

43 30802 

43 30803 

43 30834 

43 30835 

43 30837 

43 30861 

44 30735 

44 30745 

44 30775 

44 30793 

44 30794 

44 30799 

44 30801 
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44 30804 

44 30805 

44 30806 

44 30808 

44 30809 

44 30811 

44 30842 

44 30861 

44 30862 

45 30836 

45 30861 

45 30866 
 

 

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ /  
PASQYRA SIPAS PRONARËVE TË SË DREJTËS SË MARKAVE TREGTARE 

 
(732) носител на правото на трговски марка / pronari i të drejtës së markës tregtare 
(111) регистарски број  / numri i regjistrimit 
(210) број на пријавата / numri i aplikimit 

 

(732) (111) (210) 

СПОРТ ИНН ДООЕЛ Скопје 30863 MK/T/2015/0226 

Airspace Technologies, Inc. 30852 MK/T/2021/0947 

Allergan Holdings France SAS 30767 MK/T/2015/1150 

Amgen Inc., 30740 MK/T/2021/0490 

Aspen Pharmacare Holdings Limited 30741 MK/T/2021/0535 

CELLTRION, INC. 30738 MK/T/2021/0282 

CHINA UNIONPAY CO. LTD 30766 MK/T/2021/0338 

CUPIGANO VENTURES LTD 30837 MK/T/2021/1038 

Cara Therapeutics, Inc. (a Delaware Corporation) 30843 MK/T/2021/0955 

EDMOND PHARMA SRL 30854 MK/T/2021/1095 

FAES FARMA, S.A. 30833 MK/T/2021/1012 

FINE HEALTHCARE GROUP INC. 30848 MK/T/2021/0966 

FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD CO. LTD. 30765 MK/T/2021/0337 

FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD CO. LTD. 30771 MK/T/2021/0339 

FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD CO. LTD. 30772 MK/T/2021/0340 

FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD CO. LTD. 30773 MK/T/2021/0341 

GSS Pazarlama ve Dis Ticaret A. S. 30821 MK/T/2021/0810 

Hankook Tire & Technology Co., Ltd 30759 MK/T/2021/0567 

INFINITY INVESTMENT SHA 30787 MK/T/2021/0516 

JOHNSON & JOHNSON, 30734 MK/T/2021/0571 

KT & G Corporation, 30851 MK/T/2021/0834 

Lidl Stiftung & Co. KG 30798 MK/T/2021/1040 

Lidl Stiftung & Co. KG 30797 MK/T/2021/1041 

MAGINUS doo 30754 MK/T/2020/0761 

MEDOCHEMIE Ltd. 30778 MK/T/2019/0197 

MEDOCHEMIE Ltd. 30779 MK/T/2021/0328 

MEDOCHEMIE Ltd. 30780 MK/T/2021/0329 

MERITAS Inc. 30760 MK/T/2021/0312 

Mylan Inc. 30839 MK/T/2021/0812 
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NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET A.S. 30776 MK/T/2021/0522 

POSCO INTERNATIONAL Corporation 30755 MK/T/2021/0506 

POSCO INTERNATIONAL Corporation 30756 MK/T/2021/0507 

Philip Morris Products S.A. 30800 MK/T/2021/0846 

Philip Morris Products S.A. 30795 MK/T/2021/0847 

Philip Morris Products S.A. 30796 MK/T/2021/0848 

RAVAGO S.A. 30792 MK/T/2021/0764 

REMEDICA Ltd. 30781 MK/T/2021/0330 

REMEDICA Ltd. 30788 MK/T/2021/0523 

REMEDICA Ltd. 30789 MK/T/2021/0536 

SANTE A. Kowalski Sp.j. 30856 MK/T/2021/1097 

SAVENCIA SA 30783 MK/T/2021/1039 

Shanghai Spacecom Satellite Technology Ltd. 30747 MK/T/2021/0268 

Shanghai Spacecom Satellite Technology Ltd. 30748 MK/T/2021/0269 

Shenzhen DOKE electronic co., LTD 30764 MK/T/2021/0530 

Terme di Crodo Srl 30858 MK/T/2021/0899 

Vianex SA 30736 MK/T/2021/0508 

Want Društvo sa ograničenom osgovornošću Zrenjanin 30860 MK/T/2021/0521 

Јакимовска Ана 30832 MK/T/2021/0900 

АД ЕВРОПА ф-ка за чоколади, вафли и бонбони 30850 MK/T/2021/0887 

АДМИР ЈАКУПИ 30743 MK/T/2021/0593 

Акционерско друштво за проиаводство и промет на алкохолни и 

безалкохолни пијалоци Грозд Струмица 30802 MK/T/2021/0576 

Акционерско друштво за проиаводство и промет на алкохолни и 

безалкохолни пијалоци Грозд Струмица 30803 MK/T/2021/0578 

Аневски Винарија ДООЕЛ Штип 30761 MK/T/2021/0562 

Аневски Винарија ДООЕЛ Штип 30762 MK/T/2021/0563 

Арсова Илина 30763 MK/T/2021/0250 

Атанасов Дино 30804 MK/T/2021/0774 

Атанасов Дино 30805 MK/T/2021/0775 

Атанасов Дино 30806 MK/T/2021/0776 

ГАЛЕНИКА АД Београд 30782 MK/T/2021/0863 

ДТ СТОКОМАК ДОО 30774 MK/T/2021/0207 

Друштво за заштита на авторски и сродни права - авторска агенција СМАРТ 

ПРОЕКТ ДОО Скопје 30791 MK/T/2021/0646 

Друштво за консалтинг и сметководство ПРО КОНСИЛИО ДООЕЛ Скопје 30866 MK/T/2020/0141 

Друштво за консалтинг услуги ТАСКФОРЦЕ БПО ДОО увоз-извоз Битола 30861 MK/T/2021/0885 

Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски проиводи, 

промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје 30784 MK/T/2021/0235 

Друштво за производство трговија и услуги СОКО Горица ДООЕЛ Скопје 30751 MK/T/2021/0910 

Друштво за производство трговија транспорт и услуги ХХЛ ФАТИНА ДООЕЛ 

експорт-импорт Гостивар 30807 MK/T/2021/0785 

Друштво за производство, промет и услуги ХЕМИСКИ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО 30841 MK/T/2021/0946 
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Скопје 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН 

ДООЕЛ Скопје 30838 MK/T/2021/0881 

Друштво за производство, трговија и услуги КВАТРО Ана и други ДОО увоз-

извоз Куманово 30742 MK/T/2021/0534 

Друштво за производство, трговија и услуги КРИСТАЛ КОМПАНИ ДОО 

експорт-импорт 30739 MK/T/2020/1103 

Друштво за производство, трговија и услуги „Инсајдер ИД“ дооел увоз-извоз 

Скопје 30814 MK/T/2021/0897 

Друштво за производство, трговија и усслуги АТЕЛЈЕ ТУРБАН ДООЕЛ 

Скопје 30855 MK/T/2021/1096 

Друштво за трговија и компјутерски услуги ИНТЕЛЕГЕНТ НЕТВОРК 

СОЛУШН ДОО Скопје 30846 MK/T/2021/1015 

Друштво за трговија и компјутерски услуги ИНТЕЛЕГЕНТ НЕТВОРК 

СОЛУШН ДОО Скопје 30845 MK/T/2021/1016 

Друштво за трговија и компјутерски услуги ИНТЕЛЕГЕНТ НЕТВОРК 

СОЛУШН ДОО Скопје 30844 MK/T/2021/1017 

Друштво за трговија и компјутерски услуги ИНТЕЛЕГЕНТ НЕТВОРК 

СОЛУШН ДОО Скопје 30824 MK/T/2021/1018 

Друштво за трговија и услуги АННИ МЕДИА ДООЕЛ Скопје 30735 MK/T/2021/0505 

Друштво за трговија и услуги ВОЧ ИД ДООЕЛ Скопје 30770 MK/T/2021/1043 

Друштво за трговија и услуги ИНТЕБАКО ДОО Скопје 30810 MK/T/2021/0791 

Друштво за трговија и услуги ТХАИ ФУДС ДОО Скопје 30737 MK/T/2021/0517 

Друштво за трговија и услуги „Бренд Солушн“ дооел Скопје 30813 MK/T/2021/0898 

Друштво за угостителство трговија и услуги ИГ-ГРУП ДООЕЛ Скопје 30834 MK/T/2021/0892 

Друштво за услуги и трговија ЕНДОМАК ДЕНТАЛ ГРУП - ЕДГ ДООЕЛ 

Струмица 30793 MK/T/2021/0324 

Друштво за услуги и трговија ЕНДОМАК ДЕНТАЛ ГРУП - ЕДГ ДООЕЛ 

Струмица 30794 MK/T/2021/0325 

Друштво за услуги и трговија ЕНДОМАК ДЕНТАЛ ГРУП - ЕДГ ДООЕЛ 

Струмица 30808 MK/T/2021/0326 

Друштво за услуги и трговија ЕНДОМАК ДЕНТАЛ ГРУП - ЕДГ ДООЕЛ 

Струмица 30809 MK/T/2021/0327 

Друштво за услуги и трговија ЕНДОМАК ДЕНТАЛ ГРУП - ЕДГ ДООЕЛ 

Струмица 30811 MK/T/2021/0560 

Друштво за услуги и трговија ЗЕАЛ ДООЕЛ  30842 MK/T/2021/0950 

Друштво за филмска продукција и услуги ВЕРТИГО ВИСУАЛ ДОО Скопје 30757 MK/T/2021/0574 

Друштво за филмска продукција и услуги ВЕРТИГО ВИСУАЛ ДОО Скопје 30758 MK/T/2021/0575 

ЕОЅ Матрих ДООЕЛ Скопје 30836 MK/T/2021/1000 

ИНВЕСТ МЕТАЛ ДООЕЛ Скопје 30768 MK/T/2021/1032 

ИНТЕР КОЗМЕТИК ЛТД ДООЕЛ Скопје 30769 MK/T/2021/1027 

ИНТЕРНАТИОНАЛ ФРЕШ ФООД ДОО, с. Врапчиште 30746 MK/T/2021/0509 

Иван Шилегов 30790 MK/T/2021/0645 

Индустрија за млеко, млечни производи и сокови Млекара Акционерско 

друштво  Битола 30853 MK/T/2021/0994 
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КАПИТАЛ ФИНАНСИСКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје 30831 MK/T/2021/1008 

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. СКОПЈЕ 30825 MK/T/2021/0849 

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. СКОПЈЕ 30826 MK/T/2021/0850 

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. СКОПЈЕ 30827 MK/T/2021/0851 

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. СКОПЈЕ 30828 MK/T/2021/0852 

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. СКОПЈЕ 30829 MK/T/2021/0853 

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. СКОПЈЕ 30830 MK/T/2021/0854 

Калина Тодоровска  30775 MK/T/2020/0438 

Капаел Тобако ДООЕЛ Скопје 30849 MK/T/2021/0842 

Коуфакис Маја 30865 MK/T/2021/0869 

Коуфакис Маја 30864 MK/T/2021/0871 

Лимак ДОО Скопје 30835 MK/T/2021/0886 

МАКС ОПТИКА ДООЕЛ СКОПЈЕ 30745 MK/T/2021/0551 

МЛЕКАРА ДОО Штип 30859 MK/T/2021/0904 

НЕКСТСЕНС ДОО Скопје 30812 MK/T/2021/0799 

НЕКСТСЕНС ДОО Скопје 30815 MK/T/2021/0800 

НЕКСТСЕНС ДОО Скопје 30816 MK/T/2021/0801 

НЕКСТСЕНС ДОО Скопје 30817 MK/T/2021/0802 

Никола Талев 30801 MK/T/2021/0483 

ПЗУ Соларис Медика - Скопје 30862 MK/T/2021/0692 

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП 30752 MK/T/2021/0561 

ПхармаC Лекови дооел Скопје 30753 MK/T/2021/0550 

Стефан Талев 30799 MK/T/2021/0482 

Тhe Procter & Gamble Company 30857 MK/T/2021/0833 

ТЗ ДОО Скопје 30785 MK/T/2021/0539 

ТП ФИОРЕ ЕКСКЛУЗИВ АЛЕКСАНДАР МОМЧИЛО КИМЕВСКИ 30786 MK/T/2021/0540 

Тодор Дочев Дочев 30818 MK/T/2021/0855 

Тодор Дочев Дочев 30822 MK/T/2021/0856 

Тодороски Марјан 30847 MK/T/2021/0954 

Угриноска Снежана 30777 MK/T/2021/0199 

ФУФАРМА ДОО Скопје 30744 MK/T/2021/0920 

Фуат Исмаили 30820 MK/T/2021/0804 

Х & H ШОЕС ГРОУП ДООЕЛ СКОПЈЕ 30749 MK/T/2021/0270 

Х & H ШОЕС ГРОУП ДООЕЛ СКОПЈЕ 30750 MK/T/2021/0271 

ХОРТЕНА ДОО Струмица 30840 MK/T/2021/0868 
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ПРЕНОС / BARTJE 

(111) 1568 

(732) Rockport IP Holdings, LLC 1220 Washingon Street, Newton, Massachusetts, US 

 

(111) 2956 

(732) ZF Services UK Limited Abbeyfield Road, Lenton, Nottingham NG7 2SX, GB 

 

(111) 2957 

(732) ZF Services UK Limited Abbeyfield Road, Lenton, Nottingham NG7 2SX, GB 

 

(111) 2964 

(732) ZF Services UK Limited Abbeyfield Road, Lenton, Nottingham NG7 2SX, GB 

 

(111) 2965 

(732) ZF Services UK Limited Abbeyfield Road, Lenton, Nottingham NG7 2SX, GB 

 

(111) 5997 

(732) Bollhoff Produktion GmbH Archimedesstrasse 1-4, 33649 Bielefeld, DE 

 

(111) 5912 

(732) Wella International Operations Switzerland Sàrl Chemin Louis-Hubert 1, 1213 Petit-

Lancy, CH 

 

(111) 9656 

(732) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, Rotterdam 3013 AL , NL 

 

(111) 30421 

(732) Друштво за производство, трговија земјоделство и преработка на земјоделски 

производи ЖИТО АЛТАН ДОО Петровец ул. 1 бр. 5а, 1043, Петровец, MK 
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ПРОМЕНИ / NDRYSHIME 

 

(111) 310 

(732) Алкалоид АД Скопје бул. Александар Македонски бр.12, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 253 

(732) Алкалоид АД Скопје бул. Александар Македонски бр.12, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 306 

(732) Алкалоид АД Скопје бул. Александар Македонски бр.12, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 443 

(732) Алкалоид АД Скопје бул. Александар Македонски бр.12, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 843 

(732) Алкалоид АД Скопје бул. Александар Македонски бр.12, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 513 

(732) Алкалоид АД Скопје бул. Александар Македонски бр.12, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 346 

(732) Алкалоид АД Скопје бул. Александар Македонски бр.12, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 347 

(732) Алкалоид АД Скопје бул. Александар Македонски бр.12, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 1000 

(732) Алкалоид АД Скопје бул. Александар Македонски бр.12, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 515 

(732) Алкалоид АД Скопје бул. Александар Македонски бр.12, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 345 

(732) Алкалоид АД Скопје бул. Александар Македонски бр.12, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 247 

(732) Алкалоид АД Скопје бул. Александар Македонски бр.12, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 249 

(732) Алкалоид АД Скопје бул. Александар Македонски бр.12, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 250 

(732) Алкалоид АД Скопје бул. Александар Македонски бр.12, 1000, Скопје, MK 
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(111) 302 

(732) Алкалоид АД Скопје бул. Александар Македонски бр.12, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 350 

(732) АЛКАЛОИД АД Скопје бул.Александар Македонски бр.12, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 1568 

(732) Rockport (Europe) B.V. rins Bernhardplein 200, 1097 JB, Amsterdam, NL 

 

(111) 4471 

(732) Beam Suntory UK Limited 2 Longwalk Road, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex 

England UB11 1BA, GB 

 

(111) 4471 

(732) BEAM INC UK LIMITED Prewetts Mill, Worthing Road, Horsham, West Sussex, RH12 

1ST, GB 

 

(111) 635 

(732) Алкалоид АД Скопје бул. Александар Македонски бр.12, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 6834 

(732) Kraft Foods Group Brands LLC. 200 E.Randolph Street, Chicago, Illinois 60601, US 

 

(111) 6836 

(732) Kraft Foods Group Brands LLC 200 E. Randolph Street , Chicago,  Illinois 60601, US 

 

(111) 6837 

(732) Kraft Foods Group Brands LLC. 200 E. Randolph Street, Chicago, Illinois 60601, US 

 

(111) 5922 

(732) Алкалоид АД Скопје бул. Александар Македонски бр.12, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 6766 

(732) Алкалоид АД Скопје бул. Александар Македонски бр.12, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 6569 

(732) Алкалоид АД Скопје бул. Александар Македонски бр.12, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 6871 

(732) Алкалоид АД Скопје бул. Александар Македонски бр.12, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 6940 
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(732) Алкалоид АД Скопје бул. Александар Македонски бр.12, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 11023 

(732) INDIVIOR UK LIMITED 103-105 Bath Road, SLOUGH, SL1 3UH, GB 

 

(111) 11078 

(732) Sony Music Entertainment (formerly Known as Sony BMG MUSIC  Entertainment) 

25 Madison Avenue, New York, NY 10010, US 

 

(111) 11432 

(732) Sony Music Entertainment (formerly Known as Sony BMG MUSIC  Entertainment) 

25 Madison Avenue, New York, NY 10010, US 

 

(111) 11117 

(732) GM Korea Company Cheongchron-Dong 233 Bupyeongdaero Bupyeong-Gu, Incheon 

403-714, KR 

 

(111) 12100 

(732) Алкалоид АД Скопје бул. Александар Македонски бр.12, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 14548 

(732) Алкалоид АД Скопје бул. Александар Македонски бр.12, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 13555 

(732) Алкалоид АД Скопје бул. Александар Македонски бр.12, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 16784 

(732) ЕВН Македонија Акционерско друштво за услуги  Скопје ул. Лазар Личеноски бр. 

11, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 17978 

(732) Hitachi Astemo, Ltd. 2520, Takaba, Hitachinaka-shi, Ibaraki 312-8503, JP 

 

(111) 18878 

(732) ЕВН Македонија Акционерско друштво за услуги  Скопје ул. Лазар Личеноски бр. 

11, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 20603 

(732) Друштво за производство и преработка на месо АГРИА - АГРОИНДУСТРИСКА 

ГРУПАЦИЈА ДООЕЛ Велес ул.8-ми СЕПТЕМВРИ бр. 64, Велес, MK 

 

(111) 20641 

(732) ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп ул."Леце Котески" бр.23, 7500 Прилеп, MK 
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Гласник/ Buletini  Бр./Nr.  5/2022 - 31/05/2022  
 

 

(111) 20643 

(732) ПИ ''ВИТАМИНКА'' А.Д., Прилеп ул."Леце Котески" бр.23, 7500 Прилеп, MK 

 

(111) 21273 

(732) ПИ ''ВИТАМИНКА'' А.Д., Прилеп ул."Леце Котески" бр.23, 7500 Прилеп, MK 

 

(111) 21271 

(732) ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д.., Прилеп ул.„Леце Котески" бр.23, 7500 Прилеп, MK 

 

(111) 21248 

(732) ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д.., Прилеп ул.„Леце Котески“ бр.23, 7500 Прилеп, MK 

 

(111) 30767 

(732) Allergan Holdings France SAS 1 passerelle des Reflets 92400 Courbevoie, FR 

 

(111) 24475 

(732) Fortex Nutraceuticals LTD Sofia Suhodol, 10 Prohladen Kat street, 1000, Sofia, BG 

 

(111) 26267 

(732) Финансиско друштво ТИГО ФАЈНАНС ДООЕЛ Скопје ул. Аминта Трети бр. 37/1/кат 

1 дп 002 и 001, Центар, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 26914 

(732) Алкалоид АД Скопје бул. Александар Македонски бр.12, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 28217 

(732) ЕВН Македонија Акционерско друштво за услуги  Скопје ул. Лазар Личеноски бр. 

11, 1000, Скопје, MK 

 

 

 

 

 

ОТКАЖУВАЊЕ / DORËHEQJE NGA REGJISTRIMI 
 

 

(11) 10835 

(73) Abena Holding A/S Egelund 35 DK-6200 Aabenraa, DK 
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Гласник/ Buletini  Бр./Nr.  5/2022 - 31/05/2022  
 

ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ / VAZHDIMËSIA E 

VLEFSHMËRISË 

 

(111) 4039   (186) 28/05/2032 

(111) 2458   (186) 14/06/2032 

(111) 1940   (186) 26/07/2032 

(111) 1585   (186) 30/04/2032 

(111) 4465   (186) 25/09/2032 

(111) 4471   (186) 24/04/2032 

(111) 4545   (186) 10/08/2032 

(111) 4566   (186) 14/06/2032 

(111) 10821   (186) 23/07/2031 

(111) 12674   (186) 26/12/2031 

(111) 11316   (186) 28/02/2032 

(111) 11297   (186) 13/03/2032 

(111) 11245   (186) 15/03/2032 

(111) 13450   (186) 11/04/2022 

(111) 11078   (186) 17/04/2032 

(111) 11432   (186) 17/04/2032 

(111) 11185   (186) 24/04/2032 

(111) 11343   (186) 21/05/2032 

(111) 11244   (186) 27/05/2032 

(111) 11020   (186) 29/05/2032 

(111) 13799   (186) 03/06/2032 

(111) 11683   (186) 15/01/2033 

(111) 19288   (186) 09/03/2031 

(111) 20133   (186) 29/09/2031 

(111) 20135   (186) 29/09/2031 

(111) 20778   (186) 23/01/2032 

(111) 20382   (186) 27/02/2032 

(111) 20395   (186) 05/03/2032 

(111) 20396   (186) 05/03/2032 

(111) 20590   (186) 05/03/2032 

(111) 20591   (186) 05/03/2032 

(111) 20592   (186) 12/03/2032 

(111) 20423   (186) 13/03/2032 
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(111) 20599   (186) 22/03/2032 

(111) 20603   (186) 27/03/2032 

(111) 20641   (186) 11/04/2032 

(111) 20643   (186) 11/04/2032 

(111) 20553   (186) 26/04/2032 

(111) 20554   (186) 26/04/2032 

(111) 20555   (186) 26/04/2032 

(111) 20749   (186) 02/05/2032 

(111) 20752   (186) 03/05/2032 

(111) 20197   (186) 14/05/2032 

(111) 20139   (186) 15/05/2032 

(111) 20080   (186) 21/05/2032 

(111) 20789   (186) 26/06/2032 

(111) 20650   (186) 05/07/2032 

(111) 20456   (186) 06/07/2032 

(111) 20475   (186) 11/07/2032 

(111) 20473   (186) 11/07/2032 

(111) 20405   (186) 25/07/2032 

(111) 20406   (186) 25/07/2032 

(111) 21273   (186) 28/09/2032 

(111) 21271   (186) 28/09/2032 

(111) 21248   (186) 28/09/2032 

(111) 20938   (186) 15/10/2032 

(111) 20988   (186) 15/10/2032 

(111) 21191   (186) 22/10/2032 
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale Гласник/ Buletini Бр./Nr.  5/2022 - 31/05/2022 

 

РЕШЕНИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН / 

VENDIMET PЁR DISENJOT INDUSTRIALE 

 
Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на 

Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод 
индустриска сопственост ги објавува податоците за идустрискиот дизајн.. Në përputhje me nenin 
154 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 21/2009, 24/11, 
12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18”) Enti Shtetëror për Pronësi Industriale publikon të dhënat për 
disenjot industriale.  
 

Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80) / Të dhënat 

shënohen me INID* kode për disenjo industriale (standart WIPO ST. 80): 

 

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

(18) Датум на важење на индустриски дизајн / Data e vlefshmërisë së disenjos industriale 

(21) Број на пријавата / Numri i aplikimit 

(22) Дата на поднесување / Data e depozitimit 

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

(28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број на  индустриски дизајни / Lënda e aplikimit, 

theksohet numri i përgjithshëm  i disejnove industriale 

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

(45) Дата на објавување / Data e publikimit 

(51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)  / Klasifikimi Ndërkombëtar I 

Disenjove Industriale (Locarno) 

(54) Назив на телото, односно сликата или цртежот / Emri i objektit, përkatësisht fotografia ose 

vizatimi 

(55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот / Fotografia ose 

paraqitja grafike (skica) e objektit, përkatësisht fotoja ose vizatimi 

(57) Назначување на боите или комбинации на бои / caktimimi ngjyrave ose kombinimi i ngjyrave 

(72) Автор / Autori 

(73) Носител на правото / Bartësi i së drejtës 

(74) Застапник / Përfaqësuesi juridik 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data 
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  5/2022 - 31/05/2022 

(11) 947  (45) 31/05/2022 

(21) ID  2021/37 (22) 03/11/2021    

(18) 03/11/2026 

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален  

(72) Антевски Горан (ул. Партение Зографски бр. 3А, 1000, Скопје) 

(73) Раде Кончар - ТЕП ДООЕЛ Скопје Бул. 3-та Македонска бригада 52, 1000, Скопје, MK 

(74) БЕРИН Д.О.О. Скопје ул. "Македонија" бр. 27/2/22,, 1000, Скопје 

(51) 25-02 

(54) "Елемент за вентилација" 
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  5/2022 - 31/05/2022 
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  5/2022 - 31/05/2022 

ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA 
 

 

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА 
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН /  

PASQYRA E DISENJOVE TË PUBLIKUARA SIPAS KUALIFIKIMIT 
NDËRKOMBËTAR TË DISENJOVE INDUSTRIALE 

 

 

(51) код по меѓународната класификација на индустриски дизајн / kodi sipas 
kualifikimit ndërkombëtar të disenjove industriale 

 

(11) регистарски број на дизајнот / numri i regjistrimit së disenjos 

 

(51) (11) 

25-02 MK/I/ 2021/947 
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  5/2022 - 31/05/2022 

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕН ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН / 
PASQYRA SIPAS BARTËSIT TË SË DREJTËS TË DISENJOS 

INDUSTRIALE TË PUBLIKUAR 
 

(73) носител на правото на индустриски дизајн / bartësi i së drejtës së disenjos 
industriale 

 

(11) регистарски број на документот / numri i regjistrimit të dokumentit 

 

(21) број на пријавата / numri i aplikimit 

 

(73) (11) (21) 

Раде Кончар - ТЕП ДООЕЛ Скопје Бул. 3-та Македонска бригада 52, 1000, 
Скопје, MK 

947 
MK/I/ 2021/947 
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ИСПРАВКА НА ГРЕШКА ВП ДАТУМ НА ПБЈАВА НА РЕШЕНИЕТП НА ТМ/2017/852 

На ден 30/11/2019 година, во Службеното гласило на Државниот завод за индустриска 

сопственост, Гласник бр. 11/2019 објавено е решение за трговска марка ТМ/2019/98 со 

рег. бр. 27785, на подносителот Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг 

ЕССЕ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул.Качанички пат бр. 168, инд. зона Визбегово, Скопје, 

MK, поднесена преку застапникот НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. Славе Деловски бр. 7, 

1000, Скопје. Во врска со тоа  во делот 450 кој се однесува на податоци за датумот на 

објавата на решението за трговска марка се прави исправка на грешка, наместо датумот 

кој стои  30/11/2019 година, треба да стои датумот 31/05/2022 година. 

 

 

ИСПРАВКА НА ГРЕШКА ВП ДАТУМ НА ППДНЕСУВАОЕ НА ПРИЈАВАТА ПРИ ПБЈАВА  НА ПРИЈАВАТА 

И ПБЈАВАТА НА РЕШЕНИЕТП ТМ/2021/1091 

На ден 30/04/2021 година, во Службеното гласило на Државниот завод за индустриска 

сопственост, Гласник бр. 04/2021 објавено е пријава за трговска марка ТМ 2020/1091 и 

Гласник бр.10/2021 објавено е решение за трговска марка ТМ 2020/1091 со рег. бр. 30158, 

на подносителот ГАРЧЕ 2016 доо Скопје ул. Лука Геров бр. 3 А, Скопје, MK. Во врска со 

тоа  во делот 220 кој се однесува на податоци за датумот на пријавата за трговска марка 

се прави исправка на грешка, наместо датумот кој стои  18/11/1900 година, треба да стои 

датумот 12/11/2020 година. 
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ВПИШУВАЊЕ 
 
256. Гордан Симоновски, адвокат 
ул. Пајко Маало бб 
1000 Скопје 
Република Северна Македонија 
моб.078 540 840 
e-mail: simonovski@intralegem.mk 
 
257. Маја Гошевска Димитрова, адвокат 
ул. Симеон Кавракиров бр. 27-2 
1000 Скопје 
Република Северна Македонија 
моб.078 325 556 
e-mail:majag.dimitrova@gmail.com 
 
 
 
БРИШЕЊЕ 
 
 
13. Драган ПОПОВСКИ,  адвокат 
ул. “Маршал Тито” 10/1-1 
1000 Скопје 
Република Македонија 
тел: 02 3231-610 
факс: 02 3137-284 
e-mail: info@popovski-law-office.com.mk 

 

 
236. Зоран Андоновски, адвокат 
Ул. Димитрие Чуповски бр. 24/1-1 
1000 Скопје 
Република Северна Македонија 
Моб. 078 277848, 071 835710 
e-mail:andonovski@lawyer.com 
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