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AP - Afrikanska regionalna organizacija za industriska     
 sopstvenost (ARIPO)

BX - Biroto na Beneluks za `igovi i modeli

EA  - Evroaziska patentna organizacija

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

EP - Evropsko patentno biro (EPO)

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

OA - Afrikanska organizacija za intelektualna      
 sopstvenost (OAPI)

WO - Svetska organizacija za intelektualna sopstvenost (WIPO)

GC - Kooperativen sovet na arapskite zemji vo Zalivot

AD - Andora
AE - Zdru`enite Arapski   

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

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

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

Republika
DZ - Al`ir
EC  - Ekvador
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EG - Egipet
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ET - Etiopija
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FJ - Fixi
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FO - Ov~i Ostrovi
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GA - Gabon
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GL - Grenland
GM - Gambija
GN - Gvinea
GQ - Ekvatorijalna Gvinea
GR  - Grcija
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na Ju`ni Sendvi~
GT - Gvatemala
GW  - Gvinea Bisao
GY - Gvajana
HK - Hong Kong
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HR - Hrvatska
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HU - Ungarija
ID - Indonezija
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IL - Izrael
IN - Indija
IQ - Irak
IR - Iran
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LA - Laos
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LK - [ri Lanka
LR - Liberija
LS - Lesoto
LT - Litvanija
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LY - Libija
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MD - Moldavija
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MK - Makedonija
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OM - Oman
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PH - Filipini
PK - Pakistan
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PR - Portoriko
PT - Portugalija
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SD - Sudan
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SL - Siera Leone
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SR - Surinam
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TC - Turki
TD - ^ad
TG - Togo
TH - Tajland
TJ - Taxikistan
TM - Turkmenija
TN - Tunis
TO - Tonga
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TT - Trinidad i Tobago
TV - Tuvalu
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VE - Venecuela
VG - Britanski Devstveni   
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ZW - Zimbabve
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I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ 
 

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВО ОД 

ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ 

 

 

 

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

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

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

за индустриската сопственост за признавање на тоа право. 

 

 

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

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

заинтересирано лице јавниот обвинител или Заводот по службена должност. 

 

 

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

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

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

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

индустриска сопственост ги објавува податоците од решението на патент. 

 

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

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

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

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

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

решението врз основа на доказ за потполно испитување се објавува првото 

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

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

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

е платена пропишаната такса. 

 

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

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

(11) Регистарски број на документот 

(13) Вид на документот: 

А-патент А1-патент со доказ 

А2-дополнителен патент 

Т1-превод на патентни барања за признаен европски патент 

Т2-одржување на европски патент со изменети патентни барања 

(21) Број на пријавата 

(22) Датум на поднесувањето 

(23) Дата на изложбено или саемско првенство 

(30) Право на првенство: датум држава број 

(45) Дата на објавување 

(45) Објава на првичните патентни барања 

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

(54) Назив на пронајдокот 

(56) Цитирани документи 

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

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

(61) Број на основната пријава 

(62) Број на првобитната пријава 

(72) Пронајдувач (и) 

(73) Носител на правото на патентот 

(74) Застапник 

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

пријавата) 

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

број - WO) 

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

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

билтен) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

* Internationals agreed Numbers for the Identification of Data 
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(51)  F 16H 13/00  

(11)  6639   (13) А 

(21)  2011/279   (22) 16/09/2011 

(45) 31/12/2016 

(73)  Душко Чангов 

ул.Џон Кенеди бр.18/15-1000 Скопје, MK 

(54)  ПРЕНОСНИК  

(57)  Планетарниот преносник претставува 

измена и дополнување на конструкциите на 

планетарните преносници од сегашната 

состојба кои овозможуваат производот од 

обтниот момент и аголната брзина да биде 

поголем. 

 

(51)    
(11)  6646   (13) А 

(21)  2012/110   (22) 22/03/2012 

(45) 31/12/2016 

(73)  СЕАВУС ДООЕЛ Скопје and Лазо 

Котевски 

ул.11 Октомври бр.33А, 1000 Скопје, MK 

and бул.Илинден 8/1-23, 1000 Скопје, MK 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72) Лазо Котевски 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ЗАШТЕДА НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СО 

ЗАШТЕДУВАЧ (РЕГУЛАТОР) НА ВЛЕЗНА 

СНАГА ВО УРЕДИ (ГРЕАЧИ) КОИ ЗРАЧАТ 

ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА 

(57)  Постапка за заштеда на електрична 

енергија кај уреди кои користат активна 

енергија и кои можат својата функција да ја 

остваруваат со eкстензивна(продолжена) 

работа со намален, односно регулирана 

моќност, вклучува регулатор на моќност 

реализиран со помош на триак кој работи во 

определен режим. Постапката предвидува, 

со регулација на вклучувањето на 

пропуштањето на напонот на триакот во 

вториот дел од полупериодоата, да се 

обезбедат напонски услови за приклучување 

на потрошувач кој истите може да ги користи. 

На предложениот начин се овозможува со 

иста преземена активна моќност да се добе 

поголема трансформирана корисна енергија. 

 

(51)  E 04G 1/04  
(11)  6645   (13) А 

(21)  2012/265   (22) 31/07/2012 

(45) 31/12/2016 

(73)  Нелковски Веле 

ул.Михаил Чаков бр.9-2/23 Скопје, MK 

(54)  ЕЛЕМЕНТИ ЗА УНИВЕРЗАЛНО БРЗО 

МОНТАЖНО СКЕЛЕ-ПЛАТФОРМА 

 
(11)  6588   (13) А 

(21)  2013/161   (22) 02/05/2013 

(45) 31/12/2016 

(73)  Друштво за производство, промет и 

услуги увоз-извоз ВЕКТОР 2007 ВРАХНАС 

ИЛИАС ДООЕЛ 

ул.Круме Волнарски 117а, Прилеп, MK 

(74)  Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(72) Илиас Врахнас 

(54)  МЕХАНИЗАМ ЗА 

ПОДИГАЊЕ/СПУШТАЊЕ НА ЗАВЕСИ-

РОЛЕТНИ 

(57)  Тоа е еден целосен систем на 

механизам за подигање/спуштање на завеси 

- ролетни кој се состои од метална рамка (1) 

во која една кочница (3) соработува со еден 

запчаник (2) ослободувајќи или блокирајќи ги 

јажињата (10) кои ја подигаат/спуштаат 

завесата.  

 



 

 

П а т е н т и    5 | С т р а н а  
 

31 Декември 2016 Гласник Бр. 6/2016  

(51)  A 63B 21/00, 21/02, 21/04, 21/055  
(11)  6638   (13) А 

(21)  2014/416   (22) 25/09/2014 

(45) 31/12/2016 

(73)  Ризова Даниела 

ул. Иван Наумов Алајбакот бр. 33, MK 

(72) Ризова Даниела 

(54)  СПРАВА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ И 

ЗАЦВРСТУВАЊЕ НА ЖЕНСКИ ГРАДИ 

 

(51)  A 47B 43/00, 47/00, 96/00, 97/00  
(11)  6644   (13) А 

(21)  2014/494   (22) 07/11/2014 

(45) 31/12/2016 

(73)  Раде Кончар-ТЕП 

ул. 3-та Македонска бригада бр. 52, Скопје, 

MK 

(72) Жарко Горгиевски 

(54)  МОНТАЖЕН МЕТАЛЕН ОРМАР 

 

(51)  A 6100 00/00  
(11)  6580   (13) А 

(21)  2015/534   (22) 07/10/2015 

(45) 31/12/2016 

(30)  П20150534  07/10/2015  MK 

(73)  Марко Младеновски; Горјан Малевски 

and Коста Начески 

ул. Даме Груев 1/3-8, Скопје, MK; бул. 

АСНОМ 64, 1/5, Скопје, MK and ул. Видое 

Смилевски Бато 28/16 Скопје, MK 

(72) Марко Младеновски; Горјан Малевски 

and Коста Начески 

(54)  ЕЛЕКТРИЧЕН АПАРАТ ЗА 

ДЕЗИНФЕКЦИЈА НА ОБУВКИ СО 

ИСПАРУВАЧ НА ЛЕСНО ИСПАРЛИВИ 

ТЕЧНОСТИ СО ДЕЗИНФЕКЦИОНИ 

СВОЈСТВА 

 

(51)  A 47J 00/00  
(11)  6579   (13) А 

(21)  2015/540   (22) 08/10/2015 

(45) 31/12/2016 

(30)  П20150540  08/10/2015  MK 

(73)  Илиевска Маја 

бул. АСНОМ 68/1-20 Скопје, MK 

(72) Илиевска Маја 

(54)  ЕФЕКТИВНА КУТИЈА ЗА ДОСТАВА НА 

ХРАНА 
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ПРЕГЛЕДИ 
 
 

ПРЕГЛЕД НА НАЦИОНАЛНИ ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА 
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИ 

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

(51) (51) основен (11) (13) 

8A47B97/00 8A47B43/00 6644 A 

8A63B21/04 8A63B21/00 6638 A 

8A47B47/00 8A47B43/00 6644 A 

8A47B96/00 8A47B43/00 6644 A 

8A63B21/055 8A63B21/00 6638 A 

8A47B43/00 8A47B43/00 6644 A 

8A610000/00 8A610000/00 6580 A 

8A63B21/02 8A63B21/00 6638 A 

8E04G1/04 8E04G1/04 6645 A 

8A47J00/00 8A47J00/00 6579 A 

8A63B21/00 8A63B21/00 6638 A 

8F16H13/00 8F16H13/00 6639 A 

 
 

ПРЕГЛЕД НА НАЦИОНАЛНИ ПАТЕНТИ  
ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ 

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

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

Душко Чангов F 16H 13/00 6639 A 

СЕАВУС ДООЕЛ Скопје and Лазо Котевски 
 

6646 A 

Нелковски Веле E 04G 1/04 6645 A 

Друштво за производство, промет и услуги увоз-извоз 
ВЕКТОР 2007 ВРАХНАС ИЛИАС ДООЕЛ  

6588 A 

Ризова Даниела 
A 63B 21/00, 21/02, 
21/04, 21/055 

6638 A 

Раде Кончар-ТЕП 
A 47B 43/00, 47/00, 
96/00, 97/00 

6644 A 

Марко Младеновски; Горјан Малевски and Коста 
Начески 

A 6100 00/00 6580 A 

Илиевска Маја A 47J 00/00 6579 A 
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ПРОМЕНИ 
 

(11) 1743 

(73) Takeda AS 

Drammensveien 852, 1383 Asker, NO 

 

(11) 2049 

(73) Takeda AS 

Drammensveien 852, 1383 Asker, NO 

 

(11) 2212 

(73) Bavarian Nordic A/S 

Hejreskovvej 10A, 3490 Kvistgaard,, DK 

 

(11) 5463 

(73) Genfarma Laboratorio, S.L. 

Calle Cólquide 6, Edificio Prisma, 1[deg] 

planta, puerta 2 28230 Las Rozas Madrid, 

ES 

 

 

ПРЕНОС 

 
(11) 2171 

(73) Genzyme Corporation 

500 Kendall Street, Cambridge, 

Massachusetts 02142, US 

 

(11) 3026 

(73) GILEAD SCIENCES, INC. 

333 Lakeside Drive, Foster City, CA 94404, 

US 

 

(11) 2898 

(73) Genzyme Corporation 

500 Kendall Street, Cambridge, 

Massachusetts 02142, US 

 

(11) 3639 

(73) Genzyme Corporation 

500 Kendall Street, Cambridge, MA 02142, 

US 

 

(11) 3436 

(73) Genzyme  Corporation 

500 Kendall Street, Cambridge, 

Massachusetts 02142,, US 

 

(11) 3786 

(73) Genzyme Corporation 

500 Kendall Street, Cambridge, 

Massachusetts 02142, US 

 

СПОЈУВАЊЕ 

 
(11) 3026 

(73) GILEAD SCIENCES, INC. 

333 Lakeside Drive, Foster City, CA 94404, US 
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(51)  A 61K 31/00, 31/56, 31/57, A 61P 15/18  

(11)  6607   (13) Т1 

(21)  2010/256   (22) 21/09/2010 

(45) 31/12/2016 

(30)  102004019743  20/04/2004  DE 

(96)  15/04/2005 EP05730867.8 

(97)  14/07/2010 EP1740163 

(73)  Bayer Schering Pharma 

Aktiengesellschaft 

Mullerstrasse 178,13353 Berlin, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  ENDRIKAT, Jan and DUSTERBERG, 

Bernd 

(54)  ПОВЕЌЕ-ФАЗЕН КОНТРАЦЕПТИВЕН 

ПРЕПАРАТ НА БАЗА НА ПРИРОДЕН 

ЕСТРОГЕН 

(57)  1  Повеќефазен продукт за 

контрацепција на база на природен естроген 

со синтетички прогестоген, назначен со тоа, 

што  

првата фаза е составена од 2 дневни 

дозирни единици од 3 мг од природниот 

естроген естрадиол валерат,  

втора фаза составена од 2 групи на дневни 

дозирни единици, каде што првата група е 

формирана од 5 дневни дозирни единици од 

комбинација од 2 мг естрадиол валерат и 

барем два или три пати дозата од синтетички 

прогестоген која инхибира овулација, 

и втората група е формирана од 17 дневни 

дозирни единици од комбинација од 2 мг 

естрадиол валерат и барем три пати или 

четири пати дозата од синтетички 

прогестоген која инхибира овулација, 

трета фаза составена од 2 дневни дозирни 

единици со 1 мг естрадиол валерат, 

и дополнителна фаза составена од 2 дневни 

дозирни единици од фармацевтски 

прифатливо плацебо.   

има уште 3 патентни барања. 

 

 

(51)  C 08J 5/00  

(11)  6605   (13) Т1 

(21)  2010/261   (22) 24/09/2010 

(45) 31/12/2016 

(96)  13/02/2004 EP04711214.9 

(97)  07/07/2010 EP1720935 

(73)  Edizone, L.C. 

123 East  200 North  Alpine, UT 84004, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  PEARCE, Tony, M. 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ НА 

МАЗНИ ПОВРШИНИ 

(57)  1  Постапка за добивање на 

амортизирачки членови (300) од желатински 

еластомерен гел со помош на мазен калап, 

постапката содржи чекори на: 

добивање на калап за мазнење (100), 

калап за мазнење има круто тело, 

калапот за мазнење е со отворено лице, 

мазниот калап има структурална форма во 

споменатото круто тело каде што гелот може 

да се обликува во посакувана геометриска 

структура, споменатиот структурален облик 

вклучува отвори (101, А111) во споменатото 

круто тело, обезбедувајќи влез кон 

вбризгивачката глава (200), 

споменатата глава за вбризгување (200, 220) 

во себе содржи множество на дистрибутивни 

канали (202, 221, 222) низ кои 

термпластичниот материјал може да 

протекува, споменатите дистрибутивни 

канали завршуваат во излезните приклучоци 

(211, 223, 224) низ коишто термпластичниот 

материјал може да излезе од вбризгувачката 

глава и влезе во споменатиот мазен калап, 

пристап кон пумпен извор 

искористивање на споменатиот пумпен извор 

за доведување на термопластичниот 

материјал под притисок и негово 
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истиснување во споменатата вбризгувачка 

глава, низ споменатите дистрибутивни 

канали од вбризгувачката глава, надвор од 

излезните приклучоци на вбризгувачката 

глава во мазниот капалп, низ отворите на 

мазниот калап и надвор од него, и 

прием на амортизирачкиот елемент вкалапен 

со помош на мазниот калап. 

  

има уште 15 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 205/04, A 61K 31/381, 31/395, 

31/4433, A 61P 31/12, C 07D 213/75, 233/54, 

237/28, 279/12, 295/12, 295/22, 307/38, 333/20, 

417/12  

(11)  6606   (13) Т1 

(21)  2010/262   (22) 28/09/2010 

(45) 31/12/2016 

(30)  0518971  16/09/2005  GB; 0610663  

30/05/2006  GB and 0610664  30/05/2006  GB 

(96)  18/09/2006 EP06779478.4 

(97)  18/08/2010 EP1940786 

(73)  Arrow Therapeutics Limited 

15 Stanhope Gate,  London W1K 1LN, GB 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  WHEELHOUSE, Christopher, James; 

THOMAS, Alexander, James, Floyd; 

BUSHNELL, David, John; LUMLEY, James; 

SALTER, James, Iain; CARTER, Malcolm, 

Clive; MATHEWS, Neil; PILKINGTON, 

Christopher, John and ANGELL, Richard, 

Martyn 

(54)  ДЕРИВАТИ НА БИФЕНИЛ И НИВНА 

УПОТРЕБА ПРИ ТРЕТИРАЊЕ ХЕПАТИТИС 

Ц 

(57)  1  Соединение кое е дериват на 

бифенил со формулата (I), или негова 

фармацевтски прифатлива сол 

 

 

назначено со тоа, што: 

R1 е средина-А1-L1-A1' каде што А1 е фенил, 

L1 е -CH2- и A1' е 4-[(C1-C4 

алкил)сулфонил]пиперазин-1-ил; 

А е -CO-NH-; 

B e -NH-CO-NH-, -NH-CO- или -CO-NH-; 

- R2 е C1-C4 алкил; 

- R3 е C1-C4 алкил, C1-C4 алкокси, C1-C2 

халоалкил, C1-C2 халоалкокси или халоген; 

- n и m се исти или различни и секое 

претставува 0 или 1; 

- R4 е C1-C5 алкил група или средина -A4, 

-A4-A4', -L4-A4, -A4-L4-A4'; 

- A4-CO-A4' или -L4-Het4-L4'; 

- секоја A4 средина е иста или различна и е 

фенил, фуранил, имидазолил, пиразолил, 

пиролидинил, азетидинил, 

тетрахидрофуранил, пиперазинил, 

пиперадинил, пиролидин-2-онил, 

тиадиазолил, изотиазолил, C3-C8 

циклоалкил, морфолинил, тиенил, пиридил, 

пиролил, S,S-диоксотиоморфолинил, 

тетрахидропиранил, тиазолил, оксадиазолил 

или индазолил група, секоја A4 средина е 

несупституирана или супституирана од (а) 

единечен несупституиран -CONR'R'" 

супституент и/или (б) 1 или 2 
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несупституирани супституенти одбрани од 

флуор, хлор, бром, -NR'R'", C1-C4 алкил, C1-

C2 алкокси, C1-C2 халоалкил и циано, каде 

што R' е водород или C1-C4 алкил и R'" 

претставува C1-C4 алкил; 

- секоја A4' средина е иста или различна и 

претставува морфолинил, пиперазинил, 

изоксазолил, пиролидинил, S,S-

диоксотиоморфолинил, 2,6-

диоксопиперидинил, триазолил, 

пиперидинил, циклопропил или циклохексил 

група која е несупституирана или 

супституирана од (а) единечен 

несупституиран -SO2-(C1-C4 алкил) 

супституент и/или (б) 1 или 2 

несупституирани супституенти одбрани од 

хлор, 

флуор, бром, C1-C2 алкил и C1-C2 

халоалкил; 

 - L4 претставува C1-C3 алкилен група 

или C1-C3 хидроксиалкилен група; 

 - L4' претставува C1-C2 алкил група; 

и 

 - Het4 претставува -O- или -NH-. 

  

има уште 8 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61M 15/00  

(11)  6584   (13) Т1 

(21)  2012/250   (22) 23/07/2012 

(45) 31/12/2016 

(30)  20090002446  30/03/2009  TR 

(96)  29/03/2010 EP10158210.4 

(97)  14/03/2012 EP2239001 

(73)  ARVEN ILAÇ SANAYI VE TICARET A.Ş. 

Balabandere Cad. Ilaç Sanayi Yolu, No: 14, 

34460 Istinye, Istanbul, TR 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Toksoz, Ahmet and Cifter, Umit 

(54)  УРЕД ЗА ИНХАЛАЦИЈА НА СУВ 

ПРАШОК 

(57)  1  Уред за инхалација на сув прашок, 

којшто се состои од надворешно куќиште  (1), 

внатрешно тело (2) сместено во 

надворешното куќиште, капак (6) централно 

поставен на надворешното куќиште (1) и 

затворен со ротационо движење, блистер 

лента (4), прв резервоар (2.2) којшто ја 

содржи оваа лента во намотана форма, втор 

дополнителен запчаник (14) сместен на лев 

средишен резервоар (2.3) за намотување и 

складирање на главниот слој на на 

блистерот којшто е поместен и одвоен од 

своите слоеви и којшто содржи множество на 

отвори (4.1) десен комплет на запчаници (12) 

сместени во десниот средишен резервоар 

(2.4) за намотување и складирање на 

заштитниот слој на блистер лентата, прв 

запчаник (11.1) погоден за намотување и 

одделување на блистер лентата, и усница (3) 

поставена на самиот горен дел од 

споментиот прв запчаник, се карактеризира 

со тоа што уредот понатаму содржи:   

подвижен елемент (5) поставен така да 

аксијално се изместува во каналот (1.4) 

сместен во надворешното тело (1), 

множество на прави запци (5.2) сместени над 

подвижниот елемент (5) за претварање на 

праволиниското движење пренесено од 

подвижниот елемент во ротационо движење 

со помош на преносни запчаници (10) кон 

којшто е прикачен. 

делови за заклучување (8) соодветно 

поставени за да се одвива ротационото 

движење околу централниот контактен пин 

(8.2) од надворешното куќиште, и подесени 

за одржување на неговата позиција при 

делувањето на помошен елемент (8.4), и 

споментите делови за заклучување (8) имаат 

држач за заклучување (8.1) на едниот свој 

крај, 

држач за прицврстување (5.1), којшто е така 
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поставен за прикачување кон соодветниот 

држач (8.1) на подвижниот елемент (5) за 

заклучување на подвижниот елемент на 

крајот кога подвижниот елемент е во 

целосно-вовлечена позиција, 

пружина (9) којашто е така поставена да биде 

притисната кога подвижниот елемент е 

притиснат во правец на внатрешноста на 

каналот (1.4), и којашто му дозволува на 

подвижниот елемент да излезе кога е 

ослободен, и 

дел за притискање (6.1), којшто е интегриран 

со капакот (6), и којшто го ослободува 

подвижниот елемент (5) по пат на напонска 

состојба кон оној крај од деловите за 

заклучување (8) кој немаат држач за 

заклучување (8.1). 

има уште 10 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 239/48, A 61K 31/506, 35/00, C 

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

(11)  6618   (13) Т1 

(21)  2013/314   (22) 09/08/2013 

(45) 31/12/2016 

(30)  20030019227  15/08/2003  GB and 

20030022370  24/09/2003  GB 

(96)  13/08/2004 EP10010291.2 

(97)  29/05/2013 EP2287156 

(73)  NOVARTIS AG 

Lichtstrasse 35, 4056 Basel, CH 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  Garcia-Echeverria, Carlos; Kanazawa, 

Takanori; Kawahara, Eiji; Masuya, Keiichi; 

Matsuura, Naoko; Miyake, Takahiro; Ohmori, 

Osamu; Umemura, Ichiro; Steensma, Ruo; 

Chopiuk, Greg; Jiang, Jiqing; Wan, Yongqin; 

Ding, Qiang; Zhang, Qiong; Gray, Nathanael, 

Schiander and Karanewsky, Donald 

(54)  2,4-DI(PHENYLAMINO)-PYRIMIDINI 

УПОТРЕБА ВО ТРЕТМАН НА 

НЕОПЛАСТИЧНИ ЗАБОЛУВАЊА, 

ИНФЛАМАТОРНИ И НАРУШУВАЊА НА 

ИМУНИОТ СИСТЕМ 

(57)  1  Соединение од формула   I' 

 

 кој е селктиран: 
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n'            е селктиран од  1 и 2; 

 

R',  е селектиран од phenyl, pyridinyl,  

pyrazolyl  и pyrimidinyl;  каде R',  е заменет со 

2 или 3  

 

радикали независно селектирани од  ethoxy, 

ethyl, propyl, methyl, t-butyl, trifluoromethyl,   

 

nitrile, cyclobutyloxy,  2,2,2-trifluoroethoxy,   

isobutyloxy,  t-butyloxy,  isopropyloxy,  methyl- 

 

amino-carbonyl, cyclopropyl-methoxy,   

dimethylamino-propyl-amino,    methoxy-ethoxy,   

-X'R'  4,   - 

 

C(O)R' 4  и -OX'R'   4; каде X'  е  ланец, 

methylene  или ethylene;  R' 4  е селктиран од   

 

piperazinyl,  piperidinyl,  pyrrolidinyl, morpholino,  

azepanyl  и 1,4-dioxa-8-aza-spiro[  4.S]dec-8-yl;   

 

каде  R' 4  е опционално   заменет со 1 до 3 

радикали независно сектирани од  methyl,  

 

isopropyl,  acetyl, acetyl-methyl-amino,   3- 

dimethylamino- 2,2-dimethyl-propylamino,    

ethyl-  

 

methyl-amino-ethoxy,   diethyl-amino-ethoxy,   

amino- carbonyl,  ethyl, 2-oxo-pyrrolidin-l-yl,     

 

pyrrolidinyl,  pyrrolidinyl-methyl,   piperidinyl  

независно заменети со  methyl или ethyl,  

 

morpholino,  dimethylamino,  dimethylamino-

propyl-amino,    methyl- amino and ethyl-amino. 

 

R' 2  е селектиран од  hydrogen иhalo; 

 

R' 3  е селектиран  од   dimethyl-sulfamoyl, 

isobutyl-sulfamoyl, ethyl-sulfamoyl,  propyl- 

sulfonyl, ethyl-amino-carbonyl,  1-ethyl- propyl-

sulfamoyl, cyclopentyl-sulfamoyl,    isopropyl- 

sulfamoyl,   cyclohexyl-sulfonyl, cyclopropyl-

methyl-sulfamoyl, cyclobutyl-sulfamoyl   и  

isopropyl-sulfonyl; 

или фармацевтски 

прифатлива сол, хидрат, солват, и нивен  isomers. 

има уште 11 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 8/64, 38/18, A 61P 17/02, 17/14, A 

61Q 19/08, 7/00  

(11)  6615   (13) Т1 

(21)  2013/315   (22) 09/08/2013 

(45) 31/12/2016 

(30)  RM20020119  05/03/2002  IT 

(96)  05/03/2003 EP03712652.1 

(97)  15/05/2013 EP1482967 

(73)  GEYMONAT S.p.A. 

I-03012 Anagni FR, IT 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  MAGLIONE, Domenico; BATTISTI, Mauro; 

CONTI, Ettore; SALVIA, Giuseppe and TUCCI, 

Marina 

(54)  ФАРМАЦЕВТСКИ И КОЗМЕТИЧКИ 

СОСТАВИ КОИ ШТО СОДРЖАТ PLGF-1 

(57)  1  Употреба на тип 1 на Фактор за раст 

на плацента (PLGF-1) за подготовка на лек 

кој што ја унапредува ангиогенезата при 

превентивен или куративен третман на 

заболувања или патолошки алтерации кои 

што го вклучуваат кожното или поткожното 

сврзувачко ткиво  селектирани од:  

 

- склеродерма, или 

- рано стареење на кожата како резултат на 
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изложеноста на атмосферски агресивни 

агенси или на продолжена сончева 

ирадијација или  

- патолошка загуба на коса како резултат на 

алопеција, хормонални пореметувања, 

хемотерапија, радиотерапија или употреба 

на лекови. 

има уште 23 патентни барања.

 

 

 

(51)  A 61P 1/12, A 61K 35/44, 35/50, 35/64, 

38/21, A 61P 37/06  

(11)  6577   (13) Т1 

(21)  2013/322   (22) 13/08/2013 

(45) 31/12/2016 

(30)  20070901067P  12/02/2007  US 

(96)  12/02/2008 EP08725458.7 

(97)  15/05/2013 EP2120977 

(73)  Anthrogenesis Corporation 

7 Powder Horn Drive  Warren, NJ 07059, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  EDINGER, James, W.; HARIRI, Robert, J.; 

WANG, Jia-lun; YE, Qian and FALECK, Herbert 

(54)  ЛЕКУВАЊЕ НА ИНФЛАМАТОРНИ 

БОЛЕСТИ СО УПОТРЕБА НА 

ПЛАЦЕНТАРНИ МАТИЧНИ КЛЕТКИ 

(57)  1  Плацентарни матични клетки за 

употреба во постапка за лекување на 

инфламаторно цревно заболување, кадешто 

постапката содржи администрирање на 

споменатите плацентарни матични клетки во 

терапевтска ефективна количина којашто е 

доволна да предизвика забележливо 

подобрување на еден или повеќе симптоми 

од споменатото цревно заболување; и 

кадешто споменататите плацентарни 

матични клетки се CD10+, CD34-, CD105+ и 

CD200+.   

има уште 11 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 251/10, C 07H 19/12  

(11)  6578   (13) Т1 

(21)  2013/323   (22) 14/08/2013 

(45) 31/12/2016 

(30)  20030390530  17/03/2003  US 

(96)  16/03/2004 EP04721078.6 

(97)  22/05/2013 EP1608634 

(73)  Celgene International Sarl 

Route de Perreux 1  2017 Boudry, CH 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  IONESCU, Dumitru; BLUMBERGS, Peter 

and SELVEY, Lee Alani 
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(54)  ПОСТАПКИ ЗА ИЗОЛИРАЊЕ НА 

КРИСТАЛНА ФОРМА I НА 5-АЗАЦИТИДИН 

(57)   

има уште  патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 401/14, A 61K 31/41, 31/435, 

31/495, A 61P 7/00, 9/00, C 07D 403/14, 

413/14, 417/14  

(11)  6570   (13) Т1 

(21)  2013/324   (22) 15/08/2013 

(45) 31/12/2016 

(30)  102006050516  26/10/2006  DE 

(96)  12/10/2007 EP07818948.7 

(97)  29/05/2013 EP2084151 

(73)  Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Strasse 10  40789 Monheim, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  THEDE, Kai; FLAMME, Ingo; OEHME, 

Fellix; STOLL, Friederike; SCHUHMACHER, 

Joachim; WILD, Hanno; KOLKHOF, Peter; 

BECK, Hartmut; AKBABA, Metin; JESKE, Mario; 

ERGÜDEN, Jens-Kerim and KELDENICH, Jörg 

(54)  СУПСТИТУИРАНИ 

ДИХИДРОПИРАЗОЛОНИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ 

КАРДИОВАСКУЛАРНИ И ХЕМАТОЛОШКИ 

ЗАБОЛУВАЊА 

(57)  1  Соединение со формулата (I) 

 

 

назначено со тоа, што  

 R1 претставува хетероарил група со 

формулата  

  или  

каде што  

* ја означува точката на поврзување со 

дихидропиразолон прстенот 

и  

R4 означува водород, флуор, хлор, бром, 

циано, (C1-C4)-алкил, трифлуорометил, 

хидроксиметил, (C1-C4)-алкокси, 

трифлуорометокси, хидроксикарбонил или 

(C1-C4)-алкоксикарбонил, 

R2 претставува хетероарил група со 

формулата 

 или   

каде што   

# ја означува точката на поврзување со 

дихидропиразолон прстенот 

и  

R6, R6A и R6B се идентични или различни и 

независно едно од друго означуваат водород 

или супституент одбран од сериите 

составени од флуор, хлор, бром, циано, (C1-

C6)-алкил, трифлуорометил, хидроксил, (C1-

C6)-алкокси, трифлуорометокси, амино, 

моно-(C1-C4)-алкиламино, ди-(C1-C4)-

алкиламино, хидроксикарбонил, (C1-C4)-

алкоксикарбонил, 4- до 6-член 

хетероциклоалкил, фенил и 5- или 6-член 

хетероарил, каде што 

(C1-C6)-алкил од своја страна може да е 

супституирана од хидроксил, (C1-C4)-алкокси 

или амино 
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и  

4- до 6-член хетероциклоалкил, фенил и 5- 

или 6-член хетероарил од нивна страна може 

во секој случај да се супституирани еднаш 

или двапати на идентичен или различен 

начин од флуор, хлор, бром, циано, (C1-C4)-

алкил, трифлуорометил, хидроксил, (C1-C4)-

алкокси, трифлуорометокси, оксо, амино, 

моно-(C1-C4)-алкиламино, ди-(C1-C4)-

алкиламино, хидроксикарбонил и/или (C1-

C4)-алкоксикарбонил, 

и  

R3 претставува водород, 

и негови соли, солвати и солвати на солите. 

 има уште 11 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07C 315/06, 317/04, 319/26, 321/14  

(11)  6571   (13) Т1 

(21)  2013/325   (22) 15/08/2013 

(45) 31/12/2016 

(30)  20090055398  31/07/2009  FR and 

20090234680P  18/08/2009  US 

(96)  29/07/2010 EP10752893.7 

(97)  26/06/2013 EP2459526 

(73)  Arkema France 

420, rue d'Estienne d'Orves  92700 

Colombes, FR 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  SCHMITT, Paul-Guillaume 

(54)  ОРГАНСКИ-СУЛФИДЕН СОСТАВ СО 

МАСКИРАН МИРИС 

(57)  1  Состав којшто содржи:  

 

(a) барем еден органски сулфид, опционално 

во оксидна форма, со општа формула (1): 

   

во којшто R e избран од линеарен или 

разгранет алкил радикал којшто содржи од 1 

до 4 јаглеродни атоми и линеарен или 

разгранет алкенил радикал којшто содржи од 

2 до 4 јаглеродни атоми; n e еднаков на 0, 1 

или 2; x е цел број избран од 0, 1, 2, 3 или 4, 

особено x претставува 1, 2, 3 или 4;  R' е 

избран од линеарен или разгранет алкил 

радикал којшто содржи од 1 до 4 јаглеродни 

атоми и линеарен или разгранет алкенилен 

радикал којшто содржи од 2 до 4 јаглеродни 

атоми или само кога n = x = 0, водороден 

атом и 

b) барем еден агенс за маскирање на мирис 

содржи барем еден моноестер, барем еден 

ди- и/или триестер, барем еден алкохол, 

барем еден кетон и опционално барем еден 

терпен. 

 

има уште 12 патентни барања.

 

 

 

(51)  A 61K 9/00, 47/14, 9/107  

(11)  6617   (13) Т1 

(21)  2013/327   (22) 16/08/2013 

(45) 31/12/2016 

(96)  03/09/2010 EP10175337.4 

(97)  19/06/2013 EP2425814 

(73)  Novagali Pharma S.A. 

Bâtiment Genavenir IV 1, rue Pierre Fontaine 

91000 Evry, FR 

(74)  ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ  

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

(72)  Lallemand, Frédéric and Garrigue, Jean-

Sébastien 
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(54)  ЕМУЛЗИЈА ВОДА ВО МАСЛО ЗА 

ТРЕТМАН НА БОЛЕСТИ КАЈ ОКОТО 

(57)  1  Смесата за употреба при третманите 

на интраокуларни инјекции на болести или 

состојби на окото назначено со тоа што 

емулзијата од типот вода-во-масло се состои 

од маслена фаза, липофиличен сурфактант 

растворен во маслената фаза, водена фаза 

дисперзирана во маслената фаза, 

хидрофилен терапевтски агенс растворен во 

дисперзираната водена фаза, и со тоа што 

смесата има тврдина помала  од 1.  

има уште 13 патентни барања. 

 

 

(51)  B 63H 1/14  

(11)  6581   (13) Т1 

(21)  2013/386   (22) 25/09/2013 

(45) 31/12/2016 

(30)  20090001964  20/05/2009  NO 

(96)  12/05/2010 EP10732479.0 

(97)  18/09/2013 EP2432683 

(73)  Rolls-Royce Marine AS 

Dep.Propulsion-Ulstein Sjogt 98 6065 

Ulsteinvik, NO 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  JOHNSEN, Gunnar 

(54)  ПОДРШКА  ЗА ПРОПЕЛЕРСКА 

ЕДИНИЦА НА ПЛОВЕЧКИ ОБЈЕКТ 

(57)  1  Носечки уред коj што содржи 

бандажно погонувана пропелерска единица 

за пловен објект, чијашто пропелерска 

единица содржи надворешно, стационарно 

куќиште (1) ротационо роторско куќиште (2) 

тука монтирани коишто се состојат од бројни 

пропелерски перки (3), 

се карактеризира со тоашто носечкиот уред 

содржи најмалку еден сет на перманентни 

магнети (4) поставени околу целата 

надворешна периферија на ротационото 

роторско куќиште (2), чијшто перманенти 

магнети (4) се под влијание на најмалку еден 

сет перманентни магнети (4) поставени околу 

целата или делумно внатрешната 

периферија на надворешното, стационарно 

куќиште (1), и површините на перманентните 

магнети (4) се покриени од страна носечкиот 

материјал (9). 

 има уште 10 патентни барања. 
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(51)  C 07K 14/71, C 12N 15/67, 15/79, 15/85, 

5/16  

(11)  6582   (13) Т1 

(21)  2013/388   (22) 30/09/2013 

(45) 31/12/2016 

(30)  20090166759  29/07/2009  EP 

(96)  20/07/2010 EP10740573.0 

(97)  18/09/2013 EP2459721 

(73)  SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche 

Riunite S.p.A. 

Viale Shakespeare 47,  00144 Roma, IT 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  SASSANO,Marica; ESPOSITO, Adelaide; 

RIVIECCIO, Vincenzo and CASSANI,Giovanni 

(54)  СИСТЕМ ЗА ЕКСПРЕСИЈА НА 

ПОДОБРЕН ЧОВЕЧКИ ИЗДОЛЖЕН 

ПЕНТРАКСИН 3 И НЕГОВА УПОТРЕБА 

(57)  1  Употреба на еукариотски 

експресионен вектор којшто содржи 

нуклеотидна секвенца која го кодира 

човечкиот издолжен пентраксин PTX3 

протеин под контрола на ефективен 

промотер и нуклеотидна секвенца која 

кодира маркер коj може да се избере, којшто 

ја има во основа секвенцата на SEQ ID 1 за 

трансформација на рекомбинантна човечка 

клетка домаќин која е веќе способна да го 

изрази човечкиот издолжен пентраксин PTX3 

протеин, кадешто споменатата  

рекомбинантна човечка клетка домаќин е 

рекомбинантен 293F/PTX3/2F12 клон 

депониран во ECACC под број 08011001.  

има уште 7 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61P 31/12, 

31/14, 35/00, 35/02, C 07K 14/705, 16/08, 

16/10, 16/30, 16/32, 16/42, 16/46  

(11)  6583   (13) Т1 

(21)  2013/389   (22) 30/09/2013 

(45) 31/12/2016 

(30)  20070006988  03/04/2007  EP; 

20070006990  03/04/2007  EP; 20080004741  

13/03/2008  EP and 20070931688P  24/04/2007  

US 

(96)  03/04/2008 EP08735001.3 

(97)  31/07/2013 EP2155783 

(73)  Amgen Research ( Munich) GmbH 

Staffelseestrasse 2  81477 München, DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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



 

 

П а т е н т и    19 | С т р а н а  
 

31 Декември 2016 Гласник Бр. 6/2016  

(72)  KLINGER, Matthias; RAUM, Tobias; RAU, 

Doris; MANGOLD, Susanne; KISCHEL, Roman; 

HOFFMANN, Patrick; KUFER, Peter and 

LUTTERBÜSE, Ralf 

(54)  СПЕЦИФИЧНИ ВКРСТЕНИ ВИДОВИ 

ЗА CD3-ЕПСИЛОН ВРЗУВАЧКИ ДОМЕИН 

(57)  1  Полипептид којшто содржи врзувачки 

домеин којшто е антитело со можност да се 

врзува за епитоп на човек и Callithrix jacchus, 

Saguinus oedipus или Saimiri sciureus CD3е 

низа, кадешто епитопот е дел до 

аминокиселинска секвенца содржана во 

групата составена од SEQ ID NOs: 2, 4, 6, 

или 8 и содржи барем аминокиселинска 

секвенца Gln-Asp-Gly-Asn-Glu.  

има уште 21 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61H 9/00  

(11)  6616   (13) Т1 

(21)  2013/390   (22) 30/09/2013 

(45) 31/12/2016 

(96)  28/09/2009 EP09736165.3 

(97)  10/07/2013 EP2482784 

(73)  Schwaiger-Shah, Manfred 

Zwettlerstr. 134b 3550 Langenlois, AT 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  Schwaiger-Shah, Manfred 

(54)  УРЕД КОЈ ОВОЗМОЖУВА СЛАБЕЕЊЕ 

СО ПОДОБРУВАЊЕ НА КРВЕН ПРОТОК 

ВО КОЖАТА 

(57)  1  Уред кој овозможува слабеење со 

пододбрување на крвен проток во кожата со 

вежба на издржливост на вежба со опрема 

со употреба на импусли за согорување на 

сало, имајки базично тело (1) со еден 

додаток како наглавок (2) за простор околу 

абдоменот, базичното тело (1) имајки 

најмалку две комори на системот (3, 4) кои 

можат да бидат снабдени независно секој 

еден од друг со течност, посакувано со 

воздух, к а р а к т е р и с т и ч е н  п о  т о а од 

најмалку еден, посакувано два до четри, 

комори на системот на комори (3, 4) који 

стануваат распоредени на десна страна (5) 

на телото се распоредени во положба на 

горе цилејки сила, каде најмалку еден, 

посакувано два до четри комори на системот 

на комори (3, 4) кои стануваат распоредени 

на лева страна (6) на телото се распоредени 

во положба со надоле цилачка сила така да 

ја стимулираат  интестинална перистинални 

резултати.  

има уште 5 патентни барања. 
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(51)  B 65D 43/02  

(11)  6620   (13) Т1 

(21)  2013/409   (22) 10/10/2013 

(45) 31/12/2016 

(96)  23/03/2010 EP10157381.4 

(97)  17/07/2013 EP2368809 

(73)  Superfos A/S 

Spotorno Alle 8  2630 Taastrup, DK 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  Noer, Torben 

(54)  САД 

(57)  1  Садот (1) го опфаќа бочниот зид  (2), 

дното (3) и горниот отвор (4) со периферен 

венец (5) и опремен е со одвојив поклопец (6) 

кој е прилагоден за спрегнување со 

периферниот венец на горниот отвор, каде 

периферниот венец (5) на горниот отвор (4) 

има повеќе взаемно размакнати, радијално 

истурени ободи (7)  и капак (6) има соодветен 

број на взаемно размакнати радијално 

истурени ободи  (8), што се прилагодени да 

во првата аголна положба на капакот  (6) во 

однос на садот  (1) поминуваат помеѓу 

радијално истурените ободи (7) на 

периферниот венец (5) на горниот отвор (4) и 

да потоа по закретувањето на капакот  (6) 

околу централна оска  (9) на периферниот 

венец  (5) на горниот отвор  (4) во друга 

аголна положба во однос на садот  (1) се 

спрегнат со радијално истурените ободи (7) 

на периферниот венец (5) на горниот отвор  

(4) така да капакот  (6) блокиран на садот  (1) 

додека радијално се истурени ободите  (7) на 

периферниот венец  (5) на горниот отвор (4) 

и радијално истурени ободи  (8) на капакот 

(6) изведени така да при притисок на 

поклопецот (6) на периферниот венец (5) на 

горниот отвор  (4) во друга аголна положба 

на капакот (6) во однос на садот (1) взаемно 

се спрегнат и со тоа го блокираат капакот (6) 

на садот  (1), при што радијално истурените 

ободи  (7) на периферниот венец (5) на 

горниот отвор (4) и радијално истурени ободи  

(8) на капакот  (6) ги формираат примарните 

површини  (17, 18) на спрегнување изведени 

така да во другата аголна положба на 

капакот (6) во однос на садот  (1) меѓусебно 

се допираат пред спрегнувањето и каде 

примарните површини (17, 18) на 

спрегнување и тоа барем по една на капакот 

(6) и на периферниот венец (5) на горниот 

отвор  (4) формираат оштар агол со 

централната оска (9) на периферниот венец  

(5) на горниот отвор  (4),при што ободите (7) 

на периферниот венец (5) на горниот отвор  

(4) се истурени радијално кон надворешноста 

, на ободите  (8) на капакот  (6) се истурени 
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радијално кон внатрешноста и каде 

примарните површини  (17, 18) на 

спрегнување и тоа барем по едан на капакот  

(6) и една на периферниот венец (5) на 

горниот отвор  (4) се пружени во правец на 

доле и радијално кон надворешноста , к а р а 

к т е р и с т и ч е н  п о  т о а , што на доле е 

усмерен рабниот дел  (12) на радијално 

истурените ободи (7) на периферниот венец  

(5) на горниот отвор  (4) на садот (1) изведен 

во облик на конус по уздужен правец така да 

неговата висина е помала на првиот 

завршеток отколку на другиот завршеток.   

има уште 7 патентни барања. 

 

 

(51)    

(11)  6621   (13) Т1 

(21)  2013/475   (22) 14/11/2013 

(45) 31/12/2016 

(96)  06/10/2003 EP03751344.7 

(97)  02/10/2013 EP1561472 

(73)  Takeda Pharmaceutical Company 

Limited 

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

shi Osaka 541-0045, JP 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(72)  KOIKE, Masahiko; KOYAMA, Hiroyoshi 

and HAMAGUCHI, Naoru 

(54)  ПРЕПАРАТ ВО ЦВРСТА ФОРМА 

(57)  1  Препарат во цврста форма, назначен 

со тоа, што содржи фаза во која хомогено се 

дисперзирани пиоглитазон или негова сол и 

бигванид, при што односот на средната 

големина на наведениот бигванид спрема 

средната големина на наведениот 

пиоглитазон или негова сол изнесува 0,5 

спрема 15.  

има уште 8 патентни барања

. 

 

 

(51)  E 04C 2/04  

(11)  6647   (13) Т1 

(21)  2014/234   (22) 02/06/2014 

(45) 31/12/2016 

(96)  20/10/2009 EP09759992.2 

(97)  19/03/2014 EP2342394 

(73)  Calisse, Carlo 

Via L. Meraviglia, 1 20900 Monza, IT 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  Calisse, Carlo 
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(54)  ВРЗУВАЧКИ СИСТЕМ ЗА МОНТАЖНИ 

ПАНЕЛИ СО ТЕРМОПРЕКИД 

(57)  1  Врзувачки систем за монтажни 

панели од типот на оние кои опфаќаат 

најмалку два спојни бетонски слоеви (12, 14) 

изведени со метална арматура (18), и 

меѓуслој (16) изработен од 

термоизолационен материјал, поставен 

помеѓу два надворешни бетонски слоеви (12, 

14), каде системот опфаќа повеќе плочести 

врзивни елементи (10) кои имаат таква 

должина (L) која им овозможува да се 

продолжат, во ортогонален правец во однос 

рамнината на панелот, преку 

термоизолациониот слој (16) и да делумно 

продрат во надворешните бетонски слоеви 

(12, 14), каде што е секој поврзувачки 

елемент (10) кој е изведен, на два 

споротивни краеви, со одговарачки кукасти 

делови (22, 24) према надворешните 

бетонски слоеви (12, 14), назначени со тоа, 

што е најмалку еден дел (24) од кукасти 

делови сместен на спротивните краеви на 

секој врзувачки елемент (10) изработен со 

два изразени рабови (24A, 24B) со C-облик, 

страна до страна и меѓусебно паралелни, 

каде рабовите (24A, 24B) со C-облик можат 

да се закачат за одговарачки шипки (20) 

изработени на метална арматура (18) 

најмалку од еден слој (12) од надворешните 

бетонски слоеви на панелите.  

има уште 12 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 453/02, A 61K 31/439, A 61P 

25/02, 25/06, 25/28, 25/4, 29/00, 3/00  

(11)  6619   (13) Т1 

(21)  2014/400   (22) 16/09/2014 
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(45) 31/12/2016 

(96)  25/01/2010 EP10701307.0 

(97)  25/06/2014 EP2389378 

(73)  Targacept 

100 North Main Street Suite 1510 Winston-

Salem, NC 27101, US 

(74)  Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(72)  MAZUROV, Anatoly; BENCHERIF, 

Merouane; FEDOROV, Nikolai; HAUSER, Terry; 

JORDAN, Kristen; JORDAN, Kristen; 

LETCHWORTH, Sharon, Rae; MUNOZ, Julio, 

A.; SPEAKE, Jason and YOHANNES, Daniel 

(54)  ПОДГОТОВКА И ТЕРАПЕВТСКА 

ПРИМЕНА НА (2S, 3R)-N-2((3-

ПИРИДИНИЛ)МЕТИЛ)-1-

АЗАБИЦИКЛО[2.2.2.]OKT-3-ИЛ)-3, 5-

ДИФЛУОРОБЕНЗАМИД 

(57)  1  Соединението (2S,3R)-N-2((3-

пиридинил)метил)-1-азабицикло[2.2.2]окт-3-

ил)-3,5-дифлуробензамид (Формула 1) или 

фармацевтски прифатлива сол од него. 

 

 (Формула 1) 

 има уште 16 патентни барања. 
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(51)  C 07D 295/112, A 61K 31/18, 31/451, 

31/495, A 61P 35/00, C 07C 311/51, C 07D 

211/58, 295/195, 417/04  

(11)  6614   (13) Т1 

(21)  2015/604   (22) 10/11/2015 

(45) 31/12/2016 

(30)  US20100317575P  25/03/2010  US 

(96)  10/03/2011 EP11709579.4 

(97)  19/08/2015 EP2550258 

(73)  Abbvie Inc. 

1 North Waukegan Road  North Chicago, IL 

60064, US 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(72)  DING, Hong; ELMORE, Steven; 

HEXAMER, Laura; SULLIVAN, Gerard; 

WENDT, Michael; SOUERS, Andrew, J.; 

KUNZER, Aaron, R. and PARK, Cheol-Min 

(54)  АПОПТОЗА-ПОТТИКНУВАЊЕ НА 

АГЕНТИ ЗА ЛЕЧЕЊЕ НА РАК И ИМУНИ И 

АВТОИМУНИ БОЛЕСТИ 

(57)  1  Соединение, или негова терапевтски 

прифатлива сол, назначено со тоа што 

соединението е избрано од групата која се 

состои од: 

 

4-(4-{ацетил[(1S,2S,3S,5R)-2,6,6-

триметилбицикло[3.1.1]хепт-3-

ил]амино}пиперидин-1-ил)-N-({4-

[(циклохексилметил)амино]-3-

нитрофенил}сулфонил)бензамид; 

4-(4-{бензил[(1S,2S,3S,5R)-2,6,6-

триметилбицикло[3.1.1]хепт-3-

ил]амино}пиперидин-1-ил)-N-({4-

[(циклохексилметил)амино]-3-

нитрофенил}сулфонил)бензамид; 

N-({4-[(циклохексилметил)амино]-3-

нитрофенил}сулфонил)-3'-{[(1S,2S,3S,5R)-

2,6,6- триметилбицикло[3.1.1]хепт-3-

ил]амино}бифенил-4-карбоксамид; 

N-({4-[(циклохексилметил)амино]-3-

нитрофенил}сулфонил)-4-(4-

{(фенилацетил)[(1S,2S,3S,5R)-2,6,6-

триметилбицикло[3.1.1]хепт-3-ил]амино} 

пиперидин-1-ил)бензамид; 

N-({4-[(циклохексилметил)амино]-3-

нитрофенил}сулфонил)-4'-{[(1S,2S,3S,5R)-

2,6,6- триметилбицикло[3.1.1]хепт-3-

ил]амино}бифенил-4-карбоксамид; 

N-({4-[(циклохексилметил)амино]-3-

нитрофенил}сулфонил)-4'-{(3-

фенилпропил)[(1S,2S,3S,5R)-2,6,6-

триметилбицикло[3.1.1]хепт-3-

ил]амино}бифенил-4-карбоксамид; 

4-(4-{[(1R,5R)-3-бромо-5-метиладамантан-1-

ил]метил}пиперазин-1-ил)-N-({4- 

[(циклохексилметил)амино]-3-

нитрофенил}сулфонил) бензамид; 

N-({4-[(циклохексилметил)амино]-3-

нитрофенил}сулфонил)-4-(4-{[3,5-

диметиладамантан-1-ил]метил}пиперазин-1-

ил)бензамид; 

N-({3-нитро-4-[(тетрахидро-2H-пиран-4-

илметил)амино]фенил}сулфонил)-4-(4-

{2[(1R,4R)-1,7,7-триметилбицикло[2.2.1]хепт-

2-ен-2-ил]бензил}пиперазин-1-ил)бензамид; 

N-({3-нитро-4-[(тетрахидро-2H-пиран-4-

илметил)амино]фенил}сулфонил)-4-(4-{2-

октахидро-1H-4,7-метаноин-ден-5-

иламино]бензил}пиперазин-1-ил)бензамид; 

N-({3-нитро-4-[(тетрахидро-2H-пиран-4-

илметил)амино]фенил}сулфонил)-4-[4-(2-

{[(1R,4R,6S)- 5,5,6-

триметилбицикло[2.2.1]хепт-2-

ил]амино}бензил)пиперазин-1-ил]бензамид; 

4-[4-(2-{[(1R,5S)-6,6-

диметилбицикло[3.1.1]хепт-2-

ил]амино}бензил)пиперазин-1-ил]-N-({3-

нитро-4-[(тетрахидро-2H-пиран-4-

илметил)амино]фенил}сулфонил)бензамид; 

4-(4-{[(1R,5R)-2-(4-хлорофенил)-6,6-

диметилбицикло[3.1.1]хепт-2-ен-3-

ил]метил}пиперазин-1-ил)-N-({4-

[(циклохексилметил)амино]-3-
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нитрофенил}сулфонил)бензамид; 

4-{4-[(2-{[адамантан-2-илметил]амино}-5,5-

диметилциклохексил)метил]пиперазин-1-ил}-

N-({3-нитро-4-[(тетрахидро-2H-пиран-4-

илметил)амино]фенил}сулфонил)бензамид; 

4-{4-[(5,5-диметил-2-{[(1R,2S,3S,5S)-2,6,6-

триметилбицикло[3.1.1]хепт-3-

ил]амино}циклохексил)метил]пиперазин-1-

ил}-N-({3-нитро-4-[(тетрахидро-2H-пиран-4-

илметил)амино]фенил}сулфонил)бензамид; 

4-{4-[2-(3-азабицикло[3.2.2]нон-3-ил)-5-

нитробензил]пиперизин-l-ил}-N-({3-нитро-4-

[(тетрахидро-2H-пиран-4-

илметил)амино]фенил}сулфонил)бензамид; 

4-(4-{2-[2,3,3a,4,7,7а-хексахидро-1H-4,7-

метаноинден-5-ил]бензил} пиперазин-1-ил)-

N-({3-нитро-4-[(тетрахидро-2H-пиран-4-

илметил)амино]фенил}сулфонил)бензамид; 

N-[адамантан-1-ил]-4-{2-[(4-{4-[({3-нитро-4-

[(тетрахидро-2H-пиран-4-илметил)амино] 

фенил}сулфонил)карбамоил]фенил}пиперази

н-1-ил)метил]фенил}-N,N-дифенил-1H-

пиразол-3-карбоксамид; 

4-(4-12-[2-(адамантан-1-ил)-6-

метилимидазо[1,2-a]пиридин-8-

ил]бензил}пиперазин-1-ил)-N-({3-нитро-4-

[(тетрахидро-2H-пиран-4-

илметил)амино]фенил}сулфонил)бензамид; 

N-(адамантан-2-ил)-6-метил-8-{2-[(4-{4-[({3-

нитро-4-[(тетрахидро-2H-пиран-4-

илметил)амино]фенил}сулфонил)карбамоил]

фенил}пиперазин-1-ил)метил]фенил}мидазо 

[1,2-a]пиридин-2-карбоксамид; 

4-(4-{2-[(1R,5S)-6,6-

диметилбицикло[3.1.1]хепт-2-ен-2-

ил]бензил}пиперазин-1-ил)-N-({3-нитро-4-

[(тетрахидро-2H-пиран-4-

илметил)амино]фенил}сулфонил)бензамид; 

N-(3-{нитро-4-[(тетрахидро-2H-пиран-4-

илметил)амино]фенил}сулфонил)-4-(4-{2-[5, 

5,6-триметилбицикло-[2.2.1]хепт-2-ен-2-

ил]бензил}пиперазин-1-ил)бензамид; 

N-бензил-7,7-диметил-2-{2-[(4-{4-[({3-нитро-4-

[(тетрахидро-2H-пиран-4-

илметил)амино]фенил}сулфонил)карбамоил]

фенил}пиперазин-1-ил)метил]фенил} 

бицикло[2.2.1]хепт-2-ен-1-карбоксамид; 

4-[4-(2-{[(1R,5S)-8-метил-8-

азабицикло[3.2.1]окт-3-

ил]амино}бензил)пиперазин-1-ил]-N-({3-

нитро-4-[(тетрахидро-2H-пиран-4-

илметил)амино]фенил}сулфонил)бензамид; 

N-({3-нитро-4-[(тетрахидро-2H-пиран-4-

илметил)амино]фенил}сулфонил)-4-[4-(2-

{[(1R,2S,3S,5S)-2,6,6-

триметилбицикло[3.1.1]хепт-3-

ил]амино}бензил)пиперазин-1-ил]бензамид; 

4-(4-{2-[3-азабицикло[3,2.2]нон-3-

ил]бензил}пиперазин-1-ил)-N-({3-нитро-4- 

[(тетрахидро-2H-пиран-4-

илметил)амино]фенил}сулфонил)бензамид; 

N-({3-нитро-4-[(тетрахидро-2H-пиран-4-

илметил)амино]фенил}сулфонил)-4-(4-{2- 

[трицикло[4.3.1.13,8]ундец-4-ен-4-

ил]бензил}пиперазин-1-ил)бензамид; 

7,7-диметил-2-{2-[(4-{4-[({3-нитро-4-

[(тетрахидро-2H-пиран-4-

илметил)амино]фенил}сулфенил)карбамоил]

фенил}пиперазин-1-ил)метил]фенил}-N-

фенилбицикло[2.2.1]хепт-2-ен-1-

карбоксамид; 

7,7-диметил-2-{2-[(4-{4-[({3-нитро-4-

[(тетрахидро-2H-пиран-4-

илметил)амино]фенил}сулфонил)карбамоил]

фенил}пиперазин-1-ил)метил]фенил}-N-

[(1S,2S,3S,5R)-2,6,6-

триметилбицикло[3.1.1]хепт-3-

ил]бицикло[2.2.1]хепт-2-ен-1-карбоксамид; 

N-(адамантан-1-илметил)-7,7-диметил-2-{2- 

[(4-{4-[({3-нитро-4-[(тетрахидро-2H-пиран-4-

илметил)амино]фенил}сулфонил)карбамоил]

фенил}пиперизин-1-

ил)метил]фенил}бицикло[2.2.1]хепт-2-ен-1-

карбоксамид; 

N-циклопропил-7,7-диметил-2-{2-[(4-{4-[({3-

нитро-4-[(тетрахидро-2H-пиран-4-
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илметил)амино]фенил}сулфонил)карбамоил]

фенил}пиперазин-1-

ил)метил]фенил}бицикло[2.2.1]хепт-2-ен-1-

карбоксамид; 

7,7-диметил-2-{2-[(4-{4-[({3-нитро-4-

[(тетрахидро-2H-пиран-4-

илметил)амино]фенил}сулфонил)карбамоил]

фенил}пиперазин-1-

ил)метил]фенил}бицикло[2.2.1]хепт-2-ен-1-

карбоксилна киселина; 

4-[4-(2-{5-[8-азабицикло[3.2.1]окт-8-

илметил1]-2-тенил}бензил)пиперазин-1-и1]-

N- ({3-нитро-4-[(тетрахидро-2H-пиран-4-

илметил)амино]фенил}сулфонил)бензамид; 

N-({4-[(циклохексилметил)амино]-3-

нитрофенил}сулфонил)-4-(4-{(3-

фенилпропаноил)[(1S,2S,3S,5R)-2,6,6-

триметоксибицикло[3.1.1]хепт-3-

ил]амино}пиперидин-1-ил)бензамид; 

4-{4-[адамантан-1-илметил]пиперазин-1-ил}-

N-({4-[(циклохексилметил)амино]-3-

нитрофенил}сулфонил)бензамид; 

4-(4-{2-[адамантан-1-ил]-2-

оксоетил}пиперазин-1-ил)-N-({4-

[(циклохексилметил)амино]-3-

нитрофенил}сулфонил)бензамид; 

N-({4-[(циклохексилметил)амино]-3-

нитрофенил}сулфонил)-4-{4-[(1S,2S,3S,5R)-

2,6,6-триметилбицикло[3.1.1]хепт-3-

ил]пиперазин-1-ил}бензамид; 

4-{4-[адмантан-I-ил]пиперазин-I-ил}-N-({4-

[(циклохексилметил)амино]-3-

нитрофенил}сулфонил)бензамид; 

N-({4-[(циклохексилметил)амино]-3-

нитрофенил}сулфонил)-4-{4-[3,5-

диметиладамантан-1-ил]пиперазин-1-

ил}бензамид; 

4-(4-{2-[адамантан-1-ил]етил}пиперазин-1-

ил)-N-({4-[(циклохексилметил)амино]-3-

нитрофенил}сулфонил)бензамид; 

N-({4-[(циклохексилметил)амино]-3-

нитрофенил}схулфонил)-4'-({(3-

фенилпропаноил)[(1S,2S,3S,5S)-2,6,6-

триметилбицикло[3.1.1]хепт-3-

ил]амино}метил)бифенил-4-карбоксамид; 

N-({3-нитро-4-[(тетрахидро-2H-пиран-4-

илметил)амино]фенил}сулфонил)-4-(4-{2-

[(R,4R)-1,7,7-триметилбицикло-[2.2.1]хепт-2-

ен-2-ил]бензилиден}пиперазин-1-ил) 

бензамид; 

4-[4-(2-5-[4-(адамантан-1-ил)-1,3-тиазол-2-

ил]-2-тиенил}бензил)пиперазин-1-ил]-N-({3-

нитро-4-[(тетрахидро-2H-пиран-4-

илметил)амино]фенил}сулфонил)бензамид; 

1-[адамантан-1-ил]-4-{2-[(1-{4-[({3-нитро-4-

[(тетрахидро-2H-пиран-4-илметил)амино] 

фенил}сулфонил)карбамоил]фенил}пиперид

ин-4-илиден)метил]фенил}-N,N-дифенил-1H-

пиразол-3-карбоксамид; 

N-({3-нитро-4-[(тетрахидро-2H-пиран-4-

илметил)амино]фенил}сулфонил)-4-(4-{2-

[октахидро-1H-4,7метаноинден-5-ил(3-

фенилпропаноил)амино]бензил}пиперидин-1-

ил)бензамид; 

4-[4-(2-{5-[8-азабицикло[3.2.1]окт-8-илметил]-

2-тиенил}бензилиден)пиперидин-1-ил]-N-({3-

нитро-4-[(тетрахидро-2H-пиран-4-

илметил)амино]фенил}сулфонил)бензамид; 

N-({3-нитро-4-[(тетрахидро-2H-пиран-4-

илметил)амино]фенил}сулфонил)-4-[4-(4-

{[(1S,2S,3S,5R)-2,6,6-

триметилбицикло[3.1.1]хепт-3-

ил]амино}бензилиден)пиперидин-1-

ил]бензамид; 

N-({3-нитро-4-[(тетрахидро-2H-пиран-4-

илметил)амино]фенил}сулфонил)-4[4(3-

{[(1S,2S,3S,5R)-2,6,6-

триметилбицикло[3.1.1]хепт-3-

ил]амино}бензилиден)пиперидин-1-

ил]бензамид; и 

4-[4-(2-{5-[4-(адамантан-1-ил)-1,3-тиазол-2-

ил]-2-тиенил}бензилиден)пиперидин-1-ил]-N-

({3-нитро-4-[(тетрахидро-2H-пиран-4-

илметил)амино]фенил}сулфонил)бензамид. 

има уште 4 патентни барања. 
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(51)  A 61K 31/4985, A 61P 25/18  

(11)  6613   (13) Т1 

(21)  2015/616   (22) 13/11/2015 

(45) 31/12/2016 

(30)  US20090176413P  07/05/2009  US 

(96)  18/12/2009 EP13150322.9 

(97)  23/09/2015 EP2617420 

(73)  Forum Pharmaceuticals Inc. 

225 Second Ave Waltham MA 02451,, US 

(74)  ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ  

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

(72)  Chesworth, Richard; Shapiro, Gideon and 

Ripka, Amy 

(54)  ХЕТЕРОЦИКЛИЧНИ СОЕДИНЕНИЈА 

НА ФЕНОКСИМЕТИЛ 

(57)  1  Фармацевтска смеса која содржи 

терапевтски активна количина од 4-(4-

(имидазо[1,2-b]пиридазин-2-

илметокси)фенил)-2,2-диметил-5-(пиридин-4-

ил)фуран-3(2Н)-он или нивна фармацевтски 

прифатлива сол, и фармацевтски прифатлив 

носач или ексципиент, за употреба при 

третман на CNS пореметувања, назначена со 

тоа што CNS пореметувањето е едно или 

повеќе пореметувања издвоени од групата 

која се состои од Хантингтонова болест, 

шизофренија и шизо-афективни состојби, 

пореметувања со заблуда, психози 

индуцирани од дроги, паника и опсесивно 

компулсивни пореметувања, пост-трауматски 

пореметувања поврзани со стрес, опaѓање 

на когнитивните способости со текот на 

стареењето, недостаток на 

внимание/хиперактивно пореметување, 

биполарни пореметувања, пореметувања на 

личноста од параноиден тип, пореметувања 

на личноста од шизоиден тип, психоза 

индуцирана од алкохол, амфетамини, 

фенциклидин, опиоидни халуциногени или 

други психози, дискинезиа или кореиформни 

состојби вклучувајќи дискинезиа индуцирана 

од допамински агонисти, допаминергички 

терапии, психози во врска со Паркинсонова 

болест, психотични симптоми поврзани со 

други неуродегенеративни пореметувања 

вклучително и Алцхајмерова болест, 

дистонични состојби како идиопатична 

дистониа, дистониа индуцирана од лекови, 

торзиона дистониа, и тардитивна дискинезиа, 

пореметувања во расположението 

вклучително и големи депресивни епизоди, 

депресија после мозочен удар, помали 

депресивни пореметувања, предменструално 

дисфорично пореметување, заборавност која 

вклучува но не е лимитирана од мулти 

инфарктна деменција, деменција поврзана со 

сида, и неуродегенеративна деменција.  

има уште 8 патентни барања. 

 

 

(51)  E 02D 5/80  

(11)  6553   (13) Т1 

(21)  2015/627   (22) 20/11/2015 

(45) 31/12/2016 

(30)  FR20090050051  06/01/2009  FR 

(96)  16/12/2009 EP09803880.5 

(97)  14/10/2015 EP2379811 

(73)  Société Industrielle de Produits 

Mécaniques Ancr'est 

ZIL, 20 rue du Gros Hêtre 57500 Saint-Avold, 

FR 

(74)  ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ  

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

(72)  MELINE, Christian 

(54)  КОТВА ЗА ПОВЕЌЕСЛОЈНИ ПОЧВИ 

(57)  1  Уред за укотвување во повеќеслојна 

почва каде првиот слој (31) е формиран од 

тенок лесен материјал, првиот слој (31) лежи 

врз вториот слој (32) од еден или повеќе 
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монолитни или консолидирани материјали, 

уредот за укотвување има шуплива шипка (2) 

каде првиот крај (21) прима уред за 

прицврстување  и каде другиот слободен крај 

(22) е наменет за бушење во тлото, во кое 

плочката за позиционирање (5) е поставена 

на шупливата шипка (2) и наменета е за да 

излегува на површината на почвата, шипката 

поддржува, од плочката за позиционирање 

(5) кон слободниот крај (22), најмалку еден 

спирален диск (6) па диск за бушење (8), 

назачено со тоа што шипката се издолжува 

позади дискот за бушење (8) спротивно на 

плочата за позиционирање (5), и со тоа што 

сврделот (4) ја има неопходната цврстина за 

да може да се буши во вториот слој од 

почвата (32), поставен е на слободниот крај 

од шипката, на начин да првиот дел (23) од 

шипката (2) се протега од плочата за 

позиционирање (5) до дискот за бушење (8), 

првиот дел (23) е погоден за да се зашрафи 

за најмалку првиот слој од почвата (31), па 

вториот дел (24) од шипката (2), се 

издолжува од  дискот за бушење (8) до 

сврделот (4), вториот дел (24) е погоден за 

усидрување во вториот слој од почвата (32).  

има уште 10 патентни барања. 

 

 

(51)  C 12N 5/10, A 61K 38/00, C 07K 14/705, 

14/715, 19/00, C 12N 1/19, 1/21, C 12P 21/02  

(11)  6554   (13) Т1 

(21)  2015/636   (22) 25/11/2015 

(45) 31/12/2016 

(30)  US19980112752P  17/12/1998  US 

(96)  16/12/1999 EP10011212.7 

(97)  25/11/2015 EP2374872 

(73)  Biogen MA Inc. 

250 Binney Street Cambridge, MA 02142, US 
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(74)  ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ  

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

(72)  Browning, Jeffrey; Miatkowski, Konrad and 

Meier, Werner 

(54)  МЕТОД ЗА ВИСОКА ЕКСПРЕСИЈА НА 

АКТИВЕН ЧЛЕН НА СЕМЕЈСТВОТО НА TNF 

РЕЦЕПТОРИ-IG ФУЗИСКИ ПРОТЕИНИ И 

НИВНО ПРЕЧИСТУВАЊЕ 

(57)  1  Метод за експресија на високи 

резултати на активен член на семејството на 

ТNF ре¬цеп¬тори-Ig фузиски протеини и 

минимизирање на експресијата на неактивен 

член на се¬меј¬ст¬вото на ТNF рецептори-Ig 

фузиски протеини, при што активниот член 

на семеј¬ството на ТNF рецептори-Ig 

фузиски протеини врзува лиганд со висо¬ко 

сродство, што опфаќа култи¬ви¬рање на 

клетка домаќин на цицач трансформира¬на 

со ДНК молекула која кодира еден 

по¬сакуван член на семејството на ТNF 

рецеп¬то¬ри-Ig фузиски протеин во еден 

систем на кул¬тура кај клетка на цицач со 

темпера¬тура од 27оС до 32оС.  

има уште 9 патентни барања. 

 

 

(51)  A 01D 45/16  

(11)  6610   (13) Т1 

(21)  2015/689   (22) 17/12/2015 

(45) 31/12/2016 

(96)  11/04/2012 EP12002566.3 

(97)  23/09/2015 EP2687082 

(73)  V.I.T. S.A. 

Sindos Industrial Area P.O. Box 210 570 22 

Thessaloniki , GR 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(72)  Tsikis, Stefanos 

(54)  МАШИНА ЗА ОТСЕКУВАЊЕ ЛИСЈА 

ТУТУН СО ДРЖЕЊЕ НА СТЕБЛАТА, ЗА 

ВИДОВИ НА РАСТЕНИЈА КОИ УСПЕВААТ 

НА ИСТОК, ЗА ЖНЕЕЊЕ, РЕДЕЊЕ ВО 

СЛОЕВИ И СОБИРАЊЕ НА ЛИСJA ВО 

КОНТЕЈНЕРИ ЗА СОБИРАЊЕ 

(57)  1  Машина за отсекување лисja тутун со 

држење на стеблата, за видови растенија кои 

успеваат на исток, за жнеење, редење во 

слоеви и собирање на лисјата во контејнери 

за собирање, се состои од: 

 

- Механизам за држење на стеблото на 

растението кое се состои од два 
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хоризонтални појаси (1), кои го "обвиткуваат" 

и го држат во место стеблото на растението 

при отсекувањето, хоризонтални појаси кои 

се движат со иста брзина како онаа на 

движењето на машината во полето, 

- контејнери за собирање формирани од 

мрежести контејнери (14), каде што се 

собираат отсечените лисја, 

  

назначени со тоа што машина се состои од: 

 

- ротирачки триаголни сечила (2), кои ги 

отвораат лисјата, и го олеснуваат нивното 

отсекување, 

- механизам за ротирање на осовини (5а, 5б) 

со флексибилни пластични праволиниски (4) 

и во форма на буквата - U конфигурирани 

делови (11), прилагодени на осовината што 

ги отсекува лисјата, 

- ротирачки осовини (7) со еластични перки 

(8), кои ги насочуваат листовите кон лентите 

за собирање потикнати од страна на 

хоризонталните ленти (9) кои ги собираат 

отсечените лисја и ги спроведуваат до косите 

ленти (10), овие наклонети ленти имаат 

модулирана површина која не се лизга, од 

каде што се пренесуваат отсечените лисја 

кон контејнерите за собирање (14), 

- Доводни инки (15) за насочување - 

пластење на  

листовите прикачени на излезот на косите 

ленти (10) кои ги насочуваат  лисјата, така 

што ги редат во слоеви во контејнерите за 

собирање (14), 

- возило на кое се прикачени овие механизми 

и кое обезбедува енергија за движење и 

функционирање на компонентитe. 

има уште 3 патентни барања.

 

 

 

(51)  C 07D 471/04, A 61K 31/395, A 61P 

17/00, 35/00, 37/00, C 07D 487/04  

(11)  6643   (13) Т1 

(21)  2016/23   (22) 13/01/2016 

(45) 31/12/2016 

(30)  US20050749905P  13/12/2005  US; 

US20060810231P  02/06/2006  US; 

US20060850625P  10/10/2006  US; 

US20060856872P  03/11/2006  US and 

US20060859404P  16/11/2006  US 

(96)  12/12/2006 EP11152677.8 

(97)  04/11/2015 EP2343299 

(73)  Incyte Holdings Corporation 

1801 Augustine Cut-Off 

Wilmington, DE 19803, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 
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(72)  Rodgers, James D.; Shepard, Stacey; 

Maduskuie, Thomas P.; Wang, Haisheng; 

Falahatpisheh, Nikoo; Rafalski, Maria; Arvanitis, 

Argyrios G.; Storace, Louis; Jalluri, Ravi Kumar; 

Fridman, Jordan S. and Vaddi, Krishna 

(54)  ХЕТЕРОАРИЛ СУПСТИТУИРАНИ 

ПИРОЛО [2,3-b]ПИРИДИНИ И ПИРОЛО[2,3-

b]ПИРИМИДИНИ КАКО ИНХИБИТОРИ НА 

ЈАНУС КИНАЗА 

(57)  1  Соединение со формула 

 

или негови фармацевтски прифатливи соли, 

кадешто: 

 

T, U, и V се независно избрани од O, S, N, 

CR5, и NR6; 

кадешто 5-члениот прстен формиран од 

јаглероден атом, азотен атом, U, T, и V е 

ароматичен; 

X е N или CR4; 

n е 0; или 

n е 1 и Y е C1-8 алкилен, C2-8 алкенилен, 

(CR11R12)pC(O)(CR11R12)q, 

(CR11R12)pC(O)NRc(CR11R12)q, 

(CR11R12)pC(O)O(CR11R12)q, или 

(CR11R12)pOC(O)(CR11R12)q, кадешто 

споменатиот C1-8 алкилен или C2-8 

алкенилен, е опционално супституиран со 

1,2, или 3 хало, OH, CN, амино, C1-4 

алкиламино, или C2-8 диалкиламино; 

Z е арил, циклоалкил, хетероарил, или 

хетероциклоалкил, секој опционално 

супституиран со  1, 2, 3, 4, 5, или 6 

супституенти независно избрани од хало, C1-

4 алкил, C2-4 алкенил, C2-4 алкинил, C1-4 

халоалкил, C1-4 хидроксиалкилeн, C1-4 

цијаноалкил, Cy1, CN, NO2, ORa, SRa, 

C(O)Rb, C(O)NRcRd, C(O)ORa, OC(O)Rb, 

OC(O)NRcRd, NRcRd, NRcC(O)Rb, 

NRcC(O)NRcRd, NRc(O)ORa, S(O)Rb, 

S(O)NRcRd, S(O)2Rb, NRcS(O)2Rb, и 

S(O)2NRcRd; 

Cy1 е независно избран од арил, хетероарил, 

циклоалкил, и хетероциклоалкил, секој 

независно супституиран од 1,2,3,4 или 5 

супституенти независно избрани од хало, C1-

4 алкил, C2-4 алкенил, C2-4 алкинил. C1-4 

халоалкил, CN, NO2, ORa", SRa", C(O)Rb", 

C(O)NRc"Rd", C(O)ORa", OC(O)Rb", 

OC(O)NRc"Rd", NRc"Rd", NRc"C(0)Rd", 

NRc"C(O)ORa", S(O)Rb", S(O)NRc"Rd", 

S(O)2Rb", и S(O)2NRc"Rd"; 

R4 е H; 

R5 е H, хало, C1-4 алкил, C2-4 алкенил, C2-4 

алкинил, C1-4 халоалкил, CN, NO2, OR7, 

SR7, C(O)R8, C(O)NR9R10, C(O)OR7, 

OC(O)R8, OC(O)NR9R10, NR9R10, 

NR9C(O)R8, NR9C(O)OR7, S(O)R8, 

S(O)NR9R10, S(O)2R8, NR9S(O)2R8, или 

S(O)2NR9R10; 

R6 е H, C1-4 алкил, C2-4 алкенил, C2-4 

алкинил, C1-4 халоалкил, OR7, C(O)R8, 

C(O)NR9R10, C(O)OR7, S(O)R8, S(O)NR9R10, 

S(O)2R8, or S(O)2NR9R10; 

R7 е H, C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, C2-6 

алкенил, C2-6 алкинил, арил. циклоалкил, 

хетероарил, хетероциклоалкил, арилалкил, 

хетероарилалкил, циклоалкилалкил or 

хетероциклоалкилалкил; 

R8 е H, C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, C2-6 

алкенил, C2-6 алкинил, арил, циклоалкил, 

хетероарил, хетероциклоалкил, арилалкил, 

хетероарилалкил, циклоалкилалкил or 

хетероциклоалкилалкил; 

R9 и R10 се независно избрани од H, C1-10 

алкил, C1-6 халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 
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алкинил, C1-6 алкилкарбонил, арилкарбонил, 

C1-6 алкилсулфонил, арилсулфонил арил, 

хетероарил, циклоалкил, хетероциклоалкил, 

арилалкил, хетероарилалкил, 

циклоалкилалкил и хетероциклоалкилалкил; 

или R9 и R10 заедно со N атомот кон кого се 

прикачени формираат 4-, 5-, 6- or 7-члена 

хетероциклоалкил група; 

R11 и R12 се независно избрани од H, хало, 

OH, CN, C1-4 алкил, C1-4 халоалкил, C2-4 

алкенил, C2-4 алкинил, C1-4 хидроксиалкил, 

C1-4 цијаноалкил, арил, хетероарил, 

циклоалкил, и хетероциклоалкил; 

Ra и Ra" се независно избрани од H, C1-6 

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

алкинил, арил, циклоалкил, хетероарил, 

хетероциклоалкил, арилалкил, 

хетероарилалкил, циклоалкилалкил и 

хетероциклоалкилалкил, кадешто 

споменатиот C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, C2-

6 алкенил, C2-6 алкинил, арил, циклоалкил, 

хетероарил, хетероциклоалкил, арилалкил, 

хетероарилалкил, 

циклоалкилалкил или 

хетероциклоалкилалкил е опционално 

супституиран со 1,2, или 3 супституенти 

независно избрани од OH, CN, амино, хало, 

C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, арил, 

арилалкил, хетероарил, хетероарилалкил, 

циклоалкил и хетероциклоалкил; 

Rb и Rb" се независно избрани од H, C1-6 

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

алкинил, арил, циклоалкил, хетероарил, 

хетероциклоалкил, арилалкил, 

хетероарилалкил, циклоалкилалкил и 

хетероциклоалкилалкил, кадешто 

споменатиот C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, C2-

6 алкенил, C2-6 алкенил, арил, циклоалкил, 

хетероарил, хетероциклоалкил, арилалкил, 

хетероарилалкил, циклоалкилалкил or 

хетероциклоалкилалкил е опционално 

супституиран со 1, 2, or 3 супституенти 

независно избрани од OH, CN, амино, хало, 

C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, арил, 

арилалкил, хетероарил, хетероарилалкил, 

циклоалкил и хетероциклоалкил; 

Rc и Rd се независно избрани од H, C1-10 

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

алкинил, арил, хетероарил, циклоалкил, 

хетероциклоалкил, арилалкил, 

хетероарилалкил, циклоалкилалкил и 

хетероциклоалкилалкил, кадешто 

споменатиот C1-10 алкил, C1-6 халоалкил, 

C2-6 алкенил, C2-6 алкенил, арил, 

хетероарил, циклоалкил, хетероциклоалкил, 

арилалкил, хетероарилалкил, 

циклоалкилалкил или 

хетероциклоалкилалкил е опционално 

супституиран со 1,2, или 3 супституенти 

независно избрани од OH, CN, амино, хало, 

C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, арил, 

арилалкил, хетероарил, хетероарилалкил, 

циклоалкил or хетероциклоалкил; 

или Rc и Rd заедно со N атомот кон кого се 

прикачени формираат 4-, 5-, 6- или 7-члена 

хетероциклоалкил група опционално 

супституиран со 1, 2, или 3 супституенти 

независно избрани од OH, CN, амино, хало, 

C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, арил, 

арилалкил, хетероарил, хетероарилалкил, 

циклоалкил и хетероциклоалкил; 

Rc" и Rd" се независно избрани од H, C1-10 

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

алкинил, арил, хетероарил, циклоалкил, 

хетероциклоалкил, арилалкил, 

хетероарилалкил, циклоалкилалкил и 

хетероциклоалкилалкил, кадешто 

споменатиот C1-10 алкил, C1-6 халоалкил, 

C2-6 алкенил, C2-6 алкенил, арил, 

хетероарил, циклоалкил, хетероциклоалкил, 

арилалкил, хетероарилалкил, 

циклоалкилалкил или 

хетероциклоалкилалкил е опционално 

супституиран со 1,2, или 3 супституенти  

независно избрани од OH, CN, амино, хало, 

C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, арил, 
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арилалкил, хетероарил, хетероарилалкил, 

циклоалкил и хетероциклоалкил; 

или Rc" и Rd" заедно со N атомот кон кого се 

прикачени формираат 4-, 5-, 6- или 7-члена 

хетероциклоалкил група опционално 

супституиран со 1, 2, или 3 супституенти 

независно избрани од OH, CN, амино, хало, 

C1-6алкил, C1-6халоалкил, арил, арилалкил, 

хетероарил, хетероарилалкил, циклоалкил и 

хетероциклоалкил; 

p е 0, 1, 2, 3, 4, 5, или 6; и 

q е 0, 1, 2, 3, 4, 5 или 6; 

за употреба во постапка за лекување на 

болести добиени од кахексија, 

миелопролиферативно заболување, и рак кај 

пациент кому му е потребна, во комбинација 

со дополнителен фармацевтски агенс. 

има уште 40 патентни барања. 

 

 

(51)  C 12N 15/11, A 61K 31/7088, 48/00  

(11)  6642   (13) Т1 

(21)  2016/81   (22) 15/02/2016 

(45) 31/12/2016 

(30)  EP00203283  21/09/2000  -- 

(96)  21/09/2001 EP12198465.2 

(97)  30/12/2015 EP2594640 

(73)  Academisch Ziekenhuis Leiden 

2333 ZA Leiden, NL 

(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)  van Deutekom, Judith Christina Theodora; 

van Ommen, Garrit-Jan Boudewijn and Den 

Dunnen, Johannes Theodorus 

(54)  ПРЕДИЗВИКУВАЊЕ НА 

ПРЕСКОКНУВАЊЕ НА ЕКСОНОТ ВО 

ЕУКАРИОТСКИ КЛЕТКИ 

(57)  1  Антисенс олигонуклеотид насочен кон 

внатрешноста на ексонот 44 на човеч¬ки¬от 

дистофин пре-mRNA кој што го овозможува 

маскирањето на споменатиот ексон за 

апара¬тот за сое¬ди-нување и 

исклучувањето на споменатиот ексон од 

крајната mRNA.  

има уште 11 патентни барања. 

 

 

(51)  C 12N 15/11, A 61K 31/7088, 48/00  

(11)  6641   (13) Т1 

(21)  2016/82   (22) 15/02/2016 

(45) 31/12/2016 

(30)  EP00203283  21/09/2000  -- 

(96)  21/09/2001 EP12198485.0 

(97)  30/12/2015 EP2594641 

(73)  Academisch Ziekenhuis Leiden 
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2333 ZA Leiden, NL 

(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)  van Deutekom, Judith Christina Theodora; 

van Ommen, Garrit-Jan Boudewijn and Den 

Dunnen, Johannes Theodorus 

(54)  ПРЕДИЗВИКУВАЊЕ НА 

ПРЕСКОКНУВАЊЕ НА ЕКСОНОТ ВО 

ЕУКАРИОТСКИ КЛЕТКИ 

(57)  1  Антисенс олигонуклеотид насочен кон 

внатрешноста на  ексонот 45 на човечки 

дистофин пре-mRNA што го овозможува 

маскирањето на споменатиот ексон за 

апара¬тот за соединува-ње и 

ис¬клу¬чувањето на споменатиот ексон од 

крајната mRNA.  

има уште 11 патентни барања. 

 

 

 

(51)  C 12N 15/11, A 61K 31/7088, 48/00  

(11)  6640   (13) Т1 

(21)  2016/83   (22) 15/02/2016 

(45) 31/12/2016 

(30)  EP00203283  21/09/2000  -- 

(96)  21/09/2001 EP12198497.5 

(97)  30/12/2015 EP2594642 

(73)  Academisch Ziekenhuis Leiden 

2333 ZA Leiden, NL 

(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)  van Deutekom, Judith Christina Theodora; 

van Ommen, Garrit-Jan Boudewijn and Den 

Dunnen, Johannes Theodorus 

(54)  ПРЕДИЗВИКУВАЊЕ НА 

ПРЕСКОКНУВАЊЕ НА ЕКСОНОТ ВО 

ЕУКАРИОТСКИ КЛЕТКИ 

(57)  1  Антисенс олигонуклеотид насочен кон 

внатрешноста на  ексонот 52 на човеч¬ки¬от 

дистофин пре-mRNA кој што го овозможува 

маскирањето на споменатиот ексон за 

апара¬тот за сое¬ди-нување и 

исклучувањето на споменатиот ексон од 

крајната mRNA.  

има уште 11 патентни барања. 
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(51)  C 22B 1/20  

(11)  6539   (13) Т1 

(21)  2016/84   (22) 15/02/2016 

(45) 31/12/2016 

(30)  DE201110108747  28/07/2011  DK 

(96)  19/07/2012 EP12746044.2 

(97)  25/11/2015 EP2737094 

(73)  Outotec (Finland) Oy 

Rauhalanpuisto 9 

02230 Espoo, FI 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  SEMILLER, Karl 

(54)  ПОСТАПКА И РЕГУЛАТОР ЗА 

ПРИЛАГОДУВАЊЕ НА ТОЧКАТА 

ПРОГОРУВАЊЕ КАЈ МАШИНА ЗА 

СИНТЕРУВАЊЕ 

(57)  1  Постапка за прилагодување на 

точката прогорување (D) кај машина за 

синтерување (1), кадешто матерјалот кој 

треба да се синтерува се поставува на 

транспортната патека (3) запален и пренесен 

преку воздушни комори (6) кои се поставени 

во насока на транспортот (F) до отпадниот 

матерјал (5), при што во најмалку три мерни 

точки (10) посавени наизменично во 

правецот на пренос (F), покрај транспортната 

патеката(3) се мери температурата и 

брзината на пренесување на машината за 

синтерување (1) се прилагодува во зависност 

од позицијата на максималната измерена 

температура (D (i)) во однос на позицијата на 

избраната точка на прогорување (D) на 

транспортната патека, се карактеризира со 

тоа што профилот на температура од трите 

последователно наредени мерни точки (10) 

се споредува, при што максималната 

температура се претпоставува кога првата и 

третата точка на мерење (10) во насоката на 

пренос (F) имаат пониска температурна 

вредност од втората точка на мерење (10), и 

каде што не може да се претпостави 

максималната температура, кога сите мерни 

точки (10) формираат растечки серија на 

температурни вредности, и со тоа што со 

помош на претпоставената максимална 

температура, брзината на пренос се 

прилагодува во зависност од отстапувањето 

помеѓу положбата на точката на мерење со 

максимална температурна вредноста (D (i)) и 

на позицијата на одбраната точка на 

прогорување (D), а кога максималната 

температура не може да се претпостави,  

брзината на пренесување се намалува до 

определена вредност.    

има уште 11 патентни барања. 
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(51)  A 61K 47/48, A 61P 35/00, C 07D 487/04, 

519/00  

(11)  6540   (13) Т1 

(21)  2016/86   (22) 17/02/2016 

(45) 31/12/2016 

(30)  US201161443062P  15/02/2011  US; 

US201161443092P  15/02/2011  US and 

US201161483499P  06/05/2011  US 

(96)  15/02/2012 EP12705600.0 

(97)  13/01/2016 EP2675479 

(73)  Immunogen, Inc. 

Waltham, MA 02451, US 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  LI, Wei; MILLER, Michael; FISHKIN, 

Nathan and CHARI, Ravi, V. J. 

(54)  ДЕРИВАТИ НА ЦИТОТОКСИЧЕН 

БЕНЗОДИАЗЕПИН 

(57)   

има уште  патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 207/16, A 61K 31/454, A 61P 1/00, 

1/04, 43/00, C 07D 401/12  

(11)  6541   (13) Т1 

(21)  2016/87   (22) 17/02/2016 

(45) 31/12/2016 

(30)  JP2011199482  13/09/2011  JP 

(96)  11/09/2012 EP12831085.1 

(97)  06/01/2016 EP2757103 

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

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

Tokyo 112-8088, JP 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  YOSHIDA Ichiro; OKABE Tadashi; 

MATSUMOTO Yasunobu; WATANABE 
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Nobuhisa; OHASHI Yoshiaki; ONIZAWA Yuji 

and HARADA Hitoshi 

(54)  ДЕРИВАТ НА ПИРОЛИДИН-3-

ИЛОЦЕТНА КИСЕЛИНА 

(57)  1  Соединение претставено со 

формулата (1) или негова фармацевтски 

прифатлива сол:  

  

 назначено со тоа, што R претставува 

C1-6 алкил група што е несупституирана или 

има 1 до 3 супституенти одбрани од халогени 

атоми, C3-8 циклоалкил група што е 

несупституирана или има 1 до 3 супституенти 

одбрани од халогени атоми, или C3-8 

циклоалкенил група што е несупституирана 

или има 1 до 3 супституенти одбрани од 

халогени атоми, 

 X претставува C1-6 алкил група, 

 Y и Z се исти или различни едно од 

друго и секое претставува халоген атом или 

C1-6 алкил група што е несупституирана или 

има 1 до 3 супституенти одбрани од халогени 

атоми, 

 n претставува 0 или 1. 

  

има уште 21 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07K 7/08, A 61K 47/48, C 07K 14/58, 

14/63, 19/00, C 12N 15/09, C 12P 21/02  

(11)  6542   (13) Т1 

(21)  2016/88   (22) 17/02/2016 

(45) 31/12/2016 

(30)  JP20080136106  23/05/2008  JP 

(96)  22/05/2009 EP09750669.5 

(97)  06/01/2016 EP2277890 

(73)  Daiichi Sankyo Company, Limited 

3-5-1, Nihonbashi Honcho 

Chuo-ku, Tokyo, JP 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(72)  WAKABAYASHI, Naomi and SATO, Seiji 

(54)  ПЕПТИД СПОСОБЕН ДА ГО 

ПРОДОЛЖИ ПОЛУЖИВОТOT НА ПЕПТИД 

ВО ИНТЕРЕС НА ПЛАЗМА 
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(57)  1  Химеричен пептид, кој што ја 

сочинува амино киселинската секвенца 

прикажана во SEQ ID: 106, 107, 108, 109, 110, 

111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 

121, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 

132, 133, 134, 135, 136, 139, 141, 142, 143, 

144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 154, 

155, 156, 157 или 158.  

има уште 3 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 213/83, A 61K 31/44, 31/443, 

31/4439, 31/444, 31/501, 31/506, A 61P 27/06, 

C 07D 401/12, 401/14, 405/14, 409/14, 417/12, 

417/14  

(11)  6543   (13) Т1 

(21)  2016/89   (22) 17/02/2016 

(45) 31/12/2016 

(30)  JP20090082725  30/03/2009  JP 

(96)  30/03/2010 EP10758728.9 

(97)  27/01/2016 EP2415763 

(73)  Ube Industries, Ltd. 

1978-96, Oaza Kogushi 

Ube-shi, Yamaguchi 755-8633, JP 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  HAGIHARA, Masahiko; YONEDA, Kenji; 

OKANARI, Eiji and SHIGETOMI, Manabu 

(54)  ФАРМАЦЕВТСКА КОМПОЗИЦИЈА ЗА 

ТРЕТИРАЊЕ ИЛИ ПРЕВЕНЦИЈА НА 

ГЛАУКОМ 

(57)   

има уште  патентни барања. 

 

 

(51)  C 12N 5/10, 15/81, 9/92, C 12P 19/24, 

7/10  

(11)  6544   (13) Т1 

(21)  2016/90   (22) 17/02/2016 

(45) 31/12/2016 

(30)  DE20081031350  02/07/2008  DE 

(96)  01/07/2009 EP09772164 

(97)  02/12/2015 EP2313495 

(73)  Lesaffre et Compagnie 

41, rue Etienne Marcel 

75001 Paris, FR 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  BRAT, Dawid; BOLES, Eckhard; KELLER, 

Marco and ROTHER, Beate 

(54)  ПРОКАРИОТСКА КСИЛОЗНА 

ИЗОМЕРАЗА ЗА ИЗГРАДБАТА НА 

КСИЛОЗНИ ФЕРМЕНТИРАЧКИ КВАСЦИ 
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(57)  1  Употреба на молекула на нуклеинска 

киселина која вклучува секвенца од 

нуклеинска киселина која кодира за 

прокариотска ксилозна –изомераза (XI), и 

која е најмалку 95% идентична, посакувано 

99% идентична, на секвенцата на 

нуклеинската киселина во согласност со SEQ 

ID NO. 2, или која што е најмалку 95% 

идентична, посакувано 99% идентична, на 

секвенцата на нуклеинската киселина во 

согласност со SEQ ID NO. 3, за 

трансформацијата на клетка, за 

рекомбинантната експресија и продуцирање 

на ксилозна- изомераза, и/или за 

конверзијата на ксилоза во ксилулоза од 

страна на клетката, 

 кадешто ксилозната изомераза (XI) доаѓа од 

Клостридиум фитоферментати и содржи 

амино киселинска секвенца која што е 

најмалкуt 95% идентична, посакувано 99% 

идентична , на амино киселинската секвенца 

во согласност со  SEQ ID NO. 1. 

 има уште 14 патентни барања. 

 

 

(51)  B 65G 35/08, F 27B 21/06  

(11)  6593   (13) Т1 

(21)  2016/91   (22) 19/02/2016 

(45) 31/12/2016 

(30)  DE20111016467  08/04/2011  DE 

(96)  29/03/2012 EP12712631.6 

(97)  25/11/2015 EP2694409 

(73)  Outotec (Finland) Oy 

Rauhalanpuisto 9 

02230 Espoo, FI 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  SCHULAKOW-KLASS, Andrej; EMMEL, 

Jürgen and HOLZHAUER, Thomas 

(54)  УРЕД ЗА ПРОМЕНА НА 

ТРАНСПОРТНИ КОЛИЧКИ 

(57)   

има уште  патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 39/085, 39/00, C 07K 14/31  

(11)  6594   (13) Т1 

(21)  2016/97   (22) 24/02/2016 

(45) 31/12/2016 

(30)  US20090212705P  14/04/2009  US and 

US20090234079P  14/08/2009  US 

(96)  14/04/2010 EP12175868.4 

(97)  10/02/2016 EP2510947 

(73)  GlaxoSmithKline Biologicals SA 

Rue de l'Institut 89 

1330 Rixensart, BE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Bagnoli, Fabio; Biagini, Massimiliano; 

Fiaschi, Luigi; Grandi, Guido; Mishra, Ravi; 

Norais, Nathalie and Scarselli, Maria 

(54)  СОСТАВИ ЗА ИМУНИЗАЦИЈА ПРОТИВ 

STAPHYLOCOCCUS AUREUS 

(57)  1  Вакцина којашто содржи sta006 

антиген за употреба во постапка за заштита 

од инфекција со S. aureus кај цицач, кадешто 

sta006 антигенот содржи аминокиселинска 

секвенца: (i) (a) којашто има 70% или повеќе 

идентичост со SEQ ID NO: 42; и/или (b) 

содржи фрагмент од барем ’n’ 

последователни аминокиселини на SEQ ID 

NO: 42, кадешто ’n’ е 7 или повеќе; и (ii) 

кадешто sta006 антигенот може да го 

извлече антителото коешто ја препознава 

SEQ ID NO: 42.   

има уште 13 патентни барања. 
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(51)  C 07D 487/04, A 61K 31/55, A 61P 35/00, 

43/00  

(11)  6596   (13) Т1 

(21)  2016/99   (22) 24/02/2016 

(45) 31/12/2016 

(30)  GB20090019433  05/11/2009  GB and 

GB20100010509  22/06/2010  GB 

(96)  06/08/2010 EP13192666.9 

(97)  13/01/2016 EP2722334 

(73)  GlaxoSmithKline LLC 

Corporation Service Company 

2711 Centreville Road 

Suite 400 

Wilmington, Delaware 19808, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Gosmini, Romain Luc Marie and Mirguet, 

Olivier 

(54)  ИНХИБИТОР НА БЕНЗОДИАЗЕПИН 

БРОМОДОМЕН 

(57)  1  Бензен сулфонска киселинска сол на 

2-[(4S)-6-(4-хлорофенил)-1метил-8-

(метилокси)-4H-[1,2,4]триазоло[4,3-

a][1,4]беноздиазепин-4-ил]-N-етилацетамид.  

има уште 2 патентни барања. 

 

 

(51)  H 02G 1/04, H 01B 5/10  

(11)  6592   (13) Т1 

(21)  2016/171   (22) 22/03/2016 

(45) 31/12/2016 

(96)  20/03/2010 EP10002979.2 

(97)  09/03/2016 EP2367247 

(73)  Lumpi-Berndorf Draht- und Seilwerk 

GmbH 

Binderlandweg 7 4030 Linz , AT 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  Fiers, Peter and Pohlmann, Heinrich 

(54)  МЕТОД ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА 

НАДЗЕМНИ ВОДОВИ ЗА 

ВИСОКОНАПОНСКИ НАДЗЕМНИ ВОДОВИ 

 

(57)  1  Метод за поставување на надземни 

трансмисиски кабловски водови за 

високонапонски надземни водови за 

трансмисија, при што  

каблите кои што треба да се постават се 

дизајнирани какокомпозитни кабли кои што 

има¬ат јадро од една или мноштво жици на 

јадрото, и обвивка од мноштво жици на 

обвивката, при што 

каблите се закачени за високи столбови и се 

растегнати помеѓу високите столбови со 
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про¬пи¬шан напон на истегнување, при што   

жиците од јадрото се дизајнирани како 

HACIN-жици, а жиците од обвивката се 

дизајнира-ни како TAL-жици или ZTAL-жици, 

што се карактеризира со тоа што, 

откако ќе бидат закачени на високите 

столбови каблите се растегнати за пропишан 

вре-мен¬ски период со пропишана сила така 

што жиците од обвивката кои што се 

дизајнирани како TAL-жици или ZTAL-жици се 

растегнати пластично, а жиците од јадрото 

дизајнирани како HACIN-жици се растегнати 

еластично, со поместување на точката на 

премин кон нис¬ки температури. 

 има уште 2 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07F 5/02, A 61K 31/69, C 07F 5/04  

(11)  6604   (13) Т1 

(21)  2016/172   (22) 22/03/2016 

(45) 31/12/2016 

(30)  US20100406760P  26/10/2010  US 

(96)  19/10/2011 EP11779904.9 

(97)  10/02/2016 EP2632927 

(73)  Mars, Incorporated 

6885 Elm Street 

McLean, VA 22101, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  VAN ZANDT, Michael and JAGDMANN, 

JR., Gunnar Erik 

(54)  БОРОНАТИ КАКО ИНХИБИТОРИ НА 

АРГИНАЗА 

(57)  1  Содинение во согласност со Формула 

I, 

 

кадешто: 

R1 е избран од групата којашто се состои од -

OH, ИЛИa, и NRbRc;   

Ra е избран од групата којашто се состои од 

водород, линиски или разгранет ланчан(C1-

C6)алкил, (C3-C8)циклоалкил, (C3-C14)арил, 

(C3-C14) хетероциклоалкил-(C1-C6)алкилен-, 

(C3-C14)хетероарил-(C1-C6)алкилен-, и (C3-

C14)арил(C1-C6)алкилен-;   

Rb и Rc се секој избрани од групата којашто 

се состои од H, -OH, линиски или разгранет 

(C1-C6)алкил, -SO2-(C1-C6)алкил, (C3-

C14)арил-SO2-, (C3-C14)хетероциклоалкил-

(C1-C6)алкилен-, и (C3-C14)хетероарил-(C1-

C6)алкилен-;   

R2 е избран од групата којашто се состои од 

H, линиски или разгранет (C1-C6) алкил, и 

(C1-C6)алкил-C(O)-; W, X, Y, и Z се секој 

избрани од групата којашто се состои од 

врска, -C(R’)(R’’’)-, -C(R’’)2-, -CR"’-, -NR"’-, -N-, 

-O-, -C(O)-, и -S-, кадешто не повеќе од три 

од W, X, Y, и Z истовремено претставуваат 

врска и два не соседни членови од W, X, Y, и 

Z се истовремено -O-, -S-, -N-, или -NR’’’-;   

l, m, n и p независно се цел број помеѓу 0 и 2 

вклучително, кадешто најмалку еден од l, m, 

n, или p не е 0;  

  

опционално претставува една или повеќе 

двојни врски;   

R3 и R4 се секој независно избрани од 

водород, линиски или разгранет (C1-

C6)алкил, и C(O)-R’,  или R3 и R4 заедно со 

атомот на бор кон кого се споени формираат 

5- или 6-член прстен којшто е целосно 

заситен, или делумно заситен;   

D е избран од групата којашто се состои од 

линиски или разгранет (C3-C5)алкилен, 

линиски или разгранет (C2-C8)алкенилен, 

линиски или разгранет (C2-C8)алкилинен, 
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(C3-C14)арилен, и (C3-C14)циклоалкилен,   

кадешто една или повеќе -CH2- групи во D се 

опционално и независно заменети со 

половина избрана од групата којашто се 

состои од O, NR’, S, SO, SO2, и CR’R"; 

или  кадешто било кои две соседни -CH2- 

групи опционално претставуваат два члена 

од (C3-C14)-циклоалкилeнил група; и 

кадешто две не соседни -CH2- групи 

истовремено претставуваат O, NR’, S, SO, 

или SO2;  R’, R" и R"’ се секој избрани од 

групата којашто се состои од H, OH, S(O)Rd, 

S(O)2Rd, (C1-C8)алкил, (C3-C6)арил, -NH2, -

NH(C1-C6)алкил, -N[(C1-C6)алкил]2, -

C(O)NRdRe, -C(O)(C1-C6)алкил, -C(O)(C3-

C14)арил, -C(O)O(C1-C6)алкил, -C(O)O(C3-

C14)арил, (C3-C6)циклоалкил, (C3-

C14)хетероциклоалкил, -C(O)(C3-

C14)хетероcy- cloалкил, (C3-C14)хетероарил, 

(C3-C14)арил-(C1-C6)алкилен-, -C(O) (C3-

C14)арил-(C1-C6)алкилен-, -C(O)(C3-

C14)арил, (C3-C6)циклоалкил-(C1-

C6)алкилен-, (C3-C14)хетероарил-(C1-

C6)алкилен-, (C3-C14)хетероcycle-(C1-

C6)алкилен-; и   

кадешто било кој алкил, алкилен, арил, 

хетероарил, циклоалкил, или 

хетероциклоалкил е опционално 

супституиран со еден или повеќе членови 

избрани од групата којашто се состои од 

халоген, oксo, -COOH, -CN, -NO2, -OH, -

NRdRe, -NRgS(O)2Rh, (C1-C6)алкокси, (C3-

C14)арил, (C1-C6)халоалкил и (C3-

C14)арилокси;   

кадешто Rd, Re, Rg, и Rh се секој избрани од 

групата којашто се состои од H, линиски или 

разгранет (C1-C6)алкил, опционално 

супституиран (C3-C14)арил(C1-C6)алкилен-, 

опционално супституиран(C3-C14)арил, (C1-

C6)хидроксиалкил, (C1-C6)аминоалкил, 

H2N(C1-C6)алкилен-, опционално 

супституиран(C3-C6)циклоалкил, опционално 

супституиран(C3-C14)хетероциклоалкил, 

опционално супституиран(C3-

C14)хетероарил, опционално 

супституиран(C3-C14)арил-(C1-C6)алкилен-, 

NR’R"C(O)-, и (C3-C6)арил-(C3-C14)-

циклоалкилен-,   

или фармацевтски прифатлива сол, 

стереоизомер или негов таутомер;  под 

услов дека соединението во согласност со 

формула I не е 1-амин-2-(3-боронопропил) 

циклохексан карбоксилна киселина.  

 има уште 14 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 31/70, A 61P 31/20, C 07H 19/00, 

19/04, 21/00  

(11)  6589   (13) Т1 

(21)  2016/180   (22) 24/03/2016 

(45) 31/12/2016 

(30)  637520  12/12/2006  US; 750036P  

13/12/2005  US and 800294P  15/05/2006  US 

(96)  13/12/2006 EP06848625.7 

(97)  09/03/2016 EP1968612 

(73)  Spring Bank Pharmaceuticals, Inc. 

Milford, MA 01757, 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)  IYER, Radhakrishnan, P. and 

PADMANABHAN, Seetharamaiyer 

(54)  ДИНУКЛЕОТИДНИ ПРОЛЕКОВИ 

(57)  1  1. Пронуклеотид претставен со 

формулата (III): 
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или рацематите, енантиомерите, 

диастереомерите, геометричните изомери, 

тавтомерите од тоа, 

при што 

 

 

 

55 X е отсутен, O, NH, NR, S; 

X1 е отсутен, O, NH; 

A е отсутен, арил, аралкил; 

n е 0, 1, 2, 3, 4, 5; 

R е алкил, заменет алкил, циклоалкил, арил, 

заменет арил, аралкил, хетероцилик, O-

алкил, O-хетероарил, стероидал; 

R3 е селектиран од водород, алкил, заменет 

алкил, C(O)-алкил, C(O)O-алкил, C(O)-арил, 

C(O)O-арил, C(O)NH-алкил, и C(O)NH-арил; и 

B1, и B2 се независно аденин, гванин, тимин, 

цитозин, урацил или модифицирани нуклео-

бази. 

 има уште 8 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 413/14, A 61K 31/5377, A 61P 

25/00, C 07D 471/04, 487/04  

(11)  6603   (13) Т1 

(21)  2016/196   (22) 04/04/2016 
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(45) 31/12/2016 

(30)  DE00772011  13/01/2011  IN and 

US201161534591P  14/09/2011  US 

(96)  11/01/2012 EP12700390.3 

(97)  16/03/2016 EP2663561 

(73)  Novartis AG  

Lichtstrasse 35,  

4056 Basel,  

, CH 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  BADIGER, Sangamesh; CHEBROLU, 

Murali; HURTH, Konstanze; JACQUIER, 

Sébastien; LUEOEND, Rainer Martin; 

MACHAUER, Rainer; RUEEGER, Heinrich; 

TINTELNOT-BLOMLEY, Marina; VEENSTRA, 

Siem Jacob and VOEGTLE, Markus 

(54)  НОВИ ХЕТЕРОЦИКЛИЧНИ ДЕРИВАТИ 

И НИВНА УПОТРЕБА ВО ТРЕТМАНОТ НА 

НЕВРОЛОШКИ ЗАБОЛУВАЊА 

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

негова фармацевтски прифатлива сол, 

 

 

 назначени со тоа, што 

X1 е CR1 или N; 

X3 е CR3 или N; 

X4 е CR4 или N; 

X5 е CR5; 

каде што едно и не повеќе од едно од X1, X3 

и X4 е N; 

R1 е водород; 

R2 е арил, хетероарил или не-ароматска 

хетероциклил група G1, која група G1 е 

опционално супституирана од 1,2,3 или 4 

супституенти независно одбрани од групата, 

составена од циано, амино, амино-(C1-

8)алкил, N-(C1-4)алкил-амино(C1-8)алкил, 

N,N-ди(C1-4)алкил-амино-(C1-8)алкил, 

аминокарбонил, тиокарбамоил, халоген, (C1-

8)алкил, халоген-(C1-8)алкил, хидрокси, оксо, 

(C1-8алкокси, халоген-(C1-8)алкокси, (C1-

8)алкилтио, халоген-(C1-8)алкилтио, (C1-

8)алкокси-(C1-8)алкил, (C3-8)циклоалкил-(C1-

8)алкокси, (C1-8)алкокси-(C1-8)алкокси; (C1-

8)алкокси-(C1-8)алкилтио, (C1-8)алкилтио-

(C1-8)алкил, (C1-8)алкилтио-(C1-8)алкокси, 

(C1-8)алкилтио-(C1-8)алкилтио, (C2-

8)алкенил, (C2-8)алкинил, (C2-8)алкенокси, 

(C2-8)алкинокси и (C3-8)циклоалкил, арил, 

хетероарил или не-ароматска хетероциклил 

група G2, која група G2 е опционално 

супституирана од 1, 2, 3, или 4 супституенти 

независно одбрани од групата, составена од 

циано, аминокарбонил, халоген, (C1-8)алкил, 

халоген-(C1-8)алкил, хидрокси, (C1-

8)алкокси, халоген-(C1-8)алкокси, (C1-

8)алкилтио, халоген-(C1-8)алкилтио, (C1-

8)алкокси-(C1-8)алкил, (C1-8)алкокси-(C1-

8)алкокси, (C1-8)алкокси-(C1-8)алкилтио, (C1-

8)алкилтио-(C1-8)алкил, (C1-8)алкилтио-(C1-

8)алкокси, (C1-8)алкилтио-(C1-8)алкилтио, 

(C2-8)алкенил и (C2-8)алкинил; 

R3 е водород; 

R4 е водород, циано, халоген, (C1-8)алкил, 

халоген-(C1-8)алкил, (C1-8)алкокси, халоген-

(C1-8)алкокси, (C1-8)алкилтио, халоген-(C1-

8)алкилтиоa, (C1-8)алкокси-(C1-8)алкил, (C1-

8)алкокси-(C1-8)алкокси, (C1-8)алкокси-(C1-

8)алкилтио, (C1-8)алкилтио-(C1-8)аралкил, 

(C1-8)алкилтио-(C1-8)алкокси, (C1-

8)алкилтио-(C1-8)алкилтио, (C2-8)алкенил, 

или (C2-8)алкинил; 

R5 е водород, циано, халоген, (C1-8)алкил, 

халоген-(C1-8)алкил, (C1-8)алкокси, халоген-

(C1-8)алкокси, (C1-8)алкилтио, халоген-(C1-

8)алкилтио, (C1-8)алкокси-(C1-8)алкил, (C1-

8)алкокси-(C1-8)алкокси, (C1-8)алкокси-(C1-

8)алкилтио, (C1-8)алкилтио-(C1-8)алкил, (C1-

8)алкилтио-(C1-8)алкокси, (C1-8)алкилтио-

(C1-8)алкилтио, (C2-8)алкенил, или (C2-
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8)алкинил, 

или 

R4 и R5, земени заедно се -C(H)=C(H)-

C(H)=C(H)- или (C1-8)алкилен група, во која 

(C1-8)алкилен група 1 или 2 -CH2- членови 

на прстенот се опционално заменети со 

хетеро членови на прстенот независно 

одбрани од групата составена од -N(H)-, 

N[(C1-8)алкил]-, -O-,-S-, -S(=O)- или -S(=O)2-; 

R6 е (C1-8)алкил, халоген-(C1-6)алкил, 

хидрокси-(C1-8)алкил, (C1-8)алкокси-(C1-

8)алкил, меркапто-(C1-8)алкил, (C1-

8)алкилтио-(C1-8)алкил, амино-(C1-8)алкил; 

N-(C1-4)алкил-амино-(C1-8)алкил, N,N-ди(C1-

4)алкил=амино-(C1-8)алкил, (C2-8)алкенил, 

или (C2-8)алкинил; 

или 

R5 и R6, земени заедно, се (C1-4)алкилен 

група, во кои (C1-4)алкилен група 1-CH2- 

член на прстенот е опционално заменет со 

хетеро член на прстенот независно одбрани 

од групата, составена од N(H)-, -N[(C1-

4)алкил]-, -O-, -S-, -(=O)- или                   -

S(=O)2-; 

E1 е -C(R7)(R8)- каде што секој од R7 и R8 е 

водород; 

E2 е -C(R11)(R12)-; 

или 

секој од R11 и R12 е независно одбрани од 

групата, составена од водород, циано, 

халоген, (C1-8)алкил, халоген-(C1-8)алкил, 

(C1-8)алкокси-(C1-8)алкил и (C1-8)алкилтио-

(C1-8)алкил; 

или 

R11 и R12, земени заедно, се оксо или -

CR15R16-CR17R18- 

каде што R15, R16, R17 и R18 се независно 

одбрани од водород и флуоро. 

има уште 20 патентни барања. 

 

 

(51)  C 12N 7/04, A 61K 38/16, 39/245, 39/395  

(11)  6631   (13) Т1 

(21)  2016/378   (22) 13/06/2016 

(45) 31/12/2016 

(30)  US20090288836P  21/12/2009  US 

(96)  20/12/2010 EP10840033.4 

(97)  13/04/2016 EP2516629 

(73)  The Brigham and Women's Hospital, 

Inc. 

75 Francis Street Boston, MA 02115, US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  YAO, Feng 

(54)  ВАКЦИНИ НА ХЕРПЕС СИМПЛЕКС 

ВИРУС 

 

(51)  A 61M 39/04, 39/26  

(11)  6632   (13) Т1 

(21)  2016/379   (22) 13/06/2016 

(45) 31/12/2016 

(30)  US20100392063P  12/10/2010  US and 

US201161474925P  13/04/2011  US 

(96)  12/10/2011 EP11833305.3 

(97)  20/04/2016 EP2627385 

(73)  Codan Holding GmbH 

Stig Husted-Andersen Strasse 11 23738 

Lensahn, DE 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  Hokanson, Charles 

(54)  СКЛОП НА МЕДИЦИНСКИ ВЕНТИЛ

 

 

 

(51)  A 61F 5/41  (11)  6608   (13) Т1 
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(21)  2016/386   (22) 14/06/2016 

(45) 31/12/2016 

(30)  GB201007292  30/04/2010  GB and 

GB201101481  28/01/2011  GB 

(96)  28/04/2011 EP11718149.5 

(97)  16/03/2016 EP2593053 

(73)  Ultramax Products Limited 

Unit 1, Calder Vale Road Wakefield West 

Yorkshire WF4 5ER, GB 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  Oakes, John 

(54)  ПОДОБРУВАЊА ПОВРЗАНИ СО 

ПУМПИ ЗА ПЕНИС 

(57)  1  Пумпа (102) што содржи комора (108) 

приспособена да прими пенис,  вентил што-

не-враќа (152), и средства за пумпање (110) 

што оперираат за пумпање течност од 

комората, каде што средствата за пумпање 

(110) содржат компресибилна навлака (110), 

назначена со тоа, што средствата за 

пумпање (110) дополнително содржат 

внатрешна мембрана (122) која е поставена 

и оперира за да обезбеди супстанцијално 

мазна површина во рамките на пумпата 

(102).  

има уште 5 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 31/167, 31/57, A 61P 11/06  

(11)  6609   (13) Т1 

(21)  2016/392   (22) 15/06/2016 

(45) 31/12/2016 

(30)  EP07007930  19/04/2007  -- 

(96)  16/04/2008 EP08748930.8 

(97)  23/03/2016 EP2146704 

(73)  CHIESI FARMACEUTICI S.p.A. 

Via Palermo, 26/A 43100 Parma, IT 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  CHIESI, Paolo; RONDELLI, Ivano; 

ACERBI, Daniela and POLI, Gianluigi 

(54)  УПОТРЕБА НА СОСТАВ ШТО 

СОДРЖИ ФОРМОТЕРОЛ И 

БЕКЛОМЕТАЗОН ДИПРОПИОНАТ ЗА 

ТРЕТМАНОТ НА ЕГЗАЦЕРБАЦИЈА НА 

АСТМА 

(57)  1  Употреба на состав што содржи 

фиксна комбинација од 

a)  формотерол,  негова фармацевтски 

прифатлива сол или солват или солват на 

таквата сол; 

и 

б) беклометазон дипропионат; 

за производството на медикамент што се 

дава со инхалација преку инхалатор со сув 

прашок, формулиран во форма на состав од 

сув прашок што содржи еден или повеќе 

погодни разредувачи или носачи, или со 

мерно-дозен инхалатор под притисок каде 

што обете активни состојки (a) и (b) се 

целосно растворени во мешавина од течно 

гориво, за употреба за спасувачкиот третман 

од акутни епизоди на астматични напади, 

кога е потребно, како дополнување на 

третманот на издржување од астма со истиот 

медикамент. 

има уште 17 патентни барања. 
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(51)  E 04B 1/348, 1/35, E 04H 1/00  

(11)  6629   (13) Т1 

(21)  2016/396   (22) 20/06/2016 

(45) 31/12/2016 

(30)  SE1250043  23/01/2012  SE; SE1250044  

23/01/2012  SE; US201261589626P  

23/01/2012  US and US201261589635P  

23/01/2012  US 

(96)  22/01/2013 EP13152277.3 

(97)  20/04/2016 EP2617911 

(73)  Vastint Hospitality B.V. 

Hettenheuvelweg 51 1101 BM Amsterdam, 

NL 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  Malakauskas, Giedrius; Baltramiejunas, 

Marius; Müller, Harald Dieter; Andersson, Erik 

Roger; Hattig, Thomas; Sodemann, Steen 

Torben and Müller, Philip 

(54)  МЕТОД И СИСТЕМ ЗА ИЗГРАДБА НА 

ЗГРАДА 

(57)  1  Постапка за изведување на најмалку 

дел од зграда кој ги опфаќа фазите: 

(a) префабрикување на модул (2) на 

следниот начин: 

(i) составување на четири ѕида (34) кои се 

протегаат помеѓу подот (36) и кровот (38) за 

да би формирале правоаголен облик на 

квадар, додека наведениот модул (2) е 

изграден како носечка конструкција и има 

наведени четири ѕида (34) изведени со 

рамнински елемент со дрвено јадро кој е 

соседен на најмалку еден изолационен слој, 

(ii) изведување на најмалку еден одделок (10) 

внатре во наведениот облик на квадар, 

(iii) изведување на мокриот чвор внатре во 

наведениот модул (2) со изведување на водо 

не пропусни слоеви на внатрешните 

страници на ѕидовите и подот на наведениот 

одделок, 

(iv) распоредување на техничките 

инсталации (16, S) во внатрешноста на 

наведениот облик на квадар, 

(v) вградување на внатрешната опрема (150, 

152) во внатрешноста на наведениот облик 

на квадар, 

(vi) изведување на префабрикуваниот модул 

(2) со предходно монтираните елементи за 

впрегнување поради подоцнежно 

впрегнување на префабрикуваните панели 

или плочи или на другите префабрикувани 

модули со помош на врзувачки уреди, и 

(vii) изведување на простор (18) за 

инсталации на горната или долната страна 

на модулот (2) со склопување на наведените 

четири ѕида kои се простираат помеѓу 

наведениот под и наведениот кров така да 

горните агли на наведените четири ѕида 

бидат истурени надвор од надворешниот 

простор на кровот, или така да долните агли 

на наведените четири ѕида бидат истурени 

надвор од надворешната површина на подот, 

каде наведениот простор (18) за инсталации 

обезбедува пристап на завршетоците на 

елементите за спојување на најмалkу една 

техничка инсталација; 

 

(b) префабрикувањe на поголем број на 

панели (4, 6) и плочи (8) од кои секоја е 

изработена како носечка конструкција и има 

елемент со дрвено јадро соседен на најмалку 

еден изолационен слој, 

(i) изведување на секој префабрикуван панел 

(4, 6) и плоча (8) со предходно монтираните 

елементи за впрегнување заради 

подоцнежно впрегнување со 

префабрикуваниот модул или со друг панел 

или плоча со помош на врзувачки уреди за 

врзување; и 

 

(c) поврзување на наведените повеќе панели 

(4, 6) и плочи (8) со  страничната страница на 
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наведениот модул (2) –со помош на 

наведените елементи за впрегнување и 

уредите за врзување – поради изведување 

на наведениот дел од зградата (B) така да 

наведената странична страница на 

наведениот модул (2) заедно со наведените 

повеќе префабрикувани панели (4, 6) и плочи 

(8) го формира следниот правоаголен облик 

на квадар.  

 има уште 18 патентни барања. 

 

 

(51)  E 04B 1/348, E 04C 2/38, 2/52, E 04H 

1/04  

(11)  6630   (13) Т1 

(21)  2016/397   (22) 20/06/2016 

(45) 31/12/2016 

(30)  SE1250045  23/01/2012  SE and 

US201261589644P  23/01/2012  US 

(96)  22/01/2013 EP13152278.1 

(97)  20/04/2016 EP2617912 

(73)  Vastint Hospitality B.V. 

Hettenheuvelweg 51 1101 BM Amsterdam, 

NL 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  Malakauskas, Giedrius; Baltramiejunas, 

Marius; Müller, Harald Dieter; Andersson, Erik 

Roger; Hattig, Thomas; Sodemann, Steen 

Torben and Müller, Philip 

(54)  ПРЕФАБРИКУВАН МОДУЛ ЗА 

ГРАДЕЊЕ 

(57)  1  Префабрикуван модул (2) кој има 

странична страница обликувана за 

поврзување со поголем број на панели (4, 6) 

и плоча (8) заради изградба на дел од зграда 

(B), при што споменатиот модул (2) опфаќа: 

четири ѕида (34) кои се простираат помеѓу 

подната плоча (36) и кровната плоча (38) 

заради формирање на правоаголен облик на 

квадар; 

одделок (10) во внатрешноста на 

споменатиот облик на квадар; и 

внатрешна опрема (WC, WB), од која барем 

некоја е поврзана со технички инсталации 

распоредени во внатрешноста на 

споменатиот облик на квадар; при што 

мокриот чвор е изведен во внатрешноста на 

споменатиот модул (2); и при што 

споменатиот модул (2) е конструиран како 

носечка конструкција која ги има споменатите 

четири ѕида (34) изведена со рамнинско 

дрвено јадро кое опфаќа најмалку еден 

изолационен слој; 

назначен со тоа, што споменатиот мокар 

чвор е изведен во внатрешноста на 

споменатиот модул (2) опремен со 

водоотпорни слоеви на внатрешните 

страници на ѕидовите (34) и подната плоча 

(38) на одделокот (10); и што споменатото 

рамнинско дрвено јадро освен тоа опфаќа 

вкрстено ламинирано дрво кое е сместено 

соседно на споменатото на најмалку еден 

изолационен слој. 

има уште 13 патентни барања. 

 

 

(51)  E 04B 2/86, 5/18  

(11)  6611   (13) Т1 

(21)  2016/402   (22) 22/06/2016 

(45) 31/12/2016 

(30)  IT2009MI01696  02/10/2009  IT 

(96)  01/10/2010 EP10788127.8 

(97)  23/03/2016 EP2483487 

(73)  Caboni, Michele 

Via Adua 55 09170 Oristano, IT 

(74)  ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ  

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

(72)  Caboni, Michele 

(54)  ГРАДЕЖНА КОНСТРУКЦИЈА ЗА 

ПРАВЕЊЕ НА ПРОПУСТЛИВИ ЅИДОВИ И 
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ПОДОВИ 

(СИСТЕМ И МЕТОД ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА 

МРЕЖА) 

 

(57)  1  Градежна конструкција за правење на 

пропустливи ѕидови и подови која што се 

состои од пе¬насти пропустливи панели (2) 

во пластичен материјал, помеѓу кои се 

вметнати перфорирани спојни елементи кои 

што функционираат како елементи за 

одвојување (3) прилагодени да ги спојуваат 

панелите (2) еден со друг, а во исто време да 

пропуштаат воздух низ споменатите 

елементи за одвојување (3), што се 

карактеризира  со тоа што панелите (2) 

имаат, на една или повеќе од нивните 

површини, жлебови (20) со кои се поврзани 

соодвет¬ни рабови (24), при што 

споменатите рабови (24) се формирани на 

допол¬нителни панели (2’) кои се впарени со 

погоре споменатите панели (2), при што 

погоре спомена¬тите панели (2) и 

дополнителните панели (2’) на овој начин 

овозможуваат формирање на изо¬лациски 

ѕид (2’’) кој што има различни дебели¬ни.  

има уште 9 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61L 12/08, A 01N 65/12, C 11D 3/382, 

3/48  

(11)  6622   (13) Т1 

(21)  2016/416   (22) 28/06/2016 

(45) 31/12/2016 

(96)  15/12/2011 EP11386025.8 

(97)  30/03/2016 EP2604298 

(73)  DEMO SA Pharmaceutical Industry 

21st km National Road Athens-Lamia 145 68 

Krioneri Attikis, GR 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  Demos, Dimitris 

(54)  ПОВЕЌЕНАМЕНСКИ РАСТВОРИ ЗА 

НЕГА НА КОНТАКТНИ ЛЕЌИ ШТО 

СОДРЖАТ КАМИЛИЦА 

(57)  1  Воден повеќенаменски раствор за 

чистење, дезинфекција, одржување, чување 

и плакнење на контактни леќи, кој ги содржи 

следниве состојки: 

- сурфактант, за навлажнување на 
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леќи и за отстранување на нечистотии од 

нив, 

- средство за чистење, за полесно 

отстранување на наслагите од протеини, 

- пуферски систем, за одржување на 

pH вредноста на растворот, 

- антимикробно средство, за 

дезинфекција и зачувување на леќите, 

- хелатно средство, за врзување на 

јоните на метал, 

- тонизирачко средство, за 

прилагодување на осмолалноста на 

растворот, 

кој го карактеризира тоа што содржи и 

екстракт од камилица во концентрација од 

0,010 до 0,050 мг/мл. 

 има уште 11 патентни барања. 

 

 

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

(11)  6623   (13) Т1 

(21)  2016/417   (22) 28/06/2016 

(45) 31/12/2016 

(30)  US91676P  25/08/2008  US and 

US971178P  10/09/2007  US 

(96)  09/09/2008 EP08830362.3 

(97)  25/05/2016 EP2205635 

(73)  AMGEN INC. 

One Amgen Center Drive Thousand Oaks, 

CA 91320, US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  MEHLIN, Christopher; COMEAU, Michael 

R.; SMOTHERS, James F. and YOON, Bo-rin P. 

(54)  АНТИГЕН ВРЗУВАЧКИ ПРОТЕИНИ 

СПОСОБНИ ЗА ВРЗУВАЊЕ НА 

ТИМУСНИОТ СТРОМАЛЕН 

ЛИМФОПОИЕТИН 

(57)   

има уште  патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 413/06, A 61K 31/423, 31/428, 

31/437, 31/5025, C 07D 413/14, 417/06, 417/14, 

471/04, 487/04  

(11)  6624   (13) Т1 

(21)  2016/419   (22) 29/06/2016 

(45) 31/12/2016 

(30)  US201161547637P  14/10/2011  US and 

US201261638990P  26/04/2012  US 

(96)  12/10/2012 EP12780613.1 

(97)  13/04/2016 EP2766359 

(73)  Ambit Biosciences Corporation 

11080 Roselle Street San Diego, CA 92121, 

US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  LIU, Gang; XU, Shimin; HOLLADAY, Mark 

W.; HADD, Michael J.; HOCKER, Michael D. 

and ROWBOTTOM, Martin W. 

(54)  Хетероциклични соединенија и 

нивната употреба како модулатори на 

рецепторот тирозин киназа ТИП III 

(57)   

има уште  патентни барања. 

 

 

(51)  C 07K 14/505, A 61K 47/48, C 07K 

14/475, 14/555, 14/56, 14/565, 14/745, 16/00, C 

12N 9/64, 9/96  

(11)  6612   (13) Т1 

(21)  2016/420   (22) 29/06/2016 

(45) 31/12/2016 

(30)  US469600P  06/05/2003  US; US487964P  

17/07/2003  US and US539207P  26/01/2004  

US 

(96)  06/05/2004 EP10182902.6 
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(97)  04/05/2016 EP2357196 

(73)  Biogen Hemophilia Inc. 

250 Binney Street Cambridge MA 02142, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  Peters, Robert T.; Mezo, Adam R; Rivera, 

Daniel S; Bitoni, Alan J; Stattel, James M and 

Low, Susan C 

(54)  ИМУНОГЛОБУЛИНСКИ ХИМЕРНИ 

МОНОМЕР-ДИМЕР ХИБРИДИ 

(57)  1  Химерен протеин кој што содржи 

биолошки активна молекула, и два 

имуногобулински по¬¬стојани региони или 

делови од нив кои што се Fc неонатални 

рецепторни (FcRn) врзувачки партнери, при 

што химерниот протеин содржи прв 

полипептиден синџир и втор полипепти¬ден 

синџир, 

при што првиот полипептиден синџир содржи 

имуногобулински постојан регион или дел од 

него кој што е FcRn врзувачки партнер, 

при што вториот полипептиден синџир се 

состои од имуногобулински постојан регион 

или дел од него кој што е FcRn врзувачки 

партнер и незадолжително молекула со 

молекуларна тежина не поголема од 2 kD, 

при што биолошки активната молекула е 

врзана со линкер за секој од првиот и 

вториот по¬ли¬пептиден синџир, 

и при што биолошки активната молекула е 

протеин селектиран од групата која што се 

состои од цитокин, хормон, и фактор за 

згрутчување. 

 има уште 18 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61B 10/00, B 65D 51/28  

(11)  6552   (13) Т1 

(21)  2016/425   (22) 30/06/2016 

(45) 31/12/2016 

(30)  DK201170297  14/06/2011  DK 

(96)  11/11/2011 EP11784584.2 

(97)  27/04/2016 EP2720617 

(73)  AX-Lab Innovation ApS 

Bygstubben 4 2950 Vedbæk, DK 
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(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  JAKOBSEN, Ole; BAY, Christoffer and 

ILSKOV, Jacob 

(54)  КОНТЕЈНЕРСКИ СКЛОП И ПОВРЗАН 

МЕТОД 

(57)  1  Контејнерски склоп (300) кој што се 

состои од 

 

- контејнер (1) конфигуриран за чување на 

примерок од ткиво (45); при што споменатиот 

контејнер (1) има дно (13); 

- капак (2) прилагоден така да го одговара на 

споменатиот контејнер (1), при што споме-

на¬тиот капак (2) се состои од: 

- горен дел (21) кој што има сад (211), при 

што споменатиот сад (211) е прилагоден да 

со-држи агенс за зачувување, 

- заптивка (22) за заптивање на споменатиот 

сад (211); 

што се карактеризира со тоа што 

споменатиот капак (2) понатаму има 

- дел за дупчење (323) конфигуриран да ја 

скрши споменатата заптивка (22) со поместу-

ва¬ње на споменатиот puncturing дел за 

дупчење (323); 

 

при што контејнерскиот склоп (300) има прва 

и втора позиција, при што во првата позиција 

контејнерот (1) е одвоен од садот (211), а во 

втората позиција овозможена е комуникација 

на течноста помеѓу садот (211) и контејнерот 

(1), а контејнерскиот склоп (300) има 

сепаратор (31) поставен помеѓу заптивката и 

дното (13) на контејнерот (1), а сепараторот 

(31) има најмалку еден отвор (291) 

прилагоден така да обезбедува проток на 

течност помеѓу садот (211) и кон¬тејне¬рот 

(1). 

има уште 14 патентни барања. 

 

 

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

35/00, C 07D 471/12  

(11)  6537   (13) Т1 

(21)  2016/427   (22) 30/06/2016 

(45) 31/12/2016 

(30)  US201261607702P  07/03/2012  US 
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(96)  05/03/2013 EP13712005.1 

(97)  18/05/2016 EP2850082 

(73)  Eli Lilly and Company and Deciphera 

Pharmaceuticals, LLC 

Lilly Corporate Center Indianapolis, IN 46285, 

US and 643 Massachusetts, Suite 200 

Lawrence, Kansas 66044, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  ALLGEIER, Matthew Carl; FLYNN, Daniel 

L.; KAUFMAN, Michael D.; PATEL, Phenil J. 

and WOLFANGEL, Craig D. 

(54)  1-(3,3-диметилбутил)-3-(2-флуоро-4-

метил-5-(7-метил-2-

(метиламино)пиридо[2,3-d]пиримидин-6-

ил)фенил)уреа како инхибитор на Raf 

киназа за лекување на рак 

(57)  1  Соединение коешто е 1-(3,3-

диметилбутил)-3-(2-флуоро-4-метил-5-(7-

метил-2-(метиламино)пиридо[2,3-

d]пиримидин-6-ил)фенил)уреа, или негова 

фармацевтски прифатлива сол.  

има уште 11 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 39/155  

(11)  6538   (13) Т1 

(21)  2016/428   (22) 01/07/2016 

(45) 31/12/2016 

(30)  US20080121126P  09/12/2008  US; 

US20090169077P  14/04/2009  US and 

US20090224787P  10/07/2009  US 

(96)  09/12/2009 EP09836751.9 

(97)  20/04/2016 EP2370099 

(73)  Novavax, Inc. 

9920 Belward Campus Drive Rockville, MD 

20850, US 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(72)  PUSHKO, Peter; WU, Yingyun; 

MASSARE, Michael; LIU, Ye; SMITH, Gale and 

ZHOU, Bin 



 

 

54 | С т р а н а   П а т е н т и  
 

31 Декември 2016 Гласник Бр. 6/2016  

(54)  МОДИФИЦИРАНИ RSV F ПРОТЕИНИ И 

МЕТОДИ ЗА НИВНА УПОТРЕБА 

(57)  1  Респираторен синцицијален вирус 

(RSV) фузија (F) протеин кодиран од 

нуклеинска киселина која ја има секвенцата 

од SEQ ID NO :7  

има уште 13 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07K 16/46, A 61K 39/395, A 61P 35/00, 

37/00  

(11)  6545   (13) Т1 

(21)  2016/429   (22) 04/07/2016 

(45) 31/12/2016 

(30)  US20090290840P  29/12/2009  US; 

US20100365266P  16/07/2010  US and 

US20100366743P  22/07/2010  US 

(96)  29/12/2010 EP10803713.6 

(97)  29/06/2016 EP2519543 

(73)  Emergent Product Development Seattle, 

LLC 

2401 Fourth Avenue, Suite 1050 Seattle, 

Washington 98121, US 

(74)  ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ  

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

(72)  TAN, Philip and BLANKENSHIP, John, W. 

(54)  ХЕТЕРОДИМЕРНИ ВРЗУВАЧКИ 

ПРОТЕИНИ И НИВНИ УПОТРЕБИ 

(57)  1  Полипептид хетеродимер кој што 

содржи: 

 (а)  прв полипептид со единечен 

синџир (SCP-I) кој што содржи од еден до 

четири врзу¬вач¬ки домени кои што 

специфично врзуваат од еден до четири 

таргети, стожер (H-I), домен на 

хе¬те¬ро¬димеризација на имуноглобулинот 

(HD-I) и имуноглобулински CH2 и СН3 домен 

на IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, IgA1, IgA2, IgD или 

која било нивна комбинација (СН2СН3-I); и 

 (б)  втор полипептид со единечен 

синџир (SCP-II) кој што содржи од нула до 

четири вр¬зу¬вачки домени кои што 

специфично врзуваат од нула до четири 

таргети, стожер (H-II), домен на 

хе¬теродимеризација на имуноглобулинот 

(HD-II) и имуноглобулински CH2 и СН3 домен 

на IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, IgA1, IgA2, IgD или 

која било нивна комбинација (СН2СН3-II); 

 при што 

 (i)  доменот на 

хетеродимеризација на имуноглобулинот од 

првиот единечен синџир полипептид (HD-I) и 

доменот на хетеродимеризација на 

имуноглобулинот од вториот единечен 

син¬џир полипептид (HD-II) преференцијално 

се поврзуваат еден со друг за да формираат 

полипеп¬тиден хетеродимер кој што се 

состои од првиот полипептид со единечен 

синџир (SCP-I) и вториот полипептид со 

единечен синџир (SCP-II), и 

  (1)  доменот на 

хетеродимеризација на имуноглобулинот од 

првиот единечен синџир полипептид (HD-I) 
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содржи прв имуноглобулински СН1 регион, а 

доменот на хетеродиме¬ри¬¬за¬ција на 

имуноглобулинот од вториот единечен 

синџир полипептид (HD-II) содржи прв 

имуно¬глобулински СL регион, или 

  (2)  доменот на 

хетеродимеризација на имуноглобулинот од 

првиот единечен синџир полипептид (HD-I) 

содржи прв имуноглобулински СL регион, а 

доменот на хетеродиме¬ри¬за¬ција на 

имуноглобулинот од вториот единечен 

синџир полипептид (HD-II) содржи прв 

имуногло¬бу¬лински СН1 регион; 

 (ii)  при што првиот 

имуноглобулински СL регион е изменет 

човечки имуноглобулински Ск регион со една 

или повеќе аминокиселини од див тип 

човечки Ск регион заменет на N29,N30, Q52, 

V55, T56, S68 или Т70. 

 под услов ако полипептидниот 

хетеродимер содржи најмалку два врзувачки 

домени кои што специфично поврзуваат 

најмалку два различни таргети. 

 има уште 20 патентни барања. 

 

 

(51)  A 43B 7/12, 7/08, 9/00  

(11)  6546   (13) Т1 

(21)  2016/430   (22) 04/07/2016 

(45) 31/12/2016 

(30)  IT2005PD00228  26/07/2005  IT 

(96)  17/07/2006 EP06762629.1 

(97)  20/04/2016 EP1906782 

(73)  Geox S.p.A. 

Via Feltrina Centro, 16 31044 Montebelluna 

Località Biadene (Treviso), IT 

(74)  ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ  

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

(72)  POLEGATO MORETTI, Mario 

(54)  ВОДООТПОРНА И 

ПАРОПРОПУСТЛИВА ОБУВКА 

(57)  1  Водоотпорна и паропропустлива 

обувка, се состои од: 

 

- долен дел (11, 111, 211, 311, 411, 

511) перфориран од ѓонот до регијата во која 

лежи стапалото, 

- горен дел (13, 113, 213, 313, 413, 513) 

кој целосно го опкружува стапалото и одејќи 

од внатрешноста кон надвор се состои од: 

- паропропустлива или перфорирана 

ткаенина (14, 114, 214, 314, 414, 514), 

- мембрана (15, 115, 215, 315, 415, 515), која 
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е водоотпорна и паропропустлива и целосно 

го опкружува стапалото, 

-  паропропустлив или перфориран горен дел 

(16, 116, 216, 316, 416, 516),  

- надворешен долен дел (17, 117, 217, 317, 

417) од горниот дел на обувкатаа (13, 113, 

213, 413, 513), кој е поставен спротивно на 

перфорираната област на ѓонот (12, 112, 312, 

412, 512), изграден од дел (15а, 115а, 215а, 

315а, 415а, 515а) од мембраната (15, 115, 

215, 315, 415, 515), 

паропропустлив или перфориран заштитен 

елемент (22, 122, 222, 322, 422, 522) од 

делот (15а, 115а, 215а, 315а, 415а, 515а) од 

мембраната (15, 115, 215, 315, 415, 515), 

поставен под делот (15а, 115а, 215а, 315а, 

415а, 515а) од мембраната (15, 115, 215, 315, 

415, 515), и над гумата од ѓонот (12, 112, 212, 

312, 412, 512), материјалот е поставен под 

делот (15а, 115а, 215а, 315а, 415а, 515а) од 

мембраната (15, 115, 215, 315, 415, 515) и е 

во директен контакт со водоотпорниот и/или 

делот кој не задржува вода, запешатен 

регион (А, 1А, 2А, 3А, 4А, 5А) поставен 

помеѓу делот (15а, 115а, 215а, 315а, 415а, 

515а) од мембраната (15, 115, 215, 315, 415, 

515), и ѓонот (12, 112, 212, 312, 412, 512), 

околу перфорираниот дел на ѓонот, 

одделувајќи ги наборите на горниот дел од 

перфорираната област на ѓонот (12, 112, 212, 

312, 412, 

512). 

 има уште 10 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61P 25/00, A 61K 31/185, 31/191, 

31/194, 31/198, 31/496, 31/661, 47/02, 47/12, 

9/00, 9/08  

(11)  6547   (13) Т1 

(21)  2016/432   (22) 11/07/2016 

(45) 31/12/2016 

(30)  US201161548859  19/10/2011  US 

(96)  19/10/2012 EP12784753.1 

(97)  06/07/2016 EP2768508 

(73)  Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. 

2-9, Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, 

Tokyo 101-8535, JP 
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(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(72)  OKAMOTO, Ayako 

(54)  РАСТВОР ЗА ОРАЛНА АПЛИКАЦИЈА 

(57)   

има уште  патентни барања. 

 

 

(51)  B 66C 1/10  

(11)  6548   (13) Т1 

(21)  2016/433   (22) 11/07/2016 

(45) 31/12/2016 

(30)  DE102010041940  04/10/2010  DE 

(96)  04/10/2011 EP11764201.7 

(97)  18/05/2016 EP2625130 

(73)  Wobben Properties GmbH 

Borsigstrasse 26 26607 Aurich, DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  MEYER, Ewald and GERBERS, Arnim 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ЗАМЕНА НА 

ТРАНСФОРМАТОР ОД ПОСТРОЈКА ЗА 

ВЕТЕРНА ЕНЕРГИЈА 

(57)  1  Постапка за замена на 

трансформатор (200) од постројка за ветерна 

енергија (100), кадешто трансформаторот 

(200) е поставен во внатрешноста на кулата 

(140) на постројката за ветерна енергија(100) 

и кулата (140) има отвор за врата(150), која 

ги вклучува чекорите:  

- спојување на крсната гредата за замена 

(300) со првата точка за прицврстување (310) 

со закачалката на кранот (500),   

- внесување на првиот крај (321) на крсната 

греда (300) со втората точка за 

прицврсување (320) преку отворот за 

врата(150) во  кулата (140),  

- прицврстување на трансформаторот (200) 

кој се заменува на втората точка за 

прицврсување (320) на првиот крај (321),   

- местење на тежина за рамнотежа (400) на 

втората точка за прицврсување (320) на 

вториот крај (322) на крсната греда (300),  

-  подигање или наведнување на вториот крај 

(322) од  крсната греда (300) додека 

трансформаторот (200) е на висина на 

отворот за врата (150), како и   

- помесување на закачалката на дигалката се 

додека трансформаторот (200) кој треба да 

се замени е надвор од отворот за врата(150),  

е определена со тоа што нов трансформатор 

се користи како тежина за рамнотежа (400) a 

крсната греда се ротира за 180o и новиот 

трансформатор се води до втората точка за 

прицврсување (320) на вториот крај (322) во 

отворот за врата(150).  

Постапка за замена на трансформатор (200) 

од постројка за ветерна енергија (100), 

кадешто трансформаторот (200) е поставен 

во внатрешноста на кулата (140) на 

постројката за ветерна енергија(100) и кулата 

(140) има отвор за врата(150), која ги 

вклучува чекорите:  

- спојување на крсната гредата за замена 

(300) со првата точка за прицврстување (310) 

со закачалката на кранот (500),   

- внесување на првиот крај (321) на крсната 

греда (300) со втората точка за 

прицврсување (320) преку отворот за 

врата(150) во  кулата (140),  

- прицврстување на трансформаторот (200) 

кој се заменува на втората точка за 

прицврсување (320) на првиот крај (321),   

- местење на тежина за рамнотежа (400) на 

втората точка за прицврсување (320) на 

вториот крај (322) на крсната греда (300),  

-  подигање или наведнување на вториот крај 

(322) од  крсната греда (300) додека 

трансформаторот (200) е на висина на 

отворот за врата (150), како и   

- помесување на закачалката на дигалката се 

додека трансформаторот (200) кој треба да 

се замени е надвор од отворот за врата(150),  

е определена со тоа што нов трансформатор 
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се користи како тежина за рамнотежа (400) a 

крсната греда се ротира за 180o и новиот 

трансформатор се води до втората точка за 

прицврсување (320) на вториот крај (322) во 

отворот за врата(150).  

има уште 5 патентни барања. 

 

 

(51)  C 04B 111/00, B 64F 1/02, C 04B 14/24  

(11)  6549   (13) Т1 

(21)  2016/434   (22) 11/07/2016 

(45) 31/12/2016 

(30)  GB201000544  13/01/2010  GB and 

US294504P  03/01/2010  US 

(96)  13/01/2011 EP11703509.7 

(97)  18/05/2016 EP2523857 

(73)  Norsk Glassgjenvinning AS 

P.O. Box 102 O̸kern 0509 Oslo, NO 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  NARMO, Jon, A. 

(54)  ЛЕЖИШТЕ ЗА ЗАПИРАЊЕ НА 

ВОЗИЛО 

(57)  1  Систем за запирање на возило, 

кадешто системот содржи: 

 

- површина за запирање на возило којашто 

се состои од подлога наполнета со пенлив 

агрегат од стакло со големина на честичка во 

опсег од 0.25 cm до 15 cm и номинален 

празен простор на фракции од околу 70 до 98 

%, и 

- облога на врвот којашто ја покрива горната 

површина на подлогата од пенлив агрегат од 
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стакло.  има уште 10 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07K 14/505, A 61K 47/48, C 07K 

14/475, 14/555, 14/56, 14/565, 14/745, 16/00, C 

12N 9/64, 9/96  

(11)  6625   (13) Т1 

(21)  2016/435   (22) 11/07/2016 

(45) 31/12/2016 

(30)  US469600P  06/05/2003  US; US487964P  

17/07/2003  US and US539207P  26/01/2004  

US 

(96)  06/05/2004 EP10182890.3 

(97)  04/05/2016 EP2361932 

(73)  Biogen Hemophilia Inc. 

250 Binney Street Cambridge MA 02142, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  Peters, Robert T.; Mezo, Adam R; Rivera, 

Daniel S; Stattel, James M; Low, Susan C and 

Bitonti, Alan J 

(54)  ИМУНОГЛОБУЛИНСКИ ХИМЕРНИ 

МОНОМЕР-ДИМЕР ХИБРИДИ 

(57)  1  Химерен протеин, за употреба во 

метод за третирање, со една биолошки 

активна молекула и два имуноглобулински 

постојани региони или делови од нив, при 

што химерниот протеин содржи прв 

полипептиден синџир и втор полипептиден 

синџир, 

 при што првиот полипептиден синџир 

ја содржи биолошки активната молекула и 

еден иму-но¬глобулински постојан регион, 

или дел од него, кој што е Fc неонатален 

рецептор (FcRn) врзу¬вачки партнер и при 

што биолошки активната молекула е протеин 

селектиран од групата која што се состои од 

цитокин, хормон, и фактор за згрутчување; и 

 при што вториот полипептиден 

синџир се состои од имуноглобулински 

постојан регион,или дел од него, кој што е 

FcRn врзувачки партнер и незадолжително 

молекула со молекуларна тежина не 
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поголема од 2 kD.  има уште 18 патентни барања. 

 

 

(51)  C 12N 7/01, 15/861, 7/02  

(11)  6550   (13) Т1 

(21)  2016/436   (22) 11/07/2016 

(45) 31/12/2016 

(30)  EP12159009  12/03/2012  -- and 

US201261609678P  12/03/2012  US 

(96)  11/03/2013 EP13708445.5 

(97)  27/04/2016 EP2825640 

(73)  Crucell Holland B.V. 

Archimedesweg 4 2333 CN Leiden, NL 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  CUSTERS, Jerôme H.H.V. and 

VELLINGA, Jort 

(54)  ГРУПИ НА РЕКОМБИНАНТЕН 

АДЕНОВИРУС СО ИЗМЕНЕТИ ЗАВРШНИ 

КРАЕВИ 

(57)  1  Состав што содржи честички од 

рекомбинантен аденовирус, каде што 

рекомбинантниот аденовирус содржи 

трансген и е рекомбинантен човечки 

аденовирус од серотип 5, 11a, 26, 34, 35, 49 

или 50, или рекомбинантен мајмунски 

аденовирус, назначен со тоа, што геномите 

на најмалку 99% од честичките од 

аденовирус во наведениот состав ја имаат 

нуклеотидната секвенца

: CTATCTAT како 5' крајни нуклеотиди.  

има уште 14 патентни барања. 
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(51)  C 07K 16/28, A 61K 39/00  

(11)  6551   (13) Т1 

(21)  2016/437   (22) 11/07/2016 

(45) 31/12/2016 

(30)  US34618P  07/03/2008  US; US49970P  

02/05/2008  US and US6962P  08/02/2008  US 

(96)  06/02/2009 EP09707396.9 

(97)  13/04/2016 EP2250279 

(73)  MedImmune, LLC 

One MedImmune Way Gaithersburg, MD 

20878, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  COYLE, Anthony; KIENER, Peter; WU, 

Herren and CIBOTTI, Ricardo 

(54)  АНТИ-IFNAR1 АНТИТЕЛА СО 

РЕДУЦИРАН АФИНИТЕТ НА FC ЛИГАНД 

(57)  1  Модифицирано моноклонално 

антитело од IgG класа специфично за 

IFNAR1, назначено со тоа, што наведеното 

антитело содржи во Fc регионот супституција 

на амино киселина од L234F, како што е 

нумерирано со EU индексот како што е 

претставено во Кабат и каде што наведеното 

антитело покажува редуциран афинитет за 

најмалку еден Fc лиганд споредено со 

немодифицирано антитело.  

има уште 14 патентни барања. 
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(51)  A 61K 31/4725, 31/439, 47/30, 47/32, 

47/48, 9/10, A 61P 1/00, 11/00, 11/06, 13/00, 

13/10, 43/00  

(11)  6627   (13) Т1 

(21)  2016/438   (22) 11/07/2016 

(45) 31/12/2016 

(30)  US346311P  19/05/2010  US 

(96)  18/05/2011 EP11783576.9 

(97)  15/06/2016 EP2572717 

(73)  Astellas Pharma Inc. 

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

Tokyo 103-8411, JP 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  YOSHIOKA Tatsunobu; MURAI Makoto 

and TASAKI Hiroaki 

(54)  ФАРМАЦЕВТСКА КОМПОЗИЦИЈА 

КОЈА СОДРЖИ СОЛИФЕНАЦИН 

(57)  1  Фармацевтска композиција за орално 

давање која што опфаќа комплекс помеѓу 

солифенацин или неговите прифатливи соли 

и калијум полакрилин, и Карбомер 

Хомополимер Тип B, при што 

фармацевтската композиција е суспензија, 

pH e 5 или повеќе и 9 или помалку, масен 

однос  на количество за мешање на 

солифенацин кон калијум полакрилин од 1:1 

до 1:5, a вискозитетот на суспензијата100 

cPs или повеќе и  3000 cPs или помалку, каде 

вискозитет се утврдува на  25°C, со примена 

на ротационен вискозиметар при 100 o/min.  

има уште 5 патентни барања. 

 

 

(51)  E 04D 5/12, B 32B 37/00, E 04D 15/04, 

5/14  

(11)  6626   (13) Т1 

(21)  2016/439   (22) 11/07/2016 
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(45) 31/12/2016 

(30)  IT2012VI00068  26/03/2012  IT 

(96)  26/03/2013 EP13722584.3 

(97)  27/04/2016 EP2831349 

(73)  General Membrane S.p.A. 

Via Venezia 28 30020 Ceggia (VE), IT 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  CODOGNOTTO, Lionello and DRIGO, 

Michele 

(54)  СИСТЕМ СО УРЕД ЗА ЗАГРЕВАЊЕ И 

СПОЈУВАЊЕ НА ЛЕНТИ НА БИТУМЕНСКИ 

И СИНТЕТИЧКИ МЕМБРАНИ 

(57)  1  Систем кој опфаќа уред (10,20) за 

загревање и спојување на ленти (11, 12, 111, 

121)на битуменски или синтетички мембрани 

(100), и кој опфаќа најмалку една прва лента 

(11, 12, 111, 121) на битуменска или 

синтетичка мембрана (100), која се поставува 

на најмалку еден основен слој (141)за да се 

добие водоотпрна изолација,при што 

спомнатата мембрана  (100) има најмалку 

еден долен слој кој вклучува битуменска 

мешавина и најмалку еден горен слој, кој 

вклучува полимерен материјал, каде телото  

(13, 23)на уредот (10,20)се состои од филм 

на полимерен материјал кој хемиски може да 

се поврзе со битуменски матријал и кој има 

претежно надолжно  (A) простирање кое се 

поставува на првата ивица (11 a, 21a)или е 

интегрирано во првата ивица (11 a,21 a) а 

спомнатите први ленти  (11, 21, 111, 121) на 

битуменска или синтетичка мембрана  (100), 

поради поврзување на спомнатата прва 

ивица со другата ивица (12a, 22a)на другата 

лента (12, 22, 111, 121) на синтетичка или 

битуменска мембрана (100), при што 

спомнатото тело  (13, 23) е изработено со 

горна површина (13a, 23a), која суштински е 

рамна и прекриена со леплив материјал и кој 

опфаќа филм (16, 26) кој ја прекрива горната 

површина (13a, 23a)на спомнатото тело (13, 

23), а кој може да се отклони од споменатат 

горна површина (13a, 23a), така да 

споменатата површина доѓа во контакт со 

спомнатата втора ивица (12a, 22a)на 

споменатата лента (11, 12, 21, 22, 111, 121) 

на синтетичка или битуменска мебрана (100), 

н а з н а ч е н а  с о  т о а, ш т о  најмалку 

еден горен слој од споменатата мембрана 

(100) вклучува електро спроводлив 

материјал на уредот како што е 

феромагнетичен материјал или витлив 

електропроводник,така да споменатата 

мембрана (100) може да загрее, при што 

споменатиот систем опфаќа индукционен 

уред  (171) кој индукционен уред (171)е 

валок, кој може да прејде над мембраната 

(100) во тек на полагањето на лентата,а кој е 

поврзан со генераторот и контролниот 

систем, кои можат да пренесат на 

спомнатиот индукционен уред  (171) 

наизменична струја со променлива 

фреквенција помеѓу u 2 kHz i 1.8 MHz, и со 

тоа управува со брзина на напредување на 

индукциониот уред  (171) по споменатата 

мембрана  (100) како и температура на 

поединечни делови на спомнатиот 

електроспроводлив материјал.  

има уште 4 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 31/00, 31/122, A 61P 19/10  

(11)  6628   (13) Т1 

(21)  2016/440   (22) 11/07/2016 

(45) 31/12/2016 

(30)  GB0922513  23/12/2009  GB 

(96)  22/12/2010 EP10801459.8 

(97)  13/04/2016 EP2536398 

(73)  Haomamedica Limited 

1 Brewery House Brook Street Wivenhoe 

Colchester, Essex CO7 9DS, GB 
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(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  HODGES, Stephen and SOPER, Robin 

(54)  ЛЕКУВАЊЕ НА ОСТЕОПОРОЗА 

(57)  1  Соединение на формула (I)  

  

во која:  

R1 представува водород, халоген, цијано, 

трифлуорометил, нитро, -ORa, SRa, SORa, -

SO2Ra, - SO2NRaRb, -NRaRb, -NRaCORb, -

NRaCO2Rb, -CORa, -CO2Ra, -CONRaRb,или 

јагленоводородна група која опфаќа 

равноланчана, разграната или циклична 

група од који секоја содржи до 18 атоми на 

јаглен, или хетероциклична група која содржи 

до 8 атоми на јаглен и најмалку еден 

хетероатом; 

R2 представува, независен во секое 

појавување, водород, халоген, цијано, 

трифлуорометил, нитро, -ORa, SRa; SORa; -

SO2Ra; -SO2NRaRb; -NRaRb; -NRaCORb, -

NRaCO2Rb. -CORa; -CO2Ra; - CONRaRb, или   

јагленоводородна група која опфаќа 

рамноланчана , разграната или циклична 

група од који секоја содржи до 18 атоми на 

јаглен, или хетероциклична група која содржи 

до 18 атоми на јаглен и најмалку еден 

хетероатом; 

R3 представува јагленоводородна група која 

опфаќа рамноланчана, разграната или 

циклична  група од који секоја содржи до 18 

атоми на јаглен, супституирани со најмалку 

еден остаток кој вклучува  -CO2Ra  

субституент, во кој  R3 е представен со 

следната Формула (II); 

 

-[CRcRd]q-[RcReC CRcRe]r-[CRcRd]s-CO2Ra     

(II) 

Каде недоделена врска представува место 

на врзување на структурен фрагмент на 

формула (II) за остатокот на соединение на 

формула (I);  

Rc, Rd и Re се независно одбрани помеѓу 

водород или C1-6 алкил ( који можат да 

бидат рамноланчани или разгранати); 

q  е 1, 2, 3 или 4; 

r i s се независно одбрани помеѓу 0, 1, 2, 3 

или 4; 

 представува двојна  врска, a Re  не е 

присатен над формулата (II); 

Опционо во кој структурен фрагмент на 

формула (II) е избран помеѓу : 

 -CH2CH=C(CH3)(CH2)2CO2H; и 

    -CH2CH=C(CH3)CO2H. 

во која Ra и Rb независно представуваат, во 

секоје појавување, водород, или 

јагленоводородна група која опфаќа 

рамноланчана, разгранета или циклична 

група од кој секоја содржи до 18 атоми 

јаглен, или хетероциклична група која содржи 

до 18 атоми јаглен и најмалку еден 

хетероатом ; и ; или 

неговиот фармацевтски прифатлив солват 

или, поодредено, сол; за употреба при 

лекување на остеопороза и/или остеопенија. 

 има уште 12 патентни барања. 
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(51)  A 01N 25/00, A 01M 25/00, A 01N 25/34, 

33/18, 43/16, A 01P 11/00  

(11)  6637   (13) Т1 

(21)  2016/441   (22) 11/07/2016 

(45) 31/12/2016 

(96)  27/01/2012 EP12705906.1 

(97)  08/06/2016 EP2806735 

(73)  Bábolna Környezetbiológiai Központ 

Kft. 

Szállás u. 6. 1107 Budapest, HU 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  BAJOMI, Dániel; DARU, János; HALASI, 

Attila; POZSÁR, Vince; SCHMIDT, József; 

SZILÁGYI, János; TAKÁCS, László and 

TOMCSIK, József 

(54)  УРЕД ЗА СУЗБИВАЊЕ НА ГЛОДАРИ 

(57)  1  Уред за сузбивање на глодари, кој е 

комбинација на цврсти и меки родентициони 

мамки  н а з- н а ч е н со тоа , што цврстиот 

дел има пониска концентрација на 

родентицид од онаа што ја има 

комбинацијата, а кој што е обликуван 

парафинизиран блок на родентициона мамка 

со најмалку една шуплина за држење на мек 

производ, при што мекиот дел има повисока 

концентрација на родентицид од онаа што ја 

има комбинацијата, а која е содржана во 

внатрешноста на спомнатата шуплина на 

блок на родентицидна мамка.   

има уште 14 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 31/165, C 07C 231/24, 237/06, 

237/08, 309/04  

(11)  6555   (13) Т1 

(21)  2016/442   (22) 12/07/2016 

(45) 31/12/2016 

(30)  EP10161207  27/04/2010  -- 

(96)  06/04/2011 EP11714958.3 

(97)  08/06/2016 EP2563355 

(73)  Newron Pharmaceuticals S.p.A. 

Via L. Ariosto, 21 20091 Bresso (MI), IT 

(74)  Адвокатско друштво Пепељугоски  

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје 
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(72)  GIORDANO, Claudio and WALDVOGEL, 

Erwin 

(54)  ПРОЦЕС ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 

РАЛФИНАМИДНИ МЕТАНСУЛФОНАТНИ 

СОЛИ ИЛИ НИВНИ R-ЕНАНТИОМЕРИ 

(57)   

има уште  патентни барања. 

 

 

(51)  B 65D 85/00, A 45C 11/16, A 47G 1/12, B 

65D 50/00  

(11)  6556   (13) Т1 

(21)  2016/444   (22) 12/07/2016 

(45) 31/12/2016 

(30)  RU2012156941  26/12/2012  RU 

(96)  18/12/2013 EP13867643.2 

(97)  20/04/2016 EP2826723 

(73)  Sokol, Konstantin Pavlovich 

g. Barnaul 656015, RU 

(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)  Sokol, Konstantin Pavlovich 

(54)  МЕТОД ПРОТИВ НЕДОЗВОЛЕНО 

ОТВОРАЊЕ И ОПАКОВКА ЗА ВАЖНИ И 

ВРЕДНИ ПРЕДМЕТИ 

(57)  1  Метод за заштита од отворање на 

опаковка на важни или вредни предмети, при  

што опаковката е направена од најмалку 

еден еднослоен материјал со заштитно 

средство (2) кое што се уништува по 

отворањето, 

при  што 

заштитнотото средство (2) кое што се 

уништува по отворањето на опаковката е 

поставе-но на надворешната или 

внатрешната страна на материјалот за 

пакување и / или во структурата на 

неодвоиво поврзаните слоеви на 

материјалот за пакување, при што по-

вр¬шините на секој елемент од опаковката 

кои што доаѓаат во контакт кога се споени, се 

поставени паралелно или се накосени едни 

кон други под агол од 0.0 до 90.0° со 

заклу¬чу¬вачка конекција, при  што 

заклучувачката конекција е направена 

тродимензио-нал¬но и во форма на најмалку 

едно скалило помеѓу контактните површини, 

при што дебе¬ли¬на¬та на материјалот на 

опаковката ја надминува висината за 1.5 до 

50.0 пати и е напра¬вен во пресекот во 

форма на траверзна или синусна линија и 

со тоа на најмалку една од површините (6 

или 7) од заклучувачката конекција е напра-

ве¬но најмал¬ку едно дополнително 

заштитно средство (9, 21) кое што се 

уништува по не¬дозволеното 

отворање. 

 има уште 10 патентни барања. 

 

 

(51)  C 12N 15/11, A 61K 39/395, 48/00, C 07K 

14/47, 16/18, 16/30, 16/32, C 12N 5/10, G 01N 

33/574  

(11)  6557   (13) Т1 

(21)  2016/445   (22) 12/07/2016 

(45) 31/12/2016 

(30)  DE10254601  22/11/2002  DE 

(96)  21/11/2003 EP11007329.3 

(97)  04/05/2016 EP2400018 

(73)  Ganymed Pharmaceuticals AG 

55131 Mainz, DE 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 
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МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  Sahin, Ugur; Türeci, Özlem and Koslowski, 

Michael 

(54)  КАЈ ТУМОРИТЕ РАЗЛИЧНО 

ИЗРАЗЕНИ ГЕНСКИ ПРОИЗВОДИ И 

УПОТРЕБА НА ИСТИТЕ 

(57)  1  Антитело кое што се врзува 

специфично за еден протеин или 

полипептид, при што протеи-нот или 

полипептидот се шифрирани со една 

нуклеинска киселина согласно НИЗА ИД БР: 

7 или 8, за употреба во дијагностички или 

терапевтски метод, при што дијагностичкиот 

метод се состои од давање на антителото и 

при што антителото од дијагностичкиот 

метод е поврзан со еден дијагностички агенс.  

има уште 7 патентни барања. 

 

 

(51)  G 06M 7/00, B 65B 57/20, G 06M 3/02  

(11)  6558   (13) Т1 

(21)  2016/446   (22) 12/07/2016 

(45) 31/12/2016 

(30)  DE102009052292  09/11/2009  DE 

(96)  09/11/2010 EP10776675.0 

(97)  20/04/2016 EP2499603 

(73)  Collischan GmbH & Co. KG 

90475 Nürnberg, 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)  HEINZ, Dieter 

(54)  АПАРАТ ЗА БРОЕЊЕ НА ВНЕСЕНИ 

ПРЕДМЕТИ 

(57)  1  Апарат (1, 7, 10) за броење на 

предмети кои што се дел од маса материјал, 

кој што има прв уред за внесување за 

прелиминарното броење и внесување на 

прва дефинирана под-количи¬на на саканиот 

број на предмети во првиот модул за броење 

(4, 11), кој што е дизајниран така да може да 

брои поединечни предмети, и кој што има 

втор уред за внесување за внесување на 

втора под-колична на саканиот број на 

предмети кон првиот модул за броење (4, 11) 

или кон вториот модул за броење (12), при 

што апаратот (1, 7, 10) е дизајниран така што 

бројот на предмети од првата под-количина е 

соопштен на еден контролен уред (5), кој што 

го контро¬ли¬¬¬¬ра вториот уред за 

внесување така што од втората под-количина 

на предмети се внесени онол¬ку предмети 

колку што е потребно со цел втората под-

количина на предмети да соодвет¬ст¬вува 

на разликата помеѓу првата под-количина и 

саканиот број на предмети, а првата под-

количина на предмети се истура во втората 

под-количина на предмети, при што модулот 

за броење (4) или модулите за броење (11, 

12) е или се дизајнирани за бесконтактно 
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броење на предметите со оптичко и/или 

електромагнетно и/или капацитетно 

очитување на предметите со употреба на 

соодветни сензори додека предметите се во 

слободен пад.  

има уште 7 патентни барања. 

 

 

 

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

07D 487/04  

(11)  6559   (13) Т1 

(21)  2016/447   (22) 12/07/2016 

(45) 31/12/2016 

(30)  GB20070020038  12/10/2007  GB; 

US20070979589P  12/10/2007  US and 

US20080061172P  13/06/2008  US 

(96)  10/10/2008 EP08806575.0 

(97)  27/04/2016 EP2203449 

(73)  Astex Therapeutics Limited 

436 Cambridge Science Park Milton Road 

Cambridge CB4 0QA, GB 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  BERDINI, Valerio; SAXTY, Gordon; 

GRIFFITHS-JONES, Charlotte, Mary; MURRAY, 

Christopher, William and VICKERSTAFFE, 

Emma 

(54)  БИЦИКЛИЧНИ ХЕТЕРОЦИКЛИЧНИ 

СОЕДИНЕНИЈА КАКО ИНХИБИТОРИ НА 

ПРОТЕИН ТИРОЗИН КИНАЗА 

(57)  1  Соединение со формула (I): 

 

кадешто 

 

------ претставува единечна or двојна врска, 

такашто барем една врска внатре од 5 

члениот прстенест систем е двојна врска; 

Прстен A може да биде опционално 

супституирана со 1, 2 или 3 Ra групи; 

B претставува -хетероциклил група кадешто 

споменатата хетероциклил  група може да 

биде опционално супституирана со 1, 2 или 3 

Ra групи; 

Ra претставува халоген, C1-6 алкил, C2-6 

алкенил, C2-6 алкинил, C3-8 циклоалкил, C3-

8 циклоалкенил, -ORx,-O-(CH2)n-ORx, 

халоC1-6 алкил, халоC1-6 алкокси, C1-6 
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алканол, =O, =S, нитро, Si(Rx)4, -(CH2)s-CN, -

S-Rx, -SORx, -SO2-Rx, -CORx, -(CRxRy)s-

COORz,-(CH2)s-CONRxRy, -(CH2)s-NRxRy, -

(CH2)s-NRxCORy, -(CH2)s-NRxSO2-Ry, -

(CH2)s-NH-SO2-NRxRy, -OCONRxRy, -(CH2)s-

NRxCO2Ry, -O-(CH2)sCRxRy-(CH2)t-ORz или 

-(CH2)s-SO2NRxRy групи; 

Rx, Ry и Rz независно  претставуваат 

водород, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 

алкинил, C1-6 алканол, хидрокси, C1-6 

алкокси, халоC1-6 алкил, -CO-(CH2)n-C1-6 

алкокси, C3-8 циклоалкил или C3-8 

циклоалкенил; 

R7 и R8 независно  претставуваат водород, 

C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C3-

8 циклоалкил, C3-8 циклоалкенил, арил, 

хетероциклил  или R7 и R8 заедно со 

азотниот атом кон кого се прикачени може да 

формираат азот којшто содржи хетероциклил  

прстен, кадешто споменатиот C1-6 алкил, 

арил и хетероциклил  може да биде 

опционално супституирана со 1, 2 или 3 Rb 

групи; 

R1 и Rb независно  претставуваат Ra група 

или -Y-карбоциклична или -Z-хетероциклил  

група кадешто споменатиот карбоциклична  и 

хетероциклил  групи може да биде 

опционално супституирана со 1, 2 или 3 Ra 

групи; 

Y и Z независно  претставуваат врска, -CO-

(CH2)s-, -COO-, -(CH2)n-, -NRx-(CH2)s, -

(CH2)sNRx-, -CONRx-, -NRxCO-, -SO2NRx-, -

NRxSO2-, -NRxCONRy-, -NRxCSNRy-, - O-

(CH2)s-, -(CH2)s-O-, S-, -SO- или -(CH2)s-

SO2-; 

n претставува цел број од 1-4; 

s и t независно  претставуваат цел број од 0-

4; 

q претставува цел број од 0-2; 

или негова фармацевтски прифатлива сол 

или солват. 

 има уште 11 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 9/00, 31/519, 47/02, 9/19, A 61P 

25/00, 9/10  

(11)  6560   (13) Т1 

(21)  2016/448   (22) 12/07/2016 

(45) 31/12/2016 

(96)  31/03/2014 EP14162727.3 

(97)  18/05/2016 EP2926805 

(73)  Vasopharm GmbH 

Friedrich-Bergius-Ring 15 97076 Würzburg, 

DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Tegtmeier, Frank; Schinzel, Reinhard and 

Scheurer, Peter 

(54)  ЦВРСТИ ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ 

КОИШТО СОДРЖАТ ДЕРИВАТИ НА 

БИОПТЕРИН И УПОТРЕБА НА ТАКВИ 

СОСТАВИ 

(57)  1  Цврстиот фармацевтски состав 

којшто содржи: 

 

a) Соединениe кое има формула (I): 

 

и/или соединение кое има формула (II): 

 

и 

b) барем една фосфатна сол. 

 има уште 11 патентни барања. 
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(51)  A 63F 13/00, A 61L 9/014, B 01D 45/10, 

46/00, 47/02  

(11)  6561   (13) Т1 

(21)  2016/449   (22) 12/07/2016 

(45) 31/12/2016 

(96)  12/11/2009 EP14164577.0 

(97)  13/04/2016 EP2756875 

(73)  Novomatic AG and DEXWET USA LLC 

Wiener Strasse 158 2352 Gumpoldskirchen, 

AT and 1201 Peachtree Street, N.E. Atlanta 

GA 30361, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Bichl, Christoph; Winkler, Heinz; Homer, 

Alois; Peteln, Erich and Vojta, Maximilian 

(54)  ПРОЧИСТУВАЧ НА ВОЗДУХ ЗА 

ОТСТРАНУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИ ОД 

ВОЗДУШЕН ТЕК 

(57)  1  Прочистувач на воздух за 

отстранување на матерјали од воздушен тек, 

кој се сотои од уред за филтрирање (1) кој 

вклучува барем еден  слој на филтер (4) 

поддржан од држач за филтер (5) во 

споменатиот воздушен тек (3) суштински во 

нормала со главниот правец на текот којшто 

вклучува  мноштво на претежно стапчести 

делови за филтер(6) соседни едни со други, 

определени со тоа што споменатите 

филтерски елементи (6) се формирани со 

помош на барем две извиени, змијулести, 



 

 

П а т е н т и    71 | С т р а н а  
 

31 Декември 2016 Гласник Бр. 6/2016  

спирални филтерски елементи (13) кои имаат 

делови (13a, 13b, 13c) меѓусебно паралелни 

и одвоени едно од друго и обезбедени со 

ротирачки распоред така да, кога се гледа од 

правец на спиралната оска, првиот од 

споменатите спирални филтерски прачки(13) 

го заобиколува растојанието(14) помеѓу 

подножјата на споменатата втора спирална 

прачка(13).    

има уште 12 патентни барањa

а. 

 

 

 

(51)  A 61K 31/506, 31/519, A 61P 21/00, C 

07D 401/12, 401/14, 413/14, 417/14  

(11)  6562   (13) Т1 

(21)  2016/450   (22) 13/07/2016 

(45) 31/12/2016 

(30)  US20100327597P  23/04/2010  US and 

US20100412299P  10/11/2010  US 

(96)  22/04/2011 EP11772782.6 

(97)  13/04/2016 EP2560653 

(73)  Cytokinetics, Inc. 

280 East Grand Avenue South San 

Francisco, CA 94080, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  MORGAN, Bradley P.; LU, Pu-Ping; 

YANG, Zhe; MUCI, Alex R.; WARRINGTON, 

Jeffrey; BERGNES, Gustave; CHUANG, 

Chihyuan; ROMERO, Antonio; COLLIBEE, Scott 

and QIAN, Xiangping 

(54)  ОДРЕДЕНИ АМИНО-ПИРИМИДИНИ, 

НИВНИ СОСТАВИ И ПОСТАПКИ ЗА НИВНА 

УПОТРЕБА 

(57)  1  Соединение избрано од 

 

4-флуоро-3-(2-{[2-(3-флуоро(2-пиридил))-2-

метилпропил]амино} пиримидин-5-

ил)бензамид; 

4-флуоро-3-[2-({[(3-флуоро(2-

пиридил))циклобутил]метил}амино) 

пиримидин-5-ил]бензамид; 

4-флуоро-3-[2-({[3-флуоро-1-(3-флуоро(2-

пиридил))циклобутил] метил}амино) 

пиримидин-5-ил]бензамид; 

{4-флуоро-3-[2-({[3-флуоро-1-(3-флуоро(2-

пиридил))циклобутил]метил} 

амино)пиримидин-5-ил]фенил}-N-

метилкарбоксамид; 

{4-флуоро-3-[2-({[транс-3-флуоро-1-(3-

флуоро(2-пиридил))циклобутил] 

метил}амино)пиримидин-5-ил]фенил}-N-

метилкарбоксамид; 

4-флуоро-3-(2-((транс-3-флуоро-1-(3-

флуоропиридин-2-

ил)циклобутил)метиламино) пиримидин-5-

ил)-2-хидроксибензамид; 

3-(2-((транс-3-флуоро-1-(3-флуоропиридин-2-

ил)циклобутил)метиламино)пиримидин-5-ил)-

4-хидрокси-N-метилбензамид; 

4-[2-({[(3-флуоро-2-

пиридил)циклобутил]метил}амино)пиримидин
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-5-ил]пиридинe-2-карбоксамид; 

4-[2-({[3-флуоро-1-(3-флуоро(2-

пиридил))циклобутил]метил}амино) 

пиримидин-5-ил]пиридин-2-карбоксамид; 

4-[2-({[транс-3-флуоро-1-(3-флуоро(2-

пиридил))циклобутил]метил} 

амино)пиримидин-5-ил]пиридинe-2-

карбоксамид; 

1-[2-({[3-флуоро-1-(3-флуоро(2-

пиридил))циклобутил]метил}амино) 

пиримидин-5-ил]пиразол-4-карбоксамид; 

1-[2-({[транс-3-флуоро-1-(3-флуоро(2-

пиридил))циклобутил]метил}амино)пиримиди

н-5-ил]пиразол-4-карбоксамид; 

1-(2-((3-флуоро-1-(3-флуоропиридин-2-

ил)циклобутил)метиламино) пиримидин-5-

ил)-1H-пирол-3-карбоксамид; 

1-(2-(((транс)-3-флуоро-1-(3-флуоропиридин-

2-ил)циклобутил) метиламино)пиримидин-5-

ил)-1H-пирол-3-карбоксамид; 

2-[2-({[(3-флуоро-2-

пиридил)циклобутил]метил}амино)пиримидин

-5-ил]-1,3-тиазол-5-карбоксамид; 

2-(2-(2-((1-(3-хлоропиридин-2-

ил)циклобутил)метиламино)пиримидин-5-

ил)тиазол-5-ил)ацетамид; и 

2-(2-((транс-3-флуоро-1-(3-флуоропиридин-2-

ил)циклобутил)метиламино) пиримидин-5-

ил)тиазол-5-карбоксамид; 

 

или негова фармацевтски прифатлива сол. 

 има уште 26 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 9/127, 38/00, 38/31, 47/48, 9/00, 

9/51  

(11)  6564   (13) Т1 

(21)  2016/451   (22) 13/07/2016 

(45) 31/12/2016 

(30)  ES200931242  23/12/2009  -- 

(96)  17/12/2010 EP10810911.7 

(97)  25/05/2016 EP2515870 

(73)  BCN Peptides, S.A. 

08777 Sant Quinti de Mediona- Barcelona, ES 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  SIMÓ CANONGE, Rafael; HERNÁNDEZ 

PASCUAL, Cristina; FERNÁNDEZ CARNEADO, 

Jimena; GÓMEZ CAMINALS, Marc; JORDANA I 

LLUCH, RIbera; FARRERA SINFREU, Josep 

and PONSATI OBIOLS, Berta 

(54)  ЛОКАЛНА ОФТАЛМИЧКА ПЕПТИДНА 

ФОРМУЛАЦИЈА 

(57)  1  Локален офталмички состав 

селектиран од групата на капки за очи, масти 

за очи и мев-леми, при што споменатиот 

состав содржи соматостатин или аналог на 

соматостатин се-лек¬тиран од групата која 

што ја сочинуваат соматостатин-28, 

соматостатин-14, сомато¬ста-тин-13, 

просоматостатин, октреотид, ланреотид, 

вапреотид, пасиреотид, сеглитид, 

кортис¬та¬тин и нивните фармацевтски 

прифатливи соли, за употреба при 

третирање и/или спречу¬ва¬ње на 

заболување на задниот сегмент од окото 

селектирано од групата формирана со 

непролиферативна дијабетичка 

ретинопатија, пролиферативна дијабетичка 

ретинопатија, ретинална 

неоваскуларизација, ретинопатија 

индуцирана од исгемија, ретинопатија од 

пре¬рано стареење, ретинопатија на српести 

клетки, оклузија на вената на ретината, 

рети¬ни¬тис пигментоза, увеитис, едема на 

макулата и цистоидна макуларна едема со 

локална окуларна примена, што се 

карактеризира со тоа што концентрацијата на 

соматостатин или аналог на соматостатин во 

споменатиот состав е во распон помеѓу 1 

mg/mL и 10 mg/mL.  

има уште 7 патентни барања. 
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(51)  C 12N 15/31, A 61K 38/16, 39/09, A 61P 

31/00, C 07K 14/315, 16/12, 7/08, C 12N 15/74, 

G 01N 33/569  

(11)  6563   (13) Т1 

(21)  2016/452   (22) 13/07/2016 

(45) 31/12/2016 

(30)  US713328P  02/09/2005  US 

(96)  01/09/2006 EP06790631.3 

(97)  13/04/2016 EP1943342 

(73)  Valorisation-Recherche, Limited 

Partnership 

5160 Décarie Blvd., Suite 770 Montreal, QC 

H3X 2H9, CA 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  HAREL, Josée; GOTTSCHALK, Marcelo 

and LI, Yuanyi 

(54)  STREPTOCOCCUS SUIS  

ПОЛИПЕПТИДИ И ПОЛИНУКЛЕОТИДИ ШТО 

ГИ КОДИРААТ ИСТИТЕ И НИВНА 

УПОТРЕБА ВО ВАКЦИНСКИ И 

ДИЈАГНОСТИЧКИ АПЛИКАЦИИ 

(57)  1  Изолиран SP1 полипептид способен 

да извлече специфичен Streptococcus suis 

имунолошки одговор што содржи амино 

киселинска секвенца што има барем 95% 

идентичност на амино киселинската 

секвенца претставена во СЕК ИД БР: 4 или 17.  

има уште 28 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 487/04, A 61K 31/407, 31/437, A 

61P 29/00, 31/12, 37/00  

(11)  6636   (13) Т1 

(21)  2016/453   (22) 13/07/2016 
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(45) 31/12/2016 

(30)  US190311P  27/08/2008  US and 

US269519P  24/06/2009  US 

(96)  26/08/2009 EP09789210.3 

(97)  20/04/2016 EP2342205 

(73)  Arena Pharmaceuticals, Inc. 

6154 Nancy Ridge Drive San Diego, CA 

92121, US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  JONES, Robert, M.; LEHMANN, Juerg; 

BUZARD, Daniel, J.; KAWASAKI, Andrew, M.; 

KIM, Sun Hee; THORESEN, Lars and ZHU, 

Xiuwen 

(54)  ЗАМЕНЕТИ ДЕРИВАТИ НА 

ТРИЦИКЛИЧНА КИСЕЛИНА КАКО S1P1 

РЕЦЕПТОР АГОНИСТИ КОРИСНИ ВО 

ТРЕТМАНОТ НА АУТОИМУНИ И 

ВОСПАЛИТЕЛНИ ЗАБОЛУВАЊА 

(57)  1  Соединение избрано од 

соединенијата од Формула (I) и 

фармацевтски прифатливи соли, солвати, и 

хидрати од истите:  

 

кадешто:  

m е 1 или 2 

n е 1 или 2; 

 Y е N или CR1; 

 Z е N или CR4; 

 W е N или CR5;  

Raе H или C1-C6 алкил; 

 R1, R2, R3, и R4 се секој независно избрани 

од H, C1-C6  алкокси, C1-C6  алкил, C1-C6 

алкиламино, C1-C6  алкилсулфонил, C1-C6 

алкилтио, карбоксамид, циано, C3-C7 

циклоалкокси, C3-C7 циклоалкил, C1-C6 

халоалкокси, C1-C6 халоалкил, халоген, 

хетероарил, ихетероциклил, каде кажаниот  

C1-C6 алкили C1-C6 алкокси се секој 

опционален супституиран со еден C3-C7 

циклоалкил група ; и R5 и селектиран од  H, 

C1-C6 алкил, C1-C6 алкилсулфонил, циано, 

C3-C7 циклоалкил, C1-C6халоалкил, халоген, 

хетероарил , ихетероциклил. 

има уште 58 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61F 5/445  

(11)  6635   (13) Т1 

(21)  2016/454   (22) 13/07/2016 

(45) 31/12/2016 

(30)  GB201105126  25/03/2011  GB 

(96)  26/03/2012 EP12716527.2 

(97)  29/06/2016 EP2688528 

(73)  Ostomycure AS 

Gaustadalleen 21 0349 Oslo, NO 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  JOHANSSON, Martin; AXELSSON, Robert 

and AXELSSON, Jan Erik 

(54)  ПЕРКУТАН ИМПЛАНТ И ПОСТАПКА 

НА ОСТОМИЈА 

(57)  1  Перкутан стома имплант (1; 20) за 

имплантациа во ѕидот на абдоменот на 

пациентот, каде имплантот  го опфаќа 

врзувачкиот член (4) за прицврстување на 

екстерно одделив уред  за него, а кој е 

прилагоден за прифаќање на сегмент на 

црева внатре во себе поради формирање на 

стома, при што имплантот понатаму го 

опфаќа радиално-простирувачки  кожен 

анкер (13) за зафат со ѕидот на абдоменот 

под и покрај дермис, н а з н а ч е со тоа,  што 

кожниот анкер (13) опфаќа радиално-
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простирувачка мрежа за врастување. има уште 12 патентни барања. 

 

 

 

(51)  C 10J 3/66, F 23G 5/027, 5/033, 5/04, 

5/20, 5/46, F 23J 15/02  

(11)  6634   (13) Т1 

(21)  2016/455   (22) 13/07/2016 

(45) 31/12/2016 

(30)  RM20050207  02/05/2005  IT 

(96)  28/04/2006 EP06728546.0 

(97)  27/04/2016 EP1877700 

(73)  BEG S.p.A. 

Piazza di Spagna, 66 00187 Roma, IT 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  BECCHETTI, Francesco and VON 

CHRISTEN, Franz-Eicke 

(54)  ИНТЕГРИРАН ПРОЦЕС ЗА ТРЕТМАН 

НА ОТПАД ПО ПАТ НА ПИРОЛИЗА И 

СООДВЕТНА ПОСТРОЈКА 

(57)  1  Процес за третманот, со пиролиза, на 

цврст отпад  сочинет од најмалку во дел од 

комунален цврст отпад, кадешто отпадот да 

биде третиран се подложува на фаза на 

пиролиза во еден или повеќе реактори со 

ротирачки барабан (14), со добивање на 

пиролитички гасен тек (17) и карбонатен 

цврст остаток  (18) есенциално сочинет од 

пиролизен кокс, се карактеризира со фактот 

дека споменатите отпад што треба да се 

третира е прелиминарно поделен на 

најмалку две фракции, од кои првата, се 

помала големина на честички и поголема 

содржина на влага, е подложен на 

прелиминарен чекор на сушење во еден или 

повеќе ротирачки барабани за сушење (6) 

пред да се внесат - заедно со други фракции 

на отпад  (10) - на наведената пиролизна 

фаза, и со фактот дека споменатиот 

карбонизиран цврст отпад (18) добиен од 

фазата на пиролиза е дополнително 

подложен на чекор на гасификација (25) да 

обезбеди понатамошна фракција на 

синтетички гас (27), кој потоа се додава на 

наведениот проток на пиролизен гас (17) да 

се внесат во фаза на обновување на 

енергијата со производство на топлинска 

енергија, цврсти остатоци (29) на 

споменатиот чекор за гасификација 

значително претставувајки го прашањето на 

крајниот отпад на целиот процес.   

има уште 19 патентни барања. 
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(51)  C 07F 17/02, A 61K 31/4164, 31/4178, A 

61P 31/00, 31/12, C 07D 401/14, 403/14, 

413/14, 417/14, 471/08, 471/14, 491/10, 519/00  

(11)  6569   (13) Т1 

(21)  2016/456   (22) 13/07/2016 

(45) 31/12/2016 

(30)  US201161490881P  27/05/2011  US; 

US201161504905P  06/07/2011  US and 

US201161567216P  06/12/2011  US 

(96)  29/05/2012 EP12793566.6 

(97)  22/06/2016 EP2714036 

(73)  Achillion Pharmaceuticals, Inc. 

300 George Street New Haven, CT 06511, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  WILES, Jason Allan; WANG, Qiuping; 

HASHIMOTO, Akihiro; PAIS, Godwin; CHEN, 

Dawei; WANG, Xiangzhu; GADHACHANDA, 

Venkat; PHADKE, Avinash and DESHPANDE, 

Milind 

(54)  ЗАМЕНЕТИ АЛИФАНИ, ЦИКЛОФАНИ, 

ХЕТЕРАФАНИ, ХЕТЕРОФАНИ, 

ХЕТЕРОХЕТЕРАФАНИ И МЕТАЛОЦЕНИ ЗА 

ЛЕКУВАЊЕ НА HCV(ХЦВ) ИНФЕКЦИИ 

(57)  1  Соединение со формула 

T-R-J1-W-A-W-J1-R-T; T-R-J1-A-J1-R-T; T-R-

J2-A-J2-R-T; T-R-J1-W-A-J1-R-T; T-R-J1-W-A-

J2-R- T 

 или T-R-J1-A-J2-R-T (формула I) 

или фармацевтски прифатлива сол од 

истото;  

назначено со тоа што  

T е независно избран при секоја појава на T1 

и  

T2; и  T1 е-Y-Z, при што Y е ковалентна 

врска со R и Y е врска , C1-C4алкилен 

опционо заменет со оксо; и Z е 5 или 6-члена 

хетероциклична група, од каде секој T1 е 

заменет со (i) најмалку еден субституент 

избран од -(C=O)OH, -(C=O)NH2, -(C=O)H, -  

C4алканоил, C1-C4алкилестер, C1-

C4алкиленестер, моно- или ди-C1-

C4алкилкарбоксамид и (ii) опционо заменет 

со еден или повеќе субституенти независно 

избрани од халоген, хидроксил, C1-C2алкил, 

and C1-C2алкокси;  T2 е независно избран 

при секоја појава од C2-C6алканоил, C1-

C6алкилестер, C1-C6алкиленестер, C1-

C6алкилсулфонамид, C1-C6алкилсулфонил, 

C2-C6алканоил заменет со моно- или ди- C1-

C6хидрокарбилкарбамат, C2-C6алканоил 

заменето со уреа или моно- или ди-C1-
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C6алкилуреа, и C2-C6алканоил заменето со 

моно- или ди-C1-C6алкилкарбоксамид, секоја 

од нив T2 е опционо заменет со 1 или повеќе 

субституенти независно избран од амино, 

цијано, хидроксил, халоген, (C1-

C4алкокси)C0-C4алкил, (моно- и ди- C1-

C4алкиламино)C0-C4алкил, C1-C6алкил, 

(C1-C4тиоалкил)C0-C4алкил, C3-

C7циклоалкил, фенил, C1-C2халоалкил, и 

C1-C2халоалкокси;  R е независно избран 

при секоја појава од 4- до 6-члени прстени 

кои содржат еден или два атоми на азот 

додека останатите атоми на прстенот се 

јаглеродни, каде R е заситен или содржи 1 

незаситена врска и е опционо споен со 

метилен или етилен споен, или приврзан до 

a фенил или 5- до 6-член хетероарил прстен; 

и  6- до 10-член приврзан или спиро 

бицикличен прстен системи содржат еден 

или два азотни атоми со преостанати атоми 

во прстенот се јаглерод, од кои 6- до 10-член 

бицикличен прстен е заситен или содржи 1 

незаситена врска; секој R е опционо 

заменето со еден или повеќе субституенти 

независно избран од цијано, хидроксил, 

халоген, C1-C2алкил, C1-C2алкокси, C1-

C2халоалкил, C1-C2халоалкил, C1-

C2халоалкилен, и C1-C2алкилсулфонил;  

J1 е фенил или a 5- до 6-член хетероарил 

група содржи 1 до 3 хетероатом независно 

избран од N, O, and S, каде each J1 е 

опционо заменето со еден или повеќе 

субституенти независно избран од амино, 

цијано, хидроксил, халоген, C1-C4алкил, C1-

C4алкокси, моно- и ди - C1-C4алкиламино, 

C1-C2халоалкил, и C1-C2халоалкокси;   

J2 е 8- до 10-член хетероарил група содржи 1 

до 4 хетероатом независно избран од N, O, 

and S, назначено со тоа што J2 е опционо 

заменето со one или повеќе субституенти 

независно избран од амино, цијано, 

хидроксил, халоген, C1-C4алкил, C1-

C4алкокси, моно-и ди- C1-C4алкиламино, C1-

C2халоалкил, и C1-C2халоалкокси; W е 

независно избран на секое појавување и е 

фенил, пиридил или алкинил група, опционо 

заменето со една или повеќе субституенти 

независно избран од амино, цијано, 

хидроксил, халоген, C1-C4алкил, C1-

C4алкокси, моно- и ди- C1-C4алкиламино, 

вхалоалкил, и C1-C2халоалкокси; и  A е a 

[j.k]-циклофан, [j.k]-хетеро-фан, [j.k]-хетеро-

фан, [j.k]-хетеро-хетеро-фан, или [j.k]-

алифан; каде j е  променлива од 1 до 4, k е 

променлива од 1 до 4, разликата помеѓу j и k 

не е повеќе од 2, и секој j и k поврзувач е 

опционо содржи хетероатомм избран од N, 

O, и S опционо заменето со 1 оксо група, и 

една или повеќе субституенти независно 

избран од халоген, хидрокси, амино, C1-

C2алкил, and C1-C2алкокси; или  A is a 

[j.k.j’.k’]-циклофан, каде j, j’, k, and k’ се 

променливи од 1 до 4, разликата помеѓу j и k 

или k’ не е повеќе од 2, разликата помеѓу j’ и 

k или k’ не е повеќе од 2, секој  j, j’, k, и k’ 

поврзувач опционо содржи хетероатом 

избран од N, O, и S, и е опционо заменето со 

1 оксогрупа, и една или повеќе субституенти 

независно избрани од халоген, хидрокси, 

амино, C1-C2алкил, и C1-C2алкокси; или  A е 

група од формулата: 

назначено со тоа што Q е неутрален или 

метален катијон, секој од нив A е опционо 

заменето со еден или повеќе субституенти 

независно избран од халоген, C1-C2алкил, и 

C1-C2алкокси; или  A е група од формулата 

  

каде A е опционо заменето со еден или 

повеќе субституенти независно избрани од 

халоген, C1-C2алкил, и C1-C2алкокси.  

има уште 16 патентни барања. 
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(51)  C 07H 9/06, A 61K 31/7056, C 07D 

513/04, C 12Q 1/34  

(11)  6568   (13) Т1 

(21)  2016/457   (22) 14/07/2016 

(45) 31/12/2016 

(30)  PCT/CN2011/074569  24/05/2011  US; 

US201061426773P  23/12/2010  US and 

US201161507684P  14/07/2011  US 

(96)  21/12/2011 EP11850773.0 

(97)  08/06/2016 EP2655388 

(73)  Merck Sharp & Dohme Corp. and 

Alectos Therapeutics Inc. 

Rahway, NJ 07065, US and Burnaby, British 

Columbia V5A 4B5, CA 

(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)  KAUL, Ramesh; MCEACHERN, Ernest J.; 

MU, Changwei; SELNICK, Harold G.; 

VOCADLO, David J.; WANG, Yaode; WEI, 

Zhongyong; ZHOU, Yuanxi and ZHU, Yongbao 

(54)  СЕЛЕКТИВНИ ИНХИБИТОРИ НА 

ГЛИКОЗИДАЗА И НИВНИ УПОТРЕБИ 

(57)  1  Соединение со Формула (I) или 

фармацевтски прифатлива сол од тоа: 

 

при што 

 R1 и R2 се H, или R1 е H и R2 е F, 

или R1 е F и R2 е H, или R1 е OR3 и R2 е H; 

секој R3 е независно H или C1-6 ацил; 

R4 е H и R5 е OR3, или R4 е OR3 и R5 е H; 

R6 е H, F, или OR3; 

секој R7 е независно H или F; 

секој R8 е независно селектиран од групата 

која што се состои од: H, C1-6 алкил, C3-6 

алке¬нил, C3-6 алкинил, и C1-6 алкокси, при 

што C1-6 алкил, C3-6 алкенил, C3-6 алкинил, 

или C1-6 ал¬кокси се незадолжително 

заменети од еден до максималниот број 

супституенти со еден или повеќе од флуоро, 

OH, или метил, или 

двете R8 групи се поврзани заедно со 

азотниот атом за кој што тие се закачени за 

да фор¬мираат прстен, при што споменатиот 

прстен незадолжително е независно заменет 

од еден до максималниот број супституенти 

со еден или повеќе од флуоро, OH, или 

ме¬тил, 

под услов дека кога R6 е OR3, секој R7 е H; и 

 

под услов дека или R1 или R6 не е OR3. 

 

 има уште 13 патентни барања

. 

 

 

(51)  C 07D 513/04, A 61K 31/407, A 61P 25/28

  

(11)  6567   (13) Т1 

(21)  2016/458   (22) 14/07/2016 

(45) 31/12/2016 

(30)  US201261619460P  03/04/2012  US; 

US201261700960P  14/09/2012  US and 

US201361758798P  31/01/2013  US 

(96)  27/03/2013 EP13715556.0 

(97)  18/05/2016 EP2836495 
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(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)  WATSON, Brian Morgan; BECK, James 

Peter; GREEN, Steven James; LOPEZ, Jose 

Eduardo; MATHES, Brian Michael; MERGOTT, 

Dustin James; PORTER, Warren Jaye; 

RANKOVIC, Zoran; SHI, Yuan and 

WINNEROSKI, Jr., Leonard Larry 

(54)  СОЕДИНЕНИЈА НА 

ТЕТРАХИДРОПИРОЛОТИАЗИН 

(57)  1  Соединение со формула: 

 

кадешто A е избран од групата којашто се 

состои од: 

R1 е H или F; 

R2 е H, -CH2OH, C1-C3 алкил, 

R3 е H, F, или CN; 

R4 е H, F; или CN; и 

R5 е H, -CH3, или -OCH3; 

 

или негова фармацевтски прифатлива сол. 

има уште 14 патентни барања. 

 

 

(51)  A 23G 9/12, 9/04  

(11)  6566   (13) Т1 

(21)  2016/459   (22) 15/07/2016 

(45) 31/12/2016 

(30)  US20090391864  24/02/2009  US 

(96)  24/02/2010 EP10746763.1 

(97)  25/05/2016 EP2400854 

(73)  Island Oasis Frozen Cocktail Co. Inc. 

141 Norfolk Street Walpole, MA 02081, US 

(74)  ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ  

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

(72)  KARKOS, John F. and FLANARY, Ron 

(54)  МАГНЕТЕН ПОГОН ЗА АПАРАТ ЗА 

ОБРАБОТКА НА ХРАНА 

(57)  1  Магнетен погон (26) за апарат за 

обработка на храна кој што има комора во 

која што се ста¬ва храната (22, 122), кој што 

се состои од:  

дел за придвижување поставен надвор од 

комората во која што се става храната (22, 

122), при што делот  за придвижување има 

голем број постојани магнетни полови 

пос¬та¬вени на ротирачка осовина; и 

придвижуван дел во комората во која што се 

става храната (22, 122), при што 

придвижу¬ваниот дел има генерално кружна 

погонска плоча (34) вклучително полови 

елементи (34a) од магнетен мек материјал 

вграден во една не-магнетна матрица (34б) и 

одвоени едни од други со делови од 

матрицата (34б), при што придвижуваниот 

дел е потпомог¬нат од една ротирачка 

осовина во обратен однос од големиот број 

постојани магнетни полови. 

има уште 13 патентни барања. 
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(51)  A 61K 9/24, 31/403  

(11)  6565   (13) Т1 

(21)  2016/460   (22) 15/07/2016 

(45) 31/12/2016 

(30)  US575319P  28/05/2004  US 

(96)  26/05/2005 EP05756474.2 

(97)  20/04/2016 EP1753406 

(73)  AstraZeneca AB 

151 85 Södertälje, SE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  DESAI, Divyakant and LI, Bing I. 

(54)  ОБЛОЖЕНА ТАБЛЕТНА 

ФОРМУЛАЦИЈА И МЕТОДА 

(57)  1  Обложена таблета што содржи јадро 

на таблета и  

а) внатрешен печат обложувачки слој 

обложен на јадрото на таблетата, што 

содржи обложувачка полимерна 

формулација што содржи полимер на база на 

поливинилалкохол (ПВА); 

б) втор обложувачки слој обложен на 

внатрешната печат облога на јадрото на 

таблетата, вториот обложувачки слој содржи 

саксаглиптин  

  

или негова фармацевтски прифатлива сол, и 

обложувачка полимерна формулација  што 

содржи полимер на база на ПВА; и 

ц) надворешен заштитен обложувачки слој 

обложен на вториот обложувачки слој од 

јадрото на таблетата, наведениот 

надворешен заштитен обложувачки слој 

содржи обложувачка слој формулација што 

содржи полимер на база на ПВА. 

 има уште 15 патентни барања. 
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(51)  A 61K 9/16, 31/4152, A 61P 25/00, C 07D 

231/22  

(11)  6572   (13) Т1 

(21)  2016/461   (22) 18/07/2016 

(45) 31/12/2016 

(30)  EP20100382025  04/02/2010  -- and 

EP20100382226  09/08/2010  -- 

(96)  04/02/2011 EP11702056.0 

(97)  11/05/2016 EP2531177 

(73)  Laboratorios del Dr. Esteve, S.A. 

Avda Mare de Deu de Montserrat 221 08041 

Barcelona, ES 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  BERENGUER MAIMÓ, Ramón; 

MEDRANO RUPÉREZ, Jorge; BENET 

BUCHHOLZ, Jordi; PUIG FERNANDEZ, Laura 

and PELLEJÀ PUXEU, Laia 

(54)  4-[2-[[5-МЕТИЛ-1-(2-НАФТАЛЕНИЛ)-1Н-

ПИРАЗОЛ-3-YL]ОКСИ]ЕТИЛ]МОРФОЛИН 

ХЛОРОВОДОРОДНИ ПОЛИМОРФИ И 

СОЛВАТИ 

(57)  1  Тврда форма на ната сол oд 4-[2-[[5-

метил-1-(2-нафталенил)-1 H-пиразолил-3-

ил]окси]етил]морфолин, којашто е 

полиморфната форма фаза I којашто има 

Модел на X-зрачна прашкаста дифракција 

којшто покажува карактеристични врвови на 

агол на рефлексија [2θ во степени] од околу 

5.9, 8.1, 11.3, 11.7, 14.2, 15.1, 15.8, 16.3, 16.8, 

17.8, 18.1, 18.6, 19.8, 20.9, 21.9, 22.8, 23.0, 

23.2, 23.6, 23.9, 24.3, 25.0, 25.1, 28.0, 28.3, 

28.6, 29.0, 29.2, 30.7, и 30.9;  

со 2θ вредности being коишто се добиени со 

зрачење на бакар (CuKα1 1.54060 Å). 

 

има уште 16 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 31/05, A 61F 7/02, A 61K 36/185, A 

61M 5/42, A 61P 25/00  

(11)  6573   (13) Т1 

(21)  2016/462   (22) 18/07/2016 

(45) 31/12/2016 

(30)  GB20120010142  08/06/2012  GB 

(96)  10/06/2013 EP13729798.2 

(97)  13/07/2016 EP2858633 

(73)  GW Pharma Limited 

Sovereign House Histon Cambridge CB24 

9BZ, GB 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 
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(72)  MARTINEZ-ORGADO, Jose and GUY, 

Geoffrey 

(54)  СИНЕРГЕТСКИ ТЕРАПИИ НА 

КАНАБИДОЛ СО ХИПОТЕРМИА ЗА 

НЕВРОЗАШТИТА 

(57)  1  Комбинацијата на фотоканабиноид 

канабидиол (КБД) со терапевтска 

хипотремија за употреба при лекување на 

хипоксична-исхемична енцефалопатија кај 

новороденчиња (ХИЕН).  

има уште 2 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 489/08, A 61K 31/485, A 61P 29/00

  

(11)  6574   (13) Т1 

(21)  2016/463   (22) 19/07/2016 

(45) 31/12/2016 

(30)  US557492P  30/03/2004  US; US601534P  

13/08/2004  US; US620072P  18/10/2004  US; 

US648625P  31/01/2005  US and US651778P  

10/02/2005  US 

(96)  30/03/2005 EP10011787.8 

(97)  04/05/2016 EP2319846 

(73)  EURO-CELTIQUE S.A. 

1, rue Jean Piret 2350 Luxembourg, LU 

(74)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(72)  Kyle, Donald; Chapman, Robert; Rider, 

Lonn S.; Hong, Qi and Kupper, Robert 

(54)  ПРОЦЕС НА ДОБИВАЊЕ НА 

ОКСИКОДОН ХИДРОХЛОРИД СО 

ПОМАЛКУ ОД 25 ППМ НА 14-

ХИДРОКСИКОДЕИНОН 
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(51)  C 07D 239/84, A 61K 31/517, A 61P 

31/22, C 07C 309/29, 309/30  

(11)  6575   (13) Т1 

(21)  2016/464   (22) 19/07/2016 

(45) 31/12/2016 

(30)  DE102012101673  29/02/2012  DE 

(96)  28/02/2013 EP13709345.6 

(97)  20/04/2016 EP2820000 

(73)  AiCuris Anti-infective Cures GmbH 

Friedrich-Ebert-Strasse 475 42117 

Wuppertal, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  MÄRTENS, Welljanne and 

SCHICKANEDER, Christian 

(54)  БЕЗИЛАТ И ТОЗИЛАТ СОЛИ НА 

ДИХИДРОХИНАЗОЛИН ДЕРИВАТ И НИВНА 

УПОТРЕБА КАКО АНТИВИРУСНИ АГЕНСИ 

(57)  1  Сол на {8-флуоро-2-[4-(3-

метоксифенил)пиперазин-1-ил]-3-[2-метокси-

5-(трифлуорометил)фенил]-3,4-

дихидрохиназолин-4-ил}оцетна киселина или 

нејзин солват, одбрана од групата составена 

од кристалните безилат соли на {8-флуоро-2-

[4-(3-метоксифенил)пиперазин-1-ил]-3-[2-

метокси-5-(трифлуорометил)фенил]-3,4-

дихидрохиназолин-4-ил}оцетна киселина, 

кристалните тозилат соли на {8-флуоро-2-[4-

(3-метоксифенил)пиперазин-1-ил]-3-[2-

метокси-5-(трифлуорометил)фенил]-3,4-

дихидрохиназолин-4-ил}оцетна киселина и 

нивни солвати.  

 

има уште 13 патентни барања. 
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(51)  C 07D 239/84, A 61K 31/517, A 61P 

31/22, C 07D 239/74  

(11)  6576   (13) Т1 

(21)  2016/465   (22) 19/07/2016 

(45) 31/12/2016 

(30)  DE102012101659  29/02/2012  DE 

(96)  28/02/2013 EP13709804.2 

(97)  20/04/2016 EP2820001 

(73)  AiCuris Anti-infective Cures GmbH 

Friedrich-Ebert-Strasse 475 42117 

Wuppertal, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  GRUNENBERG, Alfons; SCHWAB, 

Wilfried; BERWE, Mathias; KEIL, Birgit; ARET, 

Edwin and PAULUS, Kerstin 

(54)  НАТРИУМОВИ И КАЛЦИУМОВИ СОЛИ 

НА ДИХИДРОХИНАЗОЛИН ДЕРИВАТ И 

НИВНА УПОТРЕБА КАКО АНТИВИРУСНИ 

АГЕНСИ 

(57)  1  Сол на {8-флуоро-2-[4-(3-

метоксифенил)пиперазин-1-ил]-3-[2-метокси-

5-(трифлуорометил)фенил]-3,4-

дихидрохиназолин-4-ил}оцетна киселина или 

нејзин солват одбран од групата составена 

од кристалните натриумови соли на {8-

флуоро-2-[4-(3-метоксифенил)пиперазин-1-

ил]-3-[2-метокси-5-(трифлуорометил)фенил]-

3,4-дихидрохиназолин-4-ил}оцетна киселина, 

кристалните калциумови соли на {8-флуоро-

2-[4-(3-метоксифенил)пиперазин-1-ил]-3-[2-

метокси-5-(трифлуорометил)фенил]-3,4-

дихидрохиназолин-4-ил}оцетна киселина и 

нивни солвати.  

 

има уште 15 патентни барања.
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(51)  F 16P 3/08, F 03D 1/00  

(11)  6585   (13) Т1 

(21)  2016/466   (22) 19/07/2016 

(45) 31/12/2016 

(30)  DE20101043436  04/11/2010  DE 

(96)  02/11/2011 EP11776809.3 

(97)  27/04/2016 EP2556285 

(73)  Wobben Properties GmbH 

Borsigstrasse 26 26607 Aurich, DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  GEIKEN, Peter 

(54)  ВРАТА СО ЗАКЛУЧУВАЊЕ 

(57)  1  Ветерната турбина, којашто поседува 

фиксен дел и ротирачки дел при што е 

поставена врата меѓу фиксниот (15) и 

ротирачкиот дел (16)  на ветерната турбина 

(22), се карактеризира со тоа што ветерната 

турбина има уред за контрола на 

заклучувањето на вратата заради што е 

конструирано средство (3) за фиксирање или 

осигурување на ротирачкиот дел (16) и 

вратата (12) коешто има брава (11, 17) меѓу 

ротирачкиот дел (16) и фиксниот дел (15) на 

ветерната турбина, којашто овозможува 

отклучување и и која е применлива за 

отворање на вратата (12) кога средството (3) 

за фиксирањње или осигурување  го има 

осигурано или фиксирано ротирачкиот дел 

(16) на ветерната турбина. има уште 6 

патентни барања. 

 

 

(51)  B 65H 75/42, 75/44  

(11)  6586   (13) Т1 

(21)  2016/467   (22) 19/07/2016 

(45) 31/12/2016 

(30)  BE20130000704  18/10/2013  BE 

(96)  19/09/2014 EP14003252.5 

(97)  25/05/2016 EP2862828 

(73)  JAN DE NUL N.V. 

Tragel 60 9308 Hofstade-Aalst, BE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  De Backer, Robert and Standaert, Rutger 

(54)  УРЕД ЗА НАМОТУВАЊЕ И 

ОДМОТУВАЊЕ НА КАБЕЛ И ПОСТАПКА ЗА 

НАМОТУВАЊЕ НА КАБЕЛ 

(57)  1  Уред за намотување (2) и 

одмотување на кабли (3), при што уредот (2) 

опфаќа горен кабловски карусел во вид на 



 

 

86 | С т р а н а   П а т е н т и  
 

31 Декември 2016 Гласник Бр. 6/2016  

барабан (5), којшто може да ротира околу 

горната ротациона оска (A) и долен 

кабловски карусел во вид на барабан (4),  

којшто може да ротира околу долната 

геометриска ротациона оска (A), кадешто во 

првиот работен модел, долниот кабловски 

карусел (4) може да ротира независно од 

горниот кабловски карусел (5), а во вториот 

работен модел тој ротира синхронизирано со 

горниот кабловски карусел (5), при што дното 

на горниот кабловски карусел (5) располага 

со централен кабловски премин (10), а 

притоа, помеѓу горниот кабловски карусел (5) 

и долниот кабловски карусел (4),  уредот (2) 

е изведен со прва рака - водилка (13) за 

кабелот (3), при што првата рака - водилка 

(13) води подалеку од долната ротациона 

оска (A), а во исто време е ротирачка околу 

долната ротациона оска (A), при што истата 

прва рака-водилка (13) е така поставена за 

да биде поврзана со фиксната точка во 

првиот работен модул на начин што долниот 

кабловски карусел (4) може да ротира во 

однос на првата рака - водилка (13), додека 

во вториот работен модул првата рака - 

водиилка (13) е поставена така што е 

поврзана со долниот кабловски карусел (4) 

на начин што првата рака - водилка (13) и 

долниот кабловски карусел (4) можат да 

ротираат само заедно.  

има уште 13 патентни барања. 

 

 

(51)  B 65D 85/10, 5/72  

(11)  6587   (13) Т1 

(21)  2016/468   (22) 19/07/2016 

(45) 31/12/2016 

(96)  06/09/2013 EP13183398.0 

(97)  27/04/2016 EP2845821 

(73)  Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH 

Max-Born-Strasse 4 22761 Hamburg, DE 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(72)  Gagro, Vinka and Strehle, Nadja 

(54)  КУТИЈА СО ПОВЕЌЕ ПРЕГРАДИ ЗА 

ПРОИЗВОДИ ПОВРЗАНИ СО ПУШЕЊЕ 

ИЛИ ТУТУН 
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(57)  1  Кутија (1) за производи за пушење 

и/или производи поврзани со тутун, кутијата 

(1) содржи најмалку прва преграда (8) и 

втора преграда (9) кои се конфигурирани 

така што само една од преградите (8,9) е 

достапна во одреден момент, додека 

кутијата (1) содржи и барем прв капак (10) за 

отворање и затворање на првата преграда 

(8) и втор капак (11) за отворање и 

затворање на втората преграда (9) така што 

кутијата (1) може да се отвора од најмалку 

две спротивни страни, каде првиот капак (10) 

и вториот капак (11) се споени да 

комуницираат меѓусебно така што првата 

преграда (8) се затвора со првиот капак (10) 

кога втората преграда (9) е отворена со 

вториот капак (11) и обратно, кутијата содржи 

и член за поделба (14) помеѓу првата и 

втората преграда (8, 9), кутијата е назначена 

со тоа што членот за поделба (14) е 

прикажен со една страна со внатрешната 

страна од првиот капак (10) а со другата 

спротивна страна со внатрешната страна на 

вториот капак (11).   

 

има уште 5 патентни барања. 

 

 

(51)  E 02B 3/12  

(11)  6590   (13) Т1 

(21)  2016/469   (22) 19/07/2016 

(45) 31/12/2016 

(96)  23/11/2005 EP05025533.0 

(97)  27/04/2016 EP1790776 

(73)  Carpi Tech B.V. 

Spoorhaven 88 2651 AV Berkel en Rodenrijs, 

NL 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 
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ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(72)  Vriens, Wilhelmus Josephus Maria 

(54)  МЕТОД ЗА ВОДОНЕПРОПУСТЛИВОСТ 

И ОДВОД НА ИНФИЛТРИРАНА ВОДА ВО 

ХИДРАУЛИЧНИ СТРУКТУРИ 

(57)  1  Метод за водонепропустливост и 

одвод на инфилтрирана вода од 

хидраулични структури (10, 31, 52а, 52б), 

според кои водонепропустлива заштитна 

обвивка, која се состои од еластично 

деформирачки геомембрални плочи (11) 

запечатени по должината на  латералните 

рабови на плочите (11), нанесена е и 

прицврстена на страничната површина на 

хидрауличната структура (10, 31, 41, 52), за 

обезбедување на имената заштитна обвивка 

со уред на еднонасочен одводен вентил (13) 

за одвод и надолно празнењe, со помош на 

гравитација, забрзаната вода се собира зад 

водоотпорната заштитна обвивка, која ги 

опфаќа следните постапки: 

 

дефинирање дренажни места за одвод на 

водата во претходно утврдени позиции на 

водоотпорната заштитна обвивка; 

поставување, во секоја од претходно 

утврдените дренажни места, еднонасочен 

одводен вентил (13) кој формира отвор за 

испуштање на водата во имената 

водоотпорна заштитна обвивка; 

насочувајќи го имениот отвор за одвод на 

водата од еднонасочниот одводен вентил 

(13) во насока на надолно течење на водата 

за одвод и надолно празнење, со помош на 

гравитација, на инфилтрираната вода, и 

обезбедување на наведениот уред на 

еднонасочен одводен вентил (13) со рамен 

флексибилен вентил елемент (М), кој го 

преклопува отворот за празнење;  

подложувајќи го рамниот вентил елемент (М) 

на диференцијален притисок на водата кој 

делува на спротивните страни на 

водоотпорната заштитна обвивка; и 

предизвикува автоматско отворање и 

затворање на уредот на еднонасочен 

одводен вентил (13), преку разликата во 

притисокот на водата кој произлегуваат од 

спротивните страни на рамниот вентил 

елемент (М) на уредот на еднонасочен 

одводен вентил (13), назначен со тоа што 

работата на уредот на еднонасочен одводен 

вентил (13) за време на инсталацијата на 

водоотпорна заштитна обвивка, со 

наметнување на трансверзални рабови на 

две последователни водонепропустливи 

плочи (11.1, 11.2), оставајќи го 

трансверзалниот раб на горната плоча (11.1) 

за да се формира рамен флексибилен 

вентил елемент (М), кој слободно се 

прилагодува под диференцијалниот притисок 

на водата. 

  

има уште 5 патентни барања. 



 

 

П а т е н т и    89 | С т р а н а  
 

31 Декември 2016 Гласник Бр. 6/2016  

 

 

(51)  A 61N 5/10, A 61K 31/675, 45/06, C 07F 

9/09, 9/6558, 9/6561  

(11)  6591   (13) Т1 

(21)  2016/470   (22) 19/07/2016 

(45) 31/12/2016 

(30)  FR20130057259  23/07/2013  FR 

(96)  22/07/2014 EP14178030.4 

(97)  22/06/2016 EP2829545 

(73)  Les Laboratoires Servier and Vernalis 

(R&D) Limited 

35, rue de Verdun 92284 Suresnes Cedex, FR 

and 100 Berkshire Place Wharfedale Road 

Winnersh Berkshire RG41 5RD, GB 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(72)  De Nanteuil, Guillaume; Le Diguarher, 

Thierry; Geneste, Olivier; Le Tiran, Arnaud; 

Starck, Jérôme-Benoît; Henlin, Jean-Michel; 

Guillouzic, Anne-Françoise; Davidson, James 

Edward Paul; Murray, James Brooke and Chen, 

I-Jen 

(54)  НОВИ ФОСФАТНИ ДЕРИВАТИ, МЕТОД 

ЗА ПОДГОТОВКА НА ИСТИТЕ И 

ФАРМАЦЕВТСКИ СОЕДИНЕНИЈА КОИ ГИ 

СОДРЖАТ 

(57)  1  Фосфатно соединение со формула (I): 

 

назначено со тоа што: 

 

⬩ Х и Y претставуваат јаглероден атом или 

азотен атом, со тоа што се подразбира дека 

тие не може истовремено да претставуваат 

два јаглеродни атоми или два азотни атоми, 

⬩ А1 и А2, заедно со атомите кои што нив ги 

пренесуваат, формираат по избор заменет, 

ароматичен или не-ароматичен хетероцикл 

Het сочинет од 5, 6 или 7 престенски членови 

кој може да содржи, дополнително од азот 

претставен со X или Y, од еден до 3 хетеро 

атоми избрани поединечно од кислород, 

сулфур и азот, со тоа што со се подразбира 

дека азот во прашање може да се замени со 

група која што претставува водороден атом, 
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линеарна или разгранета (C1-C6) алкил 

група или циклоалкил, 

⬩ Т претставува водороден атом, линеарна 

или разгранета (C1-C6) алкил група изборно 

заменета со од еден до три халогенски 

атоми, група (C1-C4)алкил-NR1R2, или група 

(C1-C4)алкил-ОR6. 

⬩ R1 и R2 двете самостојно претставуваат 

водороден атом или линеарна или 

разгранета (C1-C6)алкил група, или R1 и R2 

формираат хетероциклоалкил со азотниот 

атом кој што ги пренесува. 

⬩ R3 претставува линеарна или разгранета 

(C1-C6)алкил група, линеарна или 

разгранета (C2-C6)алкенил група, линеарна 

или разгранета (C2-C6)алкинил група, 

циклоалкил група, (C3-C10)циклоалкил-(C1-

C6)алкил група каде алкил половината е 

линеарна или разгранета, хетероциклоалкил 

група, арил група или хетероарил група, со 

тоа што се подразбира дека еден или повеќе 

јаглеродни атоми од претходните групи, или 

нивните можни заменици, може да се 

деутерирани, 

⬩ R4 претставува фенил заменет на para 

позицијата со група со формула -

OPO(OM)(OM’), -OPO(OM)(O-M1+), -OPO(O-

M1+)(O-M2+), -OPO(O-)(O-)M32+, -

OPO(OM)(O[CH2CH2O]nCH3), или -OPO(O-

M1+)(O[CH2CH2O]nCH3), или R4 претставува 

пиримидин-5-ил група заменета на para 

позицијата со група со формула -OPO(O-

M1+)(O-M2+), каде М и М’ двете самостојно 

претставуваат водороден атом, линеарна 

или разгранета (C1-C6)алкил група, 

линеарна или разгранета (C2-C6)алкенил 

група, линеарна или разгранета (C2-

C6)алкинил група, циклоалкил или 

хетероциклоалкил и двете сочинети од 5 или 

6 прстенски членови, додека М1+ и М2+ 

двете самостојно претставуваат 

фармацевтски прифатлив моновалентен 

катјон, и M32+ претставува фармацевтски 

прифатлив двовалентен катјон и n е цел број 

од 1 до 5, со тоа што се подразбира дека 

фенил групата може изборно да биде 

заменета со еден или повеќе халогенски 

атоми, 

⬩ R5 претставува водороден или халогенски 

атом, линеарна или разгранета (C1-C6)алкил 

група, или линеарна или разгранета (C1-

C6)алкокси група, 

⬩ R6 претставува водороден атом или 

линеарна или разгранета (C1-C6)алкил 

група, 

⬩ Ra, Rb, Rc и Rd, сите самостојно, 

претставуваат R7, халогенски атом, 

линеарна или разгранета (C1-C6)алкокси 

група, хидрокси група, линеарна или 

разгранета (C1-C6)полихалоалкил група, 

трифлуорометокси група, -NR7R7’, нитро, R7-

CO-(C0-C6)алкил-, NR7R7’-CO-(C0-C6)алкил-

O-, R7-SO2-NH-(C0-C6)алкил -, R7-NH-CO-

NH-(C0-C6)алкил-, R7-O-CO-NH-(C0-

C6)алкил-, хетероциклоалкил група, или 

заменици на еден од паровите (Ra,Rb), 

(Rb,Rc) или (Rc,Rd) заедно со јаглеродните 

атоми кои што нив ги пренесуваат 

формураат прстен сочинет од 5 до 7 

прстенски членови, кои може да содржат 

еден до 2 хетеро атоми избрани од кислород 

и сулфур, и со тоа што се подразбира дека 

еден или повеќе јаглеродни атоми на 

прстенот дефиниран претходно, може да се 

деутерирани или заменети со една до 3 

групи избрани од халоген и линеарен или 

разгранет (C1-C6)алкил, 

⬩ R7 и R7’ самостојно еден од друг 

претставуваат водород, линеарен или 

разгранет (C1-C6)алкил, линеарен или 

разгранет (C2-C6)алкенил, линеарен или 

разгранет (C2-C6)алкинил, арил или 

хетероарил, или R7 и R7’ заедно со азотниот 

атом кој што нив ги пренесува формираат 

хетероцикл сочинет од 5 до 7 прстенски 

членови, 
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со тоа што се подразбира дека: 

 

-“арил” значи фенил, нафтил, бифенил или 

линденил група, 

-“хетероарил” значи било која моно- или дво-

циклична група сочинета од 5 до 10 

прстенски членови, со најмалку една 

ароматична половина и содржи од 1 до 4 

хетеро атоми избрани од кислород, сулфур и 

азот (вклучувајќи кватернарни азоти), 

-“циклоалкил” значи било која моно- или дво-

циклична, не-ароматична, карбоциклична 

група која содржи од 3 до 10 прстенски 

членови, 

-“хетероциклоалкил” значи било која моно- 

или дво-циклична, не-ароматична, 

кондензирана или спиро група сочинета од 3 

до 10 прстенски членови и која содржи од 1 

до 3 хетеро атоми избрани од кислород, 

сулфур, SO, SO2 и азот, 

со тоа што е возможно за арил, хетероарил, 

циклоалкил и хетероциклоалкил групите, 

така дефинирани, и групите алкил, алкенил, 

алкинил и алкокси да бидат заменети со 1 до 

3 групи избрани од изборно заменет, 

линеарен или разгранет (C1-C6)алкил, (C3-

C6)спиро, линеарен или разгранет, изборно 

заменет (C1-C6)алкокси, (C1-C6)алкил-S-, 

хидрокси, оксо (или N-оксид каде што е 

соодветно), нитро, цијано, -COOR’, -OCOR’, 

NR’R’’, линеарен или разгранет (C1-

C6)полихалоалкил, трифлуорометокси, (C1-

C6)алкилсулфонил, халоген, изборно 

заменет арил, хетероарил, арилокси, 

арилтио, циклоалкил, хетероциклоалкил 

изборно заменет со еден или повеќе 

халогенски атоми или алкил групи, со тоа 

што се подразбира дека R’ и R’’ двете 

самостојно претставуваат водороден атом 

или изборно заменета, линеарна или 

разгранета (C1-C6)алкил група, 

со тоа што е возможно за Het групата 

дефинирана со формула (I) да биде 

заменета со една до три групи избрани од 

линеарен или разгранет (C1-C6)алкил, 

хидрокси, линеарен или разгранет (C1-

C6)алкокси, NR1’R1’’ и халоген, со тоа што се 

подразбира дека R1’ и R1’’ се како што се 

дефинирани претходно за групите R’ и R’’, 

сопствените енантиомери и 

дијастереоизомери, и соодветни додатни 

соли со фармацевтски прифатлива киселина 

или база. 

 

има уште 33 патентни барања. 

 

 

(51)  A 22C 17/16  

(11)  6633   (13) Т1 

(21)  2016/471   (22) 19/07/2016 

(45) 31/12/2016 

(30)  NL2008327  21/02/2012  NL 

(96)  14/02/2013 EP13710598.7 

(97)  20/04/2016 EP2816902 

(73)  Teeuwissen Operations B.V. 

Korte Oijen 6 5433 NE Katwijk (NB), NL 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  AL-LAHAM, Mohamad Jalal 

(54)  НАПРАВА И ПОСТАПКА ЗА 

РАЗДВОЈУВАЊЕ НА МАСНА НАСЛАГА 

ВРЗАНА ЗА ЦРЕВО ОД ТОА ЦРЕВО СО 

СЕЧЕЊЕ 

(57)   

има уште  патентни барања. 

 

 

(51)  C 07K 14/705, 16/46, 19/00  

(11)  6595   (13) Т1 

(21)  2016/473   (22) 20/07/2016 

(45) 31/12/2016 
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(30)  US20100306311P  19/02/2010  US; 

US20100334806P  14/05/2010  US and 

US20100412309P  10/11/2010  US 

(96)  22/02/2011 EP11727563.6 

(97)  11/05/2016 EP2536745 

(73)  Xencor, Inc. 

111 W. Lemon Avenue Monrovia, CA 91016, 

US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  LAZAR, Gregory, A. and BERNETT, 

Matthew, J. 

(54)  НОВИ CTLA4-IG ИМУНОАДХЕЗИНИ 

(57)  1  Имуноадхезин којшто содржи прв 

домен кој содржи варијанта CTLA4 во 

споредба со SEQ ID NO: 6 и втор домен кој 

содржи IgG Fc регион, кадешто споменатите 

варијанти содржат најмалку една 

модифицирана амино киселина во природна 

CTLA4, кадешто споменатата модификација 

е супституција во CTLA4 позиција T51, 

кадешто споменатата варијанта обезбедува 

зголемено врзување со B7-1, B7-2, или со 

двете B7-1 и B7-2.  

има уште 15 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 31/517, 9/14, 9/16, 9/20  

(11)  6597   (13) Т1 

(21)  2016/474   (22) 20/07/2016 

(45) 31/12/2016 

(30)  EP20080157800  06/06/2008  -- and 

EP20090160297  14/05/2009  -- 

(96)  05/06/2009 EP09757619.3 

(97)  25/05/2016 EP2299971 

(73)  Boehringer Ingelheim International 

GmbH 

Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am 

Rhein, DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  FRIEDL, Thomas and MESSERSCHMID, 

Roman 

(54)  ТВРДИ ФАРМАЦЕВТСКИ 

ФОРМУЛАЦИИ КОИШТО СОДРЖАТ BIBW 

2992 

(57)  1  Тврд меѓупроизвод коишто се состои 

од 4-[(3-хлоро-4-флуорофенил) амино]-6-{[4-

(N,N-диметиламино)-1-оксо-2- бутен-1-

yl]амино}-7-((S)-тетрахидрофуран-3-илокси)-

киназолин дималеат (BIBW 2992 дималеат) 

во форма на прашок кој се добива преку 

чекор на набивање со помош на ваљак 

комбиниран со барем еден чекор на 

пресејување кој следува по набивањето, 

опционално во смеса со лубрикант во износ 

од 0 до 1.0 % пресметан по износот на BIBW 

2992 дималеат со тежина се карактеризира 

со дистрибуција на големина на честичка 



 

 

П а т е н т и    93 | С т р а н а  
 

31 Декември 2016 Гласник Бр. 6/2016  

од  x 10 < 200 ηm, 1 ηm < x50 < 300 ηm, 75 

ηm < x90 < 600 ηm. ρ  

има уште 15 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 9/16, 31/137, 31/155, 31/165, 

31/166, 31/19, 31/341, 31/352, 31/401, 31/4422, 

31/485, 31/517, 31/635, 9/00, 9/14, A 61P 3/10, 

7/10, 9/12  

(11)  6598   (13) Т1 

(21)  2016/475   (22) 20/07/2016 

(45) 31/12/2016 

(30)  FR0955641  12/08/2009  FR 

(96)  11/08/2010 EP10761038.8 

(97)  29/06/2016 EP2464333 

(73)  Debregeas Et Associes Pharma 

75008 Paris, FR 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  SUPLIE, Pascal and LEBON, Christophe 

(54)  ЛЕБДЕЧКИ МИКРОГРАНУЛИ 

(57)  1  Гранула од типот на јадро во школка 

која што има максимална големина од 3 mm 

и е при-ла¬го¬дена да лебди на површината 

на желудочната течност, која што се состои 

од: 

 

а) цврсто неутрално јадро; 

б) внатрешен слој нанесен на споменатото 

неутрално јадро и кој што содржи активна 

со¬с¬тојка чие што место на апсорпција е 

високо во дигестивниот тракт, селектиран од 

група¬та која што е формирана од 

фуросемид, тиаприд, алфузосин, каптоприл, 

GHB, мет¬фор¬мин, нифедипин, 

бупренорфин, модафинил, метадон, 

налбуфин, тетрахидро-ка¬на¬бинол и 

алкалниот агенс кој што е способен да 

генерира ослободување на гас во при¬суство 
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на споменатата желудочна течност; 

ц) и надворешен  слој за обвивање. 

има уште 9 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 39/00, 39/35, 39/39, A 61P 37/08  

(11)  6599   (13) Т1 

(21)  2016/477   (22) 21/07/2016 

(45) 31/12/2016 

(30)  AU20080900463  01/02/2008  AU 

(96)  30/01/2009 EP09706855.5 

(97)  04/05/2016 EP2244734 

(73)  Murdoch Childrens Research Institute 

Royal Children's Hospital Flemington Road 

Parkville, VIC 3052, AU 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  TANG, Mimi Lai-Kuan 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ПРЕДИЗВИКУВАЊЕ 

НА ТОЛЕРАНЦИЈА КОН АЛЕРГЕН 

(57)  1  Пробиотик и алерген на храна за 

употреба при: 

 

(a) лекување на нетолеранција кон 

споменатиот алерген кај субјект кадешто 

споменатиот пробиотик и алерген на храна 

треба да бидат админстрирани 

последователно или истовремено кон 

споменатиот субјект; 

(б) лекување на алергија појавена од 

алергенот кај субјект преку појава на 

толеранција кон споменатиот алерген, 

кадешто споменатиот пробиотик треба да се 

употреби во комбинација со споменатиот 

алерген на храна; или 

(в) појава на толеранција кон споменатиот 

алерген кај субкект кадешто споменатиот 

пробиотик и алерген на храна треба да бидат 

админстрирани последователно или 

истовремено кон споменатиот субјект; 

 

кадешто пробиотикот во (а), (б) и (в) е избран 

од листата којашто се состои од видови на 

Lactobacillus, Bifidobacterium, Escherichia, 

Saccharomyces, Streptococcus и Bacillus. 

има уште 14 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 31/06, A 61P 31/00, 33/00  

(11)  6600   (13) Т1 

(21)  2016/478   (22) 21/07/2016 

(45) 31/12/2016 

(30)  US19980094286P  27/07/1998  US 

(96)  27/07/1999 EP99935949.0 

(97)  27/04/2016 EP1098641 

(73)  St. Jude Pharmaceuticals, Inc. 

699 Heritage Oaks Texarkana, TX 75503, US 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(72)  BACHYNSKY, Nicholas and ROY, Woodie 

(54)  ХЕМИСКИ ИНДУЦИРАНА 

ИНТРАЦЕЛУЛАРНА ХИПЕРТЕРМИЈА 

(57)  1  2,4-динитрофенол за употреба во 

метод за третирање на инфекција со Borrelia 

Burgdoferi, Mycobacterium leprae, Treponema 

pallidum, ХИВ, хепатитис Ц, или херпес вирус 

во субјект со индуцирање на интрацелуларна 

хипертермија сочинет од чекор на 

администрација во субјектот со инфекција со 

Borrelia Burgdoferi, Mycobacterium leprae, 

Treponema pallidum, ХИВ, хепатитис Ц, или 

херпес вирус, на количина на 2,4-

динитрофенол доволна да индуцира 

интрацелуларна хипертермија во целото 

тело на субјектот, каде интрацелуларната 

хипертермија во целото тело е доволна за 

третирање на инфекцијата со Borrelia 

Burgdoferi, Mycobacterium leprae, Treponema 
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pallidum, ХИВ, хепатитис Ц, или херпес вирус 

во субјектот.  

има уште 6 патентни барања. 

 

 

(51)  A 01N 43/54, A 61K 31/425, 31/505, A 

61P 35/00  

(11)  6601   (13) Т1 

(21)  2016/479   (22) 22/07/2016 

(45) 31/12/2016 

(30)  US313515P  12/03/2010  US 

(96)  08/03/2011 EP14187507.0 

(97)  27/04/2016 EP2835053 

(73)  Genzyme Corporation 

500 Kendall Street Cambridge, MA 02142, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  Harper, Jay; Lonning, Scott Michael and 

Hsu, Frank James 

(54)  КОМБИНАЦИОНА ТЕРАПИЈА ЗА 

ТРЕТИРАЊЕ КАНЦЕР НА ДОЈКА 

(57)  1  Фармацевтски состав за третирање 

канцер на дојка кај субјект, што содржи: 

терапевтски ефективна количина од 

антагонист на трансформирачки фактор на 

раст бета (TGFß), капецитабин, и 

иксабепилон, назначен со тоа, што 

наведениот антагонист на TGFß е присутен 

во количина ефективна да ја зајакне 

ефикасноста на капецитабин и иксабепилон 

за третирање на наведениот канцер на дојка.  

има уште 15 патентни барања. 
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(51)  F 04D 7/04, 15/00, 29/62  

(11)  6602   (13) Т1 

(21)  2016/480   (22) 22/07/2016 

(45) 31/12/2016 

(30)  FR1301319  10/06/2013  FR 

(96)  16/05/2014 EP14168689.9 

(97)  13/07/2016 EP2813707 

(73)  KSB S.A.S 

92635 Gennevilliers, FR 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  Caigny, Michel 

(54)  ПУМПА ЗА СЕЧЕЊЕ СО СРЕДСТВА 

ЗА ПРИЛАГОДУВАЊЕ 

(57)  1  Пумпа за сечење, која што се состои 

од: 

 

- вратило (1) кое што ротира околку една 

оска со помош на мотор, 

- ротор (2) поврзан при ротирањето со 

вратилото (1) во едно куќиште (20) кое што е 

затворено со плоча за затворање (3) кој што 

ја одредува зоната на вшму-ку¬ва¬ње (4), 

премин за поминување на течноста од 

зоната на вшмукување (4) до  една повратна 

цевка (5) која што поминува помеѓу едно 

сечило кое што се врти (6) споено за 

вратилото (1) и прстен за сечење (7) 

фиксиран за плочата (3) за зат¬ворање на 

куќиштето (20), 

- сечилото (6) и прстенот (7) се поставени 

еден спроти друг со површини кои што имаат 

средства за сечење и кои што се вертикални 

во однос на оската, 

- растојанието за сечење, сметано според 

оската, помеѓу сечилото за сечење (6) и 

прстенот (7) е контролирано со средства за 

контролирање на растојанието за сечење,  

што се карактеризира со средства (21) за 

контролирање на хидрауличното 

рас¬то¬ја¬ние според оската помеѓу роторот 

(2) и плочата (3) независно од средството 

(15) за контролирање на растојанието за 

сечење 

 

  

има уште 7 патентни барања

. 
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ПРЕГЛЕДИ 

ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА 

ПАТЕНТИТЕ 

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

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен  

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот 

 

(51) (51) основен (11) (13) 

8A61P25/06 8C07D453/02 6619 T1 

8E04B1/348 8E04B1/348 6630 T1 

8A61M39/26 8A61M39/04 6632 T1 

8A61P29/00 8C07D487/04 6636 T1 

8A01N25/00 8A01N25/00 6637 T1 

8A01N33/18 8A01N25/00 6637 T1 

8C07D233/54 8C07D205/04 6606 T1 

8B64F1/02 8C04B111/00 6549 T1 

8C12N7/01 8C12N7/01 6550 T1 

8C12N1/19 8C12N5/10 6554 T1 

8A45C11/16 8B65D85/00 6556 T1 

8A61K39/395 8C12N15/11 6557 T1 

8A61K31/403 8A61K9/24 6565 T1 

8C07H9/06 8C07H9/06 6568 T1 

8C12Q1/34 8C07H9/06 6568 T1 

8A61P31/00 8C07F17/02 6569 T1 

8A61P29/00 8C07D489/08 6574 T1 

8C07D207/16 8C07D207/16 6541 T1 

8C12N15/09 8C07K7/08 6542 T1 

8A61K31/501 8C07D213/83 6543 T1 

8C12P19/24 8C12N5/10 6544 T1 

8B65B57/20 8G06M7/00 6558 T1 

8C07D471/04 8C07D471/04 6559 T1 

8A61K31/519 8A61K9/00 6560 T1 

8A61K47/02 8A61K9/00 6560 T1 

8E02B3/12 8E02B3/12 6590 T1 

8H01B5/10 8H02G1/04 6592 T1 

8A61K31/55 8C07D487/04 6596 T1 

8C07D487/04 8C07D487/04 6596 T1 

8A61K31/517 8A61K31/517 6597 T1 

8A61K9/14 8A61K31/517 6597 T1 

8A61K9/16 8A61K31/517 6597 T1 

8A61K31/352 8A61K9/16 6598 T1 

8A61P3/10 8A61K9/16 6598 T1 

8A61P9/00 8C07D401/14 6570 T1 

8C07C317/04 8C07C315/06 6571 T1 

8A61K31/4985 8A61K31/4985 6613 T1 

8A61K39/395 8C07K16/46 6545 T1 

8A61K31/185 8A61P25/00 6547 T1 

8A61K31/191 8A61P25/00 6547 T1 

8C07D487/04 8C07D471/04 6643 T1 

8A61K38/16 8C12N15/31 6563 T1 

8A61P31/00 8C12N15/31 6563 T1 

8C07K16/12 8C12N15/31 6563 T1 

8A61K38/00 8A61K9/127 6564 T1 

8A61K9/51 8A61K9/127 6564 T1 

8A61K31/57 8A61K31/167 6609 T1 

8B63H1/14 8B63H1/14 6581 T1 

8A61K39/395 8C07K16/28 6583 T1 

8C07K16/08 8C07K16/28 6583 T1 

8A61K39/39 8A61K39/00 6599 T1 

8A61K31/425 8A01N43/54 6601 T1 

8C07H21/00 8A61K31/70 6589 T1 

8A61K8/64 8A61K8/64 6615 T1 

8A61P17/14 8A61K8/64 6615 T1 

8A61Q19/08 8A61K8/64 6615 T1 

8A61K31/506 8C07D239/48 6618 T1 

8A01N65/12 8A61L12/08 6622 T1 

8A61K39/395 8C07K16/24 6623 T1 

8A61K31/423 8C07D413/06 6624 T1 

8A61K31/5025 8C07D413/06 6624 T1 

8A61K47/48 8C07K14/505 6625 T1 

8A61K47/48 8A61K31/4725 6627 T1 

8A61K39/245 8C12N7/04 6631 T1 

8A61K48/00 8C12N15/11 6642 T1 

8C12N15/11 8C12N15/11 6642 T1 

8A61P25/02 8C07D453/02 6619 T1 

8A61P25/28 8C07D453/02 6619 T1 

8A61P25/4 8C07D453/02 6619 T1 

8C07D453/02 8C07D453/02 6619 T1 

8E04C2/38 8E04B1/348 6630 T1 

8F23G5/20 8C10J3/66 6634 T1 

8A61K31/437 8C07D487/04 6636 T1 

8A61K31/395 8C07D205/04 6606 T1 

8C07D279/12 8C07D205/04 6606 T1 
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8C12N7/02 8C12N7/01 6550 T1 

8A61B10/00 8A61B10/00 6552 T1 

8E02D5/80 8E02D5/80 6553 T1 

8C12N15/11 8C12N15/11 6557 T1 

8A61K9/24 8A61K9/24 6565 T1 

8A61K31/7056 8C07H9/06 6568 T1 

8A61K31/4178 8C07F17/02 6569 T1 

8A61P31/12 8C07F17/02 6569 T1 

8C07D413/14 8C07F17/02 6569 T1 

8C07D417/14 8C07F17/02 6569 T1 

8C07D239/84 8C07D239/84 6575 T1 

8A61K31/506 8A61K31/506 6562 T1 

8A61P1/12 8A61P1/12 6577 T1 

8A61K31/5377 8C07D413/14 6603 T1 

8C07D471/04 8C07D413/14 6603 T1 

8A61K47/48 8A61K47/48 6540 T1 

8A61P35/00 8A61K47/48 6540 T1 

8C07D401/12 8C07D207/16 6541 T1 

8A61K31/443 8C07D213/83 6543 T1 

8C07D213/83 8C07D213/83 6543 T1 

8C12N9/92 8C12N5/10 6544 T1 

8C07F5/02 8C07F5/02 6604 T1 

8A61P9/10 8A61K9/00 6560 T1 

8A61K9/20 8A61K31/517 6597 T1 

8A61K31/166 8A61K9/16 6598 T1 

8A61K31/19 8A61K9/16 6598 T1 

8F03D1/00 8F16P3/08 6585 T1 

8A61P7/00 8C07D401/14 6570 T1 

8C07C321/14 8C07C315/06 6571 T1 

8A61P35/00 8C07D295/112 6614 T1 

8A61P35/00 8C07K16/46 6545 T1 

8A61K47/02 8A61P25/00 6547 T1 

8A61K9/00 8A61P25/00 6547 T1 

8A61K31/395 8C07D471/04 6643 T1 

8C07D471/04 8C07D471/04 6643 T1 

8A61F5/41 8A61F5/41 6608 T1 

8C07K14/565 8C07K14/505 6612 T1 

8C12N15/79 8C07K14/71 6582 T1 

8C07K14/705 8C07K16/28 6583 T1 

8C07K16/32 8C07K16/28 6583 T1 

8C07K16/42 8C07K16/28 6583 T1 

8A61P35/00 8A01N43/54 6601 T1 

8B65D85/10 8B65D85/10 6587 T1 

8A61K35/00 8C07D239/48 6618 T1 

8C07D487/04 8C07D413/06 6624 T1 

8A61K31/7088 8C12N15/11 6640 T1 

8A61K48/00 8C12N15/11 6640 T1 

8C07K14/745 8C07K14/505 6625 T1 

8C12N9/64 8C07K14/505 6625 T1 

8A61K31/439 8A61K31/4725 6627 T1 

8A61K47/30 8A61K31/4725 6627 T1 

8A61P1/00 8A61K31/4725 6627 T1 

8A61P13/00 8A61K31/4725 6627 T1 

8A61K39/395 8C12N7/04 6631 T1 

8E04H1/04 8E04B1/348 6630 T1 

8C07D333/20 8C07D205/04 6606 T1 

8A61K31/56 8A61K31/00 6607 T1 

8C04B111/00 8C04B111/00 6549 T1 

8C12N15/861 8C12N7/01 6550 T1 

8C07K14/715 8C12N5/10 6554 T1 

8A61K31/165 8A61K31/165 6555 T1 

8C07C231/24 8A61K31/165 6555 T1 

8C07C237/08 8A61K31/165 6555 T1 

8C07C309/04 8A61K31/165 6555 T1 

8C07K16/18 8C12N15/11 6557 T1 

8C07K16/32 8C12N15/11 6557 T1 

8A61K31/407 8C07D513/04 6567 T1 

8A61K31/4152 8A61K9/16 6572 T1 

8C07D489/08 8C07D489/08 6574 T1 

8C07D401/12 8A61K31/506 6562 T1 

8C07D239/74 8C07D239/84 6576 T1 

8A61K39/155 8A61K39/155 6538 T1 

8A61K31/454 8C07D207/16 6541 T1 

8A61P1/00 8C07D207/16 6541 T1 

8A61P43/00 8C07D207/16 6541 T1 

8C12P21/02 8C07K7/08 6542 T1 

8A61K31/44 8C07D213/83 6543 T1 

8A61K31/506 8C07D213/83 6543 T1 

8C07D409/14 8C07D213/83 6543 T1 

8C12N15/81 8C12N5/10 6544 T1 

8G06M3/02 8G06M7/00 6558 T1 

8B65G35/08 8B65G35/08 6593 T1 

8C07K14/705 8C07K14/705 6595 T1 

8A61K31/137 8A61K9/16 6598 T1 

8A61K31/165 8A61K9/16 6598 T1 

8A61K31/341 8A61K9/16 6598 T1 

8A61K9/14 8A61K9/16 6598 T1 

8A61K31/435 8C07D401/14 6570 T1 

8A61K31/495 8C07D401/14 6570 T1 

8C07D403/14 8C07D401/14 6570 T1 

8C07D417/14 8C07D401/14 6570 T1 

8C07C319/26 8C07C315/06 6571 T1 

8E04C2/04 8E04C2/04 6647 T1 

8A61K39/09 8C12N15/31 6563 T1 
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8G01N33/569 8C12N15/31 6563 T1 

8A01D45/16 8A01D45/16 6610 T1 

8C12N15/67 8C07K14/71 6582 T1 

8C12N15/85 8C07K14/71 6582 T1 

8A61P31/12 8C07K16/28 6583 T1 

8C07K16/10 8C07K16/28 6583 T1 

8B65H75/42 8B65H75/42 6586 T1 

8F04D29/62 8F04D7/04 6602 T1 

8A61K38/18 8A61K8/64 6615 T1 

8C07D403/12 8C07D239/48 6618 T1 

8A61K31/428 8C07D413/06 6624 T1 

8C07K16/00 8C07K14/505 6625 T1 

8E04D15/04 8E04D5/12 6626 T1 

8A61K9/10 8A61K31/4725 6627 T1 

8A61P19/10 8A61K31/00 6628 T1 

8E04H1/00 8E04B1/348 6629 T1 

8A61K48/00 8C12N15/11 6641 T1 

8A61M39/04 8A61M39/04 6632 T1 

8F23G5/027 8C10J3/66 6634 T1 

8F23G5/46 8C10J3/66 6634 T1 

8A61P31/12 8C07D487/04 6636 T1 

8C07D487/04 8C07D487/04 6636 T1 

8A01M25/00 8A01N25/00 6637 T1 

8A61K31/381 8C07D205/04 6606 T1 

8C07D205/04 8C07D205/04 6606 T1 

8C07D307/38 8C07D205/04 6606 T1 

8A61K31/57 8A61K31/00 6607 T1 

8B65D51/28 8A61B10/00 6552 T1 

8C12P21/02 8C12N5/10 6554 T1 

8A61K48/00 8C12N15/11 6557 T1 

8C12N5/10 8C12N15/11 6557 T1 

8G01N33/574 8C12N15/11 6557 T1 

8A23G9/12 8A23G9/12 6566 T1 

8C07D403/14 8C07F17/02 6569 T1 

8A61K9/16 8A61K9/16 6572 T1 

8C07D231/22 8A61K9/16 6572 T1 

8A61F7/02 8A61K31/05 6573 T1 

8A61L9/014 8A63F13/00 6561 T1 

8C07D401/14 8A61K31/506 6562 T1 

8C07D239/84 8C07D239/84 6576 T1 

8A61K35/64 8A61P1/12 6577 T1 

8A61K31/519 8C07D471/04 6537 T1 

8C07K14/58 8C07K7/08 6542 T1 

8C07K19/00 8C07K7/08 6542 T1 

8C07D417/14 8C07D213/83 6543 T1 

8A61K35/00 8C07D471/04 6559 T1 

8C07F9/09 8A61N5/10 6591 T1 

8A61K31/4422 8A61K9/16 6598 T1 

8A61K31/635 8A61K9/16 6598 T1 

8A61K31/41 8C07D401/14 6570 T1 

8A43B9/00 8A43B7/12 6546 T1 

8A61K47/12 8A61P25/00 6547 T1 

8A61K38/31 8A61K9/127 6564 T1 

8A61K9/00 8A61K9/127 6564 T1 

8A61K31/167 8A61K31/167 6609 T1 

8C07K14/475 8C07K14/505 6612 T1 

8C12N9/96 8C07K14/505 6612 T1 

8A61P33/00 8A61K31/06 6600 T1 

8A61K31/505 8A01N43/54 6601 T1 

8B65D5/72 8B65D85/10 6587 T1 

8A61P31/20 8A61K31/70 6589 T1 

8A61P17/02 8A61K8/64 6615 T1 

8C07D239/48 8C07D239/48 6618 T1 

8C07D401/14 8C07D239/48 6618 T1 

8C07D413/14 8C07D413/06 6624 T1 

8C07D417/14 8C07D413/06 6624 T1 

8C07K14/475 8C07K14/505 6625 T1 

8C07K14/505 8C07K14/505 6625 T1 

8A61K31/4725 8A61K31/4725 6627 T1 

8A61P11/06 8A61K31/4725 6627 T1 

8A61K31/00 8A61K31/00 6628 T1 

8A61K31/122 8A61K31/00 6628 T1 

8A61K31/7088 8C12N15/11 6641 T1 

8A61K31/7088 8C12N15/11 6642 T1 

8A61H9/00 8A61H9/00 6616 T1 

8A61P29/00 8C07D453/02 6619 T1 

8B65D43/02 8B65D43/02 6620 T1 

8C10J3/66 8C10J3/66 6634 T1 

8F23G5/04 8C10J3/66 6634 T1 

8F23J15/02 8C10J3/66 6634 T1 

8A61F5/445 8A61F5/445 6635 T1 

8A01N25/34 8A01N25/00 6637 T1 

8A61K31/4433 8C07D205/04 6606 T1 

8C07D417/12 8C07D205/04 6606 T1 

8C07K14/705 8C12N5/10 6554 T1 

8C07K19/00 8C12N5/10 6554 T1 

8C12N1/21 8C12N5/10 6554 T1 

8C12N5/10 8C12N5/10 6554 T1 

8C07K14/47 8C12N15/11 6557 T1 

8A61K31/4164 8C07F17/02 6569 T1 

8A61K36/185 8A61K31/05 6573 T1 

8A61K31/517 8C07D239/84 6575 T1 

8A61K31/519 8A61K31/506 6562 T1 

8A61P31/22 8C07D239/84 6576 T1 
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8A61K35/50 8A61P1/12 6577 T1 

8A61P25/00 8C07D413/14 6603 T1 

8C07D471/04 8C07D471/04 6537 T1 

8C07F5/04 8C07F5/02 6604 T1 

8B66C1/10 8B66C1/10 6548 T1 

8A61P25/00 8A61K9/00 6560 T1 

8A61K45/06 8A61N5/10 6591 T1 

8C07F9/6561 8A61N5/10 6591 T1 

8F27B21/06 8B65G35/08 6593 T1 

8C07K16/46 8C07K14/705 6595 T1 

8A61K31/155 8A61K9/16 6598 T1 

8A61K9/00 8A61K9/16 6598 T1 

8C07C311/51 8C07D295/112 6614 T1 

8C07K16/46 8C07K16/46 6545 T1 

8A43B7/12 8A43B7/12 6546 T1 

8A61K31/198 8A61P25/00 6547 T1 

8A61K31/661 8A61P25/00 6547 T1 

8A61P25/00 8A61P25/00 6547 T1 

8A61P17/00 8C07D471/04 6643 T1 

8A61P37/00 8C07D471/04 6643 T1 

8C07K14/315 8C12N15/31 6563 T1 

8C12N15/31 8C12N15/31 6563 T1 

8A61P11/06 8A61K31/167 6609 T1 

8C07K14/71 8C07K14/71 6582 T1 

8A61P35/00 8C07K16/28 6583 T1 

8C07K16/30 8C07K16/28 6583 T1 

8A61K39/00 8A61K39/00 6599 T1 

8B65H75/44 8B65H75/42 6586 T1 

8C07K16/24 8C07K16/24 6623 T1 

8C07D413/06 8C07D413/06 6624 T1 

8A61K47/32 8A61K31/4725 6627 T1 

8A61P43/00 8A61K31/4725 6627 T1 

8E04B1/35 8E04B1/348 6629 T1 

8C12N7/04 8C12N7/04 6631 T1 

8A61K47/14 8A61K9/00 6617 T1 

8A61K9/107 8A61K9/00 6617 T1 

8A61P31/12 8C07D205/04 6606 T1 

8C07D213/75 8C07D205/04 6606 T1 

8C07D237/28 8C07D205/04 6606 T1 

8C07D295/22 8C07D205/04 6606 T1 

8A61P15/18 8A61K31/00 6607 T1 

8A61K39/00 8C07K16/28 6551 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 6551 T1 

8A61K38/00 8C12N5/10 6554 T1 

8C07K16/30 8C12N15/11 6557 T1 

8A23G9/04 8A23G9/12 6566 T1 

8C07D513/04 8C07H9/06 6568 T1 

8C07D471/14 8C07F17/02 6569 T1 

8C07F17/02 8C07F17/02 6569 T1 

8A61K31/05 8A61K31/05 6573 T1 

8C07C309/29 8C07D239/84 6575 T1 

8B01D45/10 8A63F13/00 6561 T1 

8B01D46/00 8A63F13/00 6561 T1 

8A61K35/44 8A61P1/12 6577 T1 

8A61K38/21 8A61P1/12 6577 T1 

8A61P37/06 8A61P1/12 6577 T1 

8C07H19/12 8C07D251/10 6578 T1 

8C07D413/14 8C07D413/14 6603 T1 

8C07D487/04 8C07D413/14 6603 T1 

8C07D471/12 8C07D471/04 6537 T1 

8C22B1/20 8C22B1/20 6539 T1 

8C07D519/00 8A61K47/48 6540 T1 

8A61K47/48 8C07K7/08 6542 T1 

8A61K31/4439 8C07D213/83 6543 T1 

8A61P27/06 8C07D213/83 6543 T1 

8C07D401/12 8C07D213/83 6543 T1 

8C07D401/14 8C07D213/83 6543 T1 

8C07D417/12 8C07D213/83 6543 T1 

8C12N5/10 8C12N5/10 6544 T1 

8G06M7/00 8G06M7/00 6558 T1 

8A61K9/00 8A61K9/00 6560 T1 

8A61K31/675 8A61N5/10 6591 T1 

8A61N5/10 8A61N5/10 6591 T1 

8C07F9/6558 8A61N5/10 6591 T1 

8H02G1/04 8H02G1/04 6592 T1 

8C07K19/00 8C07K14/705 6595 T1 

8A61P43/00 8C07D487/04 6596 T1 

8A61K31/401 8A61K9/16 6598 T1 

8A61K31/485 8A61K9/16 6598 T1 

8F16P3/08 8F16P3/08 6585 T1 

8C07D413/14 8C07D401/14 6570 T1 

8A61K31/18 8C07D295/112 6614 T1 

8A61K31/451 8C07D295/112 6614 T1 

8A61K31/495 8C07D295/112 6614 T1 

8C07D295/112 8C07D295/112 6614 T1 

8A61K31/496 8A61P25/00 6547 T1 

8A61K9/08 8A61P25/00 6547 T1 

8E04B5/18 8E04B2/86 6611 T1 

8C07K14/555 8C07K14/505 6612 T1 

8A61P31/14 8C07K16/28 6583 T1 

8A61P37/08 8A61K39/00 6599 T1 

8A61P31/00 8A61K31/06 6600 T1 

8F04D15/00 8F04D7/04 6602 T1 

8C07H19/00 8A61K31/70 6589 T1 
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8C07D401/12 8C07D239/48 6618 T1 

8C11D3/382 8A61L12/08 6622 T1 

8C07K14/555 8C07K14/505 6625 T1 

8B32B37/00 8E04D5/12 6626 T1 

8E04D5/12 8E04D5/12 6626 T1 

8A61P11/00 8A61K31/4725 6627 T1 

8A61P3/00 8C07D453/02 6619 T1 

8A61K31/407 8C07D487/04 6636 T1 

8C08J5/00 8C08J5/00 6605 T1 

8C07D295/12 8C07D205/04 6606 T1 

8C07C237/06 8A61K31/165 6555 T1 

8B65D50/00 8B65D85/00 6556 T1 

8B65D85/00 8B65D85/00 6556 T1 

8C07D471/08 8C07F17/02 6569 T1 

8C07D519/00 8C07F17/02 6569 T1 

8A61P25/00 8A61K9/16 6572 T1 

8A61P25/00 8A61K31/05 6573 T1 

8A61P31/22 8C07D239/84 6575 T1 

8A63F13/00 8A63F13/00 6561 T1 

8B01D47/02 8A63F13/00 6561 T1 

8A61K31/517 8C07D239/84 6576 T1 

8A61P35/00 8C07D471/04 6537 T1 

8C07D487/04 8A61K47/48 6540 T1 

8A61P1/04 8C07D207/16 6541 T1 

8C07K14/63 8C07K7/08 6542 T1 

8A61K31/444 8C07D213/83 6543 T1 

8C12P7/10 8C12N5/10 6544 T1 

8A61K31/69 8C07F5/02 6604 T1 

8A61K31/437 8C07D471/04 6559 T1 

8A61K9/19 8A61K9/00 6560 T1 

8A61K39/085 8A61K39/085 6594 T1 

8A61K31/517 8A61K9/16 6598 T1 

8A61K9/16 8A61K9/16 6598 T1 

8A61P25/18 8A61K31/4985 6613 T1 

8C07D211/58 8C07D295/112 6614 T1 

8C07D295/195 8C07D295/112 6614 T1 

8C07D417/04 8C07D295/112 6614 T1 

8A43B7/08 8A43B7/12 6546 T1 

8C12N15/74 8C12N15/31 6563 T1 

8A61K47/48 8C07K14/505 6612 T1 

8C07K14/56 8C07K14/505 6612 T1 

8C07K14/745 8C07K14/505 6612 T1 

8A61P35/02 8C07K16/28 6583 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 6583 T1 

8A01N43/54 8A01N43/54 6601 T1 

8F04D7/04 8F04D7/04 6602 T1 

8C07H19/04 8A61K31/70 6589 T1 

8C07D405/12 8C07D239/48 6618 T1 

8C11D3/48 8A61L12/08 6622 T1 

8C07D417/06 8C07D413/06 6624 T1 

8C07K14/56 8C07K14/505 6625 T1 

8C12N9/96 8C07K14/505 6625 T1 

8A61P13/10 8A61K31/4725 6627 T1 

8E04B1/348 8E04B1/348 6629 T1 

8A61K38/16 8C12N7/04 6631 T1 

8A61K9/00 8A61K9/00 6617 T1 

8A61K31/439 8C07D453/02 6619 T1 

8E04C2/52 8E04B1/348 6630 T1 

8A22C17/16 8A22C17/16 6633 T1 

8F23G5/033 8C10J3/66 6634 T1 

8A61P37/00 8C07D487/04 6636 T1 

8A01N43/16 8A01N25/00 6637 T1 

8A01P11/00 8A01N25/00 6637 T1 

8A61K31/00 8A61K31/00 6607 T1 

8C04B14/24 8C04B111/00 6549 T1 

8A47G1/12 8B65D85/00 6556 T1 

8A61P25/28 8C07D513/04 6567 T1 

8C07D513/04 8C07D513/04 6567 T1 

8C07D401/14 8C07F17/02 6569 T1 

8C07D491/10 8C07F17/02 6569 T1 

8A61M5/42 8A61K31/05 6573 T1 

8A61K31/485 8C07D489/08 6574 T1 

8C07C309/30 8C07D239/84 6575 T1 

8A61P21/00 8A61K31/506 6562 T1 

8C07D413/14 8A61K31/506 6562 T1 

8C07D417/14 8A61K31/506 6562 T1 

8C07D251/10 8C07D251/10 6578 T1 

8C07K7/08 8C07K7/08 6542 T1 

8C07D405/14 8C07D213/83 6543 T1 

8C07D487/04 8C07D471/04 6559 T1 

8A61K39/00 8A61K39/085 6594 T1 

8C07K14/31 8A61K39/085 6594 T1 

8A61P35/00 8C07D487/04 6596 T1 

8A61P7/10 8A61K9/16 6598 T1 

8A61P9/12 8A61K9/16 6598 T1 

8C07D401/14 8C07D401/14 6570 T1 

8C07C315/06 8C07C315/06 6571 T1 

8A61P37/00 8C07K16/46 6545 T1 

8A61K31/194 8A61P25/00 6547 T1 

8A61P35/00 8C07D471/04 6643 T1 

8C07K7/08 8C12N15/31 6563 T1 

8A61K47/48 8A61K9/127 6564 T1 

8A61K9/127 8A61K9/127 6564 T1 

8E04B2/86 8E04B2/86 6611 T1 
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8C07K14/505 8C07K14/505 6612 T1 

8C07K16/00 8C07K14/505 6612 T1 

8C12N9/64 8C07K14/505 6612 T1 

8C12N5/16 8C07K14/71 6582 T1 

8C07K16/46 8C07K16/28 6583 T1 

8A61M15/00 8A61M15/00 6584 T1 

8A61K39/35 8A61K39/00 6599 T1 

8A61K31/06 8A61K31/06 6600 T1 

8A61K31/70 8A61K31/70 6589 T1 

8A61Q7/00 8A61K8/64 6615 T1 

8A61L12/08 8A61L12/08 6622 T1 

8A61K31/437 8C07D413/06 6624 T1 

8C07D471/04 8C07D413/06 6624 T1 

8C12N15/11 8C12N15/11 6640 T1 

8C07K14/565 8C07K14/505 6625 T1 

8E04D5/14 8E04D5/12 6626 T1 

8C12N15/11 8C12N15/11 6641 T1 

 

 

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ  

(73) носител на правото на патент  

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

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот 

 

 

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

Bayer Schering 
Pharma 
Aktiengesellschaft 

A 61K 31/00, 31/56, 31/57, A 61P 15/18 660
7 

T1 

Edizone, L.C. C 08J 5/00 660
5 

T1 

Arrow Therapeutics 
Limited 

C 07D 205/04, A 61K 31/381, 31/395, 31/4433, A 61P 
31/12, C 07D 213/75, 233/54, 237/28, 279/12, 295/12, 
295/22, 307/38, 333/20, 417/12 

660
6 

T1 

ARVEN ILAÇ SANAYI 
VE TICARET A.Ş. 

A 61M 15/00 658
4 

T1 

Anthrogenesis 
Corporation 

A 61P 1/12, A 61K 35/44, 35/50, 35/64, 38/21, A 61P 37/06 657
7 

T1 

Novagali Pharma S.A. A 61K 9/00, 47/14, 9/107 661
7 

T1 

GEYMONAT S.p.A. A 61K 8/64, 38/18, A 61P 17/02, 17/14, A 61Q 19/08, 7/00 661
5 

T1 

NOVARTIS AG C 07D 239/48, A 61K 31/506, 35/00, C 07D 401/12, 401/14, 
403/12, 405/12 

661
8 

T1 

Celgene International 
Sarl 

C 07D 251/10, C 07H 19/12 657
8 

T1 

Bayer Intellectual 
Property GmbH 

C 07D 401/14, A 61K 31/41, 31/435, 31/495, A 61P 7/00, 
9/00, C 07D 403/14, 413/14, 417/14 

657
0 

T1 

Arkema France C 07C 315/06, 317/04, 319/26, 321/14 657
1 

T1 

Schwaiger-Shah, 
Manfred 

A 61H 9/00 661
6 

T1 

Rolls-Royce Marine 
AS 

B 63H 1/14 658
1 

T1 

SIGMA-TAU Industrie 
Farmaceutiche 
Riunite S.p.A. 

C 07K 14/71, C 12N 15/67, 15/79, 15/85, 5/16 658
2 

T1 
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Amgen Research ( 
Munich) GmbH 

C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61P 31/12, 31/14, 35/00, 
35/02, C 07K 14/705, 16/08, 16/10, 16/30, 16/32, 16/42, 
16/46 

658
3 

T1 

Superfos A/S B 65D 43/02 662
0 

T1 

Takeda 
Pharmaceutical 
Company Limited 

 662
1 

T1 

Calisse, Carlo E 04C 2/04 664
7 

T1 

Targacept C 07D 453/02, A 61K 31/439, A 61P 25/02, 25/06, 25/28, 
25/4, 29/00, 3/00 

661
9 

T1 

Abbvie Inc. C 07D 295/112, A 61K 31/18, 31/451, 31/495, A 61P 35/00, 
C 07C 311/51, C 07D 211/58, 295/195, 417/04 

661
4 

T1 

Forum 
Pharmaceuticals Inc. 

A 61K 31/4985, A 61P 25/18 661
3 

T1 

Société Industrielle 
de Produits 
Mécaniques Ancr'est 

E 02D 5/80 655
3 

T1 

Biogen MA Inc. C 12N 5/10, A 61K 38/00, C 07K 14/705, 14/715, 19/00, C 
12N 1/19, 1/21, C 12P 21/02 

655
4 

T1 

V.I.T. S.A. A 01D 45/16 661
0 

T1 

Incyte Holdings 
Corporation 

C 07D 471/04, A 61K 31/395, A 61P 17/00, 35/00, 37/00, C 
07D 487/04 

664
3 

T1 

Academisch 
Ziekenhuis Leiden 

C 12N 15/11, A 61K 31/7088, 48/00 664
2 

T1 

Academisch 
Ziekenhuis Leiden 

C 12N 15/11, A 61K 31/7088, 48/00 664
1 

T1 

Academisch 
Ziekenhuis Leiden 

C 12N 15/11, A 61K 31/7088, 48/00 664
0 

T1 

Outotec (Finland) Oy C 22B 1/20 653
9 

T1 

Immunogen, Inc. A 61K 47/48, A 61P 35/00, C 07D 487/04, 519/00 654
0 

T1 

Eisai R&D 
Management Co., Ltd. 

C 07D 207/16, A 61K 31/454, A 61P 1/00, 1/04, 43/00, C 
07D 401/12 

654
1 

T1 

Daiichi Sankyo 
Company, Limited 

C 07K 7/08, A 61K 47/48, C 07K 14/58, 14/63, 19/00, C 
12N 15/09, C 12P 21/02 

654
2 

T1 

Ube Industries, Ltd. C 07D 213/83, A 61K 31/44, 31/443, 31/4439, 31/444, 
31/501, 31/506, A 61P 27/06, C 07D 401/12, 401/14, 
405/14, 409/14, 417/12, 417/14 

654
3 

T1 

Lesaffre et 
Compagnie 

C 12N 5/10, 15/81, 9/92, C 12P 19/24, 7/10 654
4 

T1 

Outotec (Finland) Oy B 65G 35/08, F 27B 21/06 659
3 

T1 

GlaxoSmithKline 
Biologicals SA 

A 61K 39/085, 39/00, C 07K 14/31 659
4 

T1 

GlaxoSmithKline LLC C 07D 487/04, A 61K 31/55, A 61P 35/00, 43/00 659
6 

T1 

Lumpi-Berndorf 
Draht- und Seilwerk 
GmbH 

H 02G 1/04, H 01B 5/10 659
2 

T1 

Mars, Incorporated C 07F 5/02, A 61K 31/69, C 07F 5/04 660 T1 
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4 

Spring Bank 
Pharmaceuticals, Inc. 

A 61K 31/70, A 61P 31/20, C 07H 19/00, 19/04, 21/00 658
9 

T1 

Novartis AG  C 07D 413/14, A 61K 31/5377, A 61P 25/00, C 07D 471/04, 
487/04 

660
3 

T1 

The Brigham and 
Women's Hospital, 
Inc. 

C 12N 7/04, A 61K 38/16, 39/245, 39/395 663
1 

T1 

Codan Holding GmbH A 61M 39/04, 39/26 663
2 

T1 

Ultramax Products 
Limited 

A 61F 5/41 660
8 

T1 

CHIESI 
FARMACEUTICI 
S.p.A. 

A 61K 31/167, 31/57, A 61P 11/06 660
9 

T1 

Vastint Hospitality 
B.V. 

E 04B 1/348, 1/35, E 04H 1/00 662
9 

T1 

Vastint Hospitality 
B.V. 

E 04B 1/348, E 04C 2/38, 2/52, E 04H 1/04 663
0 

T1 

Caboni, Michele E 04B 2/86, 5/18 661
1 

T1 

DEMO SA 
Pharmaceutical 
Industry 

A 61L 12/08, A 01N 65/12, C 11D 3/382, 3/48 662
2 

T1 

AMGEN INC. C 07K 16/24, A 61K 39/395 662
3 

T1 

Ambit Biosciences 
Corporation 

C 07D 413/06, A 61K 31/423, 31/428, 31/437, 31/5025, C 
07D 413/14, 417/06, 417/14, 471/04, 487/04 

662
4 

T1 

Biogen Hemophilia 
Inc. 

C 07K 14/505, A 61K 47/48, C 07K 14/475, 14/555, 14/56, 
14/565, 14/745, 16/00, C 12N 9/64, 9/96 

661
2 

T1 

AX-Lab Innovation 
ApS 

A 61B 10/00, B 65D 51/28 655
2 

T1 

Eli Lilly and Company 
and Deciphera 
Pharmaceuticals, LLC 

C 07D 471/04, A 61K 31/519, A 61P 35/00, C 07D 471/12 653
7 

T1 

Novavax, Inc. A 61K 39/155 653
8 

T1 

Emergent Product 
Development Seattle, 
LLC 

C 07K 16/46, A 61K 39/395, A 61P 35/00, 37/00 654
5 

T1 

Geox S.p.A. A 43B 7/12, 7/08, 9/00 654
6 

T1 

Otsuka 
Pharmaceutical Co., 
Ltd. 

A 61P 25/00, A 61K 31/185, 31/191, 31/194, 31/198, 
31/496, 31/661, 47/02, 47/12, 9/00, 9/08 

654
7 

T1 

Wobben Properties 
GmbH 

B 66C 1/10 654
8 

T1 

Norsk 
Glassgjenvinning AS 

C 04B 111/00, B 64F 1/02, C 04B 14/24 654
9 

T1 

Biogen Hemophilia 
Inc. 

C 07K 14/505, A 61K 47/48, C 07K 14/475, 14/555, 14/56, 
14/565, 14/745, 16/00, C 12N 9/64, 9/96 

662
5 

T1 

Crucell Holland B.V. C 12N 7/01, 15/861, 7/02 655
0 

T1 

MedImmune, LLC C 07K 16/28, A 61K 39/00 655 T1 
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1 

Astellas Pharma Inc. A 61K 31/4725, 31/439, 47/30, 47/32, 47/48, 9/10, A 61P 
1/00, 11/00, 11/06, 13/00, 13/10, 43/00 

662
7 

T1 

General Membrane 
S.p.A. 

E 04D 5/12, B 32B 37/00, E 04D 15/04, 5/14 662
6 

T1 

Haomamedica 
Limited 

A 61K 31/00, 31/122, A 61P 19/10 662
8 

T1 

Bábolna 
Környezetbiológiai 
Központ Kft. 

A 01N 25/00, A 01M 25/00, A 01N 25/34, 33/18, 43/16, A 
01P 11/00 

663
7 

T1 

Newron 
Pharmaceuticals 
S.p.A. 

A 61K 31/165, C 07C 231/24, 237/06, 237/08, 309/04 655
5 

T1 

Sokol, Konstantin 
Pavlovich 

B 65D 85/00, A 45C 11/16, A 47G 1/12, B 65D 50/00 655
6 

T1 

Ganymed 
Pharmaceuticals AG 

C 12N 15/11, A 61K 39/395, 48/00, C 07K 14/47, 16/18, 
16/30, 16/32, C 12N 5/10, G 01N 33/574 

655
7 

T1 

Collischan GmbH & 
Co. KG 

G 06M 7/00, B 65B 57/20, G 06M 3/02 655
8 

T1 

Astex Therapeutics 
Limited 

C 07D 471/04, A 61K 31/437, 35/00, C 07D 487/04 655
9 

T1 

Vasopharm GmbH A 61K 9/00, 31/519, 47/02, 9/19, A 61P 25/00, 9/10 656
0 

T1 

Novomatic AG and 
DEXWET USA LLC 

A 63F 13/00, A 61L 9/014, B 01D 45/10, 46/00, 47/02 656
1 

T1 

Cytokinetics, Inc. A 61K 31/506, 31/519, A 61P 21/00, C 07D 401/12, 401/14, 
413/14, 417/14 

656
2 

T1 

BCN Peptides, S.A. A 61K 9/127, 38/00, 38/31, 47/48, 9/00, 9/51 656
4 

T1 

Valorisation-
Recherche, Limited 
Partnership 

C 12N 15/31, A 61K 38/16, 39/09, A 61P 31/00, C 07K 
14/315, 16/12, 7/08, C 12N 15/74, G 01N 33/569 

656
3 

T1 

Arena 
Pharmaceuticals, Inc. 

C 07D 487/04, A 61K 31/407, 31/437, A 61P 29/00, 31/12, 
37/00 

663
6 

T1 

Ostomycure AS A 61F 5/445 663
5 

T1 

BEG S.p.A. C 10J 3/66, F 23G 5/027, 5/033, 5/04, 5/20, 5/46, F 23J 
15/02 

663
4 

T1 

Achillion 
Pharmaceuticals, Inc. 

C 07F 17/02, A 61K 31/4164, 31/4178, A 61P 31/00, 31/12, 
C 07D 401/14, 403/14, 413/14, 417/14, 471/08, 471/14, 
491/10, 519/00 

656
9 

T1 

Merck Sharp & 
Dohme Corp. and 
Alectos Therapeutics 
Inc. 

C 07H 9/06, A 61K 31/7056, C 07D 513/04, C 12Q 1/34 656
8 

T1 

Eli Lilly and Company C 07D 513/04, A 61K 31/407, A 61P 25/28 656
7 

T1 

Island Oasis Frozen 
Cocktail Co. Inc. 

A 23G 9/12, 9/04 656
6 

T1 

AstraZeneca AB A 61K 9/24, 31/403 656
5 

T1 

Laboratorios del Dr. 
Esteve, S.A. 

A 61K 9/16, 31/4152, A 61P 25/00, C 07D 231/22 657
2 

T1 

GW Pharma Limited A 61K 31/05, A 61F 7/02, A 61K 36/185, A 61M 5/42, A 61P 657 T1 
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25/00 3 

EURO-CELTIQUE S.A. C 07D 489/08, A 61K 31/485, A 61P 29/00 657
4 

T1 

AiCuris Anti-infective 
Cures GmbH 

C 07D 239/84, A 61K 31/517, A 61P 31/22, C 07C 309/29, 
309/30 

657
5 

T1 

AiCuris Anti-infective 
Cures GmbH 

C 07D 239/84, A 61K 31/517, A 61P 31/22, C 07D 239/74 657
6 

T1 

Wobben Properties 
GmbH 

F 16P 3/08, F 03D 1/00 658
5 

T1 

JAN DE NUL N.V. B 65H 75/42, 75/44 658
6 

T1 

Reemtsma 
Cigarettenfabriken 
GmbH 

B 65D 85/10, 5/72 658
7 

T1 

Carpi Tech B.V. E 02B 3/12 659
0 

T1 

Les Laboratoires 
Servier and Vernalis 
(R&D) Limited 

A 61N 5/10, A 61K 31/675, 45/06, C 07F 9/09, 9/6558, 
9/6561 

659
1 

T1 

Teeuwissen 
Operations B.V. 

A 22C 17/16 663
3 

T1 

Xencor, Inc. C 07K 14/705, 16/46, 19/00 659
5 

T1 

Boehringer Ingelheim 
International GmbH 

A 61K 31/517, 9/14, 9/16, 9/20 659
7 

T1 

Debregeas Et 
Associes Pharma 

A 61K 9/16, 31/137, 31/155, 31/165, 31/166, 31/19, 31/341, 
31/352, 31/401, 31/4422, 31/485, 31/517, 31/635, 9/00, 
9/14, A 61P 3/10, 7/10, 9/12 

659
8 

T1 

Murdoch Childrens 
Research Institute 

A 61K 39/00, 39/35, 39/39, A 61P 37/08 659
9 

T1 

St. Jude 
Pharmaceuticals, Inc. 

A 61K 31/06, A 61P 31/00, 33/00 660
0 

T1 

Genzyme Corporation A 01N 43/54, A 61K 31/425, 31/505, A 61P 35/00 660
1 

T1 

KSB S.A.S F 04D 7/04, 15/00, 29/62 660
2 

T1 
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ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ 

МАРКИ 

 
Во согласност со членот 195 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на 

Република Македонија”, бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува 

податоците од пријавите на трговските марки.  

 

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

 

(210) Број на пријавата 

(220) Датум на поднесување 

(230) Датум на изложбено или саемско првенство 

(442) Датум на на објавување на пријавата 

(300) Право на првенство: датум, држава, број 

(731) Подносител: име и адреса 

(740) Застапник 

(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод 

(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои 

(551) Индивидуалена/колективена трговска марка 

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

и список на производите и услугите 

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

ВКЛ (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data 
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(210) TM  2009/167 (220) 02/03/2009 

(442) 31/12/2016 

(731) МА-ЈА хелас ДООЕЛ 

ул. Брегалничка бб Штип, MK 

(540)  

 
(591) жолта, портокалова, црвена, зелена 

(531) 05.07.13;25.01.19;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, чај, какао, шекер, ориз, тапиока, 

саго замена за кафе, брашно и производи од 

жито, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед, мед, меласа, квасец, прашока за 

печење, сол, сенф, оцет, сосови, (како 

мирудии) мирудии, мраз  

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнести производи кои ме се 

опфатени со другите класи, животни (живи) 

свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и 

природно цвеќе, храна за шивотни, пивски 

слад   

 

(210) TM  2012/27 (220) 12/01/2012 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги ЧОКОМИЛ увоз-извоз ДОО Ресен 

ул.29-ти Ноември б.б., Ресен, MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, бела 

(531) 27.05.24 

(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, шеќер, ориз, тапиока, 

саго, замена за кафе; брашно и производи од 

жита, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 

печење, сол, сенф; оцет, сосови (како 

мирудии); мирудии; мраз  

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и 

овошни сокови, сирупи и други препарати за 

производство на пијалоци  

 

(210) TM  2012/256 (220) 16/03/2012 

(442) 31/12/2016 

(731) ФИТОФАРМ 

ул. Качанички пат бб, 1000 Скопје, MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 
(591) светло и темно розева, виолетова, 

темно сина, златна, бела 

(531) 26.04.18 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други супстанции 

за перење, препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување, сапуни, парфимерија, 

етерични масла, козметички производи, 

лосиони за коса, препарати за нега на забите  

 

(210) TM  2012/924 (220) 04/09/2012 

(442) 31/12/2016 
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(731) Универзитет на југоисточна европа 

ул.Илинденска б.б., Тетово, MK 

(540)  

 
(591) сина, бела и црна 

(531) 26.07.03;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги, подготвување 

настава  

 

(210) TM  2012/979 (220) 19/09/2012 

(442) 31/12/2016 

(731) Maharishi Vedic University Limited 

54 Triq Marsamxett, VLT 1853 Valletta, MT 

(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)  

TRANSCENDENTALNA 

MEDITACIJA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образование; обучување; забава; 

спортски и културни активности; школски 

услуги; медитациски тренинг; услуги на 

образование во врска со здравјето; услуги на 

здравствени и фитнес здруженија; услуги на 

образование за возрасни од областа на 

менаџментот; обуки од областа на 

економијата и менаџментот; одржување на 

курсеви од областа на деловниот менаџмент; 

одржување на наставни семинари за 

организација на времето; услуги на 

образование од областа на менаџментот; 

услуги на обука од областа на менаџментот; 

производство на материјал за курсеви што се 

дистрибуира на семинарите од областа на 

менаџментот; производство на видео касети 

за заедничка употреба во образовната обука 

од областа на менаџментот; одржување на 

наставни курсеви од областа на општиот 

менаџмент; објавување на работни учебници 

од областа на деловниот менаџмент; 

одржување на работилници и семинари на 

тема самосвест; услуги на образование и 

забава, имено, услуги на мотивациски и 

образовни предавачи од областа на личното 

усовршување; курсеви од областа на 

личниот развој; обука од областа на личниот 

развој; давање помош, лична обука и 

консултации од областа на физичката 

кондиција за работодавачите за да им 

помогнат на своите вработени да стекнат 

физичка кондиција, сила, увежбаност и да 

воведуваат промени во секојдневниот живот; 

давање помош, лична обука и консултации 

од областа на физичката кондиција за 

поединци за да стекнат физичка кондиција, 

сила, увежбаност и да воведат промени во 

секојдневниот живот; одржување на наставни 

курсеви од областа на организација на 

времето на поединецот; курсеви од областа 

на личниот развој; обуки од областа на 

личниот развој; услуги на личен фитнес 

тренинг со аеробик и аеробни активности во 

комбинација со вежбање на отпор и 

флексибилност; лична обука во врска со 

слабеење и програми за вежби; одржување 

на наставни курсеви од областа на 

организација на времето на поединецот; 

одржување на наставни курсеви од областа 

на личниот развој; медитациски тренинг; 

подучување за примена на медитација  

кл. 44  медицински услуги; грижа за 

хигиената и нега на убавината на луѓето или 

на животните; услуги на масажа; услуги на 

информирање што се однесуваат на 

масажата; услуги на диететичари; упатства 

за диета и исхрана; амбулантни услуги; 

медитациски услуги; услуги на подобрување 

на енергијата, имено, советување за 

управување со стресот и намалување на 
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стресот за поединци со цел да се подобри 

животот; процена, идентификување и 

однесување при дисфункција на движењата, 

во физикална терапија, со цел обнова, 

одржување и унапредување на оптималните 

физички функции со што се спречува 

појавата, симптомите и напредувањето на 

оштетувањето, функционалните 

ограничувања и инвалидитетот после болест, 

нарушувања, состојби или повреди; услуги на 

управување со стресот; давање процена на 

начинот на живот на поединецот и неговата 

психофизичка состојба преку телефон или 

лично [физички и ментални здравствени 

услуги]; консултантски услуги во врска со 

однесувањето на поединецот; консултации 

во областа на здравјето и психофизичката 

состојба со цел постигнување лична среќа; 

лични тераписки услуги со цел ново учење за 

управување со мускулите; лични тераписки 

услуги што се однесуваат на подобрување на 

циркулацијата; услуги на процена на 

личноста; давање услуги во врска со здрав 

начин на живот и исхрана, имено, процена за 

поединци, одредување на лична рутина, 

програми за одржување, и советување; 

давање услуги во врска со психофизичката 

состојба, имено, процена за поединци, 

одредување на лична рутина, програми за 

одржување, и советување  

кл. 45  правни услуги; услуги на 

обезбедување со цел заштита на имоти и 

лица; лични и општествени услуги што ги 

даваат други за да ги задоволат потребите 

на поединецот  

 

(210) TM  2012/1289 (220) 04/12/2012 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за обезбедување на лица и 

имот, трговија и услуги МДН 

ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ДОО Скопје 

ул. Црниче бр. 20, 1000 Скопје, MK 

(740) АНА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ  

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

5, Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, црна, сива и бела 

(531) 24.01.15 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 37  градежни конструкции, поправки, 

инсталациски услуги  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 45  правни услуги; безбедносни услуги за 

заштита на имот и лица; лични и социјални 

услуги што ги обезбедуваат трети лица за 

задоволување на потребите на поединците  

 

(210) TM  2013/1151 (220) 06/12/2013 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за трговија и услуги ЕВРО 

МОДА ФЕШН ДОО СКОПЈЕ 

ул. Орце Николов бр. 188 локал 1 и 2 

Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црна, бела, розева 

(531) 27.05.01;27.05.24;29.01.13 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека обувки и капи  

 

(210) TM  2014/152 (220) 19/02/2014 
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(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за производство, 

угостителство, трговија и услуги КОЛИД 

ФУДС ДООЕЛ увоз-извоз с. Колешино, 

Ново Село 

Населено место без уличен систем бр.6, 

Колешино, Ново Село, MK 

(540)  

 
(591) црвена, бела, зелена, сина 

(531) 05.03.13;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  седства 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. 29  месо, риба, живина и дивеч; месни 

преработки; конзервирано, смрзнато, сушено 

и варењно овошје и зеленчук; желеа, џемови, 

компоти; јајца, млеко и млечни производи; 

масла и масти за јадење  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, 

саго, замена за кафе; бршно и производи од 

жито, леб, производи од тесто и слатки; 

сладолед; мед, меласа, квасец, прашок за 

печење; сол, сенф, оцет, сосови (како 

мирдии); мирудии; мраз  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање патувања  

 

(210) TM  2014/781 (220) 16/07/2014 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за информатички 

инженеринг Неоком АД Скопје and 

Друштво за информатички инженеринг 

Неоком АД Скопје 

, MK and бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 

15, MK 

(540)  

 
(591) црна и сина 

(531) 27.05.10 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управувње со работата; канцелариски работи  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со 

нив; индустриски анализи и истражувачки 

услуги; изработка и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер  

 

(210) TM  2015/253 (220) 04/03/2015 

(442) 31/12/2016 

(731) Гранап ГНП дооел Скопје 

ул. Драгиша Мишовиќ бр. 10, Скопје, MK 

(540)  

 

У наше маало! 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало на прехранбени производи; пиво; 

минерална и сода-вода; безалкохолни и 

алкохолни пијалоци; козметички производи; 

хигиенски производи; парфимерија, облека; 

помошни апарати, садови и средства за 

домаќинство; ангажирање лица за 

рекламирање или промовирање на 

производи; изнајмување рекламен простор; 

компјутерско рекламирање преку интернет; 
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презентација на стоки преку комуникациски 

медиум за малопродажба; објавување 

реклами текстови печатени и електронски 

медиуми  

кл. 40  обработка и конзервирање на храна и 

пијалоци, замрзнување храна, чадење храна  

кл. 43  услуги за обезбедување храна и 

пијалоци, кафетерија  

 

(210) TM  2015/257 (220) 05/03/2015 

(442) 31/12/2016 

(731) Жарко Христоски 

ул.Цена Џинорозот 26,, 7500, Прилеп, 

Прилеп, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 
(591) црвена, сребрена, бела, црна 

(531) 03.01.14;25.01.19;27.05.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун обработен или необработен; 

тутунски производи; цигари; пури; замени за 

тутун кои не се за медицински или лековити 

цели; кибрити и артикли за пушачи  

 

(210) TM  2015/258 (220) 05/03/2015 

(442) 31/12/2016 

(731) Жарко Христоски 

ул.Цена Џинорозот 26,, 7500, Прилеп, 

Прилеп, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 
(591) црвена, златна, бела, црна 

(531) 03.01.14;25.01.19;27.05.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун обработен или необработен; 

тутунски производи; цигари; пури; замени за 

тутун кои не се за медицински или лековити 

цели; кибрити и артикли за пушачи  

 

(210) TM  2015/319 (220) 23/03/2015 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за трговија на големо и 

мало и услуги „Тинекс-МТ„ ДОО експорт-

импорт Скопје, 

ул. „Првомајска„ б.б., 1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) зелена и кафеава 

(531) 11.03.04;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи  

 

(210) TM  2015/329 (220) 25/03/2015 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за трговија на големо и 

мало СТОКОМАК ДОО увоз-извоз Скопје 

ул.Димо Хаџи Димов бр.6Б , MK 
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(740) Ѓурѓа Георгиева  

ул.Димо Хаџи Димов бр. 6Б 

(540)  

 
(591) црвена, зелена и бела 

(531) 27.05.09;27.05.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало со прехрамбени производи, средства за 

лична хигиена, средства за чистење, 

пијалоци и вода  

 

(210) TM  2015/330 (220) 25/03/2015 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за трговија на големо и 

мало СТОКОМАК ДОО увоз-извоз Скопје 

ул.Димо Хаџи Димов бр.6Б , MK 

(740) Ѓурѓа Георгиева  

ул.Димо Хаџи Димов бр. 6Б 

(540)  

 
(591) зелена, жолта и бела 

(531) 08.07.11;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  производство на јајца  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало со јајца  

 

(210) TM  2015/332 (220) 25/03/2015 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за угостителство, трговија и 

услуги  МАТО КАФЕ ДОО увоз-извоз 

Скојпе 

ул.Св. Кирил и Методиј бр. 23 - ТЦ 

Рамстор/ликал 34, Скопје - Центар, MK 

(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат  

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) пллава, бела 

(531) 18.04.02;26.01.05;26.01.12 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  сладолед  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалоци  

 

(210) TM  2015/448 (220) 17/04/2015 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за производство на мебел 

ИНТЕР МОБЕЛ Абдулбесир и др. ДОО 

експорт-импорт Подружница ДОРМИНА 

бр.4 

ул.Илинденска бр.1/А, 1200, Тетово, MK 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ  

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) виолетова и бела 

(531) 26.11.13;27.05.09;27.05.17 
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(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 20  мебел, душеци, душеци со федери,  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало со: мебел, душеци, душеци со федери  

 

(210) TM  2015/494 (220) 30/04/2015 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за друга специјализирана 

трговија на големо ПРОПРИНТ ПЛУС 

ДООЕЛ Скопје 

бул.Јане САндански бр. 84-3/19, MK 

(740) Адвокатско друштво Георги Димитров 

Адвокати  

ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) бела, црна, циклама, сива 

(531) 26.04.16;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

науката, фотографиите  

кл. 16  хартија, картон, печатени работи, 

книговезнички материјал, фотографии, 

канцелариски материјал,  печатарски букви, 

клишиња  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи  

 

(210) TM  2015/495 (220) 30/04/2015 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за друга специјализирана 

трговија на големо ПРОПРИНТ ПЛУС 

ДООЕЛ Скопје 

бул.Јане САндански бр. 84-3/19, MK 

(740) Адвокатско друштво Георги Димитров 

Адвокати  

ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) бела, тегет, зелена 

(531) 24.17.05;26.04.08;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

науката, фотографиите  

кл. 16  хартија, картон , печатени работи, 

книговезнички материјал, фотографии, 

канцелариски материјал, печатарски букви, 

клишиња  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи  

 

(210) TM  2015/496 (220) 30/04/2015 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за друга специјализирана 

трговија на големо ПРОПРИНТ ПЛУС 

ДООЕЛ Скопје 

бул.Јане САндански бр. 84-3/19, MK 

(740) Адвокатско друштво Георги Димитров 

Адвокати  

ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) бела, тегет, зелена 

(531) 24.17.05;26.04.08;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

науката, фотографиите  

кл. 16  хартија, картон , печатени работи, 

книговезнички материјал, фотографии, 

канцелариски материјал,  печатарски букви, 

клишиња  
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кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи  

 

(210) TM  2015/504 (220) 05/05/2015 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за угостителство, трговија и 

услуги НЕВР ИНАФ ДОО Скопје 

ул.Максим Горки бр.3, Скопје, Центар, MK 

(740) ИРЕНА КОЦАРЕВА, адвокат  

ул. Македонија 16/2-1, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, црна, бела и сите бои и 

комбинации 

(531) 25.01.19;26.01.16 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци; , ресторани  

 

(210) TM  2015/627 (220) 25/07/2015 

(442) 31/12/2016 

(731) ЛАВ-КОМЕРЦ ДОО 

ул.Климент Охридски бр.172, Струмица, 

MK 

(540)  

 
(591) црвена, црна, бела 

(531) 03.01.01;27.05.04;27.05.10 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  паркетни подни штици, паркетни 

материјали за прекривање на под, ламинати  

кл. 27  килими, линолеум и други материјали 

за подни прекривки  

кл. 37  обновување н поправање паркетни и 

ламинатни подови  

 

(210) TM  2015/628 (220) 16/06/2015 

(442) 31/12/2016 

(731) МАГРОНИ ДОО Скопје 

ул. 1732 бр.2, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црвена, бела, жолта 

(531) 26.04.18;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  мед  

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски 

работи  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалаци, привремено сместување  

 

(210) TM  2015/629 (220) 16/06/2015 

(442) 31/12/2016 

(731) МАГРОНИ ДОО Скопје 

ул. 1732 бр.2, Скопје, MK 

(540)  
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(591) црвена, бела, жолта 

(531) 26.04.18;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  џем  

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски 

работи  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалаци, привремено сместување  

 

(210) TM  2015/648 (220) 22/06/2015 

(442) 31/12/2016 

(731) Diageo North America, Inc. 

801 Main Avenue, Norwalk Connecticut 

06851, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(531) 24.01.20 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)  

 

(210) TM  2015/669 (220) 26/06/2015 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ 

Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, MK 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ  

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црна, бела, светло кафена, темно 

кафена и црвена 

(531) 05.07.01;11.03.04;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, кафе (пијалаци што се на 

основа на кафе), екстракти од кафе, замена 

за кафе  

кл. 32  безалкохолни пијалаци во база на 

кафе  

 

(210) TM  2015/670 (220) 26/06/2015 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ 

Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, MK 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ  

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црна, црвена, бела 

(531) 05.07.01;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, кафе (пијалаци што се на 

основа на кафе), екстракти од кафе, замена 

за кафе  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало на кафе, производи од кафе, екстракти 

од кафе или замена за кафе  
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кл. 43  услуги за обезбедување храна и 

пијалоци; привремено сместување  

 

(210) TM  2015/671 (220) 26/06/2015 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ 

Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, MK 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ  

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црна, црвена, бела 

(531) 05.07.01;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, кафе (пијалаци што се на 

основа на кафе), екстракти од кафе, замена 

за кафе  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало на кафе, производи од кафе, екстракти 

од кафе или замена за кафе  

кл. 43  услуги за обезбедување храна и 

пијалоци; привремено сместување  

 

(210) TM  2015/672 (220) 26/06/2015 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ 

Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, MK 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ  

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црна, бела, светло кафена, црвена, 

сива и портокалова 

(531) 05.07.01;11.03.04;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, кафе (пијалаци што се на 

основа на кафе), екстракти од кафе, замена 

за кафе, крем за кафе, пијалоци од кафе со 

млеко, замена за млеко  

 

(210) TM  2015/673 (220) 26/06/2015 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ 

Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, MK 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ  

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црна, бела, светло кафена, црвена, 

сива и портокалова 

(531) 05.07.01;11.03.04;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, кафе (пијалаци што се на 

основа на кафе), екстракти од кафе, замена 

за кафе, крем за кафе, пијалоци од кафе со 

млеко, замена за млеко  

 

(210) TM  2015/674 (220) 26/06/2015 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ 

Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, MK 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ  

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје 

(540)  
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(591) црна, бела, светло кафена, црвена и 

сива 

(531) 05.07.01;11.03.04;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, кафе (пијалаци што се на 

основа на кафе), екстракти од кафе, замена 

за кафе  

 

(210) TM  2015/675 (220) 26/06/2015 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ 

Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, MK 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ  

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црна, бела, светло кафена, темно 

кафена, црвена и сива 

(531) 05.07.01;11.03.04;29.01.12 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, кафе (пијалаци што се на 

основа на кафе), екстракти од кафе, замена 

за кафе  

кл. 32  безалкохолни пијалоци во база на 

кафе, чоколадо и какао  

 

(210) TM  2015/676 (220) 26/06/2015 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ 

Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, MK 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ  

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црна, зелена, црвена, бела и кафеава 

(531) 05.07.01;11.03.04;29.01.12 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, кафе (пијалаци што се на 

основа на кафе), екстракти од кафе, замена 

за кафе  

 

(210) TM  2015/677 (220) 26/06/2015 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ 

Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, MK 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ  

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црна, зелена, бела, светло кафена, 

темно кафена, црвена и сива 

(531) 05.07.01;11.03.04;29.01.12 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, кафе (пијалаци што се на 

основа на кафе), екстракти од кафе, замена 

за кафе  

кл. 32  безалкохони пијалоци во база на кафе  
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(210) TM  2015/678 (220) 26/06/2015 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ 

Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, MK 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ  

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црна, зелена, бела, светло кафена, 

темно кафена, црвена и сива 

(531) 11.03.04;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, кафе (пијалаци што се на 

основа на кафе), екстракти од кафе, замена 

за кафе  

кл. 32  безалкохони пијалоци, безалкохолни 

пијалоци направени со кафе, пијалоци 

(безалкохолни пијалоци) со чоколадо  

 

(210) TM  2015/679 (220) 26/06/2015 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ 

Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, MK 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ  

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црна, бела, светло кафена, темно 

кафена, црвена 

(531) 11.03.04;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, кафе (пијалаци што се на 

основа на кафе), екстракти од кафе, замена 

за кафе  

кл. 32  безалкохони пијалоци во база на кафе  

 

(210) TM  2015/699 (220) 02/07/2015 

(442) 31/12/2016 

(731) „СТРМОШ" АД РУДНИЦИ ЗА 

НЕМЕТАЛИ ПРОБИШТИП 

ул. Македонски Револуционери бр. 56, 

Пробиштип, MK 

(540)  

 
(591) зелена, сина и бела 

(531) 26.13.25;27.05.04;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  метали и нивните легури, руди  

 

(210) TM  2015/775 (220) 29/07/2015 

(442) 31/12/2016 

(731) ВИТАЛИА, Никола и др. ДОО експорт-

импорт 

ул.516 бр. 10, 1000, Скопје, MK 

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 

1000, Скопје 
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(540)  

 
(531) 27.05.09 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; рекламирање, 

ширење на рекламен материјал (трактати, 

проспекти печатени материјали, примероци), 

организирање дејности и советување за 

организирање дејности, јавно мислење 

(испитување на јавно мислење), 

компјутеризирана работа со датотеки, 

организирање изложби во комерцијални и 

рекламни цели, on-line рекламирање по пат 

на компјутерска мрежа; објавување рекламни 

текстови; изнајмување рекламен простор; 

односи јавност; маркетиншки истражувања, 

маркетиншки студии, објавување на 

текстови; on-line продажба по пат на 

компјутерска мрежа, маркетиншки 

истражувања, маркетиншки студии; 

комерцијални информации и советување на 

потрошувачите [продавници за советување 

на потрошувачи, услуги при продажба на 

големо и мало на прехрамбени производи 

(производи од жита, леб, производи од тесто 

и слатки, мед, сосови (како мирудии), 

мирудии, земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнести производи, семиња, 

пивски слад, минерална и сода вода  други 

безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и 

овошни сокови, сирупи  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци  

 

(210) TM  2015/806 (220) 05/08/2015 

(442) 31/12/2016 

(300) 66472  06/02/2015  JM 

(731) Apple Inc 

1 Infinite Loop,Cupertino, California 95014, 

US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

RESEARCHKIT 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутери; компјутерски периферни 

уреди; компјутерски хардвер; рачни 

електронски софтвер за игри адаптирани за 

употреба со надворешен дисплеј екран или 

монитор; рачни компјутери; таблет 

компјутери; лични дигитални помагала; 

електронски организатори; електронски 

нотеси; електронски читачи на книга; 

софтвер за компјутерски игри за гејмерски 

машини; рачни дигитални електронски уреди 

и софтвер поврзан со истите; рачни мобилни 

дигитални електронски уреди способни за 

обезбедување на пристап до интернет и за 

праќање, примање и чување на телефонски 

повици, факсови, електронска пошта, и други 

дигитални податоци; електронски рачни 

единици за безжичен прием, складирање и / 

или пренос на податоци и пораки и 

електронски уреди кои овозможуваат на 

корисникот да ги прати или да управува со 

личните информации; апарати за снимање и 

репродукција на звук; аудио плеери за МП3 и 

други дигитални формати; дигитални аудио 

рекордери; дигитални видео рекордери и 

плеери; аудио касетофони и плеери; Касетни 

видео рекордери и плеери; компакт диск 

рекордери и плеери; дигитални 

повеќенаменски диск рекордери и плеери; 

дигитален аудио касетен рекордер и плеери; 

радија, радио предаватели и приемници; 

аудио, видео и дигитални миксери; аудио 

засилувачи; аудио приемници; аудио 

декодери; аудио апарати за автомобили; 
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слушалки за во уво, слушалки; звучници; 

микрофони; аудио компоненти и додатоци; 

модеми; мрежни комуникациски апарати; 

електронска комуникациска опрема и 

инструменти; аудиовизуелни технички 

апарати; оптички апарати и инструменти; 

телекомуникациски апарати и инструменти; 

глобален систем за позиционирање (GPS) 

уреди; телефони; безжични комуникациски 

уреди за глас, податоци или пренос на слики; 

кабли; апарати за чување на податоци; уреди 

за магнетни податоци; чипови, дискови и 

касети кои се користат за носење или за 

снимање на компјутерски програми и 

софтвер; факс машини; камери; батерии; 

телевизии; телевизиски приемници; 

телевизиски монитори; Set Top бокс; 

компјутерски софтвер; компјутерски и 

електронски игри; глобален систем за 

позиционирање (GPS) компјутерски софтвер; 

компјутерски софтвер за патување и 

туризам, планирање на патување, 

навигација, планирање на рути за патување, 

географски, дестинациски, транспортни и 

сообраќајни информации, насоки за возење и 

пешачење, прилагодени мапи на локаци, 

информации за уличен атлас , дисплеј на 

електронска карта, како и информации за 

дестинации; компјутерски софтвер за 

креирање, лиценцирање, дистрибуирање, 

превземање, пренесување, примање, 

репродуцирање, уредување, издвојување, 

кодирање, декодирање, прикажување, 

зачувување и организирање на текст, 

податоци, графика, слики, аудио, видео и 

други мултимедијални содржини, 

електронски публикации, и електронски игри; 

компјутерски софтвер за употреба при 

снимање, организирање, пренесување, 

манипулирање, и прегледување на текст, 

податоци, аудио фајлови, видео фајлови и 

електронски игри во врска со компјутери, 

телевизори, телевизиски сет-топ боксови, 

аудио плеери, видео плеери, медиа плеери, 

телефони и рачни дигитални електронски 

уреди; компјутерски софтвер кој им 

овозможува на корисниците да програмираат 

и дистрибуираат текст, податоци, графика, 

слики, аудио, видео и други мултимедијални 

содржини преку глобалните комуникациски 

мрежи и други компјутерски, електронски и 

комуникациски мрежи; компјутерски софтвер 

за идентификување, лоцирање, групирање, 

дистрибуција и управување со податоци и 

врски помеѓу компјутерски сервери и 

корисниците приклучени на глобалната 

комуникациски мрежи и други компјутерски, 

електронски и комуникациски мрежи; 

компјутерски софтвер за употреба на рачни 

мобилни дигитални електронски уреди и 

други електронски кориснички уреди; 

електронско издаваштво на софтвер; 

софтвер за читач на електронски 

публикации; компјутерски софтвер за 

управување со лични информации; можност 

за превземање на претходно снимени аудио 

и аудиовизуелни содржини, информации и 

коментари; можност за превземање 

електронски книги, списанија, месечни 

списанија, билтени, весници, списанија и 

други публикации; софтвер за управување на 

бази на податоци; софтвер за препознавање 

на знаци; софтвер за препознавање на глас; 

софтвер за електронска пошта и пораки; 

компјутерски софтвер за пристапување, 

прелистување и пребарување на интернет 

бази на податоци; електронски огласни 

табли; софтвер за синхронизација на 

податоците; софтвер за развој на апликации; 

прирачници во електронски читлив, 

машински читлив или компјутерски читлив 

облик, за употреба со, и се продаваат како 

единица со сите претходно споменатите 

стоки; електрични и електронски конектори, 

спојки, жици, кабли, полначи, приклучни 

подлоги, станици на приклучни подлоги, 
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интерфејс, и адаптери за употреба во сите 

од горенаведените стоки; компјутерска 

опрема за употреба со сите од 

горенаведените стоки; електронски апарати 

со мултимедијални функции за употреба со 

сите горенаведени стоки; електронски апарат 

со интерактивни функции за употреба со сите 

горенаведени стоки; додатоци, делови, 

апарати за фитинзи и тестирање на сите од 

горенаведените стоки; заштини облоги, торби 

и куфери или прилагодени форми да ги 

содржат сите горенаведени стоки; 

инструменти за навигација; апарат за 

проверка на жиг на пошта; каси; механизми 

за апаратите што се активираат со жетони; 

дактилографски машини; маркери за 

порабување; машини за гласање; 

електронски ознаки за стоки; машини за 

избор на награди; апарати и инструменти за 

мерење; мерки; електронски табли за 

информирање; мерни уреди; силициумски 

подлоги [силиконски парчиња]; интегрални 

кола; флуоресцентни екрани; апарат за 

далечинско управување; филаменти кои 

спроведуваат светлина [оптички влакна]; 

електрични инсталации за далечинска 

контрола на индустриското работење; 

громобрани; електролизатори; апарати за 

гаснење пожар; радиолошки апарати за 

индустриски цели; апарати и опрема за 

спасување живот; свиречки аларми; очила за 

сонце; анимирани цртани филмови; јајце-

светилка; свирчиња за кучиња; украсни 

магнети; електрифицирани огради; ;чорапи 

со електрично загревање; аларми, аларм 

сензори и системи за следење на аларми; 

системи за станбена безбедност и надзор; 

детектори за чад и јаглерод моноксид; 

термостати, монитори, сензори и контролни 

уреди за климатизација, греење, вентилација 

и уреди и системи; електрични и електронски 

врати и прозорци и брави и резиња; 

далечински управувачи за отворање и 

затворање на гаражни врати; механизми за 

отворање завеса, драпера, ролетна, и 

вариолајт завеса; контроли за осветлување; 

електрични приклучоци; електрични и 

електронски прекинувачи; компјутерски 

управуван системски софтвер  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со 

нив; услуги за индустриска анализа и 

истражување; компјутерско програмирање; 

проектирање и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер; дизајн, развој и 

одржување на комерцијален компјутерски 

софтвер во областа на природниот јазик, 

говор, говорник, јазик, препознавање на глас, 

препознавање на гласовни печати; 

изнајмување на компјутерски хардвер и 

софтвер апарати и опрема; консултантски 

услуги за компјутерски хардвер и софтвер; 

услуги за консултација и  поддршка за 

развиванње на компјутерски системи, бази 

на податоци и апликации; обезбедување на 

компјутерски хардвер или софтвер 

информации на интернет; услуги за 

креирање, дизајнирање, одржување на веб 

страни; услуги за веб хостинг; провајдер за 

апликациски услуги (ASP) хостинг услуги кои 

нудат компјутерски софтверски апликации на 

други лица; провајдер за апликациски услуги 

(ASP) кој служи како софтвер за креирање, 

лиценцирање, дистрибуирање, превземање, 

пренесување, примање, емитување, 

уредување, изделување, кодирање, 

декодирање, прикажување, чување и 

организирање на текст, графика, слики, 

аудио, видео и мултимедијални содржини и 

електронски публикации; провајдер на 

апликациони услуги (ASP) кој служи како 

софтвер за употреба во врска со софтвер за 

препознавање на глас и гласовно управувани 

софтверски апликации; обезбедување на 

онлајн софтвер кој не се превзема; 

обезбедување на пребарувачи за добивање 
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на податоци преку интернет и други 

електронски комуникациски мрежи; 

создавање на индекси на онлајн 

информации, сајтови и други ресурси на 

располагање на глобалните компјутерски 

мрежи за останатите; електронски услуги за 

чување на податоци; услуги за онлајн 

социјално вмрежување; обезбедување на 

веб-сајт за социјално вмрежување; услуги на 

картографија и мапирање; информации, 

советодавни и консултантски услуги кои се 

однесуваат на горенаведенето  

 

(210) TM  2015/829 (220) 14/08/2015 

(442) 31/12/2016 

(731) Apple Inc. 

1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, 

US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

FORCE TOUCH 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутери; компјутерски периферни 

уреди; компјутерски хардвер; компјутерски 

машини за играње; рачни компјутери; таблет 

компјутери; лични дигитални помагала; 

електронски организатори; електронски 

нотеси; електронски читачи на книги; рачни 

електронски играчки адаптирани за употреба 

со надворешен дисплеј екран или монитор; 

рачни дигитални електронски уреди и 

софтвер поврзан со истите; рачни мобилни 

дигитални електронски уреди способни за 

обезбедување на пристап до интернет и за 

праќање, примање и чување на телефонски 

повици, факсови, електронска пошта и други 

дигитални податоци; електронски рачни 

единици за безжичен прием, складирање и / 

или пренос на податоци и пораки и 

електронски уреди кои им овозможуваат на 

корисниците да ги следат или управуваат со 

личните информации; апарати за снимање и 

репродукција на звук; МП3 и други дигитални 

формати на аудио плеери; дигитални аудио 

рекордери; дигитални видео рекордери и 

плеери; аудио касетофони и плеери; касетни 

видео рекордери и плеери; компакт диск 

рекордери и плеери; дигитални 

повеќенаменски диск рекордери и плеери; 

дигитален аудио касетен рекордер и плеери; 

радија, радио предаватели и приемници; 

аудио, видео и дигитални миксети; аудио 

засилувачи; аудио приемници; аудио 

декодери; аудио апарати за автомобили; 

слушалки за во уво, слушалки; звучници; 

микрофони; аудио компоненти и додатоци; 

модеми; мрежни комуникациски апарати; 

електронска комуникациска опрема и 

инструменти; аудиовизуелни апарати за 

настава; оптички апарати и инструменти; 

телекомуникациски апарати и инструменти; 

уреди за глобален систем за позиционирање 

(GPS); телефони; безжични комуникациски 

уреди за пренос на глас, податоци или слики; 

кабли; апарати за чување на податоци; уреди 

за магнетни податоци; чипови, дискови и 

касети кои се користат за носење или за 

снимање на компјутерски програми и 

софтвер; факс машини; камери; батерии; 

телевизори; телевизиски приемници; 

телевизиски монитори; сет топ кутии (set top 

boxes); компјутерски софтвер; компјутерски и 

електронски игри; компјутерски софтвер за 

глобален систем за позиционирање (GPS); 

компјутерски софтвер за патување и 

туризам, планирање на патување, 

навигација, планирање на рути за патување, 

географски, дестинациски, транспортни и 

сообраќајни информации, насоки за возење и 

пешачење, прилагодени мапи на локаци, 

информации за уличен атлас, дисплеј на 

електронска карта, како и информации за 
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дестинации; компјутерски софтвер за 

креирање, правење, дистрибуирање, 

превземање, пренесување, примање, 

репродуцирање, уредување, издвојување, 

кодирање, декодирање, прикажување, 

зачувување и организирање на текст, 

податоци, графика, слики, аудио, видео и 

други мултимедијални содржини, 

електронски публикации и електронски игри; 

компјутерски софтвер за употреба при 

снимање, организирање, пренесување, 

манипулирање и прегледување на текст, 

податоци, аудио фајлови, видео фајлови и 

електронски игри во врска со компјутери, 

телевизори, телевизиски сет-топ боксови, 

аудио плеери, видео плеери, медиа плеери, 

телефони и рачни дигитални електронски 

уреди; компјутерски софтвер кој им 

овозможува на корисниците да програмираат 

и дистрибуираат текст, податоци, графика, 

слики, аудио, видео и други мултимедијални 

содржини преку глобалните комуникациски 

мрежи и други компјутерски, електронски и 

комуникациски мрежи; компјутерски софтвер 

за идентификување, лоцирање, групирање, 

дистрибуција и управување со податоци и 

врски помеѓу компјутерски сервери и 

корисниците приклучени на глобалните 

комуникациски мрежи и други компјутерски, 

електронски и комуникациски мрежи; 

компјутерски софтвер за употреба на рачни 

мобилни дигитални електронски уреди и 

други електронски кориснички уреди; 

електронско издаваштво на софтвер; 

софтвер за читач на електронски 

публикации; компјутерски софтвер за 

управување со лични информации; 

претходно снимени аудио и аудиовизуелни 

содржини, информации и коментари кои 

може да се превземаат; електронски книги, 

списанија, месечни списанија, билтени, 

весници, списанија и други публикации кои 

може да се превземаат; софтвер за 

управување на бази на податоци; софтвер за 

препознавање на знаци; софтвер за 

препознавање на глас; софтвер за 

електронска пошта и пораки; компјутерски 

софтвер за пристапување, прелистување и 

пребарување на он лајн бази на податоци; 

електронски огласни табли; софтвер за 

синхронизација на податоците; софтвер за 

развој на апликации; прирачници во 

електронски читлив, машински читлив или 

компјутерски читлив облик, кои се 

употребуват и продаваат заедно со сите 

претходно споменати стоки; електрични и 

електронски конектори, спојки, жици, кабли, 

полначи, приклучни подлоги, станици на 

приклучни подлоги, интерфејс и адаптери за 

употреба во сите од горенаведените стоки; 

компјутерска опрема за употреба со сите од 

горенаведените стоки; електронски апарати 

со мултимедијални функции за употреба со 

сите горенаведени стоки; електронски 

апарати со интерактивни функции за 

употреба со сите горенаведени стоки; 

додатоци, делови и опрема како и апарати за 

тестирање на сите горенаведени стоки; 

заштини облоги, торби и куфери прилагодени 

или обликувани за да ги содржат сите 

горенаведени стоки; инструменти за 

навигација; апарати за проверка на 

поштенски жигови; каси за пари; механизми 

за апарати што се активираат со жетони; 

машини за диктирање; маркери за 

порабување; машини за гласање; 

електронски ознаки за стоки; машини за 

избор на награди; апарати и инструменти за 

мерење; мерки; електронски табли за 

информирање; мерни уреди; оптички 

апарати и инструменти; подлоги [силиконски 

парчиња]; интегрални кола; флуоресцентни 

екрани; апарати за далечинско управување; 

филаменти кои спроведуваат светлина 

[оптички влакна]; електрични инсталации за 

далечинска контрола на индустриското 
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работење; громобрани; електролизатори; 

апарати за гаснење пожар; радиолошки 

апарати за индустриски цели; апарати и 

опрема за спасување живот; свиречки 

аларми; очила за сонце; анимирани цртани 

филмови; светилки за јајца; свирчиња за 

кучиња; украсни магнети; електрифицирани 

огради; чорапи со електрично загревање; 

аларми, аларм сензори и системи за 

следење на аларми; системи за станбена 

безбедност и надзор; детектори за чад и 

јаглерод моноксид; термостати, монитори, 

сензори и контролни уреди за уреди и 

системи за климатизација, греење, 

вентилација; електрични и електронски 

брави и резиња за врати и прозорци; 

отварачи за гаражни врати; механизми за 

отворање завеси, драпери, ролетни и 

вариолајт завеси; контроли за осветлување  

кл. 14  хоролошки и хронометриски 

инструменти; рачни часовници; саати; 

часовници; хронографи за користење како 

часовници; хронометри; каивчиња за 

часовници; стегачи за часовници; кутии за 

часовници, саати и хоролошки и 

хронометриски инструменти; делови за 

часовници, саати и хоролошки и 

хронометриски инструменти; накит  

 

(210) TM  2015/842 (220) 24/08/2015 

(442) 31/12/2016 

(731) Занаетчија БУРЕКЏИЛНИЦА 

ЗДРАВЈЕ Крсте Митко Буралиев, Скопје 

ул. Иван Милутиновиќ бр. 42, , Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бела, сива, жолта, црна 

(531) 26.04.10;27.05.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалаци  

 

(210) TM  2015/1049 (220) 19/10/2015 

(442) 31/12/2016 

(731) MONTEI CONSULTING INC 

Pasea Estate, Road Town, Tortola, VG 

(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ  

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

(540)  

 

NATURLAND 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за избелување и други 

супстанции за перење; препарати за 

чистење, полирање, одмастување и 

абразивни препарати; сапуни; парфимерија, 

есенцијални масла; козметика; облека 

импрегнирана со козметички препарати; 

лосиони за коса; препарати за нега на коса; 

препарати за бањање не за медицински 

цели; пасти за заби  

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диетална храна и 

супстанци адаптирани за медицинска или 

ветеринарна употреба, храна за бебиња: 

диетални додатоци во исхраната за луѓе и 
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животни; гипсови, материјали за преврски; 

материјали за стопирање на забите, восок за 

заби; дезинфектанти; препарати за 

уништување на штетници; фунгициди, 

хербициди  

кл. 30  кафе; чај; какао; вештачко кафе; 

брашно и преработки од житарки; мед; храна 

на база на овес; ароматски препарати за 

храна; мед; меласа; сол, сенф; оцет, сосови 

(мирудии); зачини  

 

(210) TM  2015/1065 (220) 21/10/2015 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги СИМПЛ ПУНКТ ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје 

ул. Манчу Матак бр. 23, Скопје - Ѓорче 

Петров, MK 

(740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ  

Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000 

Скопје, 1000 

(540)  

 

 

(531) 27.05.24;27.05.25 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 24  текстил и текстилни производи кои не 

се опфатени со другите класи; покривки за 

кревети и маси  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 40  обработка на материјали  

 

(210) TM  2015/1091 (220) 29/10/2015 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги СКВИЗ МИ ДОО Скопје 

ул. Иван Хаџиниколов бр. 5 53, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) кафена, црвена, зелена и црна 

(531) 05.07.13;25.01.19;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, чај, замена за кафе  

кл. 32  пијалоци од овошје и овошни сокови, 

сирупи и други препарати за производство на 

пијалоци  

кл. 43  услуги за подготвување пијалоци  

 

(210) TM  2015/1092 (220) 29/10/2015 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги СКВИЗ МИ ДОО Скопје 

ул. Иван Хаџиниколов бр. 5 53, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) кафена, црвена, зелена и црна 
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(531) 05.07.13;25.01.19;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, чај, замена за кафе  

кл. 32  пијалоци од овошје и овошни сокови, 

сирупи и други препарати за производство на 

пијалоци  

кл. 43  услуги за подготвување пијалоци  

 

(210) TM  2015/1094 (220) 30/10/2015 

(442) 31/12/2016 

(731) ОКТА Рафинерија на нафта 

Акционерско друштво - Скопје 

ул. 1 бр. 25, Миладиновци, Илинден, MK 

(740) ПАНДОРКА  КИМОВА, адвокат  

ул. 'Васил Главинов бр .3/1-1, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) црвена и бела 

(531) 27.05.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  индустриски масла и масти, мазива, 

соединенија за собирање прашина со 

навлажнување, горива (вклучително и 

течните горива за мотори) и материи за 

осветлување, свеќи, фитили  

 

(210) TM  2015/1128 (220) 04/11/2015 

(442) 31/12/2016 

(731) Елемент ПР дооел Скопје 

ул. МИле Поп Јорданов бр. 13/1-1, Скопје, 

MK 

(540)  

 
(531) 02.03.01;27.05.04;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 14  скапоцени метали и нивните легури и 

производи од скапоцени метали или 

обложени со нив, што не се опфатени со 

другите класи; накит, скапоцени камења; 

хорологиски и хронометриски инструменти  

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

кои не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, книговезнички материјал, 

фотографии, канцелариски материјал, 

лепила за канцелариска и куќна употреба; 

материјали кои ги користат уметниците, 

сликарски четки, машини за пишување и 

канцелариски прибор (освен мебелот); 

материјали за обука и настава (освен 

апарати); пластични материјали за пакување 

кои не се опфатени во другите класи; 

печатарски букви, клишиња  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, 

саго, замена за кафе; брашно и производи од 

жита, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 

печење, сол, сенф; оцет, сосови (како 

мирудии); мирудии; мраз  

кл. 35  реклмирање; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со 
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нив; индустриски анализи и истражувачки 

услуги; изработка и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер  

 

(210) TM  2015/1130 (220) 06/11/2015 

(442) 31/12/2016 

(731) Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  пијалаци 

ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д 

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 
(591) жолта, зелена, светло портокалова, 

темно портокалова, светла виолетова, темна 

виолетова, црна, бела, светло сина, темно 

сина, светло розева, темно розева 

(531) 11.03.02;26.03.04;27.05.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

кои не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, материјали што ги користат 

уметниците; печатарски букви; амбалажа од 

картон или хартија за шишање; брошури; 

натписи од хартија или картон; печатени 

материјали; плакати; проспекти  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 32  пиво  

кл. 35  рекламирање (огласување); водење 

на работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 41   обука; забава; спортски и културни 

активности  

 

(210) TM  2015/1131 (220) 06/11/2015 

(442) 31/12/2016 

(731) Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  пијалаци 

ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д 

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 
(591) жолта, зелена, светло портокалова, 

темно портокалова, светла виолетова, темна 

виолетова, црна, бела, светло сина, темно 

сина, светло розева, темно розева 

(531) 11.03.02;26.03.04;27.05.04 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

кои не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, материјали што ги користат 

уметниците; печатарски букви; амбалажа од 

картон или хартија за шишање; брошури; 

натписи од хартија или картон; печатени 

материјали; плакати; проспекти  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 32  пиво  

кл. 35  рекламирање (огласување); водење 

на работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 41  oбука; забава; спортски и културни 

активности  

 

(210) TM  2015/1132 (220) 06/11/2015 
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(442) 31/12/2016 

(731) Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  пијалаци 

ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д 

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 
(591) жолта, зелена, светло портокалова, 

темно портокалова, светла виолетова, темна 

виолетова, црна, бела, светло сина, темно 

сина, светло розева, темно розева 

(531) 11.03.02;26.03.04;27.05.04 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

кои не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, материјали што ги користат 

уметниците; печатарски букви; амбалажа од 

картон или хартија за шишање; брошури; 

натписи од хартија или картон; печатени 

материјали; плакати; проспекти  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 32  пиво  

кл. 35  рекламирање (огласување); водење 

на работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 41  обука; забава; спортски и културни 

активности  
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(210) TM  2015/1135 (220) 06/11/2015 

(442) 31/12/2016 

(731) Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д 

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 
(591) портокалова, бела, црна, сива 

(531) 07.01.08;11.03.02;16.01.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од 

нив кои не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, материјали што ги 

користат уметниците; печатарски букви; 

амбалажа од картон или хартија за 

шишање; брошури; натписи од хартија или 

картон; печатени материјали; плакати; 

проспекти  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 32  пиво  

кл. 35  рекламирање (огласување); водење 

на работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 41   обука; забава; спортски и културни 

активности  

 

(210) TM  2015/1136 (220) 06/11/2015 

(442) 31/12/2016 

(731) Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д 

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 
(591) портокалова, бела, црна, сива 

(531) 07.01.08;11.03.02;16.01.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од 

нив кои не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, материјали што ги 

користат уметниците; печатарски букви; 

амбалажа од картон или хартија за 

шишање; брошури; натписи од хартија или 

картон; печатени материјали; плакати; 

проспекти  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 32  пиво  

кл. 35  рекламирање (огласување); водење 

на работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 41  обука; забава; спортски и културни 

активности  

 

(210) TM  2015/1137 (220) 06/11/2015 

(442) 31/12/2016 

(731) Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д 

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  
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(591) портокалова,бела, црна, сива 

(531) 07.01.08;11.03.02;16.01.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од 

нив кои не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, материјали што ги 

користат уметниците; печатарски букви; 

амбалажа од картон или хартија за 

шишање; брошури; натписи од хартија или 

картон; печатени материјали; плакати; 

проспекти  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 32  пиво  

кл. 35  рекламирање (огласување); водење 

на работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 41  обука; забава; спортски и културни 

активности  

 

(210) TM  2015/1138 (220) 06/11/2015 

(442) 31/12/2016 

(731) Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д 

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 
(591) портокалова, бела, црна, сива 

(531) 11.03.02;25.01.19;27.05.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од 

нив кои не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, материјали што ги 

користат уметниците; печатарски букви; 

амбалажа од картон или хартија за 

шишање; брошури; натписи од хартија или 

картон; печатени материјали; плакати; 

проспекти  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 32  пиво  

кл. 35  рекламирање (огласување); водење 

на работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 41   обука; забава; спортски и културни 

активности  

 

(210) TM  2015/1139 (220) 06/11/2015 

(442) 31/12/2016 

(731) Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д 

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  
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(591) портокалова, бела, црна, сива 

(531) 11.03.02;25.01.19;27.05.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од 

нив кои не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, материјали што ги 

користат уметниците; печатарски букви; 

амбалажа од картон или хартија за 

шишање; брошури; натписи од хартија или 

картон; печатени материјали; плакати; 

проспекти  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 32  пиво  

кл. 35  рекламирање (огласување); водење 

на работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 41  обука; забава; спортски и културни 

активности  

 

(210) TM  2015/1140 (220) 06/11/2015 

(442) 31/12/2016 

(731) Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д 

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 
(591) портокалова, бела, црна, сива 

(531) 11.03.02;25.01.19;27.05.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од 

нив кои не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, материјали што ги 

користат уметниците; печатарски букви; 

амбалажа од картон или хартија за 

шишање; брошури; натписи од хартија или 

картон; печатени материјали; плакати; 

проспекти  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 32  пиво  

кл. 35  рекламирање (огласување); водење 

на работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 41  обука; забава; спортски и културни 

активности  

 

(210) TM  2015/1141 (220) 06/11/2015 

(442) 31/12/2016 

(731) Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д 

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  
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(591) портокалова, бела, црна, сива 

(531) 11.03.02;16.01.06;27.05.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од 

нив кои не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, материјали што ги 

користат уметниците; печатарски букви; 

амбалажа од картон или хартија за 

шишање; брошури; натписи од хартија или 

картон; печатени материјали; плакати; 

проспекти  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 32  пиво  

кл. 35  рекламирање (огласување); водење 

на работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 41  обука; забава; спортски и културни 

активности  

 

(210) TM  2015/1142 (220) 06/11/2015 

(442) 31/12/2016 

(731) Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д 

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 
(591) портокалова, бела, црна, сива 

(531) 11.03.02;16.01.06;27.05.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од 

нив кои не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, материјали што ги 

користат уметниците; печатарски букви; 

амбалажа од картон или хартија за 

шишање; брошури; натписи од хартија или 

картон; печатени материјали; плакати; 

проспекти  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 32  пиво  

кл. 35  рекламирање (огласување); водење 

на работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 41  обука; забава; спортски и културни 

активности  

 

(210) TM  2015/1143 (220) 06/11/2015 

(442) 31/12/2016 

(731) Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д 

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  
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(591) портокалова, бела, црна, сива 

(531) 11.03.02;16.01.06;27.05.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од 

нив кои не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, материјали што ги 

користат уметниците; печатарски букви; 

амбалажа од картон или хартија за 

шишање; брошури; натписи од хартија или 

картон; печатени материјали; плакати; 

проспекти  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 32  пиво  

кл. 35  рекламирање (огласување); водење 

на работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 41  обука; забава; спортски и културни 

активности  

 

(210) TM  2015/1144 (220) 06/11/2015 

(442) 31/12/2016 

(731) Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д 

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 
(591) портокалова, бела, црна, сива 

(531) 11.03.02;15.07.21;15.09.18 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од 

нив кои не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, материјали што ги 

користат уметниците; печатарски букви; 

амбалажа од картон или хартија за 

шишање; брошури; натписи од хартија или 

картон; печатени материјали; плакати; 

проспекти  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 32  пиво  

кл. 35  рекламирање (огласување); водење 

на работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 41   обука; забава; спортски и културни 

активности  

 

(210) TM  2015/1145 (220) 06/11/2015 

(442) 31/12/2016 

(731) Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д 

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  
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(591) портокалова, бела, црна, сива 

(531) 11.03.02;15.07.21;15.09.18 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од 

нив кои не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, материјали што ги 

користат уметниците; печатарски букви; 

амбалажа од картон или хартија за 

шишање; брошури; натписи од хартија или 

картон; печатени материјали; плакати; 

проспекти  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 32  пиво  

кл. 35  рекламирање (огласување); водење 

на работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 41   обука; забава; спортски и културни 

активности  

 

(210) TM  2015/1146 (220) 06/11/2015 

(442) 31/12/2016 

(731) Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д 

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 
(591) портокалова, бела, црна, сива 

(531) 11.03.02;15.07.21;15.09.18 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од 

нив кои не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, материјали што ги 

користат уметниците; печатарски букви; 

амбалажа од картон или хартија за 

шишање; брошури; натписи од хартија или 

картон; печатени материјали; плакати; 

проспекти  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 32  пиво  

кл. 35  рекламирање (огласување); водење 

на работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 41  обука; забава; спортски и културни 

активности  

 

(210) TM  2015/1147 (220) 06/11/2015 

(442) 31/12/2016 

(731) Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д 

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  
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(591) портокалова, бела, црна, сива 

(531) 01.15.15;11.03.02;19.07.10 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од 

нив кои не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, материјали што ги 

користат уметниците; печатарски букви; 

амбалажа од картон или хартија за 

шишање; брошури; натписи од хартија или 

картон; печатени материјали; плакати; 

проспекти  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 32  пиво  

кл. 35  рекламирање (огласување); водење 

на работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 41   обука; забава; спортски и културни 

активности  

 

(210) TM  2015/1148 (220) 06/11/2015 

(442) 31/12/2016 

(731) Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д 

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 
(591) портокалова, бела, црна, сива 

(531) 01.15.15;11.03.02;19.07.10 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од 

нив кои не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, материјали што ги 

користат уметниците; печатарски букви; 

амбалажа од картон или хартија за 

шишање; брошури; натписи од хартија или 

картон; печатени материјали; плакати; 

проспекти  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 32  пиво  

кл. 35  рекламирање (огласување); водење 

на работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 41   обука; забава; спортски и културни 

активности  

 

(210) TM  2015/1149 (220) 06/11/2015 

(442) 31/12/2016 

(731) Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д 

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  
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(591) портокалова, бела, црна, сива 

(531) 01.15.15;11.03.02;19.07.10 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од 

нив кои не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, материјали што ги 

користат уметниците; печатарски букви; 

амбалажа од картон или хартија за 

шишање; брошури; натписи од хартија или 

картон; печатени материјали; плакати; 

проспекти  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 32  пиво  

кл. 35  рекламирање (огласување); водење 

на работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 41   обука; забава; спортски и културни 

активности  

 

(210) TM  2015/1165 (220) 12/11/2015 

(442) 31/12/2016 

(731) Aktsionerno Droujestvo 

BULGARTABAC HOLDING 

62 Graf Ignatiev Str., 1000, Sofia, BG 

(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ  

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) бела, плава, златна, окер, сива 

(531) 26.11.25;27.05.04;27.05.09 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун; пушачки артикли; кибрити: 

цигари, цигарети; цигарилоси; пури; 

запалки за пушачи; сиров тутун, 

манипулиран или преработен; тутунски 

производи; филтери за цигари; хартија за 

цигари; пепелници за пушачи  

 

(210) TM  2015/1196 (220) 23/11/2015 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за производство, 

градежништво, трговија и услуги МГ-

ПРОАКТИВ ДОО увоз-извоз Струмица 

ул. Климент Охридски бр. 240, 

Струмица, MK 

(540)  

 
(591) бела, црвена, зелена, виолетова 

(531) 05.05.19;26.01.18;27.05.09 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч, месни 

преработки, јајца, млеко и млечни 
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производи  

кл. 31   свежо овошје и зеленчук; семиња, 

билки и природно цвеќе; храна за животни  

кл. 43  услуги на обезбедување на храна и 

пијалоци  

 

(210) TM  2015/1214 (220) 25/11/2015 

(442) 31/12/2016 

(731) МАКПРОГРЕС ДОО 

ул. Илинденска бб,, 2310, Виница, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

CENTRAL MALL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работа; 

канцелариска работа; анализа на цени, 

ажурирање на рекламен материјал, 

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, 

надворечно рекламирање, нарачки з 

акупување (адмнинситративна обработка 

на нарачките за купување), односи со 

јавност, организирање трговски саеми за 

комерцијални и рекламни цели, 

потрошувачи (комерцијални информации и 

советуваењ на потрошувачи), 

презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми, за 

малопродажба, претставување на 

производите, промовирање на продажбата 

за трети лица, цени (анализа на цените), 

советување на потрошувачите 

)комерцијални информации и советување 

на потрошувачите=, ширење на рекламни 

огласи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижен имот; изнајмување канцеларии 

[недвижности], иневстиции (капитални 

инвестиции), кирија (наплаќање кирија), 

лизинг на недвижности, недвижен имот, 

недвижности, организирање наплаќање, 

посредници за недвижности, пренесување 

средства (електронско пренесување 

средства), проценување, разменување 

пари, станови (изнајмување станови), 

управување со недвижни имоти, 

управување со станбени згради, царина, 

чекови (верификација на чекови)  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности, забави 

(известување за забави), забави 

(планирање на забави), казина, 

натпревари (организирање натпревари) 

[образобание или забава], натпревари 

(организирање спортски натпревари), 

ноќни клубови, организирање и водење 

конгреси  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци; привремено сместување, 

хотели, ресторани, кафетерии, спа и 

велнес центри  

 

(210) TM  2015/1247 (220) 07/12/2015 

(442) 31/12/2016 



 

 

140 | С т р а н а   Т р г о в с к и  м а р к и  
 

31 Декември 2016 Гласник Бр. 6/2016  

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги ДЕВОЛЛИ 

ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, MK 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ  

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) темно кафена, светло кафена, црна, 

црвена, бела, жолта, окер и сива 

(531) 05.07.01;11.03.04;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, екстракти од кафе, замена за 

кафе; пијалоци направени од кафе, какао 

или чоколадо  

 

(210) TM  2015/1248 (220) 07/12/2015 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги ДЕВОЛЛИ 

ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, MK 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ  

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) темно кафена, светло кафена, црна, 

црвена, бела, жолта, портокалова и сива 

(531) 05.07.01;11.03.04;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, екстракти од кафе, замена за 

кафе; пијалоци направени од кафе, какао 

или чоколадо  

 

(210) TM  2015/1249 (220) 07/12/2015 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги ДЕВОЛЛИ 

ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, MK 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ  

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) темно кафена, светло кафена, црна, 

црвена, бела, жолта, зелена и сива 

(531) 05.07.01;11.03.04;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, екстракти од кафе, замена за 

кафе; пијалоци направени од кафе, какао 

или чоколадо  

 

(210) TM  2015/1250 (220) 07/12/2015 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги ДЕВОЛЛИ 

ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, MK 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ  

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) темно кафена, светло кафена, црна, 

црвена, бела, жолта и сива 

(531) 05.07.01;11.03.04;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 30  кафе, екстракти од кафе, замена за 

кафе; пијалоци направени од кафе, какао 

или чоколадо  

 

(210) TM  2015/1278 (220) 15/12/2015 

(442) 31/12/2016 

(731) Македонско здружение за заштита 

при работа 

ул. 29 Ноември бр. 50, Скопје, MK 

(540)  

 

 

(591) зелена 

(531) 02.01.15;02.09.14 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  работилници (организирање и 

водење работилници) (обука); 

конференции (организирање и водење 

конференции); 

семинари (организирање и водење 

сенимари);  

електронско издаваштво; образовни 

услуги  

 

(210) TM  2015/1353 (220) 30/12/2015 

(442) 31/12/2016 

(731) ИСЛАМСКА ВЕРСКА ЗАЕДНИЦА во 

Република Македонија 

ул. Чаирска бр. 52, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) зелена, црна и бела 

(531) 20.07.02;26.01.18 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за чистење, полирање, 

сапуни; парфимерија, есенцијални масла, 

козметички производи, лосиони за коса; 

препарати за нега на забите  

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; храна за бебиња  

кл. 10  очи и заби; хируршки материјали за 

шиење  

кл. 18  кожа и имитации на кожа и 

производи направени од овие материјали, 

што не се вклучени во другите класи; 

животинска кожа, делови од животинска 

кожа; торби и куфери; чадори, сонцебрани 

и стапови за одење; камшици, узди и 

сарачки производи  

кл. 21  куќни или кујнски апарати и садови; 

чешли и сунѓери; четки; материјали за 

правење четки; прибор за чистење  

кл. 23  предиво и конец за текстил  

кл. 24  текстил и текстилни производи кои 

не се опфатени со другите класи; покривки 

за кревети и маси  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 27  килими, килимчиња, и други 

материјали за подни прекривки  

кл. 28  игри и играчки  

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч; месни 

преработки; конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук; 

желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и 
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млечни производи; масла и масти за 

јадење  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, 

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и 

производи од жито, леб, производи од 

тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; 

квасец, прашок за печење; сол, сенф; 

оцет, сосови (како мирудии); муридии; 

мраз  

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнени производи што не се 

опфатени со другите класи; свежо овошје 

и зеленчук; семиња, билки и природно 

цвеќе; храна за животни  

кл. 32  минерална и сода-вода и други 

безалкохолни пијалаци; пијалаци од 

овошје и овошни сокови; сирупи и други 

препарати за производство на пијалаци  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; ораганизирање 

патувања  

кл. 41  образовни услуги; обука; спортски и 

културни активности   

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци; привремено сместување  

кл. 44  медицински услуги; ветеринарни 

услуги; услуги на хигиена и разубавување 

на луѓе или животни  

 

(210) TM  2016/20 (220) 11/01/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Трговско друштво Интернационал 

фуд базар ЕКОЛЕНД ДООЕЛ 

ул. Боро Соколов бр. 22, Куманово, MK 

(540)  

 
(591) бела, црвена, зелена, црна 

(531) 18.01.09;27.05.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  белило, бои за коса, восок за 

депилација, дезинфекција (сапун за 

дезинфекција), дезодоранси за лична 

употреба, дезодорантни сапуни, екстракти 

од цвеќе (парфеми), капење (козметички 

производи за капење), кожа (производи за 

заштита на кожа - политури), колонска 

вода, креми (козметички креми), креми за 

чевли, лосиони што се користат по 

бричење, медицински сапун, нега на кожа 

(козметички производи за нега на кожата), 

памук за козметичка употреба, парфеми, 

пасти за полирање на чевли, политура за 

мебел и подови, препарати за 

одстранување на лак, производи за 

белење (перење на алишта), производи за 

белење на кожа, производи за бричење, 

производи за виткање на коса, производи 

за депилација, производи за заштита на 

кожа - политури, производи за 

измазнување(штиркање), производи за 

киснење алишта, производи за перење на 

алишта, производи за постигнување на сјај 

- политури, производи за светнување, 

производи за сончање (козметички 

производи), производи за чистење, 

производни за чистење одводни цевки, 

производи за чистење тапети, 

разубавување (маски за разубавување), 

раствори за дезинфекција на устата, 

сапуни, сапуни (деодорантни сапуни), 

сапуни за бричење, сапуни за 

дезинфекција, сапуни за освежување 

текстил, сапуни против потење, сапуни 

против потење на стапала, сончање 

(производи за сончање), спрејови за коса, 

спрејови за освежување на здивот, 

средства за белење при перење алишта, 

средства за остранување на бигор што се 

користат во домаќинството, средства за 

чистење на забите, средства за чистење 
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флеки, средства против потење (тоалетни 

производи), стапчиња обложени со памук 

за козметичка употреба, тоалетна вода, 

тоалетни производи, шампони, штирак за 

алишта  

кл. 29  грав (конзервиран), грашок 

(конзервиран),доматен сос за готвење, 

доматно пире, замрзнато овошје, зеленчук 

(сушен), јогурт, каши (овошни),кефир, 

кикирики (путер од кикирики), колбаси, 

компири (снегулки од компири), компири 

(чипс од компири),корнишони, крем (шлаг 

крем), маргарин, мармалад, масла за 

јадење, маслинки (конзервирани), 

маслиново масло за исхрана, масло од 

сончоглед за исхрана, месо во козерви, 

млеко, млеко од соја (замена за млеко), 

млечни пијалаци во кои преовладува 

млеко, овошје (кандирано), павлака 

(млечни производи), печурки 

(конзервирани), производи за исхрана 

направени од риба, производи од млеко, 

путер, риба (филети од риба), риби во 

конзерви, салати од зеленчук, сардини, 

свинско месо, сирење, сланина, снегулки 

од компир, сокови од заленчук за готвење, 

состојки за правење супа од зеленчук, 

суво грозје, супа (состојкиза правење 

супа), супи, супи (концетрати за супи), 

сутутка, туна, туршија, урда, урми, филети 

од риба, харинги, чипс од компири, 

џемови, џигер, шлаг крем, шунка  

кл. 30  алва, бибер, бикорбонат на сода за 

готвење(сода бикарбона), бисквити, 

бисквити петит-бер, бонбони, брашно за 

исхрана, ванила, варена пченка, вафли, 

гриз, двопек, додатоци на јадења, доматен 

сос, ѓумбер, желеа (овошни желеа)- 

слаткарски производи, замрзнат јогурт 

(вид сладолед), засладувачи, зачини, 

какао, какао (пијалаци што се на основа на 

какао), карамели(бонбони), каранфилче 

(мирудија), кари (мирудија), кафе, квасец, 

квасец за тесто, кечап (сос), колач, колач 

(арома за колач), колач (прашок за колач), 

колач (тесто за колач), колач (украс за 

колач) што се за јадење, колачиња, крем 

пудинг, кристализиран шеќер за исхрана, 

леб, лебни трошки (презла) леден чај, 

мајонез, макарони, мали кифли (печива), 

мед, мусли, мушкатов орев, овесни 

снегулки, овесно брашно, ориз, оцет, 

палачинки, панцероти, пепперминт 

бонбони, пијалаци од какао од млеко, 

пијалаци од кафе со млеко, пијалаци што 

се на основа на какао, пијалаци што се на 

основа на кафе, пијалаци што се на 

основа на чај, пијалаци што се на основа 

на чоколадо, пипер (мирудии), пити, пити 

со јајца, сирење и сланина, пити со месо, 

пици, пралини, прашок за колач, прашок за 

печење, прашоци за сладоледи, преливи 

за слатки, производи од какао, производи 

од тесто, пудинзи, пуканки, пченично 

брашно, пченкарни снегулки, пченкарно 

брашно, равиоли, резанки од тесто, салати 

(преливи за салати), сенф, сладолед, 

сладолед (прашок за сладолед), 

слаткарски производи, слатки, снегулки 

(овесни снегулки), снегулки (пченкарни 

снегулки), соја-сос, сол за готвење, сосови 

(додатоци на храна), состојки за 

згуснување при готвење, тестенини, 

тестенини за ихрана, тесто за колач, 

торти, тортиљи, фиде (тестенини), цимет 

(мирудија), чаеви (немедицински), чај, чај 

(ладен чај), чај (пијалаци што се на основа 

на чај), чајни колачиња, чипс (производи 

од житарици), чоколадни пијалаци со 

млеко, чоколадо, чоколадо (пијалаци што 

се на основа на чоколадо), шафран 

(мирудии), шеќер, шпагети  

кл. 31  грав (свеж), грозје (свежо), зелена 

салата, зеленчук свеж, јаткасто овошје, 

компири свежи, краставички, кромид (свеж 

зеленчук), лимони, овошје (свежо), 
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печурки(свежи),портокали, 

праз,сусам,тиквички, цитруси  

кл. 32  безалкохолни 

пијалоци,вода(минерална вода), води за 

пиење (пијалоци), газирана вода, 

минерална вода, овошни пијалаци 

(безалкохолни пијалоци), овошни сирупи, 

овошни сокови, пиво, пијалаци 

(безалкохолни пијалоци), сирупи (овошни 

сирупи-безакохолни), сок од јаболка 

(безалкохолен), сокови (овошни сокови)  

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво), 

вино, виски, водка, ликери, пијалаци 

(алкохолни освен пиво), ракија, рум, џин  

кл. 34  запалки за пушачи, кутивчиња со 

кибрит,цигари, шкорки (кибрит)  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо  

 

(210) TM  2016/42 (220) 18/01/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) LRC Products Limited 

103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, GB 

(740) Адвокатско друштво Јоанидис  

ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 

LADDER LOCK 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 10  компресивни чорапи/трикотажа; 

градирани компресивни чорапи/трикотажа: 

медицински продажни чорапи/трикотажа: 

компресивни чорапи: компресивни 

хулахопки; ортопедски и терапевтски 

трикотажи/чорапи; трикотажа/чорапи за 

медицинска, хируршка и/или 

профилактички цели; медицински и 

хируршки чорапи  

кл. 25  трикотаж; хулахопки; чорапи; 

чорапи  

 

(210) TM  2016/45 (220) 18/01/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) LRC Products Limited 

103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, GB 

(740) Адвокатско друштво Јоанидис  

ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 

SCHOLL LIGHT LEGS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 10  компресивни чорапи/трикотажа; 

градирани компресивни чорапи/трикотажа: 

медицински продажни чорапи/трикотажа: 

компресивни чорапи: компресивни 

хулахопки; ортопедски и терапевтски 

трикотажи/чорапи; трикотажа/чорапи за 

медицинска, хируршка и/или 

профилактички цели; медицински и 

хируршки чорапи  

кл. 25  облека; обувки; трикотажа; 

хулахопки; чорапи; чорапи  

 

(210) TM  2016/48 (220) 20/01/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Јаневски Дарко 

ул. Владимир Каваев 8а, 1000, Скопје, 

MK 

(540)  

 
(591) сина, темносина 

(531) 26.15.25;27.05.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водеењ на 

работењето  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

стражување и планирањето поврзано со 

нив; индустриски анализи и и стражувачки 

услуги; изработка и развој на 
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компјутрерски хардвер и софтвер; 

индустриски  

кл. 45  лични и социјални услуги што ги 

обезбедуваат трети лица за задоволување 

на потребите на поединците  

 

(210) TM  2016/90 (220) 28/01/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) BELUPO lijekovi i kozmetika d.d 

Ulica Danica 5, 48 000, Koprivnica, HR 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

NUTRIPRO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  диететски супстанции прилагодени 

за медицинска употреба, диететски 

додатоци во исхраната на луѓето, храна за 

посебна медицинска употреба  

 

(210) TM  2016/96 (220) 29/01/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за трговија и услуги 

ЕРЕДА ГРОУП ДООЕЛ Скопје 

ул. 191 бр. 9/лок.5, Скопје, MK 

(740) МЕНС ЛЕГИС ДООЕЛ  

Бул. Св.Климент Охридски  бр. 54-3/2, 

1000 Скопје 

(540)  

 
(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  научни, наутички, геодетски, 

фотографски, кинематографски и оптички 

апарати и инструменти, како и апарати и 

инструменти за мерење тежина, мерење, 

сигнализирање, 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; автоматски машини и 

механизми за апаратите што се 

активираат со жетони; регистарски каси, 

машини за сметање, опрема за обработка 

на податоци и компјутери, апарати за 

гаснење пожар  

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. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

 

(210) TM  2016/105 (220) 01/02/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за услуги ПОКЕРФЕЈС 

ДООЕЛ Скопје 

ул. Васил Главинов бр. 7 Б/1 , MK 

(740) МАРТА ПОПОВСКА, АДВОКАТ  

ул. Црвена Вода бр.7/4, Скопје, 1000 

(540)  

 
(591) црна, црвена, бела 

(531) 27.05.09;27.05.11;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 41  забава; казина [коцкање] 

(обезбедување опрема во казина), 

коцкање [играње за пари]  

 

(210) TM  2016/121 (220) 03/02/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги ИННАЦО МАК ДОО 

Ново Лагово Прилеп 

Населено место бз уличен систем бр. 1, 

Ново Лагово, Прилеп, MK 

(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат  

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) плава, бела, портокалова 

(531) 26.02.08;27.05.15 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 10  перници (приспивни перници) за 

инсомнија; перници со воздух за 

медицинска употреба; перници за 

медицинска употреба; воздушни душеци 

за медицинска употреба  

кл. 20  кревети, постелнина, душеци и 

перници  

кл. 40  обработка на текстил, волна, кожа и 

платно; обработка на материјали 

(информации за обработка на материјали)  

 

(210) TM  2016/122 (220) 03/02/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги ИННАЦО МАК ДОО 

Ново Лагово Прилеп 

Населено место бз уличен систем бр. 1, 

Ново Лагово, Прилеп, MK 

(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат  

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

 

I N N A C O 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 10  перници (приспивни перници) за 

инсомнија; перници со воздух за 

медицинска употреба; перници за 

медицинска употреба; воздушни душеци 

за медицинска употреба  

кл. 20  кревети, постелнина, душеци и 

перници  

кл. 40  обработка на текстил, волна, кожа и 

платно; обработка на материјали 

(информации за обработка на материјали)  

 

(210) TM  2016/123 (220) 03/02/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги ИННАЦО МАК ДОО 

Ново Лагово Прилеп 

Населено место бз уличен систем бр. 1, 

Ново Лагово, Прилеп, MK 

(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат  

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) плава, бела 

(531) 26.11.01;26.13.01;27.05.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 10  перници (приспивни перници) за 

инсомнија; перници со воздух за 

медицинска употреба; перници за 

медицинска употреба; воздушни душеци 

за медицинска употреба  

 

(210) TM  2016/124 (220) 03/02/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги ИННАЦО МАК ДОО 

Ново Лагово Прилеп 
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Населено место бз уличен систем бр. 1, 

Ново Лагово, Прилеп, MK 

(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат  

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

 

R E S T I N E 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 10  перници (приспивни перници) за 

инсомнија; перници со воздух за 

медицинска употреба; перници за 

медицинска употреба; воздушни душеци 

за медицинска употреба  

 

(210) TM  2016/129 (220) 05/02/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД  Скопје 

бул. “Александар Македонски“ бр. 12, 

1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(531) 05.05.22;25.01.19;27.05.09 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  додатоци во исхраната, билни капки 

кои помагаат за подобра циркулација  

 

(210) TM  2016/137 (220) 09/02/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за транспорт, шпедиција, 

промет и услуги УНИ-ТРАНСПОРТ 

ДООЕЛ Скопје 

ул.Качанички пат / Индустриска бб, 

Бутел, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) златна 

(531) 27.05.13 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч; месни 

преработки; конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук; 

желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и 

млечни производи; масла и масти за 

јадење  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, 

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и 

производи од жито, леб, производи од 

тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; 

квасец, прашок за печење; сол, сенф; 

оцет, сосови (како мирудии); муридии; 

мраз  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање 

патувања  

 

(210) TM  2016/138 (220) 09/02/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Производно, трговско услужно, 

посредничко и консигнациско друштво  

Елизабет, ФАРМА-ВЕТ увоз-извоз 

ДООЕЛ Битола 

ул. Борка Талев-Модерното бр. 11, 7000, 

Битола, MK 

(540)  

 
(531) 27.05.01;27.05.02 
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(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  парфимерија, козметички производи  

кл. 8  жилети  

кл. 16  хартија, печатени работи, 

канцелариски материјали, канцелариски 

прибор  

кл. 34  производи за пушачите, кибрити  

 

(210) TM  2016/145 (220) 11/02/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Приватно Средно Училиште ЈАХЈА 

КЕМАЛ Скопје 

ул. Лондонска бб, 1000, Скопје, MK 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ  

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сина боја, црвена и бела 

(531) 27.05.17;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  печатени работи, книги, брожури, 

каталози, проспекти, материјали за обука 

и настава (освен апарати)  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 41  образовни услуги; подготвување 

настава; забава; спортски и културни 

активности  

 

(210) TM  2016/157 (220) 16/02/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво АНМ ЕНТЕРПРИСЕ 

ГРОУП ДООЕЛ увоз-извоз Тетово 

ул. Полог бр. 2, 1200, Тетово, MK 

(540)  

 

(531) 27.01.01;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски 

работи  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 41  образовни услуги, подготвување на 

наставата, забава, спортски и културни 

активности  

 

(210) TM  2016/160 (220) 18/02/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) АЛАТИ ТРЕЈД ДООЕЛ 

ул. Борис Бојаџиски бр. 12, 1060, Скопје, 

MK 

(540)  

 

 

(591) црна, бела, сина, сива 

(531) 14.07.09;26.01.16 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  метални градежни материјали, 

метални преносни конструкции, жици и 

кабли од обичен метал кои не се 

електрични, железарија, мали предмети 

од железо, производи од метал, кои не се 

опфатени со другите класи  

кл. 7  машини и машински алати, мотори и 

погонски машини, машински спојници и 

трансмисиски елементи  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало: рачен и електричен алат, наменски 

делови  



 

 

Т р г о в с к и  м а р к и    149 | С т р а н а  
 

31 Декември 2016 Гласник Бр. 6/2016  

 

(210) TM  2016/162 (220) 18/02/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Инфинитум ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје 

ул. Цицо Поповиќ 2/1-5, 1000, Скопје, MK 

(740) Слободан Покупец  

ул. Божидар Аџија 14-1/2, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, бела 

(531) 25.01.19;26.11.03;26.15.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски оперативни програми, 

снимени;  

софтвер (компјутерски софтвер), снимен; 

компјутерски софтвер, снимен; 

апликации за компјутерски софтвери, што 

можат да се преземат; 

програми (компјутерски програми) 

[софтвер штоможе да се симнува од 

интернет]; 

компјутерски програми [софтвер што може 

да се симнува од интернет]  

кл. 35  аутсорсинг услуги [поддршка на 

бизниси]; 

издавање лиценци за стоки и услуги за 

други лица (комерцијална администрација 

за издавање лиценци за стоки и услуги за 

други лица); 

компјутерски бази на податоци 

(систематизација на информации во 

компјутерски бази на податоци); 

компјутерски бази на податоци (собирање 

информации во компјутерски бази на 

податоци); 

компјутерско рекпамирање преку 

интернет; 

систематизација на информации во 

компјутерски бази на податоци; 

собирање информации во компјутерските 

бази на податоци  

кл. 37  компјутерски хардвер 

(инсталирање, одржување и поправање на 

компјутерски хардвер)  

кл. 38  компјутерски терминали 

(комуникација со помош на компјутерски 

терминали); 

комуникација со помош на компјутерски 

терминали  

кл. 41  образовни услуги; 

обука (практична обука) [демонстрирање]; 

практична обука [демонстрирање]  

кл. 42  анализа на компјутерски системи; 

давање информации за компјутерски 

технологии и програмирање преку 

интернет страници; 

дизајн (графички дизајн); 

електронско зачувување податоци; 

изнајмување компјутерски програми; 

изработка на компјутерски програми; 

инсталирање компјутерски програми; 

истражување и развој за други; 

компјутерски програми (изнајмување 

компјутерски програми); 

компјутерски програми (изработка на 

компјутерски програми); 

компјутерски програми (инсталирање 

компјутерски програми); 

компјутерски програми (одржување 

компјутерски програми); 

компјутерски програми (советување за 

компјутерски програми); 

компјутерски програми (умножување 

компјутерски програми); 

компјутерски системи (програмирање 

компјутерски системи); 
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компјутерски хардвер (советување на 

полето на компјутерски хардвер); 

компјутерско програмирање; 

комјутерски бази на податоци (обновување 

комјутерски бази на податоци); 

креирање и одржување веб [интернет] 

страници за други; 

обновување комјутерски бази на податоци; 

обработка во облак [Cloud computing]; 

одржување компјутерски програми; 

одржување (креирање и одржување) веб 

[интернет] страници за други; 

осовременување на компјутерските 

програми; 

програми (осовременување на 

компјутерските програми); 

програмирање компјутерски системи; 

размена на компјутерски програми и 

податоци [конверзија која не е физичка]; 

следење компјутерски системи со 

далечински пристап; 

советодавни услуги од областа на 

компјутерската технологија; 

советување во врска со информатичка 

технологија; 

советување за компјутерски програми; 

советување за правење веб-страници; 

советување на полето на компјутерски 

хардвер; 

софтвер како услуга [SaaS]; 

умножување компјутерски програми  

 

(210) TM  2016/163 (220) 19/02/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за трговија 

градежништво инвестиции и услуги 

АЛАНСЕР 2000 КОМПАНИ ДОО Скопје 

ул. Спиро Црне бр. 35/1, 1000, Скопје, 

Гази Баба, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ  

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

MAA HANA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  минерална вода, газирана вода, 

сокови, безалкохолни пијалаци, средства 

за правење пијалаци, коктели 

безалкохолни, пенливи пијалаци, овошни 

екстракти, овошни пијалаци, овошни 

сокови, овошни сирупи безалкохолни, 

лимонади, сода вода  

 

(210) TM  2016/164 (220) 19/02/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за трговија 

градежништво инвестиции и услуги 

АЛАНСЕР 2000 КОМПАНИ ДОО Скопје 

ул. Спиро Црне бр. 35/1, 1000, Скопје, 

Гази Баба, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ  

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

VINTA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  минерална вода, газирана вода, 

сокови, безалкохолни пијалаци, средства 

за правење пијалаци, коктели 

безалкохолни, пенливи пијалаци, овошни 

екстракти, овошни пијалаци, овошни 

сокови, овошни сирупи безалкохолни, 

лимонади, сода вода  

 

(210) TM  2016/165 (220) 19/02/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за трговија 

градежништво инвестиции и услуги 

АЛАНСЕР 2000 КОМПАНИ ДОО Скопје 

ул. Спиро Црне бр. 35/1, 1000, Скопје, 

Гази Баба, MK 
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(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ  

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

TABARAK 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  минерална вода, газирана вода, 

сокови, безалкохолни пијалаци, средства 

за правење пијалаци, коктели 

безалкохолни, пенливи пијалаци, овошни 

екстракти, овошни пијалаци, овошни 

сокови, овошни сирупи безалкохолни, 

лимонади, сода вода  

 

(210) TM  2016/166 (220) 19/02/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за трговија 

градежништво инвестиции и услуги 

АЛАНСЕР 2000 КОМПАНИ ДОО Скопје 

ул. Спиро Црне бр. 35/1, 1000, Скопје, 

Гази Баба, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ  

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

MINA MOR 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  минерална вода, газирана вода, 

сокови, безалкохолни пијалаци, средства 

за правење пијалаци, коктели 

безалкохолни, пенливи пијалаци, овошни 

екстракти, овошни пијалаци, овошни 

сокови, овошни сирупи безалкохолни, 

лимонади, сода вода  

 

(210) TM  2016/167 (220) 19/02/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за трговија 

градежништво инвестиции и услуги 

АЛАНСЕР 2000 КОМПАНИ ДОО Скопје 

ул. Спиро Црне бр. 35/1, 1000, Скопје, 

Гази Баба, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ  

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

BUSHRA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  минерална вода, газирана вода, 

сокови, безалкохолни пијалаци, средства 

за правење пијалаци, коктели 

безалкохолни, пенливи пијалаци, овошни 

екстракти, овошни пијалаци, овошни 

сокови, овошни сирупи безалкохолни, 

лимонади, сода вода  

 

(210) TM  2016/168 (220) 19/02/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за трговија 

градежништво инвестиции и услуги 

АЛАНСЕР 2000 КОМПАНИ ДОО Скопје 

ул. Спиро Црне бр. 35/1, 1000, Скопје, 

Гази Баба, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ  

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

MON AMOUR 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  минерална вода, газирана вода, 

сокови, безалкохолни пијалаци, средства 

за правење пијалаци, коктели 

безалкохолни, пенливи пијалаци, овошни 

екстракти, овошни пијалаци, овошни 
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сокови, овошни сирупи безалкохолни, 

лимонади, сода вода  

 

(210) TM  2016/169 (220) 19/02/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за трговија 

градежништво инвестиции и услуги 

АЛАНСЕР 2000 КОМПАНИ ДОО Скопје 

ул. Спиро Црне бр. 35/1, 1000, Скопје, 

Гази Баба, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ  

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

GERMINA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  минерална вода, газирана вода, 

сокови, безалкохолни пијалаци, средства 

за правење пијалаци, коктели 

безалкохолни, пенливи пијалаци, овошни 

екстракти, овошни пијалаци, овошни 

сокови, овошни сирупи безалкохолни, 

лимонади, сода вода  

 

(210) TM  2016/176 (220) 22/02/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) HINO JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as Hino Motors, LTD.), a 

Japanese Corporation 

1-1, Hinodai 3-Chome, Hino-Shi, , Tokyo, 

JP 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ    

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

(540)  

 

 

(531) 26.13.25 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  течност против замрзнување; флуид 

за кочници; флуод за серво волан 

(управувач); долготрајно разладно 

средство (LLC - LONG LIFE COOLANT)  

кл. 4  моторни масла; масло за менувач 

(преносен систем); масти за автомобили  

 

(210) TM  2016/177 (220) 22/02/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) HINO JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as Hino Motors, LTD.), a 

Japanese Corporation 

1-1, Hinodai 3-Chome, Hino-Shi, , Tokyo, 

JP 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ    

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

(540)  

 
(531) 27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  течност против замрзнување; флуид 

за кочници; флуод за серво волан 

(управувач); долготрајно разладно 

средство (LLC - LONG LIFE COOLANT)  

кл. 4  моторни масла; масло за менувач 

(преносен систем); масти за автомобили  

 

(210) TM  2016/180 (220) 23/02/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Капитал Медиа Гроуп ДОО Скопје 

бул. „ВМРО“ бр. 7, зграда 1, влез 1, стан 

бр. 31, 1000, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  
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(531) 24.17.25;25.01.19;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  весници, хартија, картон и 

производите од нив кои не се опфатени со 

другите класи, печатени работи, 

печатарски букви, печатени изданија, 

публикации, списание  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски 

работи, изнајмување рекламен простор, 

објавување рекламни текстови, 

објавување на јавни текстови, обработка 

на текстови, огласување /рекламирање/, 

пропагандни дејности, распределба 

/дистрибуција/ на примероци, 

рекламирање по пат на радио, 

рекламирање по пат на телевизија, он-лајн 

рекламирање преку компјутерска мрежа  

кл. 41  објавување текстови /текстови што 

не се рекламни/ пишување текстови 

/текстови што не се рекламни/, он-лајн 

објава на списанија (електронски 

публикации на весници), издавање книги, 

објавување електронски книги и списанија 

преку компјутерски мрежи  

 

(210) TM  2016/183 (220) 23/02/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за трговија на 

градежништво инвестиции и услуги 

АЛНАСЕР 2000 КОМПАНИ ДОО Скопје 

ул. Спиро Црне бр. 35/1, 1000, Скопје, 

Гази Баба, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ  

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) темно кафена, светло кафена, 

златна, сина бела 

(531) 01.15.21;25.01.19;26.13.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32   сокови, безалкохолни пијалаци, 

средства за правење пијалаци, коктели 

безалкохолни, пенливи пијалаци,  овошни 

пијалаци, овошни сокови, овошни сирупи 

безалкохолни.  

 

(210) TM  2016/185 (220) 23/02/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за трговија и услуги 

КОДВЕЛ АНЛИМИТЕД ДОО Скопје 

ул. Диме Аницин бр. 9/1-3 кат 2, Скопје, 

MK 

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ИНТЕР 

ПАРТЕС СКОПЈЕ  

Бул. Крсте Мисирков бр.11 ДТЦ Мавровка 

лам. Ц 2/4, 1000, Скопје 

(540)  

 

 

(531) 26.11.11;26.15.01;26.15.09 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 



 

 

154 | С т р а н а   Т р г о в с к и  м а р к и  
 

31 Декември 2016 Гласник Бр. 6/2016  

кл. 42  проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

 

(210) TM  2016/186 (220) 23/02/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за трговија и услуги 

КОДВЕЛ АНЛИМИТЕД ДОО Скопје 

ул. Диме Аницин бр. 9/1-3 кат 2, Скопје, 

MK 

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ИНТЕР 

ПАРТЕС СКОПЈЕ  

Бул. Крсте Мисирков бр.11 ДТЦ Мавровка 

лам. Ц 2/4, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сина и зелена 

(531) 26.11.13;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 42  проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

 

(210) TM  2016/187 (220) 23/02/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за трговија и услуги 

КОДВЕЛ АНЛИМИТЕД ДОО Скопје 

ул. Диме Аницин бр. 9/1-3 кат 2, Скопје, 

MK 

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ИНТЕР 

ПАРТЕС СКОПЈЕ  

Бул. Крсте Мисирков бр.11 ДТЦ Мавровка 

лам. Ц 2/4, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сина и зелена 

(531) 26.11.13;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 42  проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

 

(210) TM  2016/188 (220) 23/02/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за трговија и услуги 

КОДВЕЛ АНЛИМИТЕД ДОО Скопје 

ул. Диме Аницин бр. 9/1-3 кат 2, Скопје, 

MK 

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ИНТЕР 

ПАРТЕС СКОПЈЕ  

Бул. Крсте Мисирков бр.11 ДТЦ Мавровка 

лам. Ц 2/4, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сина и зелена 

(531) 26.11.13 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 42  проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

 

(210) TM  2016/189 (220) 23/02/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за трговија и услуги 

КОДВЕЛ АНЛИМИТЕД ДОО Скопје 

ул. Диме Аницин бр. 9/1-3 кат 2, Скопје, 

MK 

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ИНТЕР 

ПАРТЕС СКОПЈЕ  

Бул. Крсте Мисирков бр.11 ДТЦ Мавровка 

лам. Ц 2/4, 1000, Скопје 

(540)  
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(531) 26.15.01;26.15.09;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 42  проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

 

(210) TM  2016/190 (220) 23/02/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за трговија и услуги 

КОДВЕЛ АНЛИМИТЕД ДОО Скопје 

ул. Диме Аницин бр. 9/1-3 кат 2, Скопје, 

MK 

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ИНТЕР 

ПАРТЕС СКОПЈЕ  

Бул. Крсте Мисирков бр.11 ДТЦ Мавровка 

лам. Ц 2/4, 1000, Скопје 

(540)  

 
(531) 26.15.01;26.15.09;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 42  проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

 

(210) TM  2016/193 (220) 23/02/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Ранко Јосифоски 

ул. Едвард Кардељ 482, Струга, MK 

(540)  

 
(591) црна, жолта, бела, сива, розева, 

портокалова, црвена 

(531) 03.13.24;25.01.05;25.01.09 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  мед  

 

(210) TM  2016/194 (220) 23/02/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Ранко Јосифоски 

ул. Едвард Кардељ 482, Струга, MK 

(540)  

 
(591) црна, жолта, бела, сива, розева, 

портокалова, црвена 

(531) 03.13.24;25.01.05;25.01.09 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  мед  

 

(210) TM  2016/196 (220) 24/02/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво АНЕМ ЕНТЕРПРИЦЕ 

ГРОУП увоз-извоз Тетово 

ул. Полог бр. 2, 1200, Тетово, MK 

(540)  

 
(591) црвена, зелена и сина 

(531) 26.04.18;27.05.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски 

работи  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 41  образовни услуги, подготвување на 

наставата, забава, спортски и културни 

активности  

 

(210) TM  2016/197 (220) 24/02/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво АНЕМ ЕНТЕРПРИЦЕ 

ГРОУП увоз-извоз Тетово 

ул. Полог бр. 2, 1200, Тетово, MK 

(540)  

 
(591) црвена, зелена, сина, жолта и црна 

(531) 26.11.12;27.05.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски 

работи  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 41  образовни услуги, подготвување на 

наставата, забава, спортски и културни 

активности  

 

(210) TM  2016/207 (220) 25/02/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) ОКЕАН - КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје 

Качанички пат 158, 1000, Скопје, MK 

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ  

бул. Партизански одреди, бр.103/26, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) сина, бела 

(531) 25.01.19;26.13.25;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  тоалетна хартија, шамичиња од 

хартија и целулоза, салфети од хартија за 

маса, бебешки  пелини, бебшки 

шамичиња, хартија  

 

(210) TM  2016/208 (220) 25/02/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) БИО-КОМЕРЦ ДООЕЛ Струмица 

ул. Глигор Новаков бр. 41, 2400, 

Струмица, MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, зелена, бела 

(531) 25.01.19;26.01.18;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, чај, какао и замена за кафе; 

ориз, тапиока и саго; брашно и производи 

од жита, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец, 

прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови 

(како мирудии); мирудии; мраз  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци; привремено сместување  
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(210) TM  2016/212 (220) 29/02/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) „Стерлинг Интернационал“ ДООЕЛ 

Скопје 

ул. Лазар Поп Трајков 26/2/6 Гази Баба, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(531) 26.04.17;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 24  текстил и текстилни производи  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со облека, обувки, капи, текстил и 

текстилни производи  

 

(210) TM  2016/213 (220) 29/02/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) „Стерлинг Интернационал“ ДООЕЛ 

Скопје 

ул. Лазар Поп Трајков 26/2/6 Гази Баба, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црна, црвена, бела 

(531) 26.04.17;27.05.21;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 24  текстил и текстилни производи  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со облека, обувки, капи, текстил и 

текстилни производи  

 

(210) TM  2016/225 (220) 01/03/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Стојчевски Томислав 

ул. Народни херои бр. 21, Битола, MK 

(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат  

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  десертни барови врз база на 

житарици и овошје, подготовки од 

житарици  

 

(210) TM  2016/226 (220) 02/03/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Акционерско друштво за 

производство и промет на алкохолни и 

безалкохолни пијалоци ГРОЗД 

Струмица 

Стадион б.б., 2400, Струмица, MK 

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје  

Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) бела, црвена, сина, зелена, црна 

(531) 06.01.02;25.01.19;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  минерална вода, природна не 

газирана вода, сода вода  

 

(210) TM  2016/239 (220) 07/03/2016 

(442) 31/12/2016 
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(731) Друштво за трговија на 

градежништво инвестиции и услуги 

АЛНАСЕР 2000 КОМПАНИ ДОО Скопје 

ул. Спиро Црне бр. 35/1, 1000, Скопје, 

Гази Баба, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ  

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, темно сина, сива, кафена, 

бела 

(531) 06.01.02;25.01.19;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  минерална вода, газирна вода, 

сокови, безалкохолни пијалаци, средства 

за правење пијалаци, коктели 

безалкохолни, пенливи пијалаци, овошни 

екстракти, овошни пијалаци, овошни 

сокови, овошни сирупи безалкохолни, 

лимонади, сода вода  

 

(210) TM  2016/268 (220) 14/03/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за производство на 

индустриски гасови ТГС ТЕХНИЧКИ 

ГАСОВИ АД Скопје 

ул. Ацо Шопов бр. 80, Скопје, MK 

(540)  

 

ДОНОПА 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи  

 

(210) TM  2016/269 (220) 14/03/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за производство на 

индустриски гасови ТГС ТЕХНИЧКИ 

ГАСОВИ АД Скопје 

ул. Ацо Шопов бр. 80, Скопје, MK 

(540)  

 

НЕОФИР 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи  

 

(210) TM  2016/284 (220) 16/03/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Стојков Душко 

Колешино 76, Општина Ново Село, 2400, 

Струмица, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 
(591) црвена, бела, црна, портокалова, 

кафена, зелена, тиркизна 

(531) 05.07.14;25.01.19;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

 

(210) TM  2016/285 (220) 16/03/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Стојков Душко 
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Колешино 76, Општина Ново Село, 2400, 

Струмица, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 
(591) црвена, бела 

(531) 25.01.19;26.13.25;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  брашно и производи од жито, торти 

и колачи, слатки, суви колачи, баклава, 

тулумби, алва, бадем, кондиторски 

производи; бисквити, брашно за храна, 

ванила (арома); желеа (овошни желеа) 

(изработени кондиторски производи), 

крекери, кристализиран шеќер за храна, 

марципан, производи од мелено брашно; 

ориз (колачи од ориз), палачинки, 

чоколадо, какао, ролни, пролетни ролни, 

готови кондиторски производи, слатки од 

кикиритки, бонбони; слатки бадеми, тесто 

за колачиња, торти, фондан, шербет, 

шеќер  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

 

(210) TM  2016/286 (220) 17/03/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги ВЕСА-КОМПАНИ 

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

ул. Антон Попов бб, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црвена и зелена 

(531) 05.03.11;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  минерална и сода-вода и други 

безалкохолни пијалаци; пијалаци од 

овошје и овошни сокови; сирупи и други 

препарати за производство на пијалаци  

 

(210) TM  2016/291 (220) 18/03/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Дулови Лирим 

ул. Хо Ши Мин бр. 435 Б, Скопје, MK 

(540)  

 

21 Plus 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  весници, печатени изданија  

кл. 35  објавување реклами, тексови, 

огласување (рекламирање), обработка на 

текстови  

кл. 41  објавување текстови (кои не се 

реклами)  

 

(210) TM  2016/294 (220) 18/03/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Дулови Лирим 

ул. Хо Ши Мин бр. 435 Б, Скопје, MK 

(540)  

 

Gazeta 2+1 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 16  весници, печатени изданија  

кл. 35  објавување реклами, тексови, 

огласување (рекламирање), обработка на 

текстови  

кл. 41  објавување текстови (кои не се 

реклами)  

 

(210) TM  2016/295 (220) 18/03/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Дулови Лирим 

ул. Хо Ши Мин бр. 435 Б, Скопје, MK 

(540)  

 

Plus 21 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  весници, печатени изданија  

кл. 35  објавување реклами, тексови, 

огласување (рекламирање), обработка на 

текстови  

кл. 41  објавување текстови (кои не се 

реклами)  

 

(210) TM  2016/296 (220) 18/03/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Дулови Лирим 

ул. Хо Ши Мин бр. 435 Б, Скопје, MK 

(540)  

 

Gazeta 21 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  весници, печатени изданија  

кл. 35  објавување реклами, тексови, 

огласување (рекламирање), обработка на 

текстови  

кл. 41  објавување текстови (кои не се 

реклами)  

 

(210) TM  2016/299 (220) 21/03/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Novartis AG 

4002 BASEL, CH 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

DETROSTOP 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за човечка 

употреба  

 

(210) TM  2016/303 (220) 23/03/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) GR. SARANTIS S.A. INDUSTRIAL 

AND COMMERCIAL COMPANY OF 

COSMETICS, GARMENTS, HOUSE AND 

PHARMACEUTICAL ARTICLES 

26 Str., Amarousion Halandriou - Marousi , 

GR 

(740) ФАНИ МИХАЈЛОВСКА, АДВОКАТ  

ул. Лермонтова бр.3/3, 1000, Скопје 

(540)  

 

BIOTEN ELMIPLANT 

HYALURONIC 3D 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  козметички производи, сапуни, 

парфимерија, есенцијални масла, лосиони 

за коса  

 

(210) TM  2016/304 (220) 23/03/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги ЛАМАС ДОО експорт-

импорт Скопје 

ул.Кеј 13-ти Ноември бр. ГТЦ кат 1-секц. 

4 ДП/28 лок. 82, Скопје, MK 
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(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат  

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) црна, бела 

(531) 26.01.15;26.04.22;27.05.22 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека; фустани; здолниште; 

костуми; кошули; палта; фустани со 

трегери; панталони; јакни; готова облека 

(конфекциска облека)  

кл. 43  дизајнирање на облека  

кл. 45  изнајмување на вечерни фустани; 

изнајмувае облека  

 

(210) TM  2016/305 (220) 23/03/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги ЛАМАС ДОО експорт-

импорт Скопје 

ул.Кеј 13-ти Ноември бр. ГТЦ кат 1-секц. 

4 ДП/28 лок. 82, Скопје, MK 

(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат  

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

 

L A M A S 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека; фустани; здолниште; 

костуми; кошули; палта; фустани со 

трегери; панталони; јакни; готова облека 

(конфекциска облека)  

кл. 43  дизајнирање на облека  

кл. 45  изнајмување на вечерни фустани; 

изнајмувае облека  

 

(210) TM  2016/356 (220) 01/04/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Артан Скендери 

ул. Охридска бр. 18, Тетово, MK 

(740) Ибраим Бајрами, адвокат  

ул. Илинденска бб, ГТЦ, кат 2, 

дел.прос.бр. 30, 1200, Тетово 

(540)  

 
(591) црвена 

(531) 27.05.02;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски 

работи  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 41  образовни услуги, подготвување на 

наставата, забава, спортски и културни 

активности  

 

(210) TM  2016/358 (220) 01/04/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Артан Скендери 

ул. Охридска бр. 18, Тетово, MK 

(740) Ибраим Бајрами, адвокат  

ул. Илинденска бб, ГТЦ, кат 2, 

дел.прос.бр. 30, 1200, Тетово 

(540)  

 
(591) жолта, зелена, сина, црвена, црна 

(531) 25.07.22;26.11.13;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски 

работи  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 41  образовни услуги, подготвување на 

наставата, забава, спортски и културни 

активности  

 

(210) TM  2016/361 (220) 04/04/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vrsac 

Beogradski put bb,, 26300, Vrsac, RS 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

DATUST 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2016/362 (220) 04/04/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vrsac 

Beogradski put bb,, 26300, Vrsac, RS 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

OXYDON 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2016/363 (220) 04/04/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vrsac 

Beogradski put bb,, 26300, Vrsac, RS 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

CORNEP 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2016/364 (220) 04/04/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vrsac 

Beogradski put bb,, 26300, Vrsac, RS 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

VERTIGONA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2016/366 (220) 04/04/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vrsac 

Beogradski put bb,, 26300, Vrsac, RS 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  
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DUTALFA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2016/367 (220) 04/04/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vrsac 

Beogradski put bb,, 26300, Vrsac, RS 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

TASTER 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2016/368 (220) 05/04/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) JOBS.BG EOOD 

26 Raiko Aleksiev str., bl.3, entr.B, 1113, 

Sofia, BG 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

JOBS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги за вработување; 

вработување на персонал; консалтинг 

менаџмент за персонал; пишување на 

биографија за други; психолошко 

тестирање на персонал; услуги за давање 

информации во врска со работни места и 

можности за кариера; обезбедување на 

информации за вработување; 

рекламирање; услуги за рекламирање на 

агенцијата; организирање на изложби за 

комерцијални или рекламни цели; 

организирање на саеми за комерцијални 

или рекламни цели; изработка на 

рекламен материјал; пишување на јавни 

текстови; ажурирање на рекламен 

материјал; on-line рекламирање; 

објавување на јавни текстови; 

обезбедување на on-line пазар за купувачи 

и продавачи на стоки и услуги; 

изнајмување на рекламен простор; 

презентација на стоки на комуникациски 

медиуми, за малопродажба; промоција на 

продажба [за другите]; водење на 

програмата за лојалност на 

потрошувачите; административни работи 

поврзни со нарачки; веб индексирање за 

комерцијални или рекламни цели; 

оптимизација на пребарување за 

промоција на продажба; оптимизација на 

посетеноста на веб страната; 

систематизацијата на информации во 

компјутерските бази на податоци; 

компилација на информации во 

компјутерски бази на податоци; 

комјутеризиран менаџмент на досиеа; 

пребарување на податоци во компјутерски 

датотеки [за други]; ажурирање и 

одржување на податоци во компјутерски 

бази на податоци; обезбедување на 

бизнис информации преку веб-страна; 

обезбедување на комерцијални и деловни 

информации за контакт; услуги за 

застапување при давање на деловни 

информации; бизнис менаџмент и 

организација на консултантски услуги; 

управување со бизнисот за претприемачи; 

аутсорсинг - административно управување 

за компании; аутсорсинг услуги [бизнис 

помош]; комерцијална администрација на 

лиценцирање на стоки и услуги на други 

лица; маркетинг; маркетинг истражувања 
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на пазарот; бизнис информации  

кл. 38  пренос на пораки и слики; пренос 

на пораки и слики на компјутер; стриминг 

на податоци; обезбедување на 

телекомуникациски врски со глобалната 

компјутерска мрежа; обезбедување на 

пристап до бази на податоци; 

обезбедување на кориснички пристап до 

глобалната компјутерска мрежа; пренос на 

електронска пошта; видео услуги; огласна 

табла за електронски услуги 

[телекомуникациски услуги]; безжичено 

емитување; телевизиски пренос; 

обезбедување на онлајн форуми; услуги 

за новини  

кл. 41  образование; обезбедување на 

обука; забава; спортски и културни 

активности; обезбедување на он лајн 

електронски публикации [кои не се за 

превземање], он-лајн објавување на 

електронски книги и списанија; 

електронско десктоп издаваштво; 

објавување на текстови [освен рекламни 

текстови]; објавување на книги; 

организација на изложби за културни или 

образовни цели; организирање и 

спроведување на конференции; образовни 

информации; обезбедување на он лајн 

информации и новости во врска со 

образованието и вработувањето; 

преквалификација; организирање и 

спроведување на работилници [обука]; 

практична обука [демонстрација]; дописни 

курсеви; услуги за упатување; 

организирање и спроведување на 

семинари; подготовка и спроведување на 

едукативни лични форуми; организацијата 

на натпревари [образовани или забавни]; 

продукција на емисии; планирање на 

забави [забава]; презентација на настапи 

во живо; превод; услуги на известување за 

вести, услуги за преведување и 

толкување, фотографско известување; 

гимнастичка наставата; услуги на игра кои 

се обезбедуваат он лајн [од компјутерска 

мрежа]; организирање на спортски 

натпревари; обезбедување на објекти за 

спорт; обезбедување на објекти за 

рекреација; спроведување тури со водичи; 

услуги на спортски кампови; тренирање 

[тренинг]  

кл. 42  инженерство; анализа на 

компјутерски систем; мониторинг на 

компјутерски системи со далечински 

пристап; дизајн на компјутерски систем; 

изнајмување на компјутер; софтвер како 

услуга [ЅааЅ]; компјутерско програмирање; 

дизајн на компјутерски софтвер; клуд 

компјутинг; обезбедување на пребарувачи 

за интернет; креирање и одржување на 

веб-сајтови за другите; консултантски 

услуги за дизајн на веб страна; ажурирање 

на компјутерски софтвер; консултантски 

услуги за компјутерски софтвер; 

консултантски услуги за компјутерска 

технологија; консултантски услуги за 

информатичка технологија [ИТ]; 

хостирање на сервер; изнајмување на 

компјутерски софтвер; Хостинг компјутер 

страници [веб-страни]; сервер хостинг; 

Консултантски услуги за безбедност; 

Електронско чување на податоци; услуги 

за заштита од компјутерски вирус; 

обезбедување на информации за 

компјутерска технологија и програмирање 

преку веб страна; дизајн на внатрешен 

декор; графички дизајн; анализа на 

ракопис [графологија]; дигитализација на 

документи [скенирање]  

кл. 45  он лајн услуги на социјални мрежи; 

регистрација на домен имиња [правни 

услуги]; лиценцирање на компјутерски 

софтвер [правни услуги]; лиценцирање на 

интелектуална сопственост; следење на 

правата на интелектуална сопственост за 

правни советодавни цели; правна 
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администрација на дозволи; проверки на 

потекло на лица; консултантски услуги за 

безбедност; медијација; услуги за 

алтернативно решавање на спорови; 

правни истражувања; детективски услуги  

 

(210) TM  2016/369 (220) 05/04/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) JOBS.BG EOOD 

26 Raiko Aleksiev str., bl.3, entr.B, 1113, 

Sofia, BG 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 
(591) виолетова, жолта 

(531) 01.13.15;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги за вработување; 

вработување на персонал; консалтинг 

менаџмент за персонал; пишување на 

биографија за други; психолошко 

тестирање на персонал; услуги за давање 

информации во врска со работни места и 

можности за кариера; обезбедување на 

информации за вработување; 

рекламирање; услуги за рекламирање на 

агенцијата; организирање на изложби за 

комерцијални или рекламни цели; 

организирање на саеми за комерцијални 

или рекламни цели; изработка на 

рекламен материјал; пишување на јавни 

текстови; ажурирање на рекламен 

материјал; on-line рекламирање; 

објавување на јавни текстови; 

обезбедување на on-line пазар за купувачи 

и продавачи на стоки и услуги; 

изнајмување на рекламен простор; 

презентација на стоки на комуникациски 

медиуми, за малопродажба; промоција на 

продажба [за другите]; водење на 

програмата за лојалност на 

потрошувачите; административни работи 

поврзни со нарачки; веб индексирање за 

комерцијални или рекламни цели; 

оптимизација на пребарување за 

промоција на продажба; оптимизација на 

посетеноста на веб страната; 

систематизацијата на информации во 

компјутерските бази на податоци; 

компилација на информации во 

компјутерски бази на податоци; 

комјутеризиран менаџмент на досиеа; 

пребарување на податоци во компјутерски 

датотеки [за други]; ажурирање и 

одржување на податоци во компјутерски 

бази на податоци; обезбедување на 

бизнис информации преку веб-страна; 

обезбедување на комерцијални и деловни 

информации за контакт; услуги за 

застапување при давање на деловни 

информации; бизнис менаџмент и 

организација на консултантски услуги; 

управување со бизнисот за претприемачи; 

аутсорсинг - административно управување 

за компании; аутсорсинг услуги [бизнис 

помош]; комерцијална администрација на 

лиценцирање на стоки и услуги на други 

лица; маркетинг; маркетинг истражувања 

на пазарот; бизнис информации  

кл. 38  пренос на пораки и слики; пренос 

на пораки и слики на компјутер; стриминг 

на податоци; обезбедување на 

телекомуникациски врски со глобалната 

компјутерска мрежа; обезбедување на 

пристап до бази на податоци; 

обезбедување на кориснички пристап до 

глобалната компјутерска мрежа; пренос на 

електронска пошта; видео услуги; огласна 

табла за електронски услуги 
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[телекомуникациски услуги]; безжичено 

емитување; телевизиски пренос; 

обезбедување на онлајн форуми; услуги 

за новини  

кл. 41  образование; обезбедување на 

обука; забава; спортски и културни 

активности; обезбедување на он лајн 

електронски публикации [кои не се за 

превземање], он-лајн објавување на 

електронски книги и списанија; 

електронско десктоп издаваштво; 

објавување на текстови [освен рекламни 

текстови]; објавување на книги; 

организација на изложби за културни или 

образовни цели; организирање и 

спроведување на конференции; образовни 

информации; обезбедување на он лајн 

информации и новости во врска со 

образованието и вработувањето; 

преквалификација; организирање и 

спроведување на работилници [обука]; 

практична обука [демонстрација]; дописни 

курсеви; услуги за упатување; 

организирање и спроведување на 

семинари; подготовка и спроведување на 

едукативни лични форуми; организацијата 

на натпревари [образовани или забавни]; 

продукција на емисии; планирање на 

забави [забава]; презентација на настапи 

во живо; превод; услуги на известување за 

вести, услуги за преведување и 

толкување, фотографско известување; 

гимнастичка наставата; услуги на игра кои 

се обезбедуваат он лајн [од компјутерска 

мрежа]; организирање на спортски 

натпревари; обезбедување на објекти за 

спорт; обезбедување на објекти за 

рекреација; спроведување тури со водичи; 

услуги на спортски кампови; тренирање 

[тренинг]  

кл. 42  инженерство; анализа на 

компјутерски систем; мониторинг на 

компјутерски системи со далечински 

пристап; дизајн на компјутерски систем; 

изнајмување на компјутер; софтвер како 

услуга [ЅааЅ]; компјутерско програмирање; 

дизајн на компјутерски софтвер; клуд 

компјутинг; обезбедување на пребарувачи 

за интернет; креирање и одржување на 

веб-сајтови за другите; консултантски 

услуги за дизајн на веб страна; ажурирање 

на компјутерски софтвер; консултантски 

услуги за компјутерски софтвер; 

консултантски услуги за компјутерска 

технологија; консултантски услуги за 

информатичка технологија [ИТ]; 

хостирање на сервер; изнајмување на 

компјутерски софтвер; Хостинг компјутер 

страници [веб-страни]; сервер хостинг; 

Консултантски услуги за безбедност; 

Електронско чување на податоци; услуги 

за заштита од компјутерски вирус; 

обезбедување на информации за 

компјутерска технологија и програмирање 

преку веб страна; дизајн на внатрешен 

декор; графички дизајн; анализа на 

ракопис [графологија]; дигитализација на 

документи [скенирање]  

кл. 45  он лајн услуги на социјални мрежи; 

регистрација на домен имиња [правни 

услуги]; лиценцирање на компјутерски 

софтвер [правни услуги]; лиценцирање на 

интелектуална сопственост; следење на 

правата на интелектуална сопственост за 

правни советодавни цели; правна 

администрација на дозволи; проверки на 

потекло на лица; консултантски услуги за 

безбедност; медијација; услуги за 

алтернативно решавање на спорови; 

правни истражувања; детективски услуги  

 

(210) TM  2016/371 (220) 05/04/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) JOBS.BG EOOD 

26 Raiko Aleksiev str., bl.3, entr.B, 1113, 

Sofia, BG 
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(740) Адвокатско друштво Јоанидис  

ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) бела, жолта, темно и светло сина 

(531) 01.13.15;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  Агенциски услуги за вработување; 

Лично вработување; Консултантски услуги 

за управување со персонал; пишување на 

биографија за други; Психолошко 

тестирање за избор на персонал; 

Информациски услуги поврзани со 

работни места и можности за кариера; 

Обезбедување на информации за 

вработување; реклама; услуги за рекламна 

агенција; Организирање на изложби за 

комерцијални или рекламни цели; 

Организирање на саеми за комерцијални 

или рекламни цели; Изработка на 

рекламен материјал; Пишување на 

текстови за објава/публикации; 

Ажурирање на рекламен материјал; On-

line рекламирање на компјутерска мрежа; 

Објавување на публикации; 

Обезбедување на On-line пазар за 

купувачи и продавачи на стоки и услуги; 

Изнајмување на рекламен простор; 

Презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми, за целите на 

мало; унапредување на продажбата [за 

другите]; Администрација на програмата 

за лојалност на потрошувачите; 

Административни обработка на нарачки; 

Веб индексирање за комерцијални или 

рекламни цели; оптимизација на 

пребарување за унапредување на 

продажбата; Веб сајт за оптимизација на 

сообраќај; Систематизацијата на 

информации во компјутерски бази на 

податоци; Компилација на информации во 

компјутерски бази на податоци; 

Компјутеризирани управување со 

датотеки; пребарување на податоци во 

компјутерски датотеки [за другите]; 

Ажурирање и одржување на податоци во 

компјутерски бази на податоци; 

Обезбедување на бизнис информации 

преку веб-сајт; Обезбедување на 

комерцијални и деловни информации за 

контакт; Комерцијални услуги за 

информативна агенција; Бизнис 

менаџмент и организација на 

консултантски услуги; управување со 

бизнисот за даватели на хонорарни 

услуги; Аутсорсинг административно 

управување за компании; Аутсорсинг 

услуги [бизнис помош]; Комерцијална 

администрација на лиценцирање на стоки 

и услуги на други лица; маркетинг; 

Маркетинг истражувања] пазар; Бизнис 

информации  

кл. 38  Пренос на пораки и слики; 

Потпомогнат компјутерски пренос на 

пораки и слики; Проследување на 

податоци; Обезбедување на 

телекомуникациски врски со глобалната 

компјутерска мрежа; Обезбедување на 

пристап до бази на податоци; 

Обезбедување на корисникот пристап до 

глобалната компјутерска мрежа; Пренос 

на електронска пошта; Видео 

Конференции услуги; Електронски огласна 

табла услуги [телекомуникациски услуги]; 

Безжично емитување; Телевизиски 

пренос; Обезбедување на онлајн форуми; 

услуги новинска агенција  

кл. 41  образование; обезбедување на 

обука; забава; спортски и културни 

активности; Обезбедување на on-line 

електронски публикации [не превземање], 

он-лајн објавување на електронски книги и 

списанија; Електронско десктоп 
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издаваштво; Објавување на текстови 

[освен публикации]; Објавување на книги; 

Организација на изложби за културни или 

образовни цели; Организирање и 

спроведување на конференции; 

Информации за Образование; 

Обезбедување на онлајн информации и 

новости во врска со образованието и 

вработувањето; Преквалификација; 

Организирање и спроведување на 

работилници [обука]; Практичен тренинг 

[демонстрација]; Дописни курсеви; Услуги 

за инструкции/упатства; Организирање и 

спроведување на семинари; 

Организирање и спроведување на 

едукативни лични форуми; Организација 

на натпревари [образование или за 

забава]; Продукција на шоу/емисија; 

Планирање на забава [забава]; 

Презентација на настапи во живо; превод; 

Услуги за новинарски вести, преведувачки 

услуги, Фотографско известување; 

Гимнастичка настава; Услуги на игра [од 

компјутерска мрежа] on-line; Организирање 

на спортски натпревари; Обезбедување на 

објекти за спорт; Обезбедување на објекти 

за рекреација; Спроведување тури; Спорт 

камп услуги; Тренирање [тренинг].  

кл. 42  инженеринг; анализа на 

компјутерски систем; Мониторинг на 

компјутерски системи со далечински 

пристап; дизајн на компјутерски систем; 

Компјутер за изнајмување; Софтвер како 

услуга [ЅааЅ]; Компјутерско 

програмирање; дизајн на компјутерски 

софтвер; Облак - Клауд компјутери; 

Обезбедување на пребарувачи за 

интернет; Креирање и одржување на веб-

сајтови за другите; Веб консултантски сајт 

дизајн; Ажурирање на компјутерски 

софтвер; Консултантски услуги 

Компјутерски софтвер; Консултантски 

услуги Компјутерска технологија; 

Консултации за информатичка технологија 

[ИТ консултации[; Изнајмување на веб 

сервери; Изнајмување на компјутерски 

софтвер; Хостинг компјутер страници [веб-

сајтови]; Сервер хостинг; Консултација за 

компјутерска безбедност; Електронско 

чување на податоци; услуги за заштита на 

компјутерски вирус; Обезбедување на 

информации за компјутерска технологија и 

програмирање преку веб-сајт; Дизајн на 

ентериер декор; Графички дизајн; Ракопис 

анализа [Графологија]; Дигитализација на 

документи [скенирање]  

кл. 45  Онлајн услуги за друштвени мрежи; 

Регистрација на домен имиња [правни 

услуги]; Лиценцирање на компјутерски 

софтвер [правни услуги]; Лиценцирање на 

интелектуална сопственост; Следење на 

правата на интелектуална сопственост за 

правни советодавни цели; Правна 

администрација за лиценци; Лични истраги 

за позадина; консултантски услуги за 

безбедност; медијација; Алтернативни 

услуги за решавање на спорови; Правни 

истражувања; услуги за детективска 

агенција  

 

(210) TM  2016/374 (220) 06/04/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Приватна Високообразовна 

Установа Меѓународен Универзитет 

ВИЗИОН Гостивар 

ул. Мајор Чеде Филипоски бр. 1, MK 

(540)  

 
(591) сина и бела 
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(531) 01.01.10;26.07.25;27.01.06 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  образовни услуги  

 

(210) TM  2016/375 (220) 06/04/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) АД ЈАКА 80 Радовиш 

ул. Првомајска 75А , 1000, Скопје, MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

AQVA MARE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции што се користат во 

медицината и ветерината, храна за 

бебиња, диететски суплементи за луѓето и 

животните; фластери, материјали за 

завои, материјали за пломбирање заби и 

забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2016/376 (220) 06/04/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) АД ЈАКА 80 Радовиш 

ул. Првомајска 75А , 1000, Скопје, MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции што се користат во 

медицината и ветерината, храна за 

бебиња, диететски суплементи за луѓето и 

животните; фластери, материјали за 

завои, материјали за пломбирање заби и 

забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2016/377 (220) 06/04/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) АД ЈАКА 80 Радовиш 

ул. Првомајска 75А , 1000, Скопје, MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

DEFRI 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции што се користат во 

медицината и ветерината, храна за 

бебиња, диететски суплементи за луѓето и 

животните; фластери, материјали за 

завои, материјали за пломбирање заби и 

забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2016/378 (220) 06/04/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) ВИТАЛИА, Никола и др. ДОО 

експорт-импорт 
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ул.516 бр. бб, 1000, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

 

MY HEALTHY WAY 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; диететски 

супстанции прилагодени за медицинска 

употреба, храна за бебиња; фластери, 

материјали за преврзување; материјал за 

пломбирање заби, забарски смоли; 

дезинфекциони средства; препарати за 

уништување штетници; фунгициди, 

хербициди  

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч; месни 

преработки; конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук; 

желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и 

млечни производи; масла и масти за 

јадење  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, 

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и 

производи од жито, леб, производи од 

тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; 

квасец, прашок за печење; сол, сенф; 

оцет, сосови (како мирудии); муридии; 

мраз  

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнени производи што не се 

опфатени со другите класи; животни 

(живи); свежо овошје и зеленчук; семиња, 

билки и природно цвеќе; храна за животни; 

пивски слад  

 

(210) TM  2016/380 (220) 07/04/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Производно, трговски, услужно, 

посредничко и консигнациско друштво 

Елизабет, ФАРМА-ВЕТ увоз-извоз 

ДООЕЛ Битола 

ул. Борка Талев-Модерното бр. 11, 7000, 

Битола, MK 

(540)  

 
(531) 27.05.01;27.05.03 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  парфимерија, козметички производи  

кл. 8  жилети  

 

(210) TM  2016/381 (220) 07/04/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Производно, трговски, услужно, 

посредничко и консигнациско друштво 

Елизабет, ФАРМА-ВЕТ увоз-извоз 

ДООЕЛ Битола 

ул. Борка Талев-Модерното бр. 11, 7000, 

Битола, MK 

(540)  

 
(531) 27.05.01;27.05.03 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  парфимерија, козметички производи  

кл. 8  жилети  

 

(210) TM  2016/382 (220) 07/04/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги ЦЕРАДА ПЛАСТ 

ДООЕЛ Радовиш 

ул. Штипски пат бр. 1, Радовиш, MK 
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(740) Здравков Трајче  

ул. Штипски пат бр. 1, Радовиш 

(540)  

 
(591) црна, бела 

(531) 26.04.18;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 22  церади; церади за возила, 

невградени  

кл. 35  рекламирање; лепење плакати; 

дизајнирање на рекламен материјал  

кл. 42  графички дизајн; индустриски дизјн; 

дизајнирање  

 

(210) TM  2016/383 (220) 07/04/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, 

New Jersey 08889, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

PALIROY 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2016/384 (220) 07/04/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Reckitt & Colman (Overseas)  

Limited 

Dansoм Lane, Hull, HU8 7DS, GB 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 

VEET EASY-GELWAX 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  немедицински тоалетни препарати; 

козметички и препарати за убавина; 

навлажнувачки креми, лосиони, пени и 

гелови; ексфолијанти; препарати за 

чистење на кожата; препарати за белење 

сите за лична употреба; препарати за 

депилација; восоци за депилација; 

инхибитори за повторно растење на 

влакна; препарати, вклучувајќи креми, 

гелови и пени, за употреба пред, за време 

на и после бричење или отстранување на 

влакна; марамчиња за депилација; 

импрегнирани марамчиња и влошки за 

нега на кожата  

 

(210) TM  2016/385 (220) 08/04/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Никола Митревски 

Бул. Видое Смилевски Бато бр. 16-1/8, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црна, виолетова и сина 

(531) 26.03.23;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање  

 

(210) TM  2016/386 (220) 08/04/2016 

(442) 31/12/2016 
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(731) Innovia Films Limited 

Station Road,  Wigton,  Cumbria,  CA7 

9BG,, GB 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 

PROPAFILM 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  пластични фолии за пакување  

 

(210) TM  2016/387 (220) 08/04/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) BELUPO lijakovi i kozmetika d.d 

Ulica Danica 5, 48 000, Koprivnica, HR 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

DUOTIN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи за 

лекување на централниот нервен систем  

 

(210) TM  2016/389 (220) 11/04/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Deva Holding A.S. 

Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad. 

No. 1 34303, Kucukcekmece, Istanbul, TR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

Adrimisin 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фарамцевтски производи  

 

(210) TM  2016/390 (220) 11/04/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Deva Holding A.S. 

Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad. 

No. 1 34303, Kucukcekmece, Istanbul, TR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

Carbodex 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фарамцевтски производи  

 

(210) TM  2016/391 (220) 11/04/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Deva Holding A.S. 

Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad. 

No. 1 34303, Kucukcekmece, Istanbul, TR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

Fluro-5 DEVA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фарамцевтски производи  

 

(210) TM  2016/392 (220) 11/04/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Deva Holding A.S. 

Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad. 

No. 1 34303, Kucukcekmece, Istanbul, TR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

Etopex 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 5  фарамцевтски производи  

 

(210) TM  2016/393 (220) 11/04/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Deva Holding A.S. 

Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad. 

No. 1 34303, Kucukcekmece, Istanbul, TR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

Pirucin 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фарамцевтски производи  

 

(210) TM  2016/394 (220) 11/04/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Deva Holding A.S. 

Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad. 

No. 1 34303, Kucukcekmece, Istanbul, TR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

Ataxil 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фарамцевтски производи  

 

(210) TM  2016/395 (220) 11/04/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Alshawaf Group for Industry & Trade 

Limited Liability Co 

Syria - Hama - Aljajieh, estate 224 Jajieh 

estate district, SY 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(531) 27.05.17;28.01.00 

(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 после 

бричење, алкалии (испарливи алкалии) 

[амонијак] [детергент], бадемово млеко за 

козметичка употреба, бадемово масло, 

алое вера за козметичка употреба, 

средства за неутрализација на статичкиот 

електрицитет што се користат во 

домаќинството, парфеми, балсам, што не 

се користи за медицински цели, средства 

за белење при перење алишта, алишта 

(плавило за алишта), бои (хемиски 

средства за освежување на боите) што се 

користат во домаќинството [перење 

алишта], декоративни сапуни, воздух во 

лимени садови под притисок за чистење и 

бришење прав, креда за чистење, 

етерични масла од цитрон, производи за 

отстранување од материјали и површини, 

нега на коса, за нега на кожа, шамивчиња 

натопени со козметички отстранувач, сода 

бикарбона за чистење, бои за тоалетна 

употреба, бои (производи за отстранување 

бои), дезодоранси за луѓе или за животни, 

средства за чистење за здравствена 

употреба или за отстранување на лична 

мириси (течни ароматични), машини за 

миење и сушење садови, смекнувачи за 

ткаенини што се користат при перење 

алишта, восок за подови, подови 

(отстранувачи на восок за подови) 
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[производи за триење], подови (течности 

против лизгање за подови), подови (восок 

против лизгање за подови), лосиони за 

коса, средства за перење, киснење на 

алишта (производи за киснење на 

алишта), штирак за алишта, алишта (сјај 

за алишта), лосиони за козметичка 

употреба, масло од терпентин за 

одмастување, масла за чистење, политура 

за мебел и подови, средства за 

отстранување корозија, постелнина 

(кесички за парфимирање постелнина), 

раствори за чистење, средства за 

одмастување, ароматични мириси, 

испарливи масла, козметика, раствори за 

коса, препарати за нега на забите, 

лосиони што се користат по бричење, 

бистра течност, средства за дезинфекција  

 

(210) TM  2016/396 (220) 04/04/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 

1000, Скопје, MK 

(540)  

 

LESTEDON 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2016/398 (220) 12/04/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д 

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 
(591) зелена, бела, црна, сива, црвена, 

златна 

(531) 05.07.02;07.01.01;07.01.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(210) TM  2016/399 (220) 12/04/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Грозданов Стевче 

ул. 1440 бр. 5А, 1000, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

ДУО КОКТЕЛ 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  звучни записи и видео записи, сите 

вклучени во оваа класа; носачи на тон; 

носачи на слика; носачи на звук и слики; 

снимени цедеа со музика  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 38  телекомуникациии; пренос на радио 

и телевизиски програми  

кл. 41  забава; музички групи; услуги за 

забава, во смисла на настапи во живо од 

страна ма музичка група; услуги на 

компонирање музика; музика, филмска, 

звучна и телевизиска продукција; 

спроведување на концерти, забавни 
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манифестации, културни настани и 

спроведување на прослави, спортски и 

културни активности; објавување и 

уредување на печатени материјали  

 

(210) TM  2016/401 (220) 13/04/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Лидија Балтовска 

ул. Франклин Рузвелт 22,, 1000, Скопје, 

MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 
(591) светла и темна: кафена, сива, окер; 

црна, бела 

(531) 02.09.01;02.09.04;20.07.02 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци; привремено сместување  

кл. 44  медицински услуги; ветеринарни 

услуги; хигенска нега и нега на убавината 

на луѓето или пивотните; услуги од 

областа на земјоделството, 

градинарството и шумарството  

 

(210) TM  2016/403 (220) 12/04/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Здружение за запознавање и 

патување ОФ РОУД Македонија Битола 

ул. Стрчин бр. 63, Битола, MK 

(540)  

 
(591) жолта, црна 

(531) 01.17.11;06.01.02;26.11.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање 

патувања  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци; привремено сместување  

 

(210) TM  2016/405 (220) 14/04/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) ГРИНТЕХ  МК Д.О.О. 

ул. 852 бр. 62, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) зелена и црна 

(531) 05.01.05;24.15.15;26.03.23;27.05.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 17  пресувани пластични материјали 

кои се користат во производството  

кл. 40  механичка или хемиска обработка 

или трансформација на предмети, или 

неоргански или органски супстанции  
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(210) TM  2016/406 (220) 14/04/2016 

(442) 31/12/2016 

(300) рег. бр. 30114  16/10/2015  AD 

(731) British American Tobacco (Brands) 

Inc. 

2711 Centerville Road, Suite 300, 

Wilmington, Delaware 19808, US 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 
(591) сина, сите нијанси на сива, сите 

нијанси на зелена, бела, црна 

(531) 25.01.19;25.05.02;25.07.21;26.11.09 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари; тутун; производи од тутун; 

запалки за пушачите; кибрити; артикли; 

артикли за пушачи  

 

(210) TM  2016/407 (220) 15/04/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за трговија и услуги ВОЧ 

ИД ДООЕЛ Скопје 

ул. Орце Николов бр. 98/1-5 , Скопје, MK 

(740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ  

Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000 

Скопје, 1000 

(540)  

 
(531) 17.01.09;26.01.16;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 14  скапоцени метали и нивните лeгури 

и производи од скапоцени метали или 

обложени со нив, што не се опфатени  со 

другите класи; накит; скапоцени камења; 

хорологиски и хронометриски инструменти  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

 

(210) TM  2016/408 (220) 15/04/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за трговија и услуги ВОЧ 

ИД ДООЕЛ Скопје 

ул. Орце Николов бр. 98/1-5 , Скопје, MK 

(740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ  

Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000 

Скопје, 1000 

(540)  

 
(591) црна, бела 

(531) 17.01.09;26.01.16;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 14  скапоцени метали и нивните легури 

и производи од скапоцени метали или 

обложени со нив, што не се опфатени  со 

другите класи; накит; скапоцени камења; 

хорологиски и хронометриски инструменти  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

 

(210) TM  2016/409 (220) 15/04/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 
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(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

DOVATO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и медицински 

препарати и супстанции  

кл. 44  генска и клеточна терпија  

 

(210) TM  2016/410 (220) 15/04/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за трговија и услуги 

КИБЕРГ увоз-извоз ДООЕЛ Велес 

ул. Лазо Осмаков бр. 9, 1400, Велес, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ  

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) темноцрвена, светлоцрвена, 

темносина, светлосина, бела 

(531) 02.09.01;24.15.13 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  додатоци на јадење  

кл. 35  услуги на продажба на големо и 

мало со додатоци на јадење  

 

(210) TM  2016/411 (220) 15/04/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за трговија и услуги 

КИБЕРГ увоз-извоз ДООЕЛ Велес 

ул. Лазо Осмаков бр. 9, 1400, Велес, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ  

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) сина, темносина, светлосина, 

бронзена, тегет, црвена, сива, бела 

(531) 02.03.08;18.07.09 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  додатоци на јадење  

кл. 35  услуги на продажба на големо и 

мало со додатоци на јадење  

 

(210) TM  2016/412 (220) 15/04/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за трговија и сервисни 

услуги ДС-СЕРВИС ДООЕЛ увоз-извоз 

Илинден 

Седиште нa 34 бр. 12 Илинден, MK 

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ИНТЕР 

ПАРТЕС СКОПЈЕ  

Бул. Крсте Мисирков бр.11 ДТЦ Мавровка 

лам. Ц 2/4, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сина и сива 

(531) 27.01.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 12  возила  

кл. 37  поправки  

 

(210) TM  2016/413 (220) 15/04/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Винарска визба Повардарие - АД  

ул. Индустриска бб, Неготино, MK 

(540)  

 
(591) зелена, златна и окер 

(531) 05.03.04;25.01.19;25.07.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  вино  

 

(210) TM  2016/414 (220) 15/04/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Винарска визба Повардарие - АД  

ул. Индустриска бб, Неготино, MK 

(540)  

 
(591) нијанси на темно црвена, златна и 

окер 

(531) 05.03.04;25.01.19;25.07.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  вино  

 

(210) TM  2016/415 (220) 15/04/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Винарска визба Повардарие - АД  

ул. Индустриска бб, Неготино, MK 

(540)  

 
(591) нијанси на црвенао, златна 

(531) 05.03.04;05.07.10;11.03.20;25.07.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  вино  

 

(210) TM  2016/416 (220) 15/04/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Винарска визба Повардарие - АД  

ул. Индустриска бб, Неготино, MK 

(540)  

 
(591) нијанси на зелено, златна и окер 

(531) 05.03.04;05.07.10;11.03.20;25.07.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  вино  

 

(210) TM  2016/417 (220) 18/04/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) ТРЕНД СТАРС ГРУП 

ул. Булевар Јане Сандански бр. 1 

зграда, 1000, Скопје, MK 

(540)  
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(591) бела, црна 

(531) 11.01.01;26.01.16;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 42  услуги на обезбедување храна и 

пијалоци, ресторани  

 

(210) TM  2016/420 (220) 18/04/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Мергими травел 2013 ДООЕЛ 

Струга 

ул. Маршал Тито градски безистен бр. 1, 

Струга, MK 

(540)  

 
(591) црвена, сина, бела и црвена 

(531) 03.07.16;26.01.15 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  превоз и патни услуги, услуги во 

воздушен превоз, поштенски и платен 

превоз, туристички услуги, организирање 

на патувања, услуги на туристички 

агенции, организација на дополнителни 

патнички програми, поштенско и платено 

складиштење, услуги на превоз по копнен 

пат, услуги на туристички резервации 

преку компјутерска мрежа  

 

(210) TM  2016/421 (220) 18/04/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) TP-LINK INTERATIONAL LIMITED 

FLAM/RM 608, 6/F, WAH SHING CENTRE, 

11 SHING YIP STREET, KWUN TONG, KL, 

HK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(531) 26.01.16;26.03.23;27.05.21 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  флуоресцентни екрани; кабли, 

електрични; телевизиски апарати; видео 

рекордери; камери [фотографија]; 

батерии, електрични; педометри; модеми; 

електрични адаптери; мрежни 

прекинувачи; модули за мрежни 

прекинувачи; мрежна картичка; 

транспондери; телефонски апарати; 

антени; компјутерски периферни уреди; 

оптичка комуникациска опрема; апарати за 

меѓусебна комуникација; безжична мрежна 

картичка; мобилни телефони; преносни 

медија плеери; дијафрагми [акустика]; 

звучници; полначи за електрични батерии; 

рутери, предаватели на електронски 

сигнали; IP (Интернет Протокол) камера; 

сензор; аларми; апарати за далечинско 

управување; електрични ѕвона на вратата; 

прекинувачи, електрични; електрични 

приклучоци, штекери и други врски 

[електрични приклучоци]; превземање на 

компјутерски програми за контрола на 

споменатите уреди  

 

(210) TM  2016/422 (220) 18/04/2016 

(442) 31/12/2016 

(300)  

(731) TP-LINK INTERATIONAL LIMITED 

FLAM/RM 608, 6/F, WAH SHING CENTRE, 

11 SHING YIP STREET, KWUN TONG, KL, 

HK 
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(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(531) 26.01.10;26.03.23;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  флуоресцентни екрани; кабли, 

електрични; телевизиски апарати; видео 

рекордери; камери [фотографија]; 

батерии, електрични; педометри; модеми; 

електрични адаптери; мрежни 

прекинувачи; модули за мрежни 

прекинувачи; мрежна картичка; 

транспондери; телефонски апарати; 

антени; компјутерски периферни уреди; 

оптичка комуникациска опрема; апарати за 

меѓусебна комуникација; безжична мрежна 

картичка; мобилни телефони; преносни 

медија плеери; дијафрагми [акустика]; 

звучници; полначи за електрични батерии; 

рутери, предаватели на електронски 

сигнали; IP (Интернет Протокол) камера; 

сензор; аларми; апарати за далечинско 

управување; електрични ѕвона на вратата; 

прекинувачи, електрични; електрични 

приклучоци, штекери и други врски 

[електрични приклучоци]; превземање на 

компјутерски програми за контрола на 

споменатите уреди  

 

(210) TM  2016/423 (220) 20/04/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д 

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 
(591) зелна 

(531) 19.08.02 

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(210) TM  2016/424 (220) 20/04/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д 

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

 

(591) зелна 

(531) 19.07.09 

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  
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(210) TM  2016/425 (220) 20/04/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д 

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

 

(591) зелна 

(531) 19.07.09 

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(210) TM  2016/426 (220) 20/04/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Драган Арсовски 

Бул. АСНОМ бр. 126/1-5, н. Аеродром , 

1000, Скопје, MK 

(540)  

 

Ч а р д а к 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци, привремено сместување  

 

(210) TM  2016/427 (220) 20/04/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Драган Арсовски 

Бул. АСНОМ бр. 126/1-5, н. Аеродром , 

1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црна, бела, црвена, кафена, жолта 

(531) 13.01.08;25.01.05 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци  

 

(210) TM  2016/428 (220) 21/04/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Трговско друштво за промет на 

големо и мало, производство и услуги 

НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО експорт-

импорт Скопје 

ул.Качанички Пат бр.56 Скопје, Бутел, 

MK 

(540)  

 
(591) сина и бела 

(531) 27.05.01;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 35  рекламирање, водење на 

работење, управување со работата, 

канцелариски работи  

кл. 36  осигурување, финансиски работи, 

монетарни работи, работи поврзани со 

недвижен имот  

 

(210) TM  2016/429 (220) 21/04/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) UNIVERSAL PROTEIN 

SUPPLEMENTS CORPORATION DBA 

UNIVERSAL NUTRITION 

3 Terminal Road, New Brunswick, New 

Jersey 08901, US 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 
(531) 02.01.08 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека  

 

(210) TM  2016/430 (220) 21/04/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Драгана Војческа 

ул. Тодор Александров бр. 85/1-23, 1000, 

Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 
(591) кафена, зелена 

(531) 08.01.01;08.01.15;26.11.12 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч; месни 

преработки; конзервирано смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук; 

желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и 

млечни производи; масла и масти за 

јадење  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, 

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и 

производи од жито, леб, производи од 

тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; 

квасец, прашок за печење; сол, сенф; 

оцет, сосови (како мирудии); мирудии; 

мраз  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци; привремено сместување  

 

(210) TM  2016/431 (220) 21/04/2016 

(442) 31/12/2016 

(300)  

(731) Tianjin Lovol Heavy Industry Group 

Co., Ltd 

No. 77, Gaoxin Road, Beichen Science and 

Technology Park, Tianjin, CN 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(531) 03.07.05;26.01.15 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  спојници [опрема за обработка на 

податоци]; трепкачи [сигнални светла]; 

прекинувачи; апарати за мерење 
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далечина; насочени компаси; интегрални 

кола; печатени кола; контролни панели 

[електрична енергија]; транспондери; 

стартувачки апарати, електрични за 

палење на далечина  

 

(210) TM  2016/432 (220) 21/04/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги БЕКА КРЕАТИНОС 

ДООЕЛ Струмица 

ул.„Гоце Делчев“ бр. 56, Струмица, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(591) црвена, кафена 

(531) 08.01.15 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, 

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и 

производи од жита, леб, производи од 

тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; 

квасец, прашок за печење, сол, сенф; 

оцет, сосови (како мирудии); мирудии; 

мраз  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работат; 

канцелариски работи; услуги при 

продажба на големо и мало: кафе, чај, 

какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена 

за кафе; брашно и производи од жита, 

леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 

печење, сол, сенф; оцет, сосови (како 

мирудии); мирудии; мраз  

 

(210) TM  2016/433 (220) 22/04/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) PLAYBOY ENTERPRISES 

INTERNATIONAL, INC 

9346 Civic Center Dr., Suite 200 Beverly 

Hills Ca 90210, US 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(540)  

 

 

(531) 03.05.01;03.05.20;03.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  лубриканти за лична употреба; 

сексуални лубриканти за лична употреба; 

лубриканти за лична употреба на база на 

силикон; лубриканти за лична употреба на 

база на вода  

кл. 10  кондоми  

 

(210) TM  2016/434 (220) 22/04/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за производство и 

промет БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС 

ДОО Скопје 

ул.Скупи бр.15 П. Фах.536, 1000, Скопје, 

MK 

(540)  
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(531) 27.05.17 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати диететски 

супстанции што се користат во 

медицината  

 

(210) TM  2016/435 (220) 22/04/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за производство и 

промет БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС 

ДОО Скопје 

ул.Скупи бр.15 П. Фах.536, 1000, Скопје, 

MK 

(540)  

 
(531) 27.05.17 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати диететски 

супстанции што се користат во 

медицината  

 

(210) TM  2016/436 (220) 22/04/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за производство и 

промет БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС 

ДОО Скопје 

ул.Скупи бр.15 П. Фах.536, 1000, Скопје, 

MK 

(540)  

 
(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати диететски 

супстанции што се користат во 

медицината  

 

(210) TM  2016/437 (220) 22/04/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за производство и 

промет БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС 

ДОО Скопје 

ул.Скупи бр.15 П. Фах.536, 1000, Скопје, 

MK 

(540)  

 
(531) 27.05.17 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати диететски 

супстанции што се користат во 

медицината  

 

(210) TM  2016/438 (220) 22/04/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за производство и 

промет БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС 

ДОО Скопје 

ул.Скупи бр.15 П. Фах.536, 1000, Скопје, 

MK 

(540)  

 
(531) 27.05.17 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати диететски 

супстанции што се користат во 

медицината  

 

(210) TM  2016/439 (220) 22/04/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за производство и 

промет БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС 

ДОО Скопје 

ул.Скупи бр.15 П. Фах.536, 1000, Скопје, 

MK 

(540)  
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(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати диететски 

супстанции што се користат во 

медицината  

 

(210) TM  2016/440 (220) 22/04/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за производство и 

промет БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС 

ДОО Скопје 

ул.Скупи бр.15 П. Фах.536, 1000, Скопје, 

MK 

(540)  

 
(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати диететски 

супстанции што се користат во 

медицината  

 

(210) TM  2016/441 (220) 22/04/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за производство и 

промет БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС 

ДОО Скопје 

ул.Скупи бр.15 П. Фах.536, 1000, Скопје, 

MK 

(540)  

 
(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати диететски 

супстанции што се користат во 

медицината  

 

(210) TM  2016/442 (220) 22/04/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) NBA Properties, Inc 

Olympic Tower – 645 Fifth Avenue, New 

York, New York 10022, US 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 
(531) 21.03.01;24.09.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  oблека, обувки, покривала за глава; 

облека, имено трикотажа, обувки, обувки 

за кошарка, патики за кошарка, влечки, 

маици, кошули, поло маици, горни 

тренерки, долни тренерки, пантолони, 

маици без ракави, дресови, шорцови, 

пижами, спортски маици, маици за рагби, 

џемпери, ремени, вратоврски, ноќници, 

капи, качкети, стери, облека за загревање, 

пантолони за загревање, маици за 

загревање/маици за шутирање, јакни, јакни 

отпорни на ветер, парка, палта, бебешки 

лигавчиња што не се од хартија, стегачи 

за глава, стегачи за зглобови, престилки, 

долна облека, боксерки, пантолони, 
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штитници за уши од студ, ракавици, 

ракавици без прсти, шалови, ткаени и 

плетени кошули, дрес-фустани, фустани, 

фустани и униформи за навивање, облека 

за капење, костуми за капење, костуми за 

капење, бикини, дводелни костуми за 

капење (tankinis), костуми за капење за 

мажи (swim trunks), костуми за капење за 

мажи (bathing trunks), шорцови за на даска, 

нуркачки костуми, наметки за на плажа, 

наметки за со костуми за капење, марами 

за со костуми за капење, сандали, сандали 

за на плажа, капи за на плажа, штитници 

од сонце, капи за капење, нови покривала 

за глава со прикачени перики  

кл. 41  oбразование; обезбедување 

обука/настава; забава; спортски и 

културни активности; забава и образовни 

услуги во смисла на тековни телевизиски и 

радио програми во областа на кошарката 

и пренос во живо на кошаркарски 

натпревари и кошаркарски приредби; 

продукција и дистрибуција на радио и 

телевизиски шоу програми на кошаркарски 

натпревари, кошаркарски настани и 

програми во областа на кошарката; 

водење и организирање на кошаркарски 

школи и кампови, школи и кампови за 

тренери, школи и кампови за танцов тим и 

кошаркарски натпревари; услуги на забава 

во смисла на лично појавување на маскота 

во костим или на танцов тим на 

кошаркарски натпревари и приредби, 

школи, кампови, промоции и други настани 

поврзани со кошарката, посебни настани и 

забави; услуги на клубови на 

обожаватели; услуги на забава, имено 

обезбедување на веб-страна  со 

мултимедијална содржина во смисла на 

најзначајни телевизиски настани, 

интерактивни најзначајни телевизиски 

настани, видео снимки, снимање на видео 

преноси, интерактивен видео избор на 

најзначајни настани, радио програма, 

најзначајни настани на радио и аудио 

снимки во полето на кошарката; 

пренесување на вести и информации во 

смисла на статистички и други податоци 

во полето на кошарката; он-лaјн игри кои 

не може да се преземаат, имено, 

компјутерски игри, видео игри, 

интерактивни видео игри, акциони игри за 

вештини, аркадни игри, друштвени игри за 

деца и возрасни, игри на табла, 

сложувалки и игри на погодување; услуги 

на електронско издаваштво, имено, 

издавање на часописи, водичи, билтени, 

боенки и други распореди на натпреварите 

преку Интернет, сите во полето на 

кошарката; обезбедување на он-лајн 

компјутерска база на податоци во полето 

на кошарката  

 

(210) TM  2016/444 (220) 25/04/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за трговија и услуги 

ЗОНА МАРКЕТИНГ ДООЕЛ Охрид 

бул. Туристичка 75/Печиј лок 6, Охрид, 

MK 

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ГОЏО. 

КИЧЕЕЦ И НОВАКОВСКИ  

Бул. Македонски просветители 8, Охрид 

(540)  

 
(591) зелена, жолта, црна 

(531) 24.15.03;26.01.16 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање, водење на 

работењето, управување со работата, 

канцелариски работи  

кл. 36  осигурување, финансиски работи, 

монетарни работи, работи поврзани со 
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недвижен имот  

кл. 45  правни услуги, безбедносни услуги 

за заштита на имот и лица, лични и 

социјални услуги пто ги обезбедуваат 

трети лица за задоволување на потребите 

на поединците  

 

(210) TM  2016/446 (220) 27/04/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за туризам и превоз на 

патници БЛАЦА ТРАВЕЛ & ТОУРС 

Енвер Зенку ДООЕЛ увоз-извоз Кичево 

ул. Маршал Тито бр. 293, Кичево, MK 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ  

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) златна и црна 

(531) 26.04.09 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работење; управување со работи; 

канцелариски работи, книговодство, 

договарање претплати за 

телекомуникациски услуги за трети лица, 

консултирање  (професионално бизнис 

консултирање), проценки (бизнис 

проценки) раководење (советодавни 

услуги за Бизнис раководење), советување 

за бизнис работење, советување за бизнис 

работење и организација, 

телекомуникациски услуги (договарање 

претплати за телекомуникациски услуги)за 

трети лица, телефонски одговор за 

претплатници пто не се достапни, услуги 

за набавки за трети лица (купување 

производи и услуги за други фирми)  

кл. 36  осигурување, финансиски работи, 

монетарни работи, работи поврзани заљ 

недвижен имот, осигурување (советување 

во врска со осигурување), осигурување на 

живот, осигурување од несреќи, 

осигурување од пожар, осигурување на 

недвижен имот, соигурување на авто 

одговорност (полиса за осигурување на 

возила) осигурителни информации, 

проценка за надоместок на штета, 

советување во врска со финансии, 

информации (осигурителни информации), 

финансиски [проценки осигурување 

банкарство недвижнини], посредување при 

осигурување; пари (разменување пари); 

пренесување средства (електронско 

пренесување на финансиски средства)  

кл. 39  транспорт; организирање патување; 

автобуски превоз; превезување; 

превезување патници, превоз 

(посредување за превоз) превоз 

(резервации за превоз), превоз 

(информации за превоз), резервации за 

патувања, резервации за превоз  

 

(210) TM  2016/447 (220) 27/04/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) ВУЧИЌ ДРАГАН 

ул. Дебарце бр.29, 1000, Скопје, MK 

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ   

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

1000, Скопје 

(540)  

 

СРЕЌНИ ЛУЃЕ 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  забава; спортски и културни 

активности  

 

(210) TM  2016/448 (220) 27/04/2016 
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(442) 31/12/2016 

(731) PLIVA Hrvatska d.o.o. 

Prilaz baruna Filipovica 25,, 10000, 

Zagreb, HR 

(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, 

АДВОКАТ   

бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, 

локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје 

(540)  

 

GRAFTOR 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2016/449 (220) 27/04/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) EOS PRODUCTS S.A.R.L. 

7 Rue Robert Stumper, 2557 Luxembourg, 

LU 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 

EOS THE EVOLUTION OF 

SMOOTH 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  производи за ароматерапија за нега 

на телото, имено, лосион за тело, гел за 

туширање, крем за кутикули, 

немедицински балсам за усни, сапун, 

ексфолијанти за тело, пилинг за тело и 

стапала и немедицинска крема за стапала; 

козметички производи, имено, прајмери за 

усни; козметички производи, имено, 

производи за обновување на усни; балсам 

за усни; крем за усни; сјај за усни; палета 

со сјај за усни; молив за усни; ексфолијант 

за усни; сетови за шминка кои се состојат 

од кармин и сјај за усни; немедицински 

препарати за нега на усни; немедицинска 

заштита за усни; брилијантин за усни; 

гелови за капење и туширање и соли што 

не се за медицинска употреба; зрна за 

капење; крема за капење; кристали за 

капење; шумливи купки; снегулки за 

капење; пена за капење; пени за капење; 

гел за капење; гелови за капење; билки за 

капење; лосион за капење; млека за 

капење; масло за капење; масла за 

капење; масла за капење и соли за 

капење; масла за капење за козметичка 

употреба; бисери за капење; пудра за 

капење; соли за капење; немедицински 

соли за капење; сапуни за капење; сапуни 

за капење во течна, цврста или гел форма; 

пенливи купки; пена за капење; течни 

сапуни за капење; течни сапуни кои се 

користат за капење на стапала; минерална 

сол како соли за капење што не се за 

медицинска употреба; немедицински 

препарати за капење; пена за туширање и 

капење; гел за туширање и капење; 

деоздоранс спреј за стапала; 

немедицинска пудра за стапала; пилинзи 

за стапала; немедицинска крема за 

стапала; немедицински лосиони за 

стапала; немедицински производи за 

киснење на стапала; камења од пезма за 

лична употреба; креми за туширање; гел 

за туширање; гелови за туширање; 

лосиони за зацврстување на ноктите; 

препарати за полирање на ноктите; 

препарати за нега на нокти; лакови за 

нокти; базен лак за ноктите; отстранувач 

на лак за нокти; отстранувачи на лак за 

нокти; горен слој лак за нокти; зајакнувачи 

за нокти; лак за нокти; гелови за после 

сончање; млека за после сончање; масла 

за после сончање; средства за 

спречување на крварење за козметичка 
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употреба; препарати за белеење за 

козметичка употреба; козметички 

производи за нега и разубавување на 

тело; креми за чистење; колонски води; 

парфеми и козметички производи; 

козметички топки; козметички креми; 

козметички креми за нега на кожата; 

козметичка хартија за впивање за лице; 

козметички млека; козметички масла; 

козметички масла за епидерма; 

козметички тампони; козметички моливи; 

козметички препрати за обнова на кожата; 

козметички препарати против изгореници 

од сонце; козметички препарати за нега на 

телото; козметички препарати за трепки на 

очи; козметички препарати; козметички 

препарати за слабеење; козметички 

ружови; козметички сапуни; козметички 

лосиони за сончање; козметички 

препарати за сончање; козметички 

препарати за заштита од сонце; 

козметички препарати за сончање; 

козметички производи; козметички 

производи и козметички препарати; 

козметички производи и шминка; 

козметички производи, имено, камени 

пудри; козметика за веѓи; креми за лице за 

козметичка употреба; лосиони за 

козметичка употреба; лак за нокти за 

козметичка употреба; моливи за 

козметичка употреба; влажни шамивчиња; 

влажни крпчиња; влажни марамчиња;  

лосиони, креми и масла за кожа и тело за 

надворешна локална козметичка употреба; 

сапуни; млека, гелови и масла за сончање 

и после сончање;  гелови за сончање; 

млека за сончање; масла за сончање; 

шамивиња натопени со козметички 

лосиони; тоници; спрејови за кожа за 

надворешна локална козметичка употреба; 

метални стругалки за стапала; ниту еден 

од горенаведените производи не е 

наменет за чистење, нега или 

разубавување на коса  

кл. 5  медицински балсам за усни; соли за 

капење за медицинска употреба; 

медицински препарати за капење; 

медицински соли за капење; медицинска 

пудра за стапала  

 

(210) TM  2016/450 (220) 27/04/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Le Holdings Ltd 

Sertus Chambers, P.O. Box 2547, Cassia 

Court, Camana Bay, Grand Cayman, KY 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  машини за правење пијалаци, 

електромеханички; машини за кујна, 

електрични; преси за овошје, електрични, 

за употреба во домакинството; 

правосмукалки; машини за перење 

алишта; Машини за хемиско чистење; 

уреди за извлекување завеси, електрични; 

апарати за производство на газирана 

вода; машини за правење пиво; стартери 

за мотори и машини; вентилатори за 

мотори и машини; придушувачи за мотори 

и машини; пумпи [делови од машини или 

мотори]; славини [делови од машини или 

мотори]; компресори [Машини]; зглобови 

(универзални зглобови) [кардански 

зглобови]; затворачи за врата, електрични; 

контролни механизми за машини и мотори; 

лежишта [делови од машини]; машини за 

миење садови; индустриски обработувачи 

на храна, електрични; маталки, 

електрични; лизгачки машини за острење 

на рабови, електрични; четки за 

правосмукалки; Филтри за воздух (делови 
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од мотори); пневматски цилиндри (делови 

од машини); машини за склопување 

велосипеди; машини за батерии  

кл. 9  компјутерски периферни уреди; 

компјутерски оперативни програми, 

снимени; компјутерски софтверски 

апликации [што може да се симнува од 

интернет]; таблет компјутери; (подлоги за 

компјутерски глувчиња); картички со 

интегрално коло [мемориски смарт 

картички]; компјутерски програми за 

играње; картички (кодирани картички), за 

заклучување; USB флеш дискови, 

компјутери; електронски публикации, [што 

може да се симнува од интернет]; 

Датотеки за превземање на слики; 

компјутерски уреди за меморија; 

компјутерски програми [софтвер што може 

да се симнува од интернет]; смарт очила; 

смарт часовници; педометри; фотокопири 

[фотографски, електростатички, термички]; 

апарати и инструменти за вагање; мерки; 

огласни табли (електронски огласни 

табли); смарт телефони; кутии за смарт 

телефони; модеми; сет-топ кутии; апарати 

за навигација, за возила; опрема за 

мрежна комуникација; апарати за 

сателитска навигација; предавателни 

уреди [телекомуникации]; мини проектори; 

Мобилни телефони; видео телефони; 

мерачи на физичка активност, погодни за 

носење; обвивка за смарт телефони; 

заштитни фолии прилагодени за смарт 

телефони; слушалки; телевизиски 

апарати; кутии за звучници; телевизиски 

камери; медија плеери, што може да се 

пренесуваат; мембрани [акустика]; веб 

камери; селфи стик – стапови за 

автопортрети [рачни]; камери 

[фотографија]; апарати за проекција; 

апарати за мерење; апарати за контрола 

на брзина за возила; апарати за дијагноза 

што не се за медицинска употреба; 

поврзани нараквици [инструменти за 

мерење]; окулари (инструменти што 

содржат окулари); електрични мрежи 

(материјали за електрични мрежи) [жици, 

кабли]; чипови [интегрирани кола]; 

конвертори, електрични; ниско напонско 

напојување на електрична енергија; видео 

екрани; апарати за далечинско 

управување; приклучоци, штекери и други 

електрични спојки; електрични апарати за 

далечинско палење; Заштитни шлемови; 

очила за спорт; електрични инсталации за 

заштита од кражба, електрични брави; 

Полначи на батерии; очила; батерии, 

електрични; извор на енергија што може 

да се пренесува [батерии на полнење]; 

кинематографски филмови, 

експозиционирани; ремени за мобилен 

телефон; рутери, стереоскопи; 

рефлектирачки елеци за безбедност; 

видеокамери  

кл. 11  лампи; светилки за возила; апарати 

за готвење и инсталации; замрзнувачи;  

фрижидери; инсталации за климатизација; 

лампи за греење во тоалет; соларни 

греачи за вода ; џепни греачи; диспензери 

за питка вода; опрема за готвење, 

електрична; тостери; машини за кафе, 

електрични; апарати за готвење под 

притисок [стерилизатори], електрични; 

микробарнови печки [апарати за готвење]; 

апарати и машини за прочистување на 

воздух, електричен вентилатор за лична 

употреба; фенови за коса; апарати за 

филтрирање на вода; стерилизатори за 

садови; радијатори, електрични; печки за 

печење; апарати за разладување на 

воздух; уреди за климатизација во возила; 

светилки за мотоцикли; апарати за 

дезинфекција; светилки на гас  

кл. 12  автомобили без возач [автономни 

автомобили]; електрични возила; спортски 

автомобили; возила за движење по копно, 
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воздух, вода или железница; мотоцикли; 

велосипеди; трицикли; колички; цврсти 

гуми на тркалата на возилата; тапацир за 

возила; возила на далечински управувач, 

освен играчки; мотори за копнени возила; 

центри за автомобилски тркала; 

ретровизори; седишта за безбедност на 

децата, за возила; воздушни возила; 

трепкачи за велосипеди; системи за 

звучно предупредување за велосипеди; 

тркала за возила; скутери за мобилност; 

покрив за колички; колички за бебиња; 

џојстици за возила; тркалца за колички 

[возила]; автомобили; пепелник за 

автомобили; внатрешна цевки за 

велосипедски гуми; велосипедски гуми без 

внатрешна цевка; огледала за страничен 

поглед кај возила; велосипедски тркала; 

автомобилски тела; автомобилски тркала; 

електрични велосипеди; колички; 

омнибуси; моторни чамци; шасија на 

возило; аларми против кражба на 

автомобили; ветробрани  

кл. 18  животински кожи; џепни паричници; 

спортски торби; торби; ранци; торби за 

алат, празни; кожни материјали за 

опшивање на мебел; Чадор; стапови за 

пешачење; појаси за стегање  

кл. 25  облека; спортски дресови; детска 

облека; облека за велосипедисти; 

водоотпорна облека; облека за дожд; 

костими за маскенбал; обувки; спортски 

обувки, уреди против лизгање за обувки; 

капи; детски шлемови; трикотажа; 

ракавици [облека]; скијачки ракавици; 

шалови; низи; верска облека; спојници за 

облека [трегери]; појаси за носење; капи за 

туширање; маски за спиење; свадбени 

фустани; бенкици [oблека]  

кл. 28  игри; апарати за играње; 

контролери за играчки конзоли; машини за 

видео игри; полнети играчки; играчка 

пиштол; модели на возила; скутери 

[играчки]; играчка возила; беспилотни 

летала [играчки]; карти за играње; 

друштвени игри; топки за играње; торби за 

голф; апарати за тренинг на тело; 

стационарни велосипеди за вежбање; 

прибор за стрелаштво; скии; свирки; 

ракавици за игри; штитници за колено 

[спортски помагала]; линиски ролери; 

чевли за снег; украси за новогодишни 

елки, освен предмети за осветлување и 

кондиторски производи; прибор за 

риболов; Грепки за игри на среќа; ленти за 

ракети; тркачки патеки од пластика  

кл. 35  изнајмување на рекламен простор; 

on-line рекламирање на компјутерски 

мрежи; презентација на стоки на 

комуникациски медиуми, во продажни 

цели; производство на рекламни филмови; 

помош при менаџирање бизнис, 

комерцијална администрација на 

лиценцирање на стоки и услуги на други 

лица; агенциски услуги при увоз-извоз; 

Промоција на продажбата за останати 

лица; услуги за јавни набавки за останати 

[купување стоки и услуги за други 

бизниси]; маркетинг; обезбедување на on-

line пазар за купувачи и продавачи на 

стоки и услуги; Консултантски услуги за 

управување со персонал; услуги при 

релокација на бизнис; систематизација на 

информации во компјутерски бази на 

податоци; веб индексирање за 

комерцијални или рекламни цели; 

сметководство; изнајмување на автомати; 

барање спонзорство; изнајмување на 

штандови за продажба; услуги при 

продажба на мало или големо на 

фармацевтски, ветеринарни и санитарни 

препарати и медицински материјали  

кл. 36  посредување при осигурување; 

информации за осигурување; издавање на 

кредитни картички; издавање на дебитна 

картичка; електронски трансфер на 
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средства; онлајн банкарство; услуги на 

финансирање; финансиско управување; 

обезбедување на финансиски 

информации преку веб-сајт; брокерство за 

акции и обврзници; финансиски 

информации; обезбедување на попусти во 

учество на фирми на други преку употреба 

на членска карта; (проценување накит; 

посредници за недвижности; прибирање 

добротворни средства; доверителство, 

позајмување врз основа на залог; 

брокерство; гаранции  

кл. 37  миење на возила; поправка на 

фотографски апарати; услуги на прскање и 

боење; вулканизација на гуми [поправка]; 

монтирање и поправање електрични 

апарати; инсталирање, одржување и 

поправање на компјутерски хардвер; 

одржување на возила; инсталација и 

поправка на апарати за осветлување; 

одржување и поправка на моторни возила; 

одржување на мебел; бензински станици 

за возила [полнење гориво и одржување]; 

полнење на акумулатори; изградба на 

комерцијални станбени објекти; 

подесување на музички инструменти; 

инсталација и поправка на опрема за 

забава и спортска опрема; информации за 

поправки; тапацирање; чистење на возила  

кл. 38  емитување телевизиски програми; 

безжично емитување; праќање на пораки; 

пренесување слики и пораки со помош на 

компјутери; комуникација со помош на 

мрежи со оптички кабли; услуги со 

електронски огласни табли 

[телекомуникациски услуги]; обезбедување 

телекомуникациски врски на глобалната 

компјутерска мрежа; обезбедување 

интернет соби за разговор; обезбедување 

пристап до бази на податоци; услуги 

новинска агенција; комуникација со помош 

на компјутерски терминали; пренос на 

видео на барање (екран) (VOD)  

кл. 39  транспорт; изнајмување бродови; 

транспорт со автомобили; пилотирање; 

изнајмување на автомобили; изнајмување 

на возила; Возачки услуги; изнајмување на 

магацини; придружба на патници; 

изнајмување на автобуси; транспортни 

услуги за разгледувања; изнајмување на 

навигациони системи; услуги за шлепање 

на возила во дефект; курирски услуги 

[пораки или стоки]; изнајмување на 

трактори  

кл. 41  образовни услуги; организацијата 

на натпревари [образование или забава]; 

услуги на подвижни библиотеки; он-лајн 

објавување на електронски книги и 

списанија; филмска продукција, освен 

рекламирање филмови; услуги за забава; 

услуги на игри што се обезбедуваат он-

лајн од една информатичка мрежа; услуги 

на здравствени клубови; тренирање на 

животни; услуги на клубови [забава или 

образование]; телевизиска забава; 

обезбедување на on-line видео, што не 

може да се симнува од интернет; 

дистрибуција на филмови; известување за 

рекреација; текстописци; пишување 

сценарио; организирање на игри на среќа; 

презентација на различни емисии  

кл. 42  технички истражувања; техничко 

пишување; облак компјутери; дизајн на 

компјутерски софтвер; изнајмување на 

компјутерски софтвер; конверзија на 

податоци од физички на електронски 

носачи; давање простор за веб [интернет] 

страници; обезбедување алатки за 

пребарување, за интернет; Off-сајт 

резервна копија на податоците; 

електронско чување на податоци; 

внатрешен дизајн; консултации за 

компјутерска безбедност; индустриски 

дизајн; внатрешно уредување; 

дизајнирање облека; осовременување на 

компјутерските програми; обновување 
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комјутерски бази на податоци; одржување 

на компјутерски софтвер; инсталација на 

компјутерски софтвер; софтвер како 

услуга [SaaS]; информатичка технологија 

[IT] консултации  

кл. 45  консултантски услуги за 

безбедност; придружување; услуги за 

водење домаќинство; изнајмување на 

облека; организирање погреби; услуги за 

посредување при наоѓање партнер; услуги 

на on-line друштвени мрежи; агенциски 

услуги за склучување брак; лиценцирање 

на интелектуална сопственост; 

управување со авторско право  

 

(210) TM  2016/451 (220) 27/04/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Le Holdings Ltd 

Sertus Chambers, P.O. Box 2547, Cassia 

Court, Camana Bay, Grand Cayman, KY 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(531) 26.03.23;26.11.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  машини за правење пијалаци, 

електромеханички; машини за кујна, 

електрични; преси за овошје, електрични, 

за употреба во домакинството; 

правосмукалки; машини за перење 

алишта; Машини за хемиско чистење; 

уреди за извлекување завеси, електрични; 

апарати за производство на газирана 

вода; машини за правење пиво; стартери 

за мотори и машини; вентилатори за 

мотори и машини; придушувачи за мотори 

и машини; пумпи [делови од машини или 

мотори]; славини [делови од машини или 

мотори]; компресори [Машини]; зглобови 

(универзални зглобови) [кардански 

зглобови]; затворачи за врата, електрични; 

контролни механизми за машини и мотори; 

лежишта [делови од машини]; машини за 

миење садови; индустриски обработувачи 

на храна, електрични; маталки, 

електрични; лизгачки машини за острење 

на рабови, електрични; четки за 

правосмукалки; Филтри за воздух (делови 

од мотори); пневматски цилиндри (делови 

од машини); машини за склопување 

велосипеди; машини за батерии  

кл. 9  компјутерски периферни уреди; 

компјутерски оперативни програми, 

снимени; компјутерски софтверски 

апликации [што може да се симнува од 

интернет]; таблет компјутери; (подлоги за 

компјутерски глувчиња); картички со 

интегрално коло [мемориски смарт 

картички]; компјутерски програми за 

играње; картички (кодирани картички), за 

заклучување; USB флеш дискови, 

компјутери; електронски публикации, [што 

може да се симнува од интернет]; 

Датотеки за превземање на слики; 

компјутерски уреди за меморија; 

компјутерски програми [софтвер што може 

да се симнува од интернет]; смарт очила; 

смарт часовници; педометри; фотокопири 

[фотографски, електростатички, термички]; 

апарати и инструменти за вагање; мерки; 

огласни табли (електронски огласни 

табли); смарт телефони; кутии за смарт 

телефони; модеми; сет-топ кутии; апарати 

за навигација, за возила; опрема за 

мрежна комуникација; апарати за 

сателитска навигација; предавателни 

уреди [телекомуникации]; мини проектори; 

Мобилни телефони; видео телефони; 
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мерачи на физичка активност, погодни за 

носење; обвивка за смарт телефони; 

заштитни фолии прилагодени за смарт 

телефони; слушалки; телевизиски 

апарати; кутии за звучници; телевизиски 

камери; медија плеери, што може да се 

пренесуваат; мембрани [акустика]; веб 

камери; селфи стик – стапови за 

автопортрети [рачни]; камери 

[фотографија]; апарати за проекција; 

апарати за мерење; апарати за контрола 

на брзина за возила; апарати за дијагноза 

што не се за медицинска употреба; 

поврзани нараквици [инструменти за 

мерење]; окулари (инструменти што 

содржат окулари); електрични мрежи 

(материјали за електрични мрежи) [жици, 

кабли]; чипови [интегрирани кола]; 

конвертори, електрични; ниско напонско 

напојување на електрична енергија; видео 

екрани; апарати за далечинско 

управување; приклучоци, штекери и други 

електрични спојки; електрични апарати за 

далечинско палење; Заштитни шлемови; 

очила за спорт; електрични инсталации за 

заштита од кражба, електрични брави; 

Полначи на батерии; очила; батерии, 

електрични; извор на енергија што може 

да се пренесува [батерии на полнење]; 

кинематографски филмови, 

експозиционирани; ремени за мобилен 

телефон; рутери, стереоскопи; 

рефлектирачки елеци за безбедност; 

видеокамери  

кл. 11  лампи; светилки за возила; апарати 

за готвење и инсталации; замрзнувачи;  

фрижидери; инсталации за климатизација; 

лампи за греење во тоалет; соларни 

греачи за вода ; џепни греачи; диспензери 

за питка вода; опрема за готвење, 

електрична; тостери; машини за кафе, 

електрични; апарати за готвење под 

притисок [стерилизатори], електрични; 

микробарнови печки [апарати за готвење]; 

апарати и машини за прочистување на 

воздух, електричен вентилатор за лична 

употреба; фенови за коса; апарати за 

филтрирање на вода; стерилизатори за 

садови; радијатори, електрични; печки за 

печење; апарати за разладување на 

воздух; уреди за климатизација во возила; 

светилки за мотоцикли; апарати за 

дезинфекција; светилки на гас  

кл. 12  автомобили без возач [автономни 

автомобили]; електрични возила; спортски 

автомобили; возила за движење по копно, 

воздух, вода или железница; мотоцикли; 

велосипеди; трицикли; колички; цврсти 

гуми на тркалата на возилата; тапацир за 

возила; возила на далечински управувач, 

освен играчки; мотори за копнени возила; 

центри за автомобилски тркала; 

ретровизори; седишта за безбедност на 

децата, за возила; воздушни возила; 

трепкачи за велосипеди; системи за 

звучно предупредување за велосипеди; 

тркала за возила; скутери за мобилност; 

покрив за колички; колички за бебиња; 

џојстици за возила; тркалца за колички 

[возила]; автомобили; пепелник за 

автомобили; внатрешна цевки за 

велосипедски гуми; велосипедски гуми без 

внатрешна цевка; огледала за страничен 

поглед кај возила; велосипедски тркала; 

автомобилски тела; автомобилски тркала; 

електрични велосипеди; колички; 

омнибуси; моторни чамци; шасија на 

возило; аларми против кражба на 

автомобили; ветробрани  

кл. 18  животински кожи; џепни паричници; 

спортски торби; торби; ранци; торби за 

алат, празни; кожни материјали за 

опшивање на мебел; Чадор; стапови за 

пешачење; појаси за стегање  

кл. 25  облека; спортски дресови; детска 

облека; облека за велосипедисти; 
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водоотпорна облека; облека за дожд; 

костими за маскенбал; обувки; спортски 

обувки, уреди против лизгање за обувки; 

капи; детски шлемови; трикотажа; 

ракавици [облека]; скијачки ракавици; 

шалови; низи; верска облека; спојници за 

облека [трегери]; појаси за носење; капи за 

туширање; маски за спиење; свадбени 

фустани; бенкици [oблека]  

кл. 28  игри; апарати за играње; 

контролери за играчки конзоли; машини за 

видео игри; полнети играчки; играчка 

пиштол; модели на возила; скутери 

[играчки]; играчка возила; беспилотни 

летала [играчки]; карти за играње; 

друштвени игри; топки за играње; торби за 

голф; апарати за тренинг на тело; 

стационарни велосипеди за вежбање; 

прибор за стрелаштво; скии; свирки; 

ракавици за игри; штитници за колено 

[спортски помагала]; линиски ролери; 

чевли за снег; украси за новогодишни 

елки, освен предмети за осветлување и 

кондиторски производи; прибор за 

риболов; Грепки за игри на среќа; ленти за 

ракети; тркачки патеки од пластика  

кл. 35  изнајмување на рекламен простор; 

on-line рекламирање на компјутерски 

мрежи; презентација на стоки на 

комуникациски медиуми, во продажни 

цели; производство на рекламни филмови; 

помош при менаџирање бизнис, 

комерцијална администрација на 

лиценцирање на стоки и услуги на други 

лица; агенциски услуги при увоз-извоз; 

Промоција на продажбата за останати 

лица; услуги за јавни набавки за останати 

[купување стоки и услуги за други 

бизниси]; маркетинг; обезбедување на on-

line пазар за купувачи и продавачи на 

стоки и услуги; Консултантски услуги за 

управување со персонал; услуги при 

релокација на бизнис; систематизација на 

информации во компјутерски бази на 

податоци; веб индексирање за 

комерцијални или рекламни цели; 

сметководство; изнајмување на автомати; 

барање спонзорство; изнајмување на 

штандови за продажба; услуги при 

продажба на мало или големо на 

фармацевтски, ветеринарни и санитарни 

препарати и медицински материјали  

кл. 36  посредување при осигурување; 

информации за осигурување; издавање на 

кредитни картички; издавање на дебитна 

картичка; електронски трансфер на 

средства; онлајн банкарство; услуги на 

финансирање; финансиско управување; 

обезбедување на финансиски 

информации преку веб-сајт; брокерство за 

акции и обврзници; финансиски 

информации; обезбедување на попусти во 

учество на фирми на други преку употреба 

на членска карта; (проценување накит; 

посредници за недвижности; прибирање 

добротворни средства; доверителство, 

позајмување врз основа на залог; 

брокерство; гаранции  

кл. 37  миење на возила; поправка на 

фотографски апарати; услуги на прскање и 

боење; вулканизација на гуми [поправка]; 

монтирање и поправање електрични 

апарати; инсталирање, одржување и 

поправање на компјутерски хардвер; 

одржување на возила; инсталација и 

поправка на апарати за осветлување; 

одржување и поправка на моторни возила; 

одржување на мебел; бензински станици 

за возила [полнење гориво и одржување]; 

полнење на акумулатори; изградба на 

комерцијални станбени објекти; 

подесување на музички инструменти; 

инсталација и поправка на опрема за 

забава и спортска опрема; информации за 

поправки; тапацирање; чистење на возила  

кл. 38  емитување телевизиски програми; 
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безжично емитување; праќање на пораки; 

пренесување слики и пораки со помош на 

компјутери; комуникација со помош на 

мрежи со оптички кабли; услуги со 

електронски огласни табли 

[телекомуникациски услуги]; обезбедување 

телекомуникациски врски на глобалната 

компјутерска мрежа; обезбедување 

интернет соби за разговор; обезбедување 

пристап до бази на податоци; услуги 

новинска агенција; комуникација со помош 

на компјутерски терминали; пренос на 

видео на барање (екран) (VOD)  

кл. 39  транспорт; изнајмување бродови; 

транспорт со автомобили; пилотирање; 

изнајмување на автомобили; изнајмување 

на возила; Возачки услуги; изнајмување на 

магацини; придружба на патници; 

изнајмување на автобуси; транспортни 

услуги за разгледувања; изнајмување на 

навигациони системи; услуги за шлепање 

на возила во дефект; курирски услуги 

[пораки или стоки]; изнајмување на 

трактори  

кл. 41  образовни услуги; организацијата 

на натпревари [образование или забава]; 

услуги на подвижни библиотеки; он-лајн 

објавување на електронски книги и 

списанија; филмска продукција, освен 

рекламирање филмови; услуги за забава; 

услуги на игри што се обезбедуваат он-

лајн од една информатичка мрежа; услуги 

на здравствени клубови; тренирање на 

животни; услуги на клубови [забава или 

образование]; телевизиска забава; 

обезбедување на on-line видео, што не 

може да се симнува од интернет; 

дистрибуција на филмови; известување за 

рекреација; текстописци; пишување 

сценарио; организирање на игри на среќа; 

презентација на различни емисии  

кл. 42  технички истражувања; техничко 

пишување; облак компјутери; дизајн на 

компјутерски софтвер; изнајмување на 

компјутерски софтвер; конверзија на 

податоци од физички на електронски 

носачи; давање простор за веб [интернет] 

страници; обезбедување алатки за 

пребарување, за интернет; Off-сајт 

резервна копија на податоците; 

електронско чување на податоци; 

внатрешен дизајн; консултации за 

компјутерска безбедност; индустриски 

дизајн; внатрешно уредување; 

дизајнирање облека; осовременување на 

компјутерските програми; обновување 

комјутерски бази на податоци; одржување 

на компјутерски софтвер; инсталација на 

компјутерски софтвер; софтвер како 

услуга [SaaS]; информатичка технологија 

[IT] консултации  

кл. 45  консултантски услуги за 

безбедност; придружување; услуги за 

водење домаќинство; изнајмување на 

облека; организирање погреби; услуги за 

посредување при наоѓање партнер; услуги 

на on-line друштвени мрежи; агенциски 

услуги за склучување брак; лиценцирање 

на интелектуална сопственост; 

управување со авторско право  

 

(210) TM  2016/452 (220) 28/04/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) SHISEIDO COMPANY LIMITED 

7-5-5 GINZA, CHUO-KU, TOKYO 104-8010, 

JP 

(740) Адвокатско друштво Јоанидис  

ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 
(531) 27.05.01 

(551) индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 3  препарати за белење и други 

супстанции за употреба на алишта; 

чистење, полирање, перење и абразивни 

производи; сапуни, парфимерија, етерични 

масла, козметика, лосиони за коса; паста 

за чистење заби  

 

(210) TM  2016/453 (220) 28/04/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) SHISEIDO COMPANY LIMITED 

7-5-5 GINZA, CHUO-KU, TOKYO 104-8010, 

JP 

(740) Адвокатско друштво Јоанидис  

ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 
(531) 27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за белење и други 

супстанции за употреба на алишта; 

чистење, полирање, перење и абразивни 

производи; сапуни, парфимерија, етерични 

масла, козметика, лосиони за коса; паста 

за чистење заби  

 

(210) TM  2016/454 (220) 28/04/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) SHISEIDO COMPANY LIMITED 

7-5-5 GINZA, CHUO-KU, TOKYO 104-8010, 

JP 

(740) Адвокатско друштво Јоанидис  

ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 
(531) 27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за белење и други 

супстанции за употреба на алишта; 

чистење, полирање, перење и абразивни 

производи; сапуни, парфимерија, етерични 

масла, козметика, лосиони за коса; паста 

за чистење заби  

 

(210) TM  2016/455 (220) 28/04/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги НУРО КОМЕРЦ 

Нуриман ДООЕЛ експорт-импорт 

101 бр. 66 Камењане, Боговиње, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(591) бела, жолта, светло и темно зелена, 

црна 

(531) 26.01.20 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко и млечни производи, павлака 

( млечни производи), урда, урда со 

пиперки, сирење (тврдо сирење, кравјо 

сирење, овчо сирење, мешано сирење), 

кашкавал (мешан кашкавал), јогурт  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; услуги при увоз-

извоз и трговија на големо и мало со: 

млеко и млечни производи, павлака, 

(млечни производи), урда, урда со 

пиперки, сирење (тврдо сирење, кравјо 

сирење, овчо сирење, мешано сирење), 

кашкава (мешан кашкавал), јогурт  

 

(210) TM  2016/456 (220) 28/04/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) EOS PRODUCTS S.A.R.L. 
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7 Rue Robert Stumper, 2557 Luxembourg, 

LU 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 

EOS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  производи за ароматерапија за нега 

на телото, имено, лосион за тело, гел за 

туширање, крем за кутикули, 

немедицински балсам за усни, сапун, 

ексфолијанти за тело, пилинг за тело и 

стапала и немедицинска крема за стапала; 

козметички производи, имено, прајмери за 

усни; козметички производи, имено, 

производи за обновување на усни; балсам 

за усни; крем за усни; сјај за усни; палета 

со сјај за усни; молив за усни; ексфолијант 

за усни; сетови за шминка кои се состојат 

од кармин и сјај за усни; немедицински 

препарати за нега на усни; немедицинска 

заштита за усни; брилијантин за усни; 

гелови за капење и туширање и соли што 

не се за медицинска употреба; зрна за 

капење; крема за капење; кристали за 

капење; шумливи купки; снегулки за 

капење; пена за капење; пени за капење; 

гел за капење; гелови за капење; билки за 

капење; лосион за капење; млека за 

капење; масло за капење; масла за 

капење; масла за капење и соли за 

капење; масла за капење за козметичка 

употреба; бисери за капење; пудра за 

капење; соли за капење; немедицински 

соли за капење; сапуни за капење; сапуни 

за капење во течна, цврста или гел форма; 

пенливи купки; пена за капење; течни 

сапуни за капење; течни сапуни кои се 

користат за капење на стапала; минерална 

сол како соли за капење што не се за 

медицинска употреба; немедицински 

препарати за капење; пена за туширање и 

капење; гел за туширање и капење; 

деоздоранс спреј за стапала; 

немедицинска пудра за стапала; пилинзи 

за стапала; немедицинска крема за 

стапала; немедицински лосиони за 

стапала; немедицински производи за 

киснење на стапала; камења од пезма за 

лична употреба; креми за туширање; гел 

за туширање; гелови за туширање; 

лосиони за зацврстување на ноктите; 

препарати за полирање на ноктите; 

препарати за нега на нокти; лакови за 

нокти; базен лак за ноктите; отстранувач 

на лак за нокти; отстранувачи на лак за 

нокти; горен слој лак за нокти; зајакнувачи 

за нокти; лак за нокти; гелови за после 

сончање; млека за после сончање; масла 

за после сончање; средства за 

спречување на крварење за козметичка 

употреба; препарати за белеење за 

козметичка употреба; козметички 

производи за нега и разубавување на 

тело; креми за чистење; колонски води; 

парфеми и козметички производи; 

козметички топки; козметички креми; 

козметички креми за нега на кожата; 

козметичка хартија за впивање за лице; 

козметички млека; козметички масла; 

козметички масла за епидерма; 

козметички тампони; козметички моливи; 

козметички препрати за обнова на кожата; 

козметички препарати против изгореници 

од сонце; козметички препарати за нега на 

телото; козметички препарати за трепки на 

очи; козметички препарати; козметички 

препарати за слабеење; козметички 

ружови; козметички сапуни; козметички 

лосиони за сончање; козметички 

препарати за сончање; козметички 
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препарати за заштита од сонце; 

козметички препарати за сончање; 

козметички производи; козметички 

производи и козметички препарати; 

козметички производи и шминка; 

козметички производи, имено, камени 

пудри; козметика за веѓи; креми за лице за 

козметичка употреба; лосиони за 

козметичка употреба; лак за нокти за 

козметичка употреба; моливи за 

козметичка употреба; влажни шамивчиња; 

влажни крпчиња; влажни марамчиња;  

лосиони, креми и масла за кожа и тело за 

надворешна локална козметичка употреба; 

сапуни; млека, гелови и масла за сончање 

и после сончање;  гелови за сончање; 

млека за сончање; масла за сончање; 

шамивиња натопени со козметички 

лосиони; тоници; спрејови за кожа за 

надворешна локална козметичка употреба; 

метални стругалки за стапала; ниту еден 

од горенаведените производи не е 

наменет за чистење, нега или 

разубавување на коса  

кл. 5  медицински балсам за усни; соли за 

капење за медицинска употреба; 

медицински препарати за капење; 

медицински соли за капење; медицинска 

пудра за стапала  

 

(210) TM  2016/457 (220) 28/04/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) KvG Group Inc. 

1 Westside Drive, Unit 12 Toronto, Ontario 

M9C 1B2, CA 

(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ  

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

(540)  

 

FOOTLOGIX 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  производи за не-медицинска нега на 

стапала (нега на кожа и ноктите), имено 

спрејови за омекнување на здебелената 

кожа, лосиони за стапала, креми за 

стапала, спрејови за деодорирање на 

стапала, пудри за стапала, спрејови и 

пудри за деодорирање на чевли, купки за 

стапала, луфа за стапала, спрејови за 

нокти  

кл. 5  препрати за медиицинска грижа за 

стапала  

кл. 44  нудење на вести и информации на 

претплатените членови на полето на 

личната убавина, имено педикири  

 

(210) TM  2016/458 (220) 03/05/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) PepsiCo, Inc.  

700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 

10577, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) зелена и бела 

(531) 27.05.07 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пива; минерални и газирани води и 

други безалкохолни пијалаци; овошни 

пијалаци и овошни сокови; сирупи и други 

препарати за правење пијалаци; газирани 

безалкохолни пијалаци; безалкохолни 

пијалаци; енергетски пијалаци; изотонични 

пијалаци; спортски пијалаци; пијалаци кои 

содржат витамини; води со вкус; прашоци 
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за шумливи пијалаци; кашести пијалаци 

(смуди); пијалаци на база на кокос  

 

(210) TM  2016/459 (220) 03/05/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

APRETUDE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и медицински 

препарати и супстанции  

кл. 44  генска и клеточна терапија  

 

(210) TM  2016/460 (220) 03/05/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ȘİRKETİ 

Organize Sanayi Bolgesi 11. Cadde, 

ESKISEHIR, TR 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 
(591) темно сина, бела, сива, зелена, црна, 

црвена, светло кафена, беж, жолта 

(531) 08.01.03;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  крекери  

 

(210) TM  2016/461 (220) 03/05/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги БУШИ ФАШИОН 

ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Лазар Танев 38, 1000, Скопје, MK 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ  

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје 

(540)  

 

BUSHI 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 14  благородни метали и нивните 

легури и производите изработени од нив 

или преслечени со нив, кои не се 

опфатени со другите класи, накит, 

бижутерија, скапоцени камења, часовници 

и хронометриски инструменти  

кл. 19  неметални градежни материјали, 

цврсти неметални цевки за градба, 

асфалт, црна смола и битумен, неметални 

преносни конструкции, споменици што не 

се од метал  

кл. 24  текстил и текстилни производи, кои 

не се опфатени со другите класи, покривки 

за кревети и маси  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци; привремено сместување  

 

(210) TM  2016/462 (220) 04/05/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) PPG Industries Ohio, Inc. 

3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 

44111, US 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 
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МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 

PPG AQUABASE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 2  состави за премачкување како бои за 

нанесување на возила  

 

(210) TM  2016/463 (220) 03/05/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Крстевски Митко  

ул. Стрчин бр. 63, 7000, Битола, MK 

(540)  

 
(591) кафена 

(531) 07.11.01;26.02.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  транспортни услуги; пакувае и 

складирање стока; организирање 

патувања  

кл. 41  образовни услуги; обука, забава; 

спортски и културни активности  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалоци; привремено сместување  

 

(210) TM  2016/464 (220) 04/05/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) МАКПРОГРЕС ДОО 

ул. Илинденска бб,, 2310, Виница, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(591) бела, жолта, светло и темно кафена, 

светло и темно  црвена, зелена, црна 

(531) 05.07.16;07.01.09;08.01.10 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  производи од тесто и слатки со 

ралични видови полнења; бадемови 

слатки тестенини, бисквити, колачи, 

колачиња со путер и брашно, колачиња со 

овошно полнење и крем, слаткарски 

производи, слатки, слатки од бадем, чајни 

колачиња, чајни колачиња со вкус на 

ванила  

 

(210) TM  2016/465 (220) 04/05/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12,, 

1000 , Скопје, MK 

(540)  

 

MAPRAZAX 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2016/466 (220) 04/05/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) ТРД РАДИО КАНАЛ 77 

ул. 5-та Партиска Конференција бб, 

2000, Штип, MK 

(540)  
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(591) црвена, црна, сива и бела 

(531) 26.04.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 41  образовни услуги; обука, забава; 

спортски и културни активности  

 

(210) TM  2016/467 (220) 05/05/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) LOOKNA INC [a Georgia (USA) 

Corporation] 

26664 SEAGULL WAY, APT A213, 

MALIBU, CA 90265, US 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

LOOKNA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  веб индексирање за комерцијални 

или рекламни цели; on-line рекламирање 

на компјутерска мрежа  

 

(210) TM  2016/468 (220) 05/05/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) КЛИРИНШКА КУЌА - Клириншки 

Интербанкарски Системи АД Скопје 

ул. Кузман Јосифовски Питу бр. 1, 1000, 

Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(591) бела, црвена темно сина 

(531) 26.04.18;27.05.07 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  пренесување средства 

(електронско пренесување средства); 

електронски трансфер на средства; онлајн 

банкарство; услуги на финансирање; 

вредносни купони (издавање вредносни 

купони); агенции за внесување на 

побарувачката, администрирање на 

побарувачката на една организација со 

посредство на надворешен орган, 

банкарство, вложување средства, 

внесување на долгови (агенции за 

внесување на долговите), гаранции, 

дебитни картчки (служби за дебитни 

картички), ефективна берза (службено 

нотирање на текот на договорените 

вредности на пазарот), заем врз основа на 

залог, заеми, консултации по повод 

финансиски прашања, кредитни агенции, 

кредитни картички (служби за кредитни 

картички), монетарни дејности, отплата на 

рати, поднирување на вредности, 

посредување, посредување на берзата, 

сметководствени установи (финансиски 

установи), сретства (електронски преносни 

сретства), сретства (основање кружни 

сретства), сретства (вложување сретства), 

финансирање (служби за финансии), 

финансиска анализа, финансиски 

дејности, финансиски информации, 

финансиски проценки (осигурувања, 

банкарски промет, имот), финансиски 

трансакции, финансиско управување, 

фискални проценки, хипотекарно 
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банкарство, штедилници  

кл. 38  електронска пошта, изнајмување 

апарати за пренос на пораки, комуникации 

по пат на сметачки терминали, пораки 

(пренос на пораки), сметач (пренос на 

пораки и слики со сметач), услуги со 

електронски огласни табли 

[телекомуникациски услуги]  

кл. 42  изнајмување софтвери, изработка 

(концепирање) на софтвери, печатење 

сертификати за електронски потписи, бази 

за електронски потписи; Услуги во врска со 

компјутеризирани on-line пребарувања за 

нарачување, обезбедување на 

привремено користење на on-line 

непрефрлив компјутерски софтвер за 

процесирање на уплата, автентикација, 

управување и следење; обезбедување на 

интерактивен веб-сајт за технологија која 

им овозможува на корисниците да влезат, 

пристапат, следат, управуваат, 

контролираат и да генерираат 

информации и извештаи во врска со 

продажба на производи и услуги; 

електронско складирање на податоци  

 

(210) TM  2016/471 (220) 06/05/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) ARBERIA GROUP sh.p.k 

Zona industriale p.nr., 10000, Prishtine, ZB 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ  

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) темно сина, светло сина и бела 

(531) 06.01.04;26.01.16 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пива; вода; минерална и сода вода 

и други безалкохолни пијалоци; пијалоци 

од овошје и овошни сокови; сирупи и други 

препарати за производство на пијалаци  

 

(210) TM  2016/472 (220) 09/05/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Reckitt & Colman (Overseas)  

Limited 

Dansoм Lane, Hull, HU8 7DS, UK 

(740) Адвокатско друштво Јоанидис  

ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 

VEET SENSITIVE TOUCH 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  не-медикаментозни тоалетни 

препарати; козметички и препарати за 

убавина ; навлажнувачки креми, лосиони, 

гелови и мусови; ексфолианти; препарати 

за чистење на кожата; препарати за 

белење,сите за лична употреба; 

препарати за депилација; восоци за 

депилација; инхибитори на повторно 

растење на коса; препарати, вклучувајќи 

креми, гелови и мусови, за употреба пред, 

за време и после бричење или 

отстранување на влакна; крпи за 

депилација; импрегнирани марамчиња и 

влошки за нега на кожата  

кл. 8  жилети; ножеви за бричење, 

Епилатори; уреди за отстранување на 

влакна, имено, апарати за депилација; 

уреди за инхибитори за повторно растење 

на коса; рачни инструменти за употреба за 

бричење или депилација, имено, апарати 

за депилација, не-електрични машини за 

бричење; шпатули за ширење топол восок 

за депилација и препарати за депилација; 

тримери (рачни алати); делови и опрема 

за наведената стока  
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кл. 11  апарати за греење, имено 

електрични апарати за употреба на восок 

за депилација и крем третмани; апарати за 

топење на восок; електрични апарати за 

греење, топење и издавање на восок за 

депилација и крем; греалки за депилација 

со восок; греалки за крем за депилација  

 

(210) TM  2016/477 (220) 09/05/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) ЈЗУ Универзитетска клиника за 

психијатрија 

ул. Белградска бб, Скопје, MK 

(540)  

 

 

(591) сина, бела, портокалова 

(531) 21.01.14;26.01.06;26.01.16 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги, обука, забава, 

спортски и културни активности  

кл. 44  медицински услуги, услуги на 

хигиена и разубавување на луѓе или 

животни, земјоделски, градинарски и 

шумски услуги  

 

(210) TM  2016/478 (220) 09/05/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Д.Т.У. МТ ПРОМЕТ-1 ДООЕЛ 

ул.Дојранска бр.14, Струмица, MK 

(540)  

 
(591) црвена и црна 

(531) 26.03.23 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  куфери и патни торби, чадори за 

дожд и сонце, школски торби  

кл. 25  облека; обувки и капи; маици, 

елеци, блузи, фустани, здолништа, 

тренерки, куси панаталони, јакни, шамии, 

кошули, дресови, ракавици, чорапи, 

стегачи за рака, нозе и глава, патики, 

чевли, чизми, влечки за плажа, влечки, 

сандали, кломпи, копачки, ролерки  

кл. 28  производи за гимнастика и спорт, 

справи за вежбање, велосипеди  

кл. 35  рекламирање, водење на 

работење; услуги при продажба на големо 

и мало со куфери и патни торби, чадори за 

дожд и сонце, школски торби, производи 

за гимнастика и спорт, обувки и капи, 

маици, елеци, блузу, фустани, здолништа, 

тренерки, куси панталони, јакни, шамии, 

кошули, дресови, ракавици, чорапи, 

стегачи за рака, нозе и глава, патики, 

чевли, чизми, влечки за плажа, влечки, 

сандали, кломпи, компачки, ролерки  

 

(210) TM  2016/480 (220) 10/05/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) NBA Properties, Inc 

Olympic Tower – 645 Fifth Avenue, New 

York, New York 10022, US 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 
(531) 21.03.01;24.17.12 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  oблека, обувки, покривала за глава; 

облека, имено трикотажа, обувки, обувки 

за кошарка, патики за кошарка, влечки, 
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маици, кошули, поло маици, горни 

тренерки, долни тренерки, пантолони, 

маици без ракави, дресови, шорцови, 

пижами, спортски маици, маици за рагби, 

џемпери, ремени, вратоврски, ноќници, 

капи, качкети, стери, облека за загревање, 

пантолони за загревање, маици за 

загревање/маици за шутирање, јакни, јакни 

отпорни на ветер, парка, палта, бебешки 

лигавчиња што не се од хартија, стегачи 

за глава, стегачи за зглобови, престилки, 

долна облека, боксерки, пантолони, 

штитници за уши од студ, ракавици, 

ракавици без прсти, шалови, ткаени и 

плетени кошули, дрес-фустани, фустани, 

фустани и униформи за навивање, облека 

за капење, костуми за капење, костуми за 

капење, бикини, дводелни костуми за 

капење (tankinis), костуми за капење за 

мажи (swim trunks), костуми за капење за 

мажи (bathing trunks), шорцови за на даска, 

нуркачки костуми, наметки за на плажа, 

наметки за со костуми за капење, марами 

за со костуми за капење, сандали, сандали 

за на плажа, капи за на плажа, штитници 

од сонце, капи за капење, нови покривала 

за глава со прикачени перики  

кл. 41  oбразование; обезбедување 

обука/настава; забава; спортски и 

културни активности; забава и образовни 

услуги во смисла на тековни телевизиски и 

радио програми во областа на кошарката 

и пренос во живо на кошаркарски 

натпревари и кошаркарски приредби; 

продукција и дистрибуција на радио и 

телевизиски шоу програми на кошаркарски 

натпревари, кошаркарски настани и 

програми во областа на кошарката; 

водење и организирање на кошаркарски 

школи и кампови, школи и кампови за 

тренери, школи и кампови за танцов тим и 

кошаркарски натпревари; услуги на забава 

во смисла на лично појавување на маскота 

во костим или на танцов тим на 

кошаркарски натпревари и приредби, 

школи, кампови, промоции и други настани 

поврзани со кошарката, посебни настани и 

забави; услуги на клубови на 

обожаватели; услуги на забава, имено 

обезбедување на веб-страна  со 

мултимедијална содржина во смисла на 

најзначајни телевизиски настани, 

интерактивни најзначајни телевизиски 

настани, видео снимки, снимање на видео 

преноси, интерактивен видео избор на 

најзначајни настани, радио програма, 

најзначајни настани на радио и аудио 

снимки во полето на кошарката; 

пренесување на вести и информации во 

смисла на статистички и други податоци 

во полето на кошарката; он-лaјн игри кои 

не може да се преземаат, имено, 

компјутерски игри, видео игри, 

интерактивни видео игри, акциони игри за 

вештини, аркадни игри, друштвени игри за 

деца и возрасни, игри на табла, 

сложувалки и игри на погодување; услуги 

на електронско издаваштво, имено, 

издавање на часописи, водичи, билтени, 

боенки и други распореди на натпреварите 

преку Интернет, сите во полето на 

кошарката; обезбедување на он-лајн 

компјутерска база на податоци во полето 

на кошарката  

 

(210) TM  2016/484 (220) 10/05/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  
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(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање 

изложби) во комерцијални или рекламни 

цели, изнајмување рекламен простор, 

изнајмување уреднички апарати, 

изнајнување рекламен материјал, 

изработка на такси, изводи од сметка 

(изработка на изводи од сметка), јавно 

мислење (испитување на јавното 

мислење), објавување рекламни текстови, 

огласување /рекламирање/, организирање 

дејности (советување за организирање на 

дејностите), плакатирање /огласување/, 

преписи на соопштенија, промоција 

/продажба за трето лице/, пропагандни 

дејности, проучување на пазарот 

/маркетинг/, проверка на сметки, 

рекламирање по пат на радио, 

рекламирање по пат на телевизија, 

рекламни огласи (ширење на рекламни 

огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за 

телефонско одговарање/за отсутни 

претплатници/, ширење рекламен 

материјал /трактати, проспекти, печатени 

примероци/  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос 

на глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска 

мрежа; услуги на лична комуникација; 

услуги на пејџери; лизинг 

телекомуникациски опреми, напојувања и 

системи; услуги на електронска пошта; 

услуги на телевизиски пренос; 

обезбедување вести и информации по пат 

на телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на 

телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

мултикориснички интерактивен пристап на 

глобална комуникациска мрежа; пренос и 

емитирање на сите видови аудио и видео 

програми по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа, главни 

(стожерни) интернет услуги, имено, брза 

линија или сериски врски кои ствараат 

главен премин во рамките на мрежата; 

видео и аудио телеконференции по пат на 

интернет, услуги на асинхронен трансфер 

мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на 

интегрирани услуги (ИСДН), интернет 

протокол (ИП) на комуникациски услуги, 

услуги на виртуелна приватна мрежа 

(ВПН) и услуги на приватна линија; 

обезбедување услуги на 

телекомуникациски мрежни премини и 

услуги на поврзување со протокол на 

пренос на рамка заради пренос на 

податоци; услуги на пренос на пакет од 

електронски податоци; услуги на 

комутација на гласот, податоци, видео и 

мултимедиа; овозможување 

телекомуникациско поврзување на 

интернет и на други компјутеризирани 

комуникации, податоци и безжична мрежа; 

обезбедување мултикориснички пристап 

на безжична комуникациска мрежа; 

обезбедување факс услуги; обезбедување 

услуги на складирање на електронски 

податоци за трети лица; 

телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за 

поврзување независни телекомуникациски 

и компјутерски мрежи заради поделба на 
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интернет сообраќајот; услуги на говорна 

пошта; телекомуникациски услуги, 

особено, обезбедување бесплатни услуги 

и услуги на насочување на повиците; 

услуги на центрите за пораки во вид на 

телефонски говорни пораки; услуги на 

видео и аудио конференции и 

конференции на телефонски податоци; 

безжични телекомуникациски услуги, 

имено, безжичен пренос на звук и 

податоци; телекомуникациски услуги, 

имено обезбедување глас по пат на 

интернет протокол; обезбедување мрежен 

пристап со цел на размена на интернет 

сообраќајот помеѓу преносници на 

интернет сообраќајот; услуги на 

електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web 

страници, услуги на дизајнирање на web 

страни, работа на електронски 

информациски мрежи; консалтинг услуги и 

услуги на дизајн во областа на 

информативни технологии, компјутерско 

програмирање, телекомуникација, 

комуникациски мрежи, компјутеризирани 

комуникации, услуги на менаџмент на 

центри на податоци и глобални 

комуникациски мрежи; обезбедување 

услуги на центри на податоци; хостирање 

(хостинг), складирање и одржување на 

web сајтови, web центри, електронска 

пошта, електронски групи, лист сервери 

како и на дигитална содржина и податоци 

на трети лица; услуги на провајдери на 

апликативни услуги (АСП), имено, 

хостирање компјутерски софтверски 

апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во 

областа на компјутеризирани комуникации 

и мрежи наподатоци; обезбедување на 

информации во областа на мрежни услуги 

на компјутеризирани комуникации и услуги 

на центри на податоци  

 

(210) TM  2016/485 (220) 10/05/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање 

изложби) во комерцијални или рекламни 

цели, изнајмување рекламен простор, 

изнајмување уреднички апарати, 

изнајнување рекламен материјал, 

изработка на такси, изводи од сметка 

(изработка на изводи од сметка), јавно 

мислење (испитување на јавното 

мислење), објавување рекламни текстови, 

огласување /рекламирање/, организирање 

дејности (советување за организирање на 

дејностите), плакатирање /огласување/, 

преписи на соопштенија, промоција 

/продажба за трето лице/, пропагандни 

дејности, проучување на пазарот 

/маркетинг/, проверка на сметки, 

рекламирање по пат на радио, 

рекламирање по пат на телевизија, 

рекламни огласи (ширење на рекламни 

огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за 

телефонско одговарање/за отсутни 
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претплатници/, ширење рекламен 

материјал /трактати, проспекти, печатени 

примероци/  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос 

на глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска 

мрежа; услуги на лична комуникација; 

услуги на пејџери; лизинг 

телекомуникациски опреми, напојувања и 

системи; услуги на електронска пошта; 

услуги на телевизиски пренос; 

обезбедување вести и информации по пат 

на телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на 

телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

мултикориснички интерактивен пристап на 

глобална комуникациска мрежа; пренос и 

емитирање на сите видови аудио и видео 

програми по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа, главни 

(стожерни) интернет услуги, имено, брза 

линија или сериски врски кои ствараат 

главен премин во рамките на мрежата; 

видео и аудио телеконференции по пат на 

интернет, услуги на асинхронен трансфер 

мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на 

интегрирани услуги (ИСДН), интернет 

протокол (ИП) на комуникациски услуги, 

услуги на виртуелна приватна мрежа 

(ВПН) и услуги на приватна линија; 

обезбедување услуги на 

телекомуникациски мрежни премини и 

услуги на поврзување со протокол на 

пренос на рамка заради пренос на 

податоци; услуги на пренос на пакет од 

електронски податоци; услуги на 

комутација на гласот, податоци, видео и 

мултимедиа; овозможување 

телекомуникациско поврзување на 

интернет и на други компјутеризирани 

комуникации, податоци и безжична мрежа; 

обезбедување мултикориснички пристап 

на безжична комуникациска мрежа; 

обезбедување факс услуги; обезбедување 

услуги на складирање на електронски 

податоци за трети лица; 

телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за 

поврзување независни телекомуникациски 

и компјутерски мрежи заради поделба на 

интернет сообраќајот; услуги на говорна 

пошта; телекомуникациски услуги, 

особено, обезбедување бесплатни услуги 

и услуги на насочување на повиците; 

услуги на центрите за пораки во вид на 

телефонски говорни пораки; услуги на 

видео и аудио конференции и 

конференции на телефонски податоци; 

безжични телекомуникациски услуги, 

имено, безжичен пренос на звук и 

податоци; телекомуникациски услуги, 

имено обезбедување глас по пат на 

интернет протокол; обезбедување мрежен 

пристап со цел на размена на интернет 

сообраќајот помеѓу преносници на 

интернет сообраќајот; услуги на 

електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web 

страници, услуги на дизајнирање на web 

страни, работа на електронски 

информациски мрежи; консалтинг услуги и 

услуги на дизајн во областа на 

информативни технологии, компјутерско 

програмирање, телекомуникација, 

комуникациски мрежи, компјутеризирани 

комуникации, услуги на менаџмент на 

центри на податоци и глобални 

комуникациски мрежи; обезбедување 

услуги на центри на податоци; хостирање 

(хостинг), складирање и одржување на 

web сајтови, web центри, електронска 

пошта, електронски групи, лист сервери 
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како и на дигитална содржина и податоци 

на трети лица; услуги на провајдери на 

апликативни услуги (АСП), имено, 

хостирање компјутерски софтверски 

апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во 

областа на компјутеризирани комуникации 

и мрежи наподатоци; обезбедување на 

информации во областа на мрежни услуги 

на компјутеризирани комуникации и услуги 

на центри на податоци  

 

(210) TM  2016/486 (220) 10/05/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање 

изложби) во комерцијални или рекламни 

цели, изнајмување рекламен простор, 

изнајмување уреднички апарати, 

изнајнување рекламен материјал, 

изработка на такси, изводи од сметка 

(изработка на изводи од сметка), јавно 

мислење (испитување на јавното 

мислење), објавување рекламни текстови, 

огласување /рекламирање/, организирање 

дејности (советување за организирање на 

дејностите), плакатирање /огласување/, 

преписи на соопштенија, промоција 

/продажба за трето лице/, пропагандни 

дејности, проучување на пазарот 

/маркетинг/, проверка на сметки, 

рекламирање по пат на радио, 

рекламирање по пат на телевизија, 

рекламни огласи (ширење на рекламни 

огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за 

телефонско одговарање/за отсутни 

претплатници/, ширење рекламен 

материјал /трактати, проспекти, печатени 

примероци/  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос 

на глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска 

мрежа; услуги на лична комуникација; 

услуги на пејџери; лизинг 

телекомуникациски опреми, напојувања и 

системи; услуги на електронска пошта; 

услуги на телевизиски пренос; 

обезбедување вести и информации по пат 

на телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на 

телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

мултикориснички интерактивен пристап на 

глобална комуникациска мрежа; пренос и 

емитирање на сите видови аудио и видео 

програми по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа, главни 

(стожерни) интернет услуги, имено, брза 

линија или сериски врски кои ствараат 

главен премин во рамките на мрежата; 

видео и аудио телеконференции по пат на 

интернет, услуги на асинхронен трансфер 

мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на 

интегрирани услуги (ИСДН), интернет 
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протокол (ИП) на комуникациски услуги, 

услуги на виртуелна приватна мрежа 

(ВПН) и услуги на приватна линија; 

обезбедување услуги на 

телекомуникациски мрежни премини и 

услуги на поврзување со протокол на 

пренос на рамка заради пренос на 

податоци; услуги на пренос на пакет од 

електронски податоци; услуги на 

комутација на гласот, податоци, видео и 

мултимедиа; овозможување 

телекомуникациско поврзување на 

интернет и на други компјутеризирани 

комуникации, податоци и безжична мрежа; 

обезбедување мултикориснички пристап 

на безжична комуникациска мрежа; 

обезбедување факс услуги; обезбедување 

услуги на складирање на електронски 

податоци за трети лица; 

телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за 

поврзување независни телекомуникациски 

и компјутерски мрежи заради поделба на 

интернет сообраќајот; услуги на говорна 

пошта; телекомуникациски услуги, 

особено, обезбедување бесплатни услуги 

и услуги на насочување на повиците; 

услуги на центрите за пораки во вид на 

телефонски говорни пораки; услуги на 

видео и аудио конференции и 

конференции на телефонски податоци; 

безжични телекомуникациски услуги, 

имено, безжичен пренос на звук и 

податоци; телекомуникациски услуги, 

имено обезбедување глас по пат на 

интернет протокол; обезбедување мрежен 

пристап со цел на размена на интернет 

сообраќајот помеѓу преносници на 

интернет сообраќајот; услуги на 

електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web 

страници, услуги на дизајнирање на web 

страни, работа на електронски 

информациски мрежи; консалтинг услуги и 

услуги на дизајн во областа на 

информативни технологии, компјутерско 

програмирање, телекомуникација, 

комуникациски мрежи, компјутеризирани 

комуникации, услуги на менаџмент на 

центри на податоци и глобални 

комуникациски мрежи; обезбедување 

услуги на центри на податоци; хостирање 

(хостинг), складирање и одржување на 

web сајтови, web центри, електронска 

пошта, електронски групи, лист сервери 

како и на дигитална содржина и податоци 

на трети лица; услуги на провајдери на 

апликативни услуги (АСП), имено, 

хостирање компјутерски софтверски 

апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во 

областа на компјутеризирани комуникации 

и мрежи наподатоци; обезбедување на 

информации во областа на мрежни услуги 

на компјутеризирани комуникации и услуги 

на центри на податоци  

 

(210) TM  2016/487 (220) 10/05/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 
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картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање 

изложби) во комерцијални или рекламни 

цели, изнајмување рекламен простор, 

изнајмување уреднички апарати, 

изнајнување рекламен материјал, 

изработка на такси, изводи од сметка 

(изработка на изводи од сметка), јавно 

мислење (испитување на јавното 

мислење), објавување рекламни текстови, 

огласување /рекламирање/, организирање 

дејности (советување за организирање на 

дејностите), плакатирање /огласување/, 

преписи на соопштенија, промоција 

/продажба за трето лице/, пропагандни 

дејности, проучување на пазарот 

/маркетинг/, проверка на сметки, 

рекламирање по пат на радио, 

рекламирање по пат на телевизија, 

рекламни огласи (ширење на рекламни 

огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за 

телефонско одговарање/за отсутни 

претплатници/, ширење рекламен 

материјал /трактати, проспекти, печатени 

примероци/  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос 

на глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска 

мрежа; услуги на лична комуникација; 

услуги на пејџери; лизинг 

телекомуникациски опреми, напојувања и 

системи; услуги на електронска пошта; 

услуги на телевизиски пренос; 

обезбедување вести и информации по пат 

на телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на 

телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

мултикориснички интерактивен пристап на 

глобална комуникациска мрежа; пренос и 

емитирање на сите видови аудио и видео 

програми по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа, главни 

(стожерни) интернет услуги, имено, брза 

линија или сериски врски кои ствараат 

главен премин во рамките на мрежата; 

видео и аудио телеконференции по пат на 

интернет, услуги на асинхронен трансфер 

мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на 

интегрирани услуги (ИСДН), интернет 

протокол (ИП) на комуникациски услуги, 

услуги на виртуелна приватна мрежа 

(ВПН) и услуги на приватна линија; 

обезбедување услуги на 

телекомуникациски мрежни премини и 

услуги на поврзување со протокол на 

пренос на рамка заради пренос на 

податоци; услуги на пренос на пакет од 

електронски податоци; услуги на 

комутација на гласот, податоци, видео и 

мултимедиа; овозможување 

телекомуникациско поврзување на 

интернет и на други компјутеризирани 

комуникации, податоци и безжична мрежа; 

обезбедување мултикориснички пристап 

на безжична комуникациска мрежа; 

обезбедување факс услуги; обезбедување 

услуги на складирање на електронски 

податоци за трети лица; 

телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за 

поврзување независни телекомуникациски 

и компјутерски мрежи заради поделба на 

интернет сообраќајот; услуги на говорна 

пошта; телекомуникациски услуги, 

особено, обезбедување бесплатни услуги 

и услуги на насочување на повиците; 

услуги на центрите за пораки во вид на 

телефонски говорни пораки; услуги на 

видео и аудио конференции и 

конференции на телефонски податоци; 

безжични телекомуникациски услуги, 
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имено, безжичен пренос на звук и 

податоци; телекомуникациски услуги, 

имено обезбедување глас по пат на 

интернет протокол; обезбедување мрежен 

пристап со цел на размена на интернет 

сообраќајот помеѓу преносници на 

интернет сообраќајот; услуги на 

електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web 

страници, услуги на дизајнирање на web 

страни, работа на електронски 

информациски мрежи; консалтинг услуги и 

услуги на дизајн во областа на 

информативни технологии, компјутерско 

програмирање, телекомуникација, 

комуникациски мрежи, компјутеризирани 

комуникации, услуги на менаџмент на 

центри на податоци и глобални 

комуникациски мрежи; обезбедување 

услуги на центри на податоци; хостирање 

(хостинг), складирање и одржување на 

web сајтови, web центри, електронска 

пошта, електронски групи, лист сервери 

како и на дигитална содржина и податоци 

на трети лица; услуги на провајдери на 

апликативни услуги (АСП), имено, 

хостирање компјутерски софтверски 

апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во 

областа на компјутеризирани комуникации 

и мрежи наподатоци; обезбедување на 

информации во областа на мрежни услуги 

на компјутеризирани комуникации и услуги 

на центри на податоци  

 

(210) TM  2016/488 (220) 10/05/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање 

изложби) во комерцијални или рекламни 

цели, изнајмување рекламен простор, 

изнајмување уреднички апарати, 

изнајнување рекламен материјал, 

изработка на такси, изводи од сметка 

(изработка на изводи од сметка), јавно 

мислење (испитување на јавното 

мислење), објавување рекламни текстови, 

огласување /рекламирање/, организирање 

дејности (советување за организирање на 

дејностите), плакатирање /огласување/, 

преписи на соопштенија, промоција 

/продажба за трето лице/, пропагандни 

дејности, проучување на пазарот 

/маркетинг/, проверка на сметки, 

рекламирање по пат на радио, 

рекламирање по пат на телевизија, 

рекламни огласи (ширење на рекламни 

огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за 

телефонско одговарање/за отсутни 

претплатници/, ширење рекламен 

материјал /трактати, проспекти, печатени 

примероци/  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос 

на глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, 
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телевизија и глобална комуникациска 

мрежа; услуги на лична комуникација; 

услуги на пејџери; лизинг 

телекомуникациски опреми, напојувања и 

системи; услуги на електронска пошта; 

услуги на телевизиски пренос; 

обезбедување вести и информации по пат 

на телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на 

телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

мултикориснички интерактивен пристап на 

глобална комуникациска мрежа; пренос и 

емитирање на сите видови аудио и видео 

програми по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа, главни 

(стожерни) интернет услуги, имено, брза 

линија или сериски врски кои ствараат 

главен премин во рамките на мрежата; 

видео и аудио телеконференции по пат на 

интернет, услуги на асинхронен трансфер 

мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на 

интегрирани услуги (ИСДН), интернет 

протокол (ИП) на комуникациски услуги, 

услуги на виртуелна приватна мрежа 

(ВПН) и услуги на приватна линија; 

обезбедување услуги на 

телекомуникациски мрежни премини и 

услуги на поврзување со протокол на 

пренос на рамка заради пренос на 

податоци; услуги на пренос на пакет од 

електронски податоци; услуги на 

комутација на гласот, податоци, видео и 

мултимедиа; овозможување 

телекомуникациско поврзување на 

интернет и на други компјутеризирани 

комуникации, податоци и безжична мрежа; 

обезбедување мултикориснички пристап 

на безжична комуникациска мрежа; 

обезбедување факс услуги; обезбедување 

услуги на складирање на електронски 

податоци за трети лица; 

телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за 

поврзување независни телекомуникациски 

и компјутерски мрежи заради поделба на 

интернет сообраќајот; услуги на говорна 

пошта; телекомуникациски услуги, 

особено, обезбедување бесплатни услуги 

и услуги на насочување на повиците; 

услуги на центрите за пораки во вид на 

телефонски говорни пораки; услуги на 

видео и аудио конференции и 

конференции на телефонски податоци; 

безжични телекомуникациски услуги, 

имено, безжичен пренос на звук и 

податоци; телекомуникациски услуги, 

имено обезбедување глас по пат на 

интернет протокол; обезбедување мрежен 

пристап со цел на размена на интернет 

сообраќајот помеѓу преносници на 

интернет сообраќајот; услуги на 

електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web 

страници, услуги на дизајнирање на web 

страни, работа на електронски 

информациски мрежи; консалтинг услуги и 

услуги на дизајн во областа на 

информативни технологии, компјутерско 

програмирање, телекомуникација, 

комуникациски мрежи, компјутеризирани 

комуникации, услуги на менаџмент на 

центри на податоци и глобални 

комуникациски мрежи; обезбедување 

услуги на центри на податоци; хостирање 

(хостинг), складирање и одржување на 

web сајтови, web центри, електронска 

пошта, електронски групи, лист сервери 

како и на дигитална содржина и податоци 

на трети лица; услуги на провајдери на 

апликативни услуги (АСП), имено, 

хостирање компјутерски софтверски 

апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во 
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областа на компјутеризирани комуникации 

и мрежи наподатоци; обезбедување на 

информации во областа на мрежни услуги 

на компјутеризирани комуникации и услуги 

на центри на податоци  

 

(210) TM  2016/489 (220) 10/05/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање 

изложби) во комерцијални или рекламни 

цели, изнајмување рекламен простор, 

изнајмување уреднички апарати, 

изнајнување рекламен материјал, 

изработка на такси, изводи од сметка 

(изработка на изводи од сметка), јавно 

мислење (испитување на јавното 

мислење), објавување рекламни текстови, 

огласување /рекламирање/, организирање 

дејности (советување за организирање на 

дејностите), плакатирање /огласување/, 

преписи на соопштенија, промоција 

/продажба за трето лице/, пропагандни 

дејности, проучување на пазарот 

/маркетинг/, проверка на сметки, 

рекламирање по пат на радио, 

рекламирање по пат на телевизија, 

рекламни огласи (ширење на рекламни 

огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за 

телефонско одговарање/за отсутни 

претплатници/, ширење рекламен 

материјал /трактати, проспекти, печатени 

примероци/  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос 

на глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска 

мрежа; услуги на лична комуникација; 

услуги на пејџери; лизинг 

телекомуникациски опреми, напојувања и 

системи; услуги на електронска пошта; 

услуги на телевизиски пренос; 

обезбедување вести и информации по пат 

на телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на 

телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

мултикориснички интерактивен пристап на 

глобална комуникациска мрежа; пренос и 

емитирање на сите видови аудио и видео 

програми по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа, главни 

(стожерни) интернет услуги, имено, брза 

линија или сериски врски кои ствараат 

главен премин во рамките на мрежата; 

видео и аудио телеконференции по пат на 

интернет, услуги на асинхронен трансфер 

мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на 

интегрирани услуги (ИСДН), интернет 

протокол (ИП) на комуникациски услуги, 

услуги на виртуелна приватна мрежа 

(ВПН) и услуги на приватна линија; 

обезбедување услуги на 

телекомуникациски мрежни премини и 

услуги на поврзување со протокол на 

пренос на рамка заради пренос на 

податоци; услуги на пренос на пакет од 

електронски податоци; услуги на 
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комутација на гласот, податоци, видео и 

мултимедиа; овозможување 

телекомуникациско поврзување на 

интернет и на други компјутеризирани 

комуникации, податоци и безжична мрежа; 

обезбедување мултикориснички пристап 

на безжична комуникациска мрежа; 

обезбедување факс услуги; обезбедување 

услуги на складирање на електронски 

податоци за трети лица; 

телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за 

поврзување независни телекомуникациски 

и компјутерски мрежи заради поделба на 

интернет сообраќајот; услуги на говорна 

пошта; телекомуникациски услуги, 

особено, обезбедување бесплатни услуги 

и услуги на насочување на повиците; 

услуги на центрите за пораки во вид на 

телефонски говорни пораки; услуги на 

видео и аудио конференции и 

конференции на телефонски податоци; 

безжични телекомуникациски услуги, 

имено, безжичен пренос на звук и 

податоци; телекомуникациски услуги, 

имено обезбедување глас по пат на 

интернет протокол; обезбедување мрежен 

пристап со цел на размена на интернет 

сообраќајот помеѓу преносници на 

интернет сообраќајот; услуги на 

електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web 

страници, услуги на дизајнирање на web 

страни, работа на електронски 

информациски мрежи; консалтинг услуги и 

услуги на дизајн во областа на 

информативни технологии, компјутерско 

програмирање, телекомуникација, 

комуникациски мрежи, компјутеризирани 

комуникации, услуги на менаџмент на 

центри на податоци и глобални 

комуникациски мрежи; обезбедување 

услуги на центри на податоци; хостирање 

(хостинг), складирање и одржување на 

web сајтови, web центри, електронска 

пошта, електронски групи, лист сервери 

како и на дигитална содржина и податоци 

на трети лица; услуги на провајдери на 

апликативни услуги (АСП), имено, 

хостирање компјутерски софтверски 

апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во 

областа на компјутеризирани комуникации 

и мрежи наподатоци; обезбедување на 

информации во областа на мрежни услуги 

на компјутеризирани комуникации и услуги 

на центри на податоци  

 

(210) TM  2016/490 (220) 10/05/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање 

изложби) во комерцијални или рекламни 

цели, изнајмување рекламен простор, 

изнајмување уреднички апарати, 

изнајнување рекламен материјал, 

изработка на такси, изводи од сметка 

(изработка на изводи од сметка), јавно 

мислење (испитување на јавното 
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мислење), објавување рекламни текстови, 

огласување /рекламирање/, организирање 

дејности (советување за организирање на 

дејностите), плакатирање /огласување/, 

преписи на соопштенија, промоција 

/продажба за трето лице/, пропагандни 

дејности, проучување на пазарот 

/маркетинг/, проверка на сметки, 

рекламирање по пат на радио, 

рекламирање по пат на телевизија, 

рекламни огласи (ширење на рекламни 

огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за 

телефонско одговарање/за отсутни 

претплатници/, ширење рекламен 

материјал /трактати, проспекти, печатени 

примероци/  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос 

на глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска 

мрежа; услуги на лична комуникација; 

услуги на пејџери; лизинг 

телекомуникациски опреми, напојувања и 

системи; услуги на електронска пошта; 

услуги на телевизиски пренос; 

обезбедување вести и информации по пат 

на телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на 

телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

мултикориснички интерактивен пристап на 

глобална комуникациска мрежа; пренос и 

емитирање на сите видови аудио и видео 

програми по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа, главни 

(стожерни) интернет услуги, имено, брза 

линија или сериски врски кои ствараат 

главен премин во рамките на мрежата; 

видео и аудио телеконференции по пат на 

интернет, услуги на асинхронен трансфер 

мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на 

интегрирани услуги (ИСДН), интернет 

протокол (ИП) на комуникациски услуги, 

услуги на виртуелна приватна мрежа 

(ВПН) и услуги на приватна линија; 

обезбедување услуги на 

телекомуникациски мрежни премини и 

услуги на поврзување со протокол на 

пренос на рамка заради пренос на 

податоци; услуги на пренос на пакет од 

електронски податоци; услуги на 

комутација на гласот, податоци, видео и 

мултимедиа; овозможување 

телекомуникациско поврзување на 

интернет и на други компјутеризирани 

комуникации, податоци и безжична мрежа; 

обезбедување мултикориснички пристап 

на безжична комуникациска мрежа; 

обезбедување факс услуги; обезбедување 

услуги на складирање на електронски 

податоци за трети лица; 

телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за 

поврзување независни телекомуникациски 

и компјутерски мрежи заради поделба на 

интернет сообраќајот; услуги на говорна 

пошта; телекомуникациски услуги, 

особено, обезбедување бесплатни услуги 

и услуги на насочување на повиците; 

услуги на центрите за пораки во вид на 

телефонски говорни пораки; услуги на 

видео и аудио конференции и 

конференции на телефонски податоци; 

безжични телекомуникациски услуги, 

имено, безжичен пренос на звук и 

податоци; телекомуникациски услуги, 

имено обезбедување глас по пат на 

интернет протокол; обезбедување мрежен 

пристап со цел на размена на интернет 

сообраќајот помеѓу преносници на 

интернет сообраќајот; услуги на 

електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web 
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страници, услуги на дизајнирање на web 

страни, работа на електронски 

информациски мрежи; консалтинг услуги и 

услуги на дизајн во областа на 

информативни технологии, компјутерско 

програмирање, телекомуникација, 

комуникациски мрежи, компјутеризирани 

комуникации, услуги на менаџмент на 

центри на податоци и глобални 

комуникациски мрежи; обезбедување 

услуги на центри на податоци; хостирање 

(хостинг), складирање и одржување на 

web сајтови, web центри, електронска 

пошта, електронски групи, лист сервери 

како и на дигитална содржина и податоци 

на трети лица; услуги на провајдери на 

апликативни услуги (АСП), имено, 

хостирање компјутерски софтверски 

апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во 

областа на компјутеризирани комуникации 

и мрежи наподатоци; обезбедување на 

информации во областа на мрежни услуги 

на компјутеризирани комуникации и услуги 

на центри на податоци  

 

(210) TM  2016/491 (220) 10/05/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање 

изложби) во комерцијални или рекламни 

цели, изнајмување рекламен простор, 

изнајмување уреднички апарати, 

изнајнување рекламен материјал, 

изработка на такси, изводи од сметка 

(изработка на изводи од сметка), јавно 

мислење (испитување на јавното 

мислење), објавување рекламни текстови, 

огласување /рекламирање/, организирање 

дејности (советување за организирање на 

дејностите), плакатирање /огласување/, 

преписи на соопштенија, промоција 

/продажба за трето лице/, пропагандни 

дејности, проучување на пазарот 

/маркетинг/, проверка на сметки, 

рекламирање по пат на радио, 

рекламирање по пат на телевизија, 

рекламни огласи (ширење на рекламни 

огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за 

телефонско одговарање/за отсутни 

претплатници/, ширење рекламен 

материјал /трактати, проспекти, печатени 

примероци/  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос 

на глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска 

мрежа; услуги на лична комуникација; 

услуги на пејџери; лизинг 

телекомуникациски опреми, напојувања и 

системи; услуги на електронска пошта; 

услуги на телевизиски пренос; 

обезбедување вести и информации по пат 

на телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на 
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телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

мултикориснички интерактивен пристап на 

глобална комуникациска мрежа; пренос и 

емитирање на сите видови аудио и видео 

програми по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа, главни 

(стожерни) интернет услуги, имено, брза 

линија или сериски врски кои ствараат 

главен премин во рамките на мрежата; 

видео и аудио телеконференции по пат на 

интернет, услуги на асинхронен трансфер 

мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на 

интегрирани услуги (ИСДН), интернет 

протокол (ИП) на комуникациски услуги, 

услуги на виртуелна приватна мрежа 

(ВПН) и услуги на приватна линија; 

обезбедување услуги на 

телекомуникациски мрежни премини и 

услуги на поврзување со протокол на 

пренос на рамка заради пренос на 

податоци; услуги на пренос на пакет од 

електронски податоци; услуги на 

комутација на гласот, податоци, видео и 

мултимедиа; овозможување 

телекомуникациско поврзување на 

интернет и на други компјутеризирани 

комуникации, податоци и безжична мрежа; 

обезбедување мултикориснички пристап 

на безжична комуникациска мрежа; 

обезбедување факс услуги; обезбедување 

услуги на складирање на електронски 

податоци за трети лица; 

телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за 

поврзување независни телекомуникациски 

и компјутерски мрежи заради поделба на 

интернет сообраќајот; услуги на говорна 

пошта; телекомуникациски услуги, 

особено, обезбедување бесплатни услуги 

и услуги на насочување на повиците; 

услуги на центрите за пораки во вид на 

телефонски говорни пораки; услуги на 

видео и аудио конференции и 

конференции на телефонски податоци; 

безжични телекомуникациски услуги, 

имено, безжичен пренос на звук и 

податоци; телекомуникациски услуги, 

имено обезбедување глас по пат на 

интернет протокол; обезбедување мрежен 

пристап со цел на размена на интернет 

сообраќајот помеѓу преносници на 

интернет сообраќајот; услуги на 

електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web 

страници, услуги на дизајнирање на web 

страни, работа на електронски 

информациски мрежи; консалтинг услуги и 

услуги на дизајн во областа на 

информативни технологии, компјутерско 

програмирање, телекомуникација, 

комуникациски мрежи, компјутеризирани 

комуникации, услуги на менаџмент на 

центри на податоци и глобални 

комуникациски мрежи; обезбедување 

услуги на центри на податоци; хостирање 

(хостинг), складирање и одржување на 

web сајтови, web центри, електронска 

пошта, електронски групи, лист сервери 

како и на дигитална содржина и податоци 

на трети лица; услуги на провајдери на 

апликативни услуги (АСП), имено, 

хостирање компјутерски софтверски 

апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во 

областа на компјутеризирани комуникации 

и мрежи наподатоци; обезбедување на 

информации во областа на мрежни услуги 

на компјутеризирани комуникации и услуги 

на центри на податоци  

 

(210) TM  2016/492 (220) 10/05/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 
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ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање 

изложби) во комерцијални или рекламни 

цели, изнајмување рекламен простор, 

изнајмување уреднички апарати, 

изнајнување рекламен материјал, 

изработка на такси, изводи од сметка 

(изработка на изводи од сметка), јавно 

мислење (испитување на јавното 

мислење), објавување рекламни текстови, 

огласување /рекламирање/, организирање 

дејности (советување за организирање на 

дејностите), плакатирање /огласување/, 

преписи на соопштенија, промоција 

/продажба за трето лице/, пропагандни 

дејности, проучување на пазарот 

/маркетинг/, проверка на сметки, 

рекламирање по пат на радио, 

рекламирање по пат на телевизија, 

рекламни огласи (ширење на рекламни 

огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за 

телефонско одговарање/за отсутни 

претплатници/, ширење рекламен 

материјал /трактати, проспекти, печатени 

примероци/  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос 

на глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска 

мрежа; услуги на лична комуникација; 

услуги на пејџери; лизинг 

телекомуникациски опреми, напојувања и 

системи; услуги на електронска пошта; 

услуги на телевизиски пренос; 

обезбедување вести и информации по пат 

на телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на 

телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

мултикориснички интерактивен пристап на 

глобална комуникациска мрежа; пренос и 

емитирање на сите видови аудио и видео 

програми по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа, главни 

(стожерни) интернет услуги, имено, брза 

линија или сериски врски кои ствараат 

главен премин во рамките на мрежата; 

видео и аудио телеконференции по пат на 

интернет, услуги на асинхронен трансфер 

мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на 

интегрирани услуги (ИСДН), интернет 

протокол (ИП) на комуникациски услуги, 

услуги на виртуелна приватна мрежа 

(ВПН) и услуги на приватна линија; 

обезбедување услуги на 

телекомуникациски мрежни премини и 

услуги на поврзување со протокол на 

пренос на рамка заради пренос на 

податоци; услуги на пренос на пакет од 

електронски податоци; услуги на 

комутација на гласот, податоци, видео и 

мултимедиа; овозможување 

телекомуникациско поврзување на 

интернет и на други компјутеризирани 

комуникации, податоци и безжична мрежа; 

обезбедување мултикориснички пристап 

на безжична комуникациска мрежа; 

обезбедување факс услуги; обезбедување 
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услуги на складирање на електронски 

податоци за трети лица; 

телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за 

поврзување независни телекомуникациски 

и компјутерски мрежи заради поделба на 

интернет сообраќајот; услуги на говорна 

пошта; телекомуникациски услуги, 

особено, обезбедување бесплатни услуги 

и услуги на насочување на повиците; 

услуги на центрите за пораки во вид на 

телефонски говорни пораки; услуги на 

видео и аудио конференции и 

конференции на телефонски податоци; 

безжични телекомуникациски услуги, 

имено, безжичен пренос на звук и 

податоци; телекомуникациски услуги, 

имено обезбедување глас по пат на 

интернет протокол; обезбедување мрежен 

пристап со цел на размена на интернет 

сообраќајот помеѓу преносници на 

интернет сообраќајот; услуги на 

електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web 

страници, услуги на дизајнирање на web 

страни, работа на електронски 

информациски мрежи; консалтинг услуги и 

услуги на дизајн во областа на 

информативни технологии, компјутерско 

програмирање, телекомуникација, 

комуникациски мрежи, компјутеризирани 

комуникации, услуги на менаџмент на 

центри на податоци и глобални 

комуникациски мрежи; обезбедување 

услуги на центри на податоци; хостирање 

(хостинг), складирање и одржување на 

web сајтови, web центри, електронска 

пошта, електронски групи, лист сервери 

како и на дигитална содржина и податоци 

на трети лица; услуги на провајдери на 

апликативни услуги (АСП), имено, 

хостирање компјутерски софтверски 

апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во 

областа на компјутеризирани комуникации 

и мрежи наподатоци; обезбедување на 

информации во областа на мрежни услуги 

на компјутеризирани комуникации и услуги 

на центри на податоци  

 

(210) TM  2016/493 (220) 10/05/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање 

изложби) во комерцијални или рекламни 

цели, изнајмување рекламен простор, 

изнајмување уреднички апарати, 

изнајнување рекламен материјал, 

изработка на такси, изводи од сметка 

(изработка на изводи од сметка), јавно 

мислење (испитување на јавното 

мислење), објавување рекламни текстови, 

огласување /рекламирање/, организирање 

дејности (советување за организирање на 

дејностите), плакатирање /огласување/, 

преписи на соопштенија, промоција 

/продажба за трето лице/, пропагандни 

дејности, проучување на пазарот 

/маркетинг/, проверка на сметки, 
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рекламирање по пат на радио, 

рекламирање по пат на телевизија, 

рекламни огласи (ширење на рекламни 

огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за 

телефонско одговарање/за отсутни 

претплатници/, ширење рекламен 

материјал /трактати, проспекти, печатени 

примероци/  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос 

на глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска 

мрежа; услуги на лична комуникација; 

услуги на пејџери; лизинг 

телекомуникациски опреми, напојувања и 

системи; услуги на електронска пошта; 

услуги на телевизиски пренос; 

обезбедување вести и информации по пат 

на телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на 

телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

мултикориснички интерактивен пристап на 

глобална комуникациска мрежа; пренос и 

емитирање на сите видови аудио и видео 

програми по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа, главни 

(стожерни) интернет услуги, имено, брза 

линија или сериски врски кои ствараат 

главен премин во рамките на мрежата; 

видео и аудио телеконференции по пат на 

интернет, услуги на асинхронен трансфер 

мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на 

интегрирани услуги (ИСДН), интернет 

протокол (ИП) на комуникациски услуги, 

услуги на виртуелна приватна мрежа 

(ВПН) и услуги на приватна линија; 

обезбедување услуги на 

телекомуникациски мрежни премини и 

услуги на поврзување со протокол на 

пренос на рамка заради пренос на 

податоци; услуги на пренос на пакет од 

електронски податоци; услуги на 

комутација на гласот, податоци, видео и 

мултимедиа; овозможување 

телекомуникациско поврзување на 

интернет и на други компјутеризирани 

комуникации, податоци и безжична мрежа; 

обезбедување мултикориснички пристап 

на безжична комуникациска мрежа; 

обезбедување факс услуги; обезбедување 

услуги на складирање на електронски 

податоци за трети лица; 

телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за 

поврзување независни телекомуникациски 

и компјутерски мрежи заради поделба на 

интернет сообраќајот; услуги на говорна 

пошта; телекомуникациски услуги, 

особено, обезбедување бесплатни услуги 

и услуги на насочување на повиците; 

услуги на центрите за пораки во вид на 

телефонски говорни пораки; услуги на 

видео и аудио конференции и 

конференции на телефонски податоци; 

безжични телекомуникациски услуги, 

имено, безжичен пренос на звук и 

податоци; телекомуникациски услуги, 

имено обезбедување глас по пат на 

интернет протокол; обезбедување мрежен 

пристап со цел на размена на интернет 

сообраќајот помеѓу преносници на 

интернет сообраќајот; услуги на 

електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web 

страници, услуги на дизајнирање на web 

страни, работа на електронски 

информациски мрежи; консалтинг услуги и 

услуги на дизајн во областа на 

информативни технологии, компјутерско 

програмирање, телекомуникација, 

комуникациски мрежи, компјутеризирани 

комуникации, услуги на менаџмент на 
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центри на податоци и глобални 

комуникациски мрежи; обезбедување 

услуги на центри на податоци; хостирање 

(хостинг), складирање и одржување на 

web сајтови, web центри, електронска 

пошта, електронски групи, лист сервери 

како и на дигитална содржина и податоци 

на трети лица; услуги на провајдери на 

апликативни услуги (АСП), имено, 

хостирање компјутерски софтверски 

апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во 

областа на компјутеризирани комуникации 

и мрежи наподатоци; обезбедување на 

информации во областа на мрежни услуги 

на компјутеризирани комуникации и услуги 

на центри на податоци  

 

(210) TM  2016/494 (220) 10/05/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање 

изложби) во комерцијални или рекламни 

цели, изнајмување рекламен простор, 

изнајмување уреднички апарати, 

изнајнување рекламен материјал, 

изработка на такси, изводи од сметка 

(изработка на изводи од сметка), јавно 

мислење (испитување на јавното 

мислење), објавување рекламни текстови, 

огласување /рекламирање/, организирање 

дејности (советување за организирање на 

дејностите), плакатирање /огласување/, 

преписи на соопштенија, промоција 

/продажба за трето лице/, пропагандни 

дејности, проучување на пазарот 

/маркетинг/, проверка на сметки, 

рекламирање по пат на радио, 

рекламирање по пат на телевизија, 

рекламни огласи (ширење на рекламни 

огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за 

телефонско одговарање/за отсутни 

претплатници/, ширење рекламен 

материјал /трактати, проспекти, печатени 

примероци/  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос 

на глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска 

мрежа; услуги на лична комуникација; 

услуги на пејџери; лизинг 

телекомуникациски опреми, напојувања и 

системи; услуги на електронска пошта; 

услуги на телевизиски пренос; 

обезбедување вести и информации по пат 

на телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на 

телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

мултикориснички интерактивен пристап на 

глобална комуникациска мрежа; пренос и 

емитирање на сите видови аудио и видео 

програми по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа, главни 

(стожерни) интернет услуги, имено, брза 
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линија или сериски врски кои ствараат 

главен премин во рамките на мрежата; 

видео и аудио телеконференции по пат на 

интернет, услуги на асинхронен трансфер 

мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на 

интегрирани услуги (ИСДН), интернет 

протокол (ИП) на комуникациски услуги, 

услуги на виртуелна приватна мрежа 

(ВПН) и услуги на приватна линија; 

обезбедување услуги на 

телекомуникациски мрежни премини и 

услуги на поврзување со протокол на 

пренос на рамка заради пренос на 

податоци; услуги на пренос на пакет од 

електронски податоци; услуги на 

комутација на гласот, податоци, видео и 

мултимедиа; овозможување 

телекомуникациско поврзување на 

интернет и на други компјутеризирани 

комуникации, податоци и безжична мрежа; 

обезбедување мултикориснички пристап 

на безжична комуникациска мрежа; 

обезбедување факс услуги; обезбедување 

услуги на складирање на електронски 

податоци за трети лица; 

телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за 

поврзување независни телекомуникациски 

и компјутерски мрежи заради поделба на 

интернет сообраќајот; услуги на говорна 

пошта; телекомуникациски услуги, 

особено, обезбедување бесплатни услуги 

и услуги на насочување на повиците; 

услуги на центрите за пораки во вид на 

телефонски говорни пораки; услуги на 

видео и аудио конференции и 

конференции на телефонски податоци; 

безжични телекомуникациски услуги, 

имено, безжичен пренос на звук и 

податоци; телекомуникациски услуги, 

имено обезбедување глас по пат на 

интернет протокол; обезбедување мрежен 

пристап со цел на размена на интернет 

сообраќајот помеѓу преносници на 

интернет сообраќајот; услуги на 

електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web 

страници, услуги на дизајнирање на web 

страни, работа на електронски 

информациски мрежи; консалтинг услуги и 

услуги на дизајн во областа на 

информативни технологии, компјутерско 

програмирање, телекомуникација, 

комуникациски мрежи, компјутеризирани 

комуникации, услуги на менаџмент на 

центри на податоци и глобални 

комуникациски мрежи; обезбедување 

услуги на центри на податоци; хостирање 

(хостинг), складирање и одржување на 

web сајтови, web центри, електронска 

пошта, електронски групи, лист сервери 

како и на дигитална содржина и податоци 

на трети лица; услуги на провајдери на 

апликативни услуги (АСП), имено, 

хостирање компјутерски софтверски 

апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во 

областа на компјутеризирани комуникации 

и мрежи наподатоци; обезбедување на 

информации во областа на мрежни услуги 

на компјутеризирани комуникации и услуги 

на центри на податоци  

 

(210) TM  2016/495 (220) 10/05/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  
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(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање 

изложби) во комерцијални или рекламни 

цели, изнајмување рекламен простор, 

изнајмување уреднички апарати, 

изнајнување рекламен материјал, 

изработка на такси, изводи од сметка 

(изработка на изводи од сметка), јавно 

мислење (испитување на јавното 

мислење), објавување рекламни текстови, 

огласување /рекламирање/, организирање 

дејности (советување за организирање на 

дејностите), плакатирање /огласување/, 

преписи на соопштенија, промоција 

/продажба за трето лице/, пропагандни 

дејности, проучување на пазарот 

/маркетинг/, проверка на сметки, 

рекламирање по пат на радио, 

рекламирање по пат на телевизија, 

рекламни огласи (ширење на рекламни 

огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за 

телефонско одговарање/за отсутни 

претплатници/, ширење рекламен 

материјал /трактати, проспекти, печатени 

примероци/  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос 

на глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска 

мрежа; услуги на лична комуникација; 

услуги на пејџери; лизинг 

телекомуникациски опреми, напојувања и 

системи; услуги на електронска пошта; 

услуги на телевизиски пренос; 

обезбедување вести и информации по пат 

на телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на 

телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

мултикориснички интерактивен пристап на 

глобална комуникациска мрежа; пренос и 

емитирање на сите видови аудио и видео 

програми по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа, главни 

(стожерни) интернет услуги, имено, брза 

линија или сериски врски кои ствараат 

главен премин во рамките на мрежата; 

видео и аудио телеконференции по пат на 

интернет, услуги на асинхронен трансфер 

мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на 

интегрирани услуги (ИСДН), интернет 

протокол (ИП) на комуникациски услуги, 

услуги на виртуелна приватна мрежа 

(ВПН) и услуги на приватна линија; 

обезбедување услуги на 

телекомуникациски мрежни премини и 

услуги на поврзување со протокол на 

пренос на рамка заради пренос на 

податоци; услуги на пренос на пакет од 

електронски податоци; услуги на 

комутација на гласот, податоци, видео и 

мултимедиа; овозможување 

телекомуникациско поврзување на 

интернет и на други компјутеризирани 

комуникации, податоци и безжична мрежа; 

обезбедување мултикориснички пристап 

на безжична комуникациска мрежа; 

обезбедување факс услуги; обезбедување 

услуги на складирање на електронски 

податоци за трети лица; 

телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за 

поврзување независни телекомуникациски 

и компјутерски мрежи заради поделба на 

интернет сообраќајот; услуги на говорна 

пошта; телекомуникациски услуги, 

особено, обезбедување бесплатни услуги 
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и услуги на насочување на повиците; 

услуги на центрите за пораки во вид на 

телефонски говорни пораки; услуги на 

видео и аудио конференции и 

конференции на телефонски податоци; 

безжични телекомуникациски услуги, 

имено, безжичен пренос на звук и 

податоци; телекомуникациски услуги, 

имено обезбедување глас по пат на 

интернет протокол; обезбедување мрежен 

пристап со цел на размена на интернет 

сообраќајот помеѓу преносници на 

интернет сообраќајот; услуги на 

електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web 

страници, услуги на дизајнирање на web 

страни, работа на електронски 

информациски мрежи; консалтинг услуги и 

услуги на дизајн во областа на 

информативни технологии, компјутерско 

програмирање, телекомуникација, 

комуникациски мрежи, компјутеризирани 

комуникации, услуги на менаџмент на 

центри на податоци и глобални 

комуникациски мрежи; обезбедување 

услуги на центри на податоци; хостирање 

(хостинг), складирање и одржување на 

web сајтови, web центри, електронска 

пошта, електронски групи, лист сервери 

како и на дигитална содржина и податоци 

на трети лица; услуги на провајдери на 

апликативни услуги (АСП), имено, 

хостирање компјутерски софтверски 

апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во 

областа на компјутеризирани комуникации 

и мрежи наподатоци; обезбедување на 

информации во областа на мрежни услуги 

на компјутеризирани комуникации и услуги 

на центри на податоци  

 

(210) TM  2016/496 (220) 10/05/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање 

изложби) во комерцијални или рекламни 

цели, изнајмување рекламен простор, 

изнајмување уреднички апарати, 

изнајнување рекламен материјал, 

изработка на такси, изводи од сметка 

(изработка на изводи од сметка), јавно 

мислење (испитување на јавното 

мислење), објавување рекламни текстови, 

огласување /рекламирање/, организирање 

дејности (советување за организирање на 

дејностите), плакатирање /огласување/, 

преписи на соопштенија, промоција 

/продажба за трето лице/, пропагандни 

дејности, проучување на пазарот 

/маркетинг/, проверка на сметки, 

рекламирање по пат на радио, 

рекламирање по пат на телевизија, 

рекламни огласи (ширење на рекламни 

огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за 

телефонско одговарање/за отсутни 

претплатници/, ширење рекламен 

материјал /трактати, проспекти, печатени 

примероци/  
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кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос 

на глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска 

мрежа; услуги на лична комуникација; 

услуги на пејџери; лизинг 

телекомуникациски опреми, напојувања и 

системи; услуги на електронска пошта; 

услуги на телевизиски пренос; 

обезбедување вести и информации по пат 

на телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на 

телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

мултикориснички интерактивен пристап на 

глобална комуникациска мрежа; пренос и 

емитирање на сите видови аудио и видео 

програми по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа, главни 

(стожерни) интернет услуги, имено, брза 

линија или сериски врски кои ствараат 

главен премин во рамките на мрежата; 

видео и аудио телеконференции по пат на 

интернет, услуги на асинхронен трансфер 

мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на 

интегрирани услуги (ИСДН), интернет 

протокол (ИП) на комуникациски услуги, 

услуги на виртуелна приватна мрежа 

(ВПН) и услуги на приватна линија; 

обезбедување услуги на 

телекомуникациски мрежни премини и 

услуги на поврзување со протокол на 

пренос на рамка заради пренос на 

податоци; услуги на пренос на пакет од 

електронски податоци; услуги на 

комутација на гласот, податоци, видео и 

мултимедиа; овозможување 

телекомуникациско поврзување на 

интернет и на други компјутеризирани 

комуникации, податоци и безжична мрежа; 

обезбедување мултикориснички пристап 

на безжична комуникациска мрежа; 

обезбедување факс услуги; обезбедување 

услуги на складирање на електронски 

податоци за трети лица; 

телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за 

поврзување независни телекомуникациски 

и компјутерски мрежи заради поделба на 

интернет сообраќајот; услуги на говорна 

пошта; телекомуникациски услуги, 

особено, обезбедување бесплатни услуги 

и услуги на насочување на повиците; 

услуги на центрите за пораки во вид на 

телефонски говорни пораки; услуги на 

видео и аудио конференции и 

конференции на телефонски податоци; 

безжични телекомуникациски услуги, 

имено, безжичен пренос на звук и 

податоци; телекомуникациски услуги, 

имено обезбедување глас по пат на 

интернет протокол; обезбедување мрежен 

пристап со цел на размена на интернет 

сообраќајот помеѓу преносници на 

интернет сообраќајот; услуги на 

електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web 

страници, услуги на дизајнирање на web 

страни, работа на електронски 

информациски мрежи; консалтинг услуги и 

услуги на дизајн во областа на 

информативни технологии, компјутерско 

програмирање, телекомуникација, 

комуникациски мрежи, компјутеризирани 

комуникации, услуги на менаџмент на 

центри на податоци и глобални 

комуникациски мрежи; обезбедување 

услуги на центри на податоци; хостирање 

(хостинг), складирање и одржување на 

web сајтови, web центри, електронска 

пошта, електронски групи, лист сервери 

како и на дигитална содржина и податоци 

на трети лица; услуги на провајдери на 

апликативни услуги (АСП), имено, 
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хостирање компјутерски софтверски 

апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во 

областа на компјутеризирани комуникации 

и мрежи наподатоци; обезбедување на 

информации во областа на мрежни услуги 

на компјутеризирани комуникации и услуги 

на центри на податоци  

 

(210) TM  2016/509 (220) 16/05/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Shiseido Company, Ltd. 

7-5-5 Ginza, Chuo-Ku, Tokyo, JAPAN 104-

0061, JP 

(740) Адвокатско друштво Јоанидис  

ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црна и бела 

(531) 27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за белење и други 

супстанции за употреба на алишта; 

чистење, полирање, перење и абразивни 

производи; сапуни, ппарфимерија, 

етерични масла, козметика, лосиони за 

коса; препарати за чистење заби  

 

(210) TM  2016/513 (220) 16/05/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за фармацевтско 

хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ 

ДООЕЛ Скопје 

ул. Козле бр. 188, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 

КАНОИЛ 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстанции 

што се користат во медицината, храна за 

бебиња, фластери, материјали за завои, 

материјали за пломбирање заби и 

забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2016/519 (220) 17/05/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) East Shineray Holdings Co., Ltd. 

No.8 Shineray Road, Hangu Town, 

Jiulongpo District, Chongqing, CN 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  автомобили; моторцикли; 

електрични возила; гуми за тркала за 

возила; возила за движење по копно, 

воздух, вода,  или железница; моторни 

скутери; безпилотни возила [автономни 

автомобили]; приколки; мотори за копнени 

возила; турбини за копнени возила; 

мотори, електрични, за копнени возила; 

спојки за копнени возила; менувачи за 

копнени возила; автомобилски каросерии; 

автомобилски шасии; велосипеди; тапацир 

за возила; рикверц аларми за возила; 

аларми против кражба за возила; седишта 

за возила  

 

(210) TM  2016/520 (220) 17/05/2016 
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(442) 31/12/2016 

(731) Силк Роуд Банка АД Скопје 

ул. Даме Груев бр. 1, Скопје, MK 

(540)  

 

Силк Роуд Банка АД Скопје 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање, водење на 

работењето, управување со работата, 

канцелариски работи  

кл. 36  финансиски работи, монетарни 

работи  

 

(210) TM  2016/521 (220) 17/05/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Силк Роуд Банка АД Скопје 

ул. Даме Груев бр. 1, Скопје, MK 

(540)  

 
(531) 26.11.13 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање, водење на 

работењето, управување со работата, 

канцелариски работи  

кл. 36  финансиски работи, монетарни 

работи  

 

(210) TM  2016/526 (220) 19/05/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Класик-Ека Компани  

Исаија Маџовски, бр. 44 локал 9, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(531) 24.09.03;26.05.22;27.05.02 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  танспортни услуги, организирање 

патувања, такси транспорт  

 

(210) TM  2016/527 (220) 19/05/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Класик-Ека Компани  

Исаија Маџовски, бр. 44 локал 9, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(531) 24.09.03;26.05.22;27.05.02 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  танспортни услуги, организирање 

патувања, такси транспорт  

 

(210) TM  2016/534 (220) 20/05/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Стојчевски Томислав 

ул. Народни херои бр. 21, Битола, MK 

(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат  

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, бела 

(531) 25.01.05;25.03.07 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  јаткасто овошје со чоколаден 

прелив; чоколадо; десертни барови врз 

база на житарици и овошје, подготовки од 



 

 

Т р г о в с к и  м а р к и    229 | С т р а н а  
 

31 Декември 2016 Гласник Бр. 6/2016  

житарици; плочки од житарки  

кл. 35  рекламирање; маркетинг; 

дистрибуција на примероци; промовирање 

на продажба за трети лица  

 

(210) TM  2016/545 (220) 26/05/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за фармацевтско 

хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ 

ДООЕЛ Скопје 

ул. Козле бр. 188, 1000, Скопје, Скопје, 

MK 

(540)  

 

КАНОБИЛ 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстанции 

што се користат во медицината, храна за 

бебиња, фластери, материјали за завои, 

материјали за пломбирање заби и 

забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2016/547 (220) 25/05/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за производство на 

чевли БАРГАЛА АД Штип  

ул. Гоце Делчев бр. 44, Штип, MK 

(540)  

 

(531) 26.01.16;26.04.19;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  обувки, облека, капи  

кл. 40  обработка на материјали  

 

(210) TM  2016/550 (220) 27/05/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) СПАСЕВСКИ АЛЕН  and ИЧЕВ 

ДУШКО 

Разловци, Делчево, MK and Иловица бр. 

303, Босилово, MK 

(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА 

АГЕНЦИЈА ДОО  

бул.”Кочо Рацин” 14, 1000, Скопје 

(540)  

 
(531) 24.17.01;24.17.02;26.03.23 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги, обука, забава, 

спортски и културни активности  

 

(210) TM  2016/551 (220) 27/05/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) ИСК Македонија Национален 

комитет на Интернационална стопанска 

комора 

ул. Рилски КОнгрес бр. 112, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(591) сина 

(531) 01.05.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 35  рекламирање, водење на 

работењето, управување со работата, 

канцелариски работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижен имот  

кл. 41  образовни услуги, подготвување на 

настава, забава, спортски и културни 

активности  

кл. 42  научни 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. 45  правни услуги, лични и 

општествени услуги што ги даваат трети 

лица за задоволување на потребите на 

поединците, безбедносни услуги за 

заштита на имот и лица  

 

(210) TM  2016/552 (220) 27/05/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) ИСК Македонија Национален 

комитет на Интернационална стопанска 

комора 

ул. Рилски КОнгрес бр. 112, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(591) сина 

(531) 01.05.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање, водење на 

работењето, управување со работата, 

канцелариски работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижен имот  

кл. 41  образовни услуги, подготвување на 

настава, забава, спортски и културни 

активности  

кл. 42  научни 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. 45  правни услуги, лични и 

општествени услуги што ги даваат трети 

лица за задоволување на потребите на 

поединците, безбедносни услуги за 

заштита на имот и лица  

 

(210) TM  2016/553 (220) 30/05/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) ЃОРЕ КОСТОВСКИ and МАРИЈА 

КОСТОВСКА 

ул. Јаблница бр. 50б, 1000, Скопје, MK 

and ул. јабланица бр. 50б, 1000, Скопје, 

MK 

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје  

Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) зелена, бела, сива 

(531) 05.03.13;26.04.15;27.05.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; диететски 

супстанции прилагодени за медицинска 

употреба, храна за бебиња; фластери, 

материјали за преврзување; материјал за 

пломбирање заби, забарски смоли; 

дезинфекциони средства; препарати за 

уништување 

штетници; фунгициди, хербициди  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 28  игри и играчки; предмети за 
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гимнастика и спорт што не се опфатени со 

другите класи; украси за елки  

кл. 30  кафе, чај, какао, шекер, ориз, 

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и 

производи од жито, леб, производи од 

тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; 

квасец, прашок за пелење; сол, сенф; 

оцет, сосови  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности  

 

(210) TM  2016/554 (220) 30/05/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) ЃОРЕ КОСТОВСКИ and МАРИЈА 

КОСТОВСКА 

ул. Јаблница бр. 50б, 1000, Скопје, MK 

and ул. јабланица бр. 50б, 1000, Скопје, 

MK 

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје  

Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) зелена, бела 

(531) 05.03.13;26.04.15 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; диететски 

супстанции прилагодени за медицинска 

употреба, храна за бебиња; фластери, 

материјали за преврзување; материјал за 

пломбирање заби, забарски смоли; 

дезинфекциони средства; препарати за 

уништување 

штетници; фунгициди, хербициди  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 28  игри и играчки; предмети за 

гимнастика и спорт што не се опфатени со 

другите класи; украси за елки  

кл. 30  кафе, чај, какао, шекер, ориз, 

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и 

производи од жито, леб, производи од 

тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; 

квасец, прашок за пелење; сол, сенф; 

оцет, сосови  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности  

 

(210) TM  2016/559 (220) 30/05/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Виктор Митревски 

ул. Печевска бр. 14/19А, 1000, Скопје, 

MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 
(591) црвена, бела, црна, зелена 

(531) 20.05.13;26.04.09 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, обработен или необработен, 

производи од тутун, замени за тутун кои не 

се за медицински потреби, цигари, 

цигарилоси, пури, рачни машини за 

правење цигари, туби за цигари, филтери 

за цигари, хартија за цигари, кибрити и 

додатоци за пушачи  

 

(210) TM  2016/563 (220) 01/06/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за трговија услуги и 

производство на производи од 

нерѓосувачки челик М СКУАРЕ БАЛКАН 

ЛИМИТЕД ДООЕЛ Скопје 
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бул. Партизански одреди бр. 14, Скопје, 

Центар, MK 

(740) МАРТА ПОПОВСКА, АДВОКАТ  

ул. Црвена Вода бр.7/4, Скопје, 1000 

(540)  

 

Porcelanka 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури, 

метални градежни материјали, метални 

преносни конструкции, метални 

материјали за железнички шини, жици и 

кабли од обичен метал кои не се 

електрични, браварски производи, мали 

метални производи, метални цевки, каси, 

производи од метал, кои не се опфатени 

со другите класи, руди  

кл. 8  рачни алати и направи, прибор за 

јадење, ладно оружје, жилети  

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

создавање пареа, готвење, ладење, 

сушење, вентилација, снабдување со вода 

и за санитарни намени  

кл. 20  мебел, огледала, рамки за слики; 

производи што не се опфатени со другите 

класи, од дрво, плута, трска, врбови 

прачки, рогозина, рогови, коски, слонова 

коска, китова коска, школки, килибар, 

седеф, морска пена и замените за сите 

овие материјали или производи од 

пластика  

кл. 21  куќни или кујнски апарати и садови; 

чешли и сунѓери; четки (со исклучок на 

сликарски четки); материјали за правење 

четки; прибор за чистење; челични жици 

за стружење; сурово или полуобработено 

стакло (освен стакло што се користи во 

градежништвото); стаклени производи, 

порцелански и керамички предмети што не 

се вклучени во другите класи  

 

(210) TM  2016/569 (220) 02/06/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Николовски Игор 

ул. Боге Велјаноски бр. 15, Гостивар, 

MK 

(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат  

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) кафена, бела, црна, сина, зелена, 

црвена 

(531) 05.07.06;08.01.06;08.07.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  путер од кокосов крем; крем; крем-

путер; путер од какао  

кл. 30  какао; чоколадо  

 

(210) TM  2016/570 (220) 02/06/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Николовски Игор 

ул. Боге Велјаноски бр. 15, Гостивар, 

MK 

(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат  

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) кафена, бела, црна, сина, зелена, 

црвена 

(531) 27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  путер од кокосов крем; крем; крем-

путер; путер од какао  

кл. 30  какао; чоколадо  
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(210) TM  2016/573 (220) 03/06/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за трговија и услуги АБ-К 

ТРЕИД ДООЕЛ - СКОПЈЕ 

ул. Вера Јоциќ бр. 16-а/1, Скопје, Кисела 

Вода, MK 

(540)  

 
(591) црвена, црна 

(531) 26.01.16 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

создавање пареа, готвење, ладење, 

сушење, вентилација, снабдување со вода 

и санитарни намени  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со апарати за вода и бела техника  

 

(210) TM  2016/579 (220) 06/06/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за трговија и услуги АБ-К 

ТРЕИД ДООЕЛ - СКОПЈЕ 

ул. Вера Јоциќ бр. 16-а/1, Скопје, Кисела 

Вода, MK 

(540)  

 
(591) светло сина, темно сина 

(531) 01.15.15;27.05.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

создавање пареа, готвење, ладење, 

сушење, вентилација, снабдување со вода 

и санитарни намени  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со апарати за вода и бела техника  

 

(210) TM  2016/581 (220) 06/06/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за информатичка 

технологија и компјутерски услуги 

КЛОУСЕР КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје 

ул. Даме Груев бр. 5/4-3, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црна, црвена 

(531) 27.05.07 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 42  компјутерско програмирање  

 

(210) TM  2016/584 (220) 03/06/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) A1 Telekom Austria 

Aktiengesellschaft 

Lassallstrasse 9, 1020, Wien, AT 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

A1 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати за снимање, пренос, 

процесирање или репродуцирање на 

аналогни и дигитални податоци; машински 

читливи (оптички и магнетни) носачи на 

податоци; механизми за апарати кои се 

активираат со монети; опрема и 

компјутери за обработка на податоци, 

ноутбук  (notebook) компјутери, 

телефонски сетови, мобилни телефони; 

телевизиски апарати; компјутерски 

програми и софтвер; алармни апарати; 

електрични апарати за превенција од 
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кражби; предупредувачки апарати против 

кражби; апарати за надзор; алармни 

ѕвона; инструменти за надгледување, 

монитори; видео телефони; трепкачи 

(сигнални светла); магнетни кодирачи; 

кодирани идентификациони картички; 

кодирани сервисни картички; апарати за 

далечинска контрола; аларми за пожар; 

читачи (опрема за обработка на податоци); 

монитори (хардвер), монитори (софтвер; 

апарати за детектирање на чад; релеи; 

инструменти за мерење на звук; 

прекинувачи и прекинувачки апарати; 

електрични брави; телекомуникациски 

трансмитери; трансмитери за 

телекомуникации; трансмитери на 

електронски сигнали; сигнални ѕвона; 

прскачки системи (заштита од пожар); 

заштитни направи за преголем струен 

напон; тајмери; апарати за снимање, 

пренос или репродукција на звук или 

слики; снимени или празни носачи на 

податоци, поточно магнетни и оптички 

медиуми за складирање, ЦДа, СД-

РОМови, ДВДа и полупроводнички чипови; 

паметни картички; СИМ картички за 

мобилни телефони; компјутери кои се 

држат во рака и ПДА(персонални 

дигитални асистенти); модеми, интерфејс 

картички за мобилни радио мрежи, хенд 

фри (hands-free) направи и слушалки; 

софтвер за мобилни телефони и 

инсталации за мобилна радио мрежа, 

двата снимени и кои може да се симнуваат  

кл. 10  медицински апарати и инструменти  

кл. 16  печатени работи; материјали за 

обука и настава (освен апарати); 

канцелариска опрема (освен мебел; 

упатства, формулари за нарачки и 

формулари за фактури; печатени 

телефонски картички и ваучери (вклучени 

во оваа класа); сите гореспоменати 

производи посебно за мобилни радио 

услуги  

кл. 28  печатени работи; материјали за 

обука и настава (освен апарати); 

канцелариска опрема (освен мебел; 

упатства, формулари за нарачки и 

формулари за фактури; печатени 

телефонски картички и ваучери (вклучени 

во оваа класа); сите гореспоменати 

производи посебно за мобилни радио 

услуги  

кл. 35  односи со јавност; рекламирање, 

објава на реклами во печатени и 

електронски медиуми; систематизација, 

регистрирање, копирање и пишување на 

писмени комуникации и снимки; 

компјутеризирано управување со 

предмети, собирање и систематизација на 

информации во компјутерски бази на 

податоци, индексирање на информации и 

страници достапни преку компјутерски 

мрежи; рекламирање и маркетинг во врска 

со комерцијални он-лајн веб страници  

кл. 36  финансиски работи; работи на 

недвижнини; монетарни работи; 

банкарство; финансиско советување; 

финансиски клиринг; издавање на 

кредитни картички; домашно банкарство  

кл. 37  градење конструкции, инсталирање, 

одржување и поправки на 

телекомуникациска опрема (мобилни и 

фиксни мрежи); инсталација на хардвер  

кл. 38  телекомуникациски услуги, 

телефонски услуги; обезбедување пристап 

до бази на податоци преку комуникациска 

технологија; радио и телевизиско 

емитување; емитување на радио и 

телевизиски програми преку глобални 

компјутерски мрежи; електронски пренос 

на податоци, поточно преноси во реално 

време базирани на интернет технологија 

(streaming)на аудио и видео содржини, 

слики и документи преку глобална 

компјутерска мрежа; електронска пошта; 
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комуникации преку електронски мрежи; 

обезбедување комуникациски пристап до 

национални и меѓународни компјутерски 

мрежи; обезбедување комуникациски 

пристап до глобални компјутерски мрежи, 

посебно до интернет; обезбедување 

телефонски комуникации преку 

компјутерски мрежи; изнајмување на 

телекомуникациска опрема, изнајмување 

или обезбедување на прстапно време до 

бази на податоци, посебно на интернет; 

мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и 

УМТС мобилни радио услуги; пренос на 

пораки и слики, посебно преку користење 

СМС и ММС услуги; обезбедување 

пристап до интернет преку комуникациска 

технологија, вклучивајќи преку мобилни 

радио мрежи; услуги на електронски 

огласни табли(телекомуникации); 

електронско рекламирање  

кл. 41  спроведување игри; образование, 

обезбедување обуки и забава, вклучувајќи 

и преку интернет; спортски и културни 

активности  

кл. 42  планирање и развој на програми за 

обработка на електронски податоци; 

изнајмување на опрема и компјутери за 

обработка на податоци; техничко проектно 

планирање на телекомуникациска опрема; 

изработка и одржување на веб страници; 

хостирање веб страници; компјутерски 

услуги, имено, советување во врска со 

одржување и инсталација на софвер; 

советување во областа на компјутерите; 

дизајнирање, креирање, хостинг и 

одржување на веб страници за други; 

советување во областа на дизајнирање, 

креирање, хостинг, одржување, работење 

и управување со веб страници и насловни 

страници (homepages); хостирање на веб 

страни и насловни страници (homepages), 

за други преку, сервери за глобални 

компјутерски мрежи; инсталирање на 

компјутерски софтвер  

кл. 44  медицински услуги; услуги на 

медицинска грижа за здравјето  

кл. 45  безбедносно советување; услуги за 

заштита; ноќни чувари; набљудување на 

провални аларми; противпожарни услуги; 

чувари; услуги за регистрација на домен 

имиња  

 

(210) TM  2016/586 (220) 07/06/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги ВЕТЕРИНАР ДОО 

експорт-импорт Гевгелија 

ул.Моински пат бр. 221 , Гевгелија, MK 

(540)  

 
(591) црвена, жолта, црна 

(531) 01.03.20;26.01.04;26.01.16 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  трговија на големо и мало претежно 

со храна, прехрамбени производи, 

кондиторски производи, пијалаци и тутун  

 

(210) TM  2016/593 (220) 09/06/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за услуги, трговија на 

големо и мало МАНИС-МСА ДООЕЛ 

експорт-импорт Скопје 

ул. Божин Николов-Силни бр. 20, 

Скопје, Аеродром, MK 

(740) ФАНИ МИХАЈЛОВСКА, АДВОКАТ  

ул. Лермонтова бр.3/3, 1000, Скопје 

(540)  
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(531) 26.04.24;27.05.07 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 24  текстил и текстилни производи, кои 

не се опфатени со другите ккласи, 

покривки за кревети и маси  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски 

работи  

 

(210) TM  2016/594 (220) 09/06/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за услуги, трговија на 

големо и мало МАНИС-МСА ДООЕЛ 

експорт-импорт Скопје 

ул. Божин Николов-Силни бр. 20, 

Скопје, Аеродром, MK 

(740) ФАНИ МИХАЈЛОВСКА, АДВОКАТ  

ул. Лермонтова бр.3/3, 1000, Скопје 

(540)  

 
(531) 26.04.22;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 24  текстил и текстилни производи, кои 

не се опфатени со другите ккласи, 

покривки за кревети и маси  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски 

работи  

 

(210) TM  2016/600 (220) 10/06/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Adient Luxembourg Holding S.a.r.l. 

6, rue Eugene Ruppert L-2453 Luxem, LU 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. “Народен фронт” 7/4,п.п. 768, 1000 

Скопје 

(540)  

 

ADIENT 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемикалии кои што се употребуваат 

во индустријата и науката; необработени 

вештачки смоли, необработена пластика; 

состави за гасење на пожар; ирепарати за 

калење и за заварувње; супстанции за 

штавење; адхезиви (лепила) кои што се 

користат во индустријата; адхезиви кои 

што се користат во производството на 

седишта; хемикалии кои што се користат 

во производството на седишта  

кл. 12  возила; апарати за движење по 

земја, воздух или вода; седишта за возила 

кои се движат по земја, воздух и вода; 

седиште за возило; безбедносни 

(сигурносни) седишта за возила; седишта 

за моторни возила; седишта за возови, 

трамваи, едношинки (моношинки), коли 

(автомобили), автобуси, кочии, 

моторцикли, велосипеди, транзитни 

возила, ванови (товарни автомобили) и 

камиони; седишта за бродови, чамци, 

хуверкрафти и јахти; авионски седишта; 

седишта за аероплани и хеликоптери; 

катапултирачки седишта за пилоти; 

седишта (безбедносни) за деца (за 

превозни средства) ; седишни подсистеми 

за возила кои што се движат по земја, 

воздух и вода; кадести (кошести) и тркачки 

седишта за возила кои што се движат за 

земја, воздух и вода; дрвени седишта за 

возила кои што се движат по земја, воздух 

и вода; тапацири за возила кои што се 

движат по земја, воздух и вода; јастуци 

(перници) и покривки за седишта за возила 
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кои што се движат по земја, воздух и вода; 

воздушни перници (федери) за 

тапацирани седишта за возила кои што се 

движат за земја, воздух и вода; наслони за 

грб за возила кои што се движат за земја, 

воздух и вода; наслони за глава за возила 

кои што се движат по земја, воздух и вода; 

потпирачи за рака за возила кои што се 

движат по земја, воздух и вода; сигурносни 

појаси; спреги (појаси) за седишта (ѕеа1: 

багпеѕѕеѕ) за возила кои што се движат по 

земја, воздух и вода; уреди за подесување 

на висината на седишта; организери за 

позадината на седиштето за возила кои 

што се движат за земја, воздух и вода; 

делови, приклучоци (парчиња) и додатоци 

(прибор) за (сите горенаведени производи) 

се од горе споменатото  

кл. 17  каучук, гутаперка, гума, азбест, 

лискун и производи направени од каучук, 

гутаперка, гума, азбест, лискун за и 

употребени во/на седишта и места 

(производи) за седење и производство на 

седишта; пластика во екструдирана 

(истисната) форма за употреба во 

производство; материјали за пакување, 

пломбирање (затнување) и изолирање 

(материјали за заптивање И изолација); 

флексибилни цевки кои што не се од 

метал; пластика за употреба во 

производството на седишта; каучук за 

употреба во производството на седишта  

кл. 18  кожа и имитации на кожа; 

производи направени од кожа и имитации 

од кожа и употребени во/на седишта, 

места (производи) за седење и 

производството на седишта и места за 

седење; животински кожи, кожи од големи 

животни; камшици, коњска опрема и 

седларска стока (опрема); кожни танацири 

за седишта за возила кои што се движат 

по земја, воздух и вода  

кл. 19  конструкциски (градежни) 

материјали (градежни неметални); 

градежни материјали (неметални); 

конструкциски (градежни) материјали 

(градежни неметални); градежни 

материјали (неметални) за употреба во 

производство на седишта; конструкциски 

материјали (градежни неметални) за 

употреба во производство на седишта  

кл. 20  мебел (намештај), огледала, рамки 

за слики; производи (кои не се вклучени во 

други класи) од дрво, плута, трска, 

шекерна трска (лико), врбови стапчиња, 

рог, коска, слонова коска, китова коска, 

школка, ќилибар, седеф, морска пена и 

замени за сите овие материјали или од 

пластика за или употребени во/на 

седишта, места за седење и 

производството на седишта и производи 

за седење; седишта и места за седење 

како мебел и седишта; аудиториумски 

седишта и места за седење, стадионски 

седингга и места (производи) за седење; 

театарски седишта и места за седење, 

седишта и места за седење за во кино, 

места за седење како клупи, места за 

седење подржани со греда, металик 

седишта; седишта на преклопување, 

пловечки седишта (на надувување); бустер 

седишта (седишта за коли за мали деца), 

јастуци за столови, подлошки за столови; 

потпорни јастуци и перници за употреба 

при седење, вклучувајќи бебешко седење; 

седишта адаптирани за бебиња; подни 

седишта, јапонски стил; работни седишта 

(табуретки); делови, приклучоци (парчиња) 

и додатоци (прибор) за сето горе наведено  

кл. 24  текстил и производи од текстил не 

вклучени во другите класи; ткаенини; 

ќебиња; покривки; текстил (штофови); 

покривки од текстил за седишта; покривки 

за седишта; тапацир за седишта; 

пласти,чни покривки за седишта.  

кл. 40  третман и работење (обработка) на 
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материјали за и употребени за 

производството на седишта; информации, 

советодавни и косултативни услуги во 

врска со горе наведеното  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и дизајн во врска со тоа; 

индустриски анализи и истаражувачки 

услуги; дизајн и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер; истражување и развој 

на седишта; дизајн на седишта; 

компјутерски софтвер за употреба во 

истражување, дизајн и производство на 

седишта; инфиормациски услуги, 

советодавни и консултантски услуги во 

врска со горенаведеното; изрично се 

нагласува исклучување на 

цертификациски (издавање на 

цертификат) и инспекциски услуги (услуги 

за контрола)  

 

(210) TM  2016/604 (220) 10/06/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) „РАНРС“ ДООЕЛ  

МЛАДОСТ - 3 бр. 325, вл. 2, кат. 7 ст.12, , 

1712, Софија, BG 

(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ  

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

(540)  

 
(591) црвена, црна, бела 

(531) 26.04.16;26.04.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  куфери; патни торби; школски 

торби; ранци; јакни; ташни; каиши; чадори 

вклучени во оваа класа  

кл. 25  облека; обувки; капи; костуми за 

капење; долна облека; горна облека; 

гимнастички патики; гимнастичка облека 

(трикоа) еспадрили; козирки за капи; 

каиши за облека; куси чорапи; маратонки; 

обувки за плажа; влошки за обувки; 

кошули; сандали; спортски обувки; обувки 

за скијање; спортски маици; спортска 

облека; тенисерки; трикотажни предмети 

за облекување; чорапи; хулахопки  

кл. 28  справи за вежбање; спортски 

реквизити; боксерски ракавици; стоки за 

гимнастика и спорт; ролери; топки; 

велосипеди  

кл. 35  управување на комерцијални 

трансакции; групирање на различни стоки 

(без нивниот транспорт) за сметка на 

трети лица со цел да се овозможи на 

корисникот да ги види или купи на удобен 

начин, вклучувајќи on-line мрежи и други 

електронски средства, користејќи 

електронски средства претворени во 

дигитална форма на информации и преку 

електронски медиуми и поконкретно преку 

веб-сајтови и / или телевизиски програми 

(телешопинг), особено на облека и обувки; 

дизајн на промотивни материјали; 

издавање на фактури; маркетинг; on-line 

рекламирање во компјутерска мрежа; 

организирање на изложби со комерцијална 

или рекламна цел; истражување со 

комерцијална цел; организирање на модни 

ревии со промотивна цел; услуги на кукли, 

поврзани со рекпамирање и презентирање 

на стоки; изнајмување на рекпамни 

билборди; изнајмување на рекламни 

објекти; изнајмување на рекламен 

временски интервал во сите средства за 

комуникација; изнајмување на рекламен 

простор и време; изнајмување на место во 

вебсајт за рекламирање; изнајмување на 

комерцијални штандови; редење на 

излози; обезбедување на бизнис 

информации преку веб-сајт; обезбедување 

на трговски информации и консултации за 

корисници (трговско советување во 
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продавниците); административна 

обработака на нарачки за клиенти и 

ажурирање одржување на податоци во 

компјутерски бази на податоци; 

претставување на стоки, особено на 

облека и обувки; претставување на стоки 

на мало со цел продажба преку 

комуникациски средства; обезбедување на 

трговски и корпоративни информации за 

контакт; истражување на пазарот; студија 

со комерцијална цел; објавување на 

рекламни текстови; дистрибуција на 

примероци; дистрибуција на промотивни 

материјали; дистрибуција на промотивен 

материјал по пошта (флаери, проспекти, 

брошури, примероци) поврзани особено со 

облека и обувки; рекпамирање; 

рекламирање на отворено; рекламирање 

преку постери; рекламирање преку 

телевизијата; систематизација на 

информации на компјутерски бази на 

податоци; собирање на информации во 

компјутерски бази на податоци; создавање 

на рекламни текстови; телемаркетингови 

услуги; трговија на мало и големо со 

облека и обувки; трговски информации; 

трговски проценки; трговски извештаи; 

трговски посреднички услуги; трговско 

управување на лиценцирање на стоки и 

услуги за трети лица; пребарување во 

компјутерски бази на податоци (за трети 

лица); услуги за онлајн трговија на мало, 

поврзана со облека и обувки; 

порамнување на трговските трансакции за 

други преку онлајн продавници; 

обезбедување на on-line пазар за 

купопродажба на стоки и услуги  

 

(210) TM  2016/605 (220) 13/06/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Здружение на граѓани за локален 

уметнички и културен развој „АРТ 

ЕКВИЛИБРИУМ“ Гевгелија 

ул. Маршал Тито бр. 40 , 1480, Гевгелија, 

MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ  

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) црна, бела 

(531) 27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  организирање и водење концерти, 

организирање и водење конференции, 

разонода [забава], изложби (организирање 

изложби) за културни и образовни цели, 

производство на филмови, организирање 

и водење семинари, организирање и 

водење работилници [обука], книги 

(објавување книги), претстави во живо 

(одржување претстави во живо), 

кинематографски филмови, прикажување 

филмови, опрема за музеи (обезбедување 

опрема за музеи) [претставувања, 

изложби], услуги на компонирање музика, 

организирање балови, шоу програми 

(продукција на шоу програми), 

фотографија, фотографски репортажи, 

продукција на радио и телевизиски 

програми, он-лајн публикување 

електронски книги и часописи, објавување 

текстови (со исклучок на текстови за 

реклами)  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања поврзани со нив, утврдување 

автентичност на уметнички дела, 
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истражување и развој за други, 

истражувања на полето на заштита на 

животната средина  

 

(210) TM  2016/615 (220) 14/06/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за трговија на големо и 

мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ 

експорт-импорт Скопје 

ул.3-та Македонска Бригада бр.56, MK 

(540)  

 
(591) црвена, црна и златна 

(531) 09.01.09;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работа, канцелариски 

работи  

кл. 41  забава, спортски и културни 

активности  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалоци, привремено сместување  

 

(210) TM  2016/616 (220) 14/06/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за трговија на големо и 

мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ 

експорт-импорт Скопје 

ул.3-та Македонска Бригада бр.56, MK 

(540)  

 
(591) црвена, црна и златна 

(531) 09.01.09;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работа, канцелариски 

работи  

кл. 41  забава, спортски и културни 

активности  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалоци, привремено сместување  

 

(210) TM  2016/617 (220) 15/06/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 

1000, Скопје, MK 

(540)  

 

Becutan детски бадемов 

крем 

(591) бела, светло и темна сина, жолта, 

кафена, розева 

(531) 19.03.01 

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  детски бадемов крем  

 

(210) TM  2016/618 (220) 16/06/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Скопски Легури ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје 

ул. 16-та Македонска Бригада бр. 18, 

1000, Скопје, MK 

(540)  
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(591) бела, зелена, сина и сива 

(531) 05.03.11;26.01.15 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  ѓубриња за земјоделство, 

подобрувачи на почва  

 

(210) TM  2016/619 (220) 16/06/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Скопски Легури ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје 

ул. 16-та Македонска Бригада бр. 18, 

1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бела, зелена, сина и сива 

(531) 05.03.11;26.01.15 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  ѓубриња за земјоделство, 

подобрувачи на почва  

 

(210) TM  2016/620 (220) 16/06/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) MITAC INTERNATIONAL CORP. (a 

corporation incorporated under the laws 

of Taiwan) 

1, R & D Road 2, Hsinchu Science-Based 

Industrial Park,  

Hsinchu Hsien, TW 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 
(531) 27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  електронски уреди за следење; 

електронски монитори за вежбање; 

електронски монитори за вежбање кои 

имаат GPS приемник за следење на 

активноста при вежбање; електронски 

монитори за вежбање кои имаат безжичен 

предавател на податоци за следење на 

активноста при вежбање; термометри кои 

не се за медицинска намена  

кл. 10  монитори за следење на тактот на 

срцето, сензори за монитори за следење 

на тактот на срцето; пулсметри; 

електрокардиографи; сфигмоманометри; 

термометри за медицинска намена; 

оксиметри; уреди за следење на 

мерењето на стапката на дишење  

 

(210) TM  2016/623 (220) 20/06/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Финансиско друштво МКеш 

Македонија ДООЕЛ Скопје 

ул. Орце Николов бр. 68 кат 1, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бела, сива, плава 
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(531) 26.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  автоматски благајни за депонирање, 

повлекување или трансфер на парични 

средства [ATM]; 

апарати за демагнетизирање за магнетни 

ленти; 

апарати за обработка на податоци; 

картички (кодирани картички), магнетни; 

кодирани белегзии за идентификација, 

магнетни; 

кодирани картички, магнетни; 

магнетни карти за идентификација; 

магнетни ленти; 

магнетни носачи на податоци; 

носачи на податоци (магнетни носачи на 

податоци); 

носачи на податоци (оптички носачи на 

податоци); 

оптички носачи на податоци; 

парични средства (автоматски благајни за 

депонирање, повлекување или трансфер 

на парични средства) [ATM]  

кл. 35  ажурирање на рекламниот 

материјал; 

анализа на цените; 

ангажирање манекени за рекламирање 

или промовирање на производи; 

аукционерство; 

аутсорсинг услуги [поддршка на бизниси]; 

барање спонзорства; 

бизнис (помош во водењето бизнис); 

бизнис информации; 

бизнис истражување; 

бизнис консултирање (професионално 

бизнис консултирање); 

бизнис проценки; 

бизниси (услуги за преместување на 

бизнисите); 

вработување персонал; 

директно рекламирање преку пошта; 

дистрибуција на примероци; 

договарање претплати за 

телекомуникациски услуги за трети лица; 

економско прогнозирање; 

експерти за ефикасност; 

изнајмување време за рекламирање преку 

медиумите; 

изнајмување рекламен материјал; 

индустриско управување (помош за 

комерцијално или индустриско 

управување); 

информативни агенции (комерцијално-

информативни агенции); 

информации (бизнис информации); 

испитување (бизнис испитување); 

испитување на јавното мислење; 

јавно мислење (испитување на јавното 

мислење); 

книговодство; 

комерцијални информации и советување 

на потрошувачите [советувалиште за 

потрошувачи]; 

комерцијално или индустриско 

управување (помош за комерцијално и 

индустриско управување); 

компјутерски бази на податоци 

(систематизација на информации во 

компјутерски бази на податоци); 

компјутерски бази на податоци (собирање 

информации во компјутерски бази на 

податоци); 

компјутерско рекламирање преку 

интернет; 

консултации за раководење со персонал; 

консултирање (професионално бизнис 

консултирање); 

лепење плакати; 

маркетинг истражување; 

маркетинг студии; 

надворешно рекламирање; 

објавување рекламни текстови; 

обработка на текстови; 

одговор (телефонски одговор) за 

претплатниците што не се достапни; 
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пишување рекламни текстови; 

подготовување даночни уплати; 

помош за комерцијално или индустриско 

управување; 

потрошувачи (комерцијални информации и 

советување на потрошувачи) 

[советувалиште за потрошувачи]; 

пребарување (бизнис пребарување); 

претплати (договарање претплати) за 

телекомуникациски услуги за трети лица; 

прогнозирање (економско прогнозирање); 

промовирање на продажбата за трети 

лица; 

проценки (бизнис проценки); 

радио реклами; 

раководење (советодавни услуги за 

бизнис раководење); 

рекламен материјал (ажурирање на 

рекламниот материјалј); 

рекламен материјал (изнајмување 

рекламен материјал); 

рекламирање; 

рекламирање [огласување]; 

рекламирање преку пошта; 

рекламирање преку радио; 

рекламни огласи (ширење на рекламните 

огласи); 

рекламни текстови (објавување рекламни 

текстови); 

рекламни текстови (пишување рекламни 

текстови); 

систематизација на информации во 

компјутерски бази на податоци; 

собирање информации во компјутерските 

бази на податоци; 

собирање статистички податоци; 

советување за бизнис работење; 

советување за бизнис работење и 

организација; 

советување на потрошувачите 

(комерцијални информации и советување 

на потрошувачите) [советувалиште за 

потрошувачи]; 

телевизиски реклами; 

телевизиско рекламирање; 

телекомуникациски услуги (договарање 

претплати за телекомуникациски услуги ) 

за трети лица; 

телефонски одговор за претплатници што 

не се достапни;  

кл. 36  агенции за наплаќање; 

агенциии за кредити долгови; 

анализирање (финансиско анализирање); 

банкарски служби за дебитни картички; 

банкарски трансакции од дома; 

гаранции; 

давање заеми врз основа на хипотеки; 

заеми; 

издавање кредитни картички; 

инвестиции (капитални инвестиции); 

информации (финансиски информации); 

кредитни картички (издавање кредитни 

картички); 

купување на кредит; 

лизинг на недвижности; 

наплаќање (организирање наплаќање); 

недвижен имот (проценување недвижен 

имот); 

организирање наплаќање; 

позајмување врз основа на залог; 

пренесување средства (електронско 

пренесување средства); 

проценки (финансиски проценки) 

[осигурување, банкарство, недвижнини]; 

служби за кредитни картички; 

советување во врска со финансии; 

спонзорирање (финансиско 

спонзорирање); 

управување (финансиско управување); 

факторинг [администрирање на 

побарувачката на една организација со 

посредство на надворешен орган]; 

финансии (советување во врска со 

финансии); 

финансиски информации; 

финансиски проценки [осигурување, 
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банкарство, недвижнини]; 

финансиски услуги; 

финансиско спонзорирање; 

финансиско управување; 

штедилници  

 

(210) TM  2016/624 (220) 21/06/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) OCTOPUS RIJEKA d.o.o. 

Milutina Baraca 19, Rijeka, HR 

(740) Леонид Трпеноски, адвокат  

ул. Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сина, црна и бела 

(531) 26.01.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

 

(210) TM  2016/625 (220) 21/06/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги увоз - извоз 

ИНОСПЕКТАР ГРУП ДООЕЛ 

ул.Бигла, б.б., с. Велмеј, Дебарца, MK 

(740) ПОПОВСКИ  ДРАГАН, адвокат  

ул. Маршал Тито бр. 10/1-1, 1000 Скопје 

(540)  

 

SPEKTAR SYRUP Blueberry  

(531) 19.07.01 

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и 

други безалкохолни пијалаци, пијалаци од 

овошје и овошни сокови, сирупи и други 

препарати за производство на пијалаци  

 

(210) TM  2016/632 (220) 23/06/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги БЕА е БЕО ДООЕЛ 

Свети Николе 

ул. Ленинова бр. 35-3, Свети Николе, MK 

(540)  

 
(591) виолетова и бела 

(531) 27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки, капи, вклучително 

каиши и облека имено затоплувачи за 

раце  

 

(210) TM  2016/635 (220) 24/06/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Борис ВИДЕСКИ 

ул. Димо Хаџи Димов бр. 24, Општина 

Кисела Вода, 1000, Скопје, MK 

(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА ВИДЕСКИ, 

адвокат  

Ул.”Владимир Комаров бр.1а/4-20, 1000 

Скопје, 1000, Скопје 

(540)  

 

Loves me-Loves me not 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 38  телекомуникации  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со 

нив; индустриски анализи и истражувачки 

услуги; изработка и развој на комјутерски 

хардвер и софтвер  

 

(210) TM  2016/636 (220) 24/06/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Борис ВИДЕСКИ 

ул. Димо Хаџи Димов бр. 24, Општина 

Кисела Вода, 1000, Скопје, MK 

(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА ВИДЕСКИ, 

адвокат  

Ул.”Владимир Комаров бр.1а/4-20, 1000 

Скопје, 1000, Скопје 

(540)  

 

Ме сака - Не ме сака 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  телекомуникации  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со 

нив; индустриски анализи и истражувачки 

услуги; изработка и развој на комјутерски 

хардвер и софтвер  

 

(210) TM  2016/637 (220) 24/06/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Борис ВИДЕСКИ 

ул. Димо Хаџи Димов бр. 24, Општина 

Кисела Вода, 1000, Скопје, MK 

(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА ВИДЕСКИ, 

адвокат  

Ул.”Владимир Комаров бр.1а/4-20, 1000 

Скопје, 1000, Скопје 

(540)  

 

 

(591) бела, жолта, светло зелена, темно 

зелена и кафена 

(531) 05.05.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  телекомуникации  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со 

нив; индустриски анализи и истражувачки 

услуги; изработка и развој на комјутерски 

хардвер и софтвер  

 

(210) TM  2016/640 (220) 24/06/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Анета Наумоска 

ул. Антон Попов бр. 31-14, 1000, Скопје, 

MK 

(540)  

 
(591) црвена, бела 

(531) 20.07.02;26.07.15 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги преведување  
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(210) TM  2016/641 (220) 27/06/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) НИМЕКС ДОО - Скопје 

ул. Миодраг Илиќ бр. 1Б, 1000, Скопје, 

MK 

(540)  

 
(531) 05.09.21;11.01.25;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со зачини  

 

(210) TM  2016/642 (220) 27/06/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) НИМЕКС ДОО - Скопје 

ул. Миодраг Илиќ бр. 1Б, 1000, Скопје, 

MK 

(540)  

 
(531) 09.07.19;25.01.05;25.03.07 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со зачини  

 

(210) TM  2016/643 (220) 24/06/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) ТРД РАДИО КАНАЛ 77 

ул. 5-та Партиска Конференција бб, 

2000, Штип, MK 

(540)  

 
(531) 27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекалмирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности  

 

(210) TM  2016/644 (220) 28/06/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) MINERVA PHARMACEUTICALS S.A. 

address 132 132 Kifissou Avenue Str., 

12131 Peristeri, GR 

(740) Македонка Брсакоска, адвокат  

ул. Маршал Тито бр. 53/1, 1000, Скопје 

(540)  

 

PROCTO-SYNALAR N 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; диететски 

супстанции прилагодени за медицинска 

употреба, храна за бебиња; фластери, 

материјали за преврзување; материјал за 

пломбирање заби, забарски смоли; 

дезинфекциони средства; препарати за 

уништување штетници; фунгициди, 

хербициди  

 

(210) TM  2016/645 (220) 28/06/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги СУПЕР ПЕТКА извоз-

увоз ДООЕЛ Велес 

ул. Благој Ѓорев бр. 164 Велес, MK 

(540)  
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(591) бела, жолта, портокалова, зелена, 

црвена, црна 

(531) 26.01.14;26.01.20 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалоци  

 

(210) TM  2016/649 (220) 27/06/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Љубиша Златевски 

Долна Бањица, ул. Фазанерија 2, бр. 96, 

Гостивар, MK 

(540)  

 
(591) црна, зелена, црвена, жолта, 

сребрена, бела 

(531) 05.03.11;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни газирани пијалоци и 

енергетски пијалоци  

 

(210) TM  2016/650 (220) 29/06/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) ЗДРУЖЕНИЕ НА АЛУМНИСТИ НА 

ПРОГРАМАТА СВТ СВТ АЛУМНИ Скопје 

ул. Дебарца бр. 57/1-19, 1000, Скопје, MK 

(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА 

АГЕНЦИЈА ДОО  

бул.”Кочо Рацин” 14, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црна, сива, розева, сина, жолта, 

зелена, црвена 

(531) 24.15.08;29.01.00 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги, обука, забава, 

спортски и културни активности  

 

(210) TM  2016/657 (220) 30/06/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Alvogen Pharma Trading Europe 

EOOD 

86, Bulgaria Blvd. , 1680, Sofia , BG 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

VERLOTA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстанции 

што се користат во медицината, храна за 

бебиња, фластери, материјали за завои, 

материјали за пломбирање заби и 

забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2016/658 (220) 30/06/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Соња Чаловска 
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бул. Партизанси Одреди бр. 6/35, 

Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Дебарлиев, 

Дамески и Ќелешоска  

ул. Мирче Ацев бр. 2 кат 3, 1000, Скопје 

(540)  

 

 

(591) кафена, црна, бела, портокалова, 

црвена, жолта, беж 

(531) 02.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од 

нив што не се опфатени со другите класи; 

печатени работи; книговезнички 

материјал; фотографии; канцелариски 

материјали; лепила за канцелариска или 

куќна употреба; материјали што ги 

користат уметниците; сликарски четки; 

машини за пишување и канцелариски 

прибор (освен мебел); материјал за обука 

и настава (освен апарати); пластични 

материјали за пакување (што не се 

вклучени во другите класи); печатарски 

букви; клишиња  

кл. 28  игри и играчки; предмети за 

гимнастика и спорт што не се опфатени со 

другите класи; украси за елки  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности  

 

(210) TM  2016/659 (220) 30/06/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Соња Чаловска 

бул. Партизанси Одреди бр. 6/35, 

Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Дебарлиев, 

Дамески и Ќелешоска  

ул. Мирче Ацев бр. 2 кат 3, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) жолта, бела, црна 

(531) 27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од 

нив што не се опфатени со другите класи; 

печатени работи; книговезнички 

материјал; фотографии; канцелариски 

материјали; лепила за канцелариска или 

куќна употреба; материјали што ги 

користат уметниците; сликарски четки; 

машини за пишување и канцелариски 

прибор (освен мебел); материјал за обука 

и настава (освен апарати); пластични 

материјали за пакување (што не се 

вклучени во другите класи); печатарски 

букви; клишиња  

кл. 28  игри и играчки; предмети за 

гимнастика и спорт што не се опфатени со 

другите класи; украси за елки  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности  

 

(210) TM  2016/662 (220) 30/06/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Георги Димитров 

ул. Славејко Арсов бр. 40 А, Скопје, MK 
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(740) Адвокатско друштво Георги 

Димитров Адвокати  

ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) сина, црна, сива 

(531) 26.01.24;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од 

нив што не се опфатени со другите класи; 

печатени работи; книговезнички 

материјал; фотографии; канцелариски 

материјали; лепила за канцелариска или 

куќна употреба; материјали што ги 

користат уметниците; сликарски четки; 

машини за пишување и канцелариски 

прибор (освен мебел); материјал за обука 

и настава (освен апарати); пластични 

материјали за пакување (што не се 

вклучени во другите класи); печатарски 

букви; клишиња  

кл. 24  текстил и текстилни производи кои 

не се опфатени со другите класи; покривки 

за кревети и маси  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

 

(210) TM  2016/663 (220) 30/06/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Георги Димитров 

ул. Славејко Арсов бр. 40 А, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Георги 

Димитров Адвокати  

ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) сина, црна, сива 

(531) 26.01.24;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од 

нив што не се опфатени со другите класи; 

печатени работи; книговезнички 

материјал; фотографии; канцелариски 

материјали; лепила за канцелариска или 

куќна употреба; материјали што ги 

користат уметниците; сликарски четки; 

машини за пишување и канцелариски 

прибор (освен мебел); материјал за обука 

и настава (освен апарати); пластични 

материјали за пакување (што не се 

вклучени во другите класи); печатарски 

букви; клишиња  

кл. 24  текстил и текстилни производи кои 

не се опфатени со другите класи; покривки 

за кревети и маси  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

 

(210) TM  2016/664 (220) 30/06/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Георги Димитров 

ул. Славејко Арсов бр. 40 А, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Георги 

Димитров Адвокати  

ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) сина, црна, сива 
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(531) 26.01.24;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од 

нив што не се опфатени со другите класи; 

печатени работи; книговезнички 

материјал; фотографии; канцелариски 

материјали; лепила за канцелариска или 

куќна употреба; материјали што ги 

користат уметниците; сликарски четки; 

машини за пишување и канцелариски 

прибор (освен мебел); материјал за обука 

и настава (освен апарати); пластични 

материјали за пакување (што не се 

вклучени во другите класи); печатарски 

букви; клишиња  

кл. 24  текстил и текстилни производи кои 

не се опфатени со другите класи; покривки 

за кревети и маси  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

 

(210) TM  2016/665 (220) 30/06/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Георги Димитров 

ул. Славејко Арсов бр. 40 А, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Георги 

Димитров Адвокати  

ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) сина, црна, сива 

(531) 26.01.10;27.05.21 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од 

нив што не се опфатени со другите класи; 

печатени работи; книговезнички 

материјал; фотографии; канцелариски 

материјали; лепила за канцелариска или 

куќна употреба; материјали што ги 

користат уметниците; сликарски четки; 

машини за пишување и канцелариски 

прибор (освен мебел); материјал за обука 

и настава (освен апарати); пластични 

материјали за пакување (што не се 

вклучени во другите класи); печатарски 

букви; клишиња  

кл. 24  текстил и текстилни производи кои 

не се опфатени со другите класи; покривки 

за кревети и маси  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

 

(210) TM  2016/668 (220) 01/07/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) EOS Holding GmbH 

Steindamm 71, 20099 Hamburg, DE 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

EOS Матрих дооел 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  наплата на долгови, управувње со 

побарувања, услуги за центар за повици 

(наплати), теренски услуги (наплати), 

услуги за наплата на побарувња, купување 

портфолија со побарувања  

 

(210) TM  2016/669 (220) 01/07/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) ХЕРБА НАТУРА ДООЕЛ 
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ул. Сава Ковачевиќ 15 бр. 344, Скопје, 

MK 

(740) Ефимија Димовска  

ул. Прашка бр. 13/3-16, Скопје 

(540)  

 

CitroSeptol Plus 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  спрејови за освежување на здивот; 

цитрон (есенцијални масла од цитрон)  

кл. 5  разладни спрејови за медицинска 

употреба; дезинфекциони производи за 

медицинска употреба; екстракти за 

фармацевтска употреба; прочистувачи; 

средства за прочистување; средства за 

уништување паразити; средства против 

главоболки; еукалиптус за фармацевтска 

употреба; средства за плакнење на уста за 

медицинска употреба  

 

(210) TM  2016/670 (220) 01/07/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) ХЕРБА НАТУРА ДООЕЛ 

ул. Сава Ковачевиќ 15 бр. 344, Скопје, 

MK 

(740) Ефимија Димовска  

ул. Прашка бр. 13/3-16, Скопје 

(540)  

 

CitroSeptol 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  спрејови за освежување на здивот; 

цитрон (есенцијални масла од цитрон)  

кл. 5  разладни спрејови за медицинска 

употреба; дезинфекциони производи за 

медицинска употреба; екстракти за 

фармацевтска употреба; прочистувачи; 

средства за прочистување; средства за 

уништување паразити; средства против 

главоболки; еукалиптус за фармацевтска 

употреба; средства за плакнење на уста за 

медицинска употреба  

 

(210) TM  2016/671 (220) 01/07/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) ХЕРБА НАТУРА ДООЕЛ 

ул. Сава Ковачевиќ 15 бр. 344, Скопје, 

MK 

(740) Ефимија Димовска  

ул. Прашка бр. 13/3-16, Скопје 

(540)  

 

CitroNasal Plus 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  спрејови за освежување на здивот; 

цитрон (есенцијални масла од цитрон)  

кл. 5  разладни спрејови за медицинска 

употреба; дезинфекциони производи за 

медицинска употреба; екстракти за 

фармацевтска употреба; прочистувачи; 

средства за прочистување; средства за 

уништување паразити; средства против 

главоболки; еукалиптус за фармацевтска 

употреба; средства за плакнење на уста за 

медицинска употреба  

 

(210) TM  2016/672 (220) 01/07/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) ХЕРБА НАТУРА ДООЕЛ 

ул. Сава Ковачевиќ 15 бр. 344, Скопје, 

MK 

(740) Ефимија Димовска  

ул. Прашка бр. 13/3-16, Скопје 

(540)  

 

CitroNasal 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  спрејови за освежување на здивот; 

цитрон (есенцијални масла од цитрон)  

кл. 5  разладни спрејови за медицинска 
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употреба; дезинфекциони производи за 

медицинска употреба; екстракти за 

фармацевтска употреба; прочистувачи; 

средства за прочистување; средства за 

уништување паразити; средства против 

главоболки; еукалиптус за фармацевтска 

употреба; средства за плакнење на уста за 

медицинска употреба  

 

(210) TM  2016/673 (220) 01/07/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) ХЕРБА НАТУРА ДООЕЛ 

ул. Сава Ковачевиќ 15 бр. 344, Скопје, 

MK 

(740) Ефимија Димовска  

ул. Прашка бр. 13/3-16, Скопје 

(540)  

 

Origoleum 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  спрејови за освежување на здивот; 

цитрон (есенцијални масла од цитрон)  

кл. 5  разладни спрејови за медицинска 

употреба; дезинфекциони производи за 

медицинска употреба; екстракти за 

фармацевтска употреба; прочистувачи; 

средства за прочистување; средства за 

уништување паразити; средства против 

главоболки; еукалиптус за фармацевтска 

употреба; средства за плакнење на уста за 

медицинска употреба  

 

(210) TM  2016/677 (220) 01/07/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Георги Димитров 

ул. Славејко Арсов бр. 40 А, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Георги 

Димитров Адвокати  

ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) бела, сина 

(531) 27.05.01;27.05.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од 

нив што не се опфатени со другите класи; 

печатени работи; книговезнички 

материјал; фотографии; канцелариски 

материјали; лепила за канцелариска или 

куќна употреба; материјали што ги 

користат уметниците; сликарски четки; 

машини за пишување и канцелариски 

прибор (освен мебел); материјал за обука 

и настава (освен апарати); пластични 

материјали за пакување (што не се 

вклучени во другите класи); печатарски 

букви; клишиња  

кл. 24  текстил и текстилни производи кои 

не се опфатени со другите класи; покривки 

за кревети и маси  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со 

нив; индустриски анализи и истражувачки 

услуги; изработка и развој на комјутерски 

хардвер и софтвер  

 

(210) TM  2016/678 (220) 01/07/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Георги Димитров 

ул. Славејко Арсов бр. 40 А, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Георги 

Димитров Адвокати  

ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, 

Скопје 

(540)  
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(591) бела, сина 

(531) 27.05.01;27.05.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од 

нив што не се опфатени со другите класи; 

печатени работи; книговезнички 

материјал; фотографии; канцелариски 

материјали; лепила за канцелариска или 

куќна употреба; материјали што ги 

користат уметниците; сликарски четки; 

машини за пишување и канцелариски 

прибор (освен мебел); материјал за обука 

и настава (освен апарати); пластични 

материјали за пакување (што не се 

вклучени во другите класи); печатарски 

букви; клишиња  

кл. 24  текстил и текстилни производи кои 

не се опфатени со другите класи; покривки 

за кревети и маси  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со 

нив; индустриски анализи и истражувачки 

услуги; изработка и развој на комјутерски 

хардвер и софтвер  

 

(210) TM  2016/680 (220) 04/07/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) ПРГ ДООЕЛ Скопје 

ул. Франц Месеснел бр. 2, 1000, Скопје, 

MK 

(540)  

 

 

(531) 26.07.01 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  Хемиски производи за индустријата, 

науката и фотографиите, како и за 

земјоделството, градинарството и 

шумарството; 

сурови вештачки смоли, пластични 

материи во сурова состојба; ѓубриња; 

смеси за гаснење пожар; производи за 

калење и заварување; 

хемиски материи за конзервирање 

прехранбени производи; 

материи за штавење; лепливи материи 

што се користат во индустријата. 

Објаснение: 

Класата 1 ги опфаѓа главно хемиските 

производи што се користат во 

индустријата.науката и земјоделството, 

вклучително и оние производи што 

влегуваат во составот на производи 

Нопфатени со другите класи. 

Оваа класа опфаќа: 

компост; 

сол за конзервирање различна од солта за 

прехранбените производи. 

Оваа класа не опфаќа: 

природни смоли во сурова состојба (класа 

2); 
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хемиски производи што се користат во 

медицинската наука (класа 5); 

фунгициди, хербициди и производи за 

уништување животински штетници (класа 

5); 

лепила за канцелариски производи или за 

домаќинства (класа 16); 

сол за конзервирање прехранбени 

производи (класа 30); 

покривки од хумус (класа 31)  

кл. 6  обични метали и нивните легури;  

метални градежни материјали;  

метални преносни конструкции;  

метални материјали за железнички шини;  

неелектрични кабли и жици од обичен 

метал; железарија, мали метални 

предмети;  

метални цевки;  

каси; 

производи од обичен метал што не се 

вклучени во другите класи; 

руди 

Објаснение: 

Класата 6 ги опфаќа главно суровите и 

полуобработените обични метали, како и 

едноставните производи од тие метали 

Оваа класа не опфаќа: 

боксит (класа 1); 

жива, антимон, алкални метали и алкално-

земјени метали (класа 1); 

метали во листови и во прав за сликари, 

декоратери, печатари и уметници (класа 2)  

кл. 40  обработка на материјали. 

Објаснение: 

Класата 40 опфаќа главно услуги што не 

се вклучени во другите класи, а се 

однесуваат на механичка или хемиска 

обработка или трансформација на 

предмети, или неоргански или органски 

супстанции. 

За потребите на класификацијата, знакот 

се смета за трговска марка во сите случаи 

каде што супстанцијата или предметот се 

одбележани од лицето кое ги обработило 

или трансформирало 

Оваа класа опфаќа: 

услуги поврзани со трансформирањето 

предмети или супстанции и секој процес 

кој вклучува 

промена на нивните основни својства (на 

пример боење облека), па според тоа и 

услуги на одржување, иако обично се 

опфатени во класата 37, се вклучени во 

класата 40, ако тоа повлекува една таква 

промена (на пример хромирање браници 

за моторни возила); 

услуги на обработка материјали кои може 

да се присутни во текот на производството 

на кои било супстанции или предмети што 

не се градежни, на пример услуги кои 

вклучуваат сечење, острење, полирање со 

стружење или обложување со метал. 

Оваа класа не опфаќа: 

услуги на поправка (класа 37)  

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. 

Објаснение 

Класата 42 опфаќа главно услуги што ги 

даваат луѓе, поединечно или колективно, 

поврзани со теоретските и практичните 

аспекти на комплексните области на 

активностите; ваквите услуги ги 

обезбедуваат претставниците на 

професиите како што се: хемичарите, 

физичарите, инженерите, компјутерските 

програмери итн. 

Оваа класа опфаќа: 

услуги на инженери кои се занимаваат со 

пресметки, проценки, истражувања и 

извештаи од научните и технолошките 

области; 

научни истражувања за медицински цели. 

Оваа класа не опфаќа: 
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бизнис истражувања и проценки (класа 

35); 

услуги на процесуирање на зборови и 

водење компјутерски досиеја (класа 35);  

финансиски и фискални проценки (класа 

36); 

рударство и ископување(класа 37); 

компјутерски (хардверски) инсталации и 

поправки (класа 37); 

услуги што ги даваат претставници на 

професиите како што се лекари, 

ветеринарни хирурзи, психоаналитичари 

(класа 44); 

услуги на медицински третман (класа 44); 

уредување градини (класа 44); 

правни услуги (класа 45)  

 

(210) TM  2016/686 (220) 07/07/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Genzyme Corporation 

500 Kendall Street Cambridge, 

Massachusetts 02142, US 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ    

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

(540)  

 

XENPOZYME 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за 

превенција и третман на 

кардиоваскуларни болести и болести на 

централниот нервен систем; 

фармацевтски препарати за третман на 

рак, тромбоза, и респираторни болести; 

фармацевтски препарати за третман на 

ретки болести, фармацевтски препарати 

за превенција и третман на инфективни 

болести, имено вирусни и бактериски 

инфекции  

 

(210) TM  2016/696 (220) 08/07/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) John Masters Organics, Inc. 

Corporation New York 

30852 Huntwood Avenue, Hayward, 

Californi 94544, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

JOHN MASTERS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  производи за лична нега, имено, 

пени за бричење, креми и гелови, гелови 

за после бричење, креми, лосиони, 

пилинзи; козметика, имено, креми за очи, 

гелови, лосиони и серуми; препарати за 

чистење лице, сапуни, препарати за 

миење, лосиони, креми, гелови, серуми, 

масла, навлажнувачи, пилинзи, 

ексфолианти, препарати за минимизирање 

на брчките и препарати за зацврстување 

на кожата; препарати за нега на усни и 

кондиционери; производи за нега на тело, 

имено, препарати за чистење, сапуни, 

препарати за миење, лосиони, креми, 

гелови, серуми, масла, навлажнувачи, 

пилинзи и ексфолианти; производи за нега 

на кожата, имено, препарати за чистење, 

сапуни, препарати за миење, лосиони, 

креми, гелови, серуми, масла, 

навлажнувачи, пилинзи и ексфолианти; 

креми, лосиони и гелови за заштита од 

сонце; не-медикаментозни прибори за 

лична хигиена; производи за нега на коса, 

имено, шампони, кондиционери, 

препарати за плакнење, креми, гелови, 

спрејови, лосиони, помади, масла, 

препарати за моделирање, бои, фарби, 

осветлувачи; мириси, колонски води и 

парфеми за лична употреба и третмани за 
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убавина, собни мириси; производи за нега 

на миленичиња, вклучувајќи шампони и 

балсами 

  

кл. 35  услуги за малопродажба на 

производи за лична нега, козметика, 

тоалети, производи за нега на тело, 

производи за нега на кожа, производи за 

нега на коса, мириси за лична употреба и 

третмани за убавина, свеќи, козметички 

четки, апликатори и прибор, четки за коса 

и опрема за дотерување, производи за 

нега на домашни миленици вклучувајќи 

шампони и балсами; Онлајн услуги за 

малопродажба на производи за лична 

нега, козметика, тоалети, производи за 

нега на тело, нега на кожата производи, 

производи за нега на коса, мириси за 

лична употреба и третмани за убавина, 

свеќи, козметички четки, апликатори и 

прибор поврзано со убавината и косата 

третмани, четки за коса и чешлање 

опрема, производи за нега на домашни 

миленици вклучувајќи шампони и балсами  

 

(210) TM  2016/697 (220) 08/07/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) John Masters Organics, Inc. 

Corporation New York 

30852 Huntwood Avenue, Hayward, 

Californi 94544, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

JOHN MASTERS ORGANICS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  производи за лична нега, имено, 

пени за бричење, креми и гелови, гелови 

за после бричење, креми, лосиони, 

пилинзи; козметика, имено, креми за очи, 

гелови, лосиони и серуми; препарати за 

чистење лице, сапуни, препарати за 

миење, лосиони, креми, гелови, серуми, 

масла, навлажнувачи, пилинзи, 

ексфолианти, препарати за минимизирање 

на брчките и препарати за зацврстување 

на кожата; препарати за нега на усни и 

кондиционери; производи за нега на тело, 

имено, препарати за чистење, сапуни, 

препарати за миење, лосиони, креми, 

гелови, серуми, масла, навлажнувачи, 

пилинзи и ексфолианти; производи за нега 

на кожата, имено, препарати за чистење, 

сапуни, препарати за миење, лосиони, 

креми, гелови, серуми, масла, 

навлажнувачи, пилинзи и ексфолианти; 

креми, лосиони и гелови за заштита од 

сонце; не-медикаментозни прибори за 

лична хигиена; производи за нега на коса, 

имено, шампони, кондиционери, 

препарати за плакнење, креми, гелови, 

спрејови, лосиони, помади, масла, 

препарати за моделирање, бои, фарби, 

осветлувачи; мириси, колонски води и 

парфеми за лична употреба и третмани за 

убавина, собни мириси; производи за нега 

на миленичиња, вклучувајќи шампони и 

балсами 

  

кл. 35  услуги за малопродажба на 

производи за лична нега, козметика, 

тоалети, производи за нега на тело, 

производи за нега на кожа, производи за 

нега на коса, мириси за лична употреба и 

третмани за убавина, свеќи, козметички 

четки, апликатори и прибор, четки за коса 

и опрема за дотерување, производи за 

нега на домашни миленици вклучувајќи 

шампони и балсами; Онлајн услуги за 

малопродажба на производи за лична 

нега, козметика, тоалети, производи за 

нега на тело, нега на кожата производи, 
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производи за нега на коса, мириси за 

лична употреба и третмани за убавина, 

свеќи, козметички четки, апликатори и 

прибор поврзано со убавината и косата 

третмани, четки за коса и чешлање 

опрема, производи за нега на домашни 

миленици вклучувајќи шампони и балсами  

 

(210) TM  2016/698 (220) 08/07/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) UNION Sh.p.k. 

Gjergi Fishta PN, Vushtri, Republika 

Kosovo, ZB 

(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) сина, бела, светло зелена, темно 

зелена, светло црвена, темно црвена, 

розе, кафена, жолта, боја на кожа 

(531) 02.07.10;27.05.03;27.05.07 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  марамички наполнети со козметички 

лосиони; козметички производи; креми за 

бебиња; шампони за бебиња; купки за 

бебиња; производи за одржување на 

хигиена  

кл. 5  пелени; непропустив долен веш за 

енократна употреба; фластери, 

материјали за преврзување; средства за 

дезинфекција; влошки за дојки; храна за 

бебиња  

кл. 35  огласување и трговија на големо и 

мало за: марамички наполнети со 

козметички лосиони; козметички 

производи; креми за бебиња; шампони за 

бебиња; купки за бебиња; производи за 

одржување на хигиена, пелени; 

непропустив долен веш за енократна 

употреба; фластери, материјали за 

преврзување; средства за дезинфекција; 

влошки за дојки; храна за бебиња  

 

(210) TM  2016/699 (220) 08/07/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) UNION Sh.p.k. 

Gjergi Fishta PN, Vushtri, Republika 

Kosovo, ZB 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 
(591) бела, темно сина, светло сина, 

кафена, окер, жолта 

(531) 02.05.06;03.07.07 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  пелени; непропустив долен веш за 

енократна употреба; фластери, 

материјали за преврзување; средства за 

дезинфекција; влошки за дојки; храна за 

бебиња  

кл. 35  огласување и трговија на големо и 

мало за: пелени; непропустив долен веш 

за енократна употреба; фластери, 
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материјали за преврзување; средства за 

дезинфекција; влошки за дојки; храна за 

бебиња  

 

(210) TM  2016/700 (220) 08/07/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) UNION Sh.p.k. 

Gjergi Fishta PN, Vushtri, Republika 

Kosovo, ZB 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 
(531) 27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  диететски додатоци во исхраната  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, 

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и 

производи од жито, леб, производи од 

тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; 

квасец, прашок за печење; сол, сенф; 

оцет, сосови (како мирудии); мирудии; 

мраз  

кл. 35  огласување и трговија на големо и 

мало за диететски додатоци во исхраната, 

кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, 

саго, замена за кафе; брашно и производи 

од жито, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 

печење; сол, сенф; оцет, сосови (како 

мирудии); мирудии; мраз   

 

(210) TM  2016/701 (220) 08/07/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) UNION Sh.p.k. 

Gjergi Fishta PN, Vushtri, Republika 

Kosovo, ZB 

(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) небесно сина, бела, црна 

(531) 26.04.12 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  диететски додатоци во исхраната  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, 

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и 

производи од жито, леб, производи од 

тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; 

квасец, прашок за печење; сол, сенф; 

оцет, сосови (како мирудии); мирудии; 

мраз  

кл. 35  огласување и трговија на големо и 

мало за диететски додатоци во исхраната, 

кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, 

саго, замена за кафе; брашно и производи 

од жито, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 

печење; сол, сенф; оцет, сосови (како 

мирудии); мирудии; мраз   

 

(210) TM  2016/702 (220) 08/07/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) UNION Sh.p.k. 

Gjergi Fishta PN, Vushtri, Republika 

Kosovo, ZB 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 
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МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 
(591) бела, сребрено бела, црна, зелена, 

црвена 

(531) 26.11.07;26.11.08;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  диететски додатоци во исхраната  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, 

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и 

производи од жито, леб, производи од 

тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; 

квасец, прашок за печење; сол, сенф; 

оцет, сосови (како мирудии); мирудии; 

мраз  

кл. 35  огласување и трговија на големо и 

мало за диететски додатоци во исхраната, 

кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, 

саго, замена за кафе; брашно и производи 

од жито, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 

печење; сол, сенф; оцет, сосови (како 

мирудии); мирудии; мраз   

 

(210) TM  2016/703 (220) 08/07/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) UNION Sh.p.k. 

Gjergi Fishta PN, Vushtri, Republika 

Kosovo, ZB 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 

 

(591) бела, зелена, црвена 

(531) 26.11.08;26.13.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 21  мал рачен кујнски прибор и апарати 

за домаќинство; тоалетен прибор; 

стакларија и производи од порцелан; 

прибор и садови за домаќинство и 

домашна употреба; кујнски прибор; кофи, 

тави од железо, алуминиум, пластика или 

други материјали; мали рачни апарати за 

мелење, брусење или пресување  

 

(210) TM  2016/704 (220) 08/07/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги ДЕВОЛЛИ 

ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5,, 1000, Скопје, MK 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ  

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црна, бела, кафена и црна 

(531) 26.07.25;26.11.08;27.05.17 
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(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, 

тапиока, саго, замена за кафе; брашно, 

производи од жито, леб, производи од 

тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; 

квасец, прашок за печење; сол, сенф; 

оцет, сосови (како мирудии); мирудии  

 

(210) TM  2016/705 (220) 08/07/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 

1000, Скопје, MK 

(540)  

 

MOXIRAL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи, 

антибактериски производи за системска 

употреба  

 

(210) TM  2016/706 (220) 12/07/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги СУПЕРИОР СОЛУШНС 

ДОО Скопје 

ул.Анкарска бр. 29, лок. 4, 1000, Скопје, 

MK 

(740) СНЕЖАНА САВИЌ ДИМОВСКА, 

АДВОКАТ  

ул. М.Т.Гологанов бр.59/3-6 кат, 1000 

Скопје 

(540)  

 
(591) зелена 

(531) 26.11.12;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 37  градежни конструкции; поправки и 

инсталациски услуги  

 

(210) TM  2016/707 (220) 13/07/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) BELUPO lijekovi i kozmetika d.d 

Ulica Danica 5, 48 000, Koprivnica, HR 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

INFLAMIN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2016/708 (220) 13/07/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) ИСК Македонија Национален 

комитет на Интернационална стопанска 

комора 

ул. Рилски Конгрес бр.112 , 1000, Скопје, 

MK 

(540)  

 
(591) сина 

(531) 26.04.18;27.05.01;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекамирање, водење на 

работењето, управување со работата, 

канцелариски работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижен имот  

кл. 41  образовни услуги, подготвување на 

настава, забава, спортски и културни 

активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги, 
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истражувања и планирања кои се 

однесуваат на истите: услуги за 

индустриски анализи и итражувања, 

проектирање и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер  

кл. 45  правни услуги, лични и 

општествени услуги што ги даваат трети 

лица за задоволување на потребите на 

поединците, безбедносни услови за 

заштита на импт и лица  

 

(210) TM  2016/710 (220) 14/07/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) ДПТУ КУВАЈТ ПЕТРОЛ - ОИЛ 

с. Студеничани, ул. 3 бр. 61, Скопје, MK 

(540)  

 
(531) 27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 37  бензиски станици за возила, 

полнење горива и одржување  

 

(210) TM  2016/711 (220) 14/07/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) ДПТУ ВОЛТАЛЕД ДООЕЛ 

с.Студеничани ул.3 бр.61, Скопје, MK 

(540)  

 
(531) 27.05.07;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  запалки за пушачи  

 

(210) TM  2016/713 (220) 13/07/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Јусуф Хашими 

ул. 113 бр. 17-А, Тетово, MK 

(740) ЗОРАН СТОЈАНОВСКИ, АДВОКАТ  

ул.Борис Кидрич бр.72 Тетово  

(540)  

 
(591) црвена, црна и бела 

(531) 21.03.23;26.01.04;26.01.12 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образование; обезбедување на 

обука; забава; спортски и културни 

активности  

 

(210) TM  2016/715 (220) 18/07/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Colgate - Palmolive Company, a 

Delaware Corporation 

300 Park Avenue, New York, New York 

10022, US 

(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, 

АДВОКАТ   

бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, 

локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје 

(540)  

 

AJAX OPTIMAL 7 

(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  

 

(210) TM  2016/717 (220) 15/07/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Hemofarm  A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vrsac 
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Beogradski put bb, , 26300, Vrsac, RS 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

HEMOQIN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  лекови за терапија на хипертензија и 

срцева инсуфициенција  

 

(210) TM  2016/727 (220) 22/07/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Адвокат Емил Мифтари Скопје 

ул. Всил Главинов бр. 3/1-1, Скопје, 

Центар, MK 

(540)  

 
(591) сива и бела 

(531) 26.04.16;26.04.18 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижен  имот  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

кл. 45  правни услуги безбедносни услуги 

за заштита на имот и лица; лични и 

социјални услуги што ги обезбедуваат 

трети лица за задоволување на потребите 

на поединците  

 

(210) TM  2016/736 (220) 26/07/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Јанков Николчо 

ул. Мито Јаџи Василев Јасмин бр. 1/1-6, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(591) светло кафена и темно кафена 

(531) 24.17.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  музичка група, настапи во живо на 

музичка група  

 

(210) TM  2016/737 (220) 26/07/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Јанков Николчо 

ул. Мито Јаџи Василев Јасмин бр. 1/1-6, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(591) светло кафена и темно кафена 

(531) 24.17.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  музичка група, настапи во живо на 

музичка група  

 

(210) TM  2016/749 (220) 29/07/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) ЗРИЊИ ГОРДАНА 

ул. “Кленоец“ бр.11, Скопје, MK 

(540)  
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(531) 27.05.13 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 14  скапоцени метали и нивните легури 

и производи од скапоцени метали или 

обложени со нив, што не се опфатени со 

другите класи; накит, скапоцени камења - 

амајлии [накит] ахати; бакар (сувенири од 

бакар), белегзии [накит,] беџови од 

благородни метали, бисери [накит]; бисери 

направени од пресуван килибар; бисти од 

благородни метали; благородни метали, 

сурови или полуобработени; брошеви 

[накит]; брошеви за вратоврски; 

будилници; вештачки дијаманти; 

вратоврски (брошеви за вратоврски); 

вратоврски (игли за вратоврски); 

дијаманти; дијаманти (вештачки 

дијаманти), ѓердани [накит]; жици од 

благородни метали [накит]; златни нишки 

[накит]; злато, сурово или ковано; игли 

(украсни игли); игли [накит]; игли за 

вратоврски; иридиум; килибар (накит од 

жолт килибар) кутии за накит; кутии за 

часовници (кои не се рачни часовници); 

кутии за часовничарство; кутии од 

благородни метали; легури од благородни 

метали; медали; медалјони [накит] накит; 

накит (кутии за накит); накит насликан со 

специјална техника, клуазоне [накит]; 

накит од жолт килибар; нишки од 

благородни метали [накит]; обетки; оливин 

[скапоцен камен]; осмиум; паладиум; 

парички [монети]; петлици за ракави; 

платина [метал]; полускапоцени камења; 

приврзоци [ситни украси или синџирчиња]; 

прстени [накит]; ракави (петлици за 

ракави); рачни часовници; ремчиња за 

рачни часовници; ремчиња за часовници; 

родиум; рутениум; синџирчиња [накит]; 

синџирчиња за часовници скапоцени 

камења; слонова коска [накит]; сребрени 

жици; сребрени нишки; сребро, сурово или 

ковано; статуетки од благородни метали; 

статуи од благородни метали; сувенири од 

бакар; талисмани [накит]; украси [накит]; 

украси за чевли од благородни метали; 

украси за шапки од благородни метали; 

украси од сребро; украси од црн лигнит; 

украсни игли; украсни ситници [накит]; 

уметнички дела од благородни метали; 

црн лигнит (украси од црн лигнит); црн 

лигнит, суров или полуобработен; 

часовници (ремчиња за часовници); 

часовници (синџирчиња за часовници); 

чевли (украси за чевли) од благородни 

метали; џепни часовници; шапки (украси 

за шапки) од благородни  метали, шипки 

од благородни метали; шпинел [скапоцени 

камења]  

кл. 20  мебел, огледала, рамки за слики; 

производи што не се опфатени со другите 

класи, од дрво, плута, трска, врбови 

прачки, рогозина, рогови, коски, слонова 

коска, китова коска, школки, килибар, 

седеф, морска пена и замените за сите 

овие материјали или производи од 

пластика - алати (рачки за алати) што не 

се од метал; алки за завеси; амбалажа 

(садови од пластика за амбалажа); 

бамбус; бамбус (завеси од бамбус); 

библиотекарски полици; бисти од дрво, 

восок, гипс или пластика; болнички 

кревети; бочви (обрачи за бочви што не се 

од метал); бочви што не се од метал; 

буриња (обрачи за буриња) што не се од 

метал; буриња (славини за буриња) што 
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не се од метал; буриња што не се од 

метал; валјаци за завеси; везење (ѓерѓеф 

за везење); вино (дрвени буриња за 

преточување вино); внатрешни 

решеткасти ролетни; водени кревети што 

не се за медицинска употреба; воздушни 

душеци што не се за медицинска 

употреба; воздушни перници што не се за 

медицинска употреба; воздушни 

перничиња што не се за медицинска 

употреба; восочни фигури;врати (опрема 

што не е од метал, за врати); врати (рачки 

за врати) што не се од метал;  врати за 

мебел; врвки за завеси; вреќи за спиење, 

за кампување; горни површини на масите; 

даги од дрво, за бочви; 

двоседи, троседи; декорации од ситни 

предмети поврзани со жица; детски 

креветчиња; детски столчиња со масичка 

за јадење; деца (дубачиња за деца); 

домашни миленичиња (кутии за домашни 

миленичиња); домашни миленичиња 

(перници за домашни миленичиња); дрва 

за гребење за мачки; дрвени буриња за 

преточување вино; дрвени украси; дрвени 

футроли за шишиња; држачи за бочви што 

не се од метал; држачи за завеси што не 

се од текстил; држачи за изложување; 

држачи за изложување весници; држачи за 

книги [мебел]; држачи за саксии; држачи за 

саксии [мебел]; држачи за сметачки 

машини; држачи за чадори; дубачиња за 

деца;душеци; душеци со федери; ѓерѓеф 

за везење; елементи од дрво за кошници 

со пчели; жолт килибар; завеси(алки за 

завеси); завеси (валјаци за завеси); завеси 

(куки за завеси); завеси (палки за завеси); 

завеси (украсни завеси со монистра) за 

декорација; завеси (шини за завеси); 

завеси од бамбус; закачалки; закачалки за 

капи; закачалки за костуми; закачалки за 

облека што не се од метал; закачалки за 

палта; затворачи; затворачи за садови што 

не се од метал; затворачи за шишиња што 

не се од метал; затворачи што не се од 

метал; затки што не се од метал; заштитни 

мрежи за врати [мебел]; заштитни огради 

за пред камини, за домашна употреба; 

ѕвончиња на ветар што оддаваат звуци 

[украси]; ѕидни приклучоци за струја што 

не се од метал; изложбени витрини 

[мебел]; имитации на оклоп од желки; 

јареми; камари за домашни миленичиња; 

камари за несење јајца; камини (заштитни 

огради за пред камини); камп столови; 

канти од дрво или пластика; канти што не 

се од метал; канцелариски мебел; 

капачиња за шишиња што не се од метал;  

капачиња што не се од метал за 

запечатување; каучи; килибар (жолт 

килибар); клупи [мебел]; колички за 

компјутери [мебел]; колички за 

послужување [мебел]; колички за 

послужување чај; колички на тркалца за 

послужување [мебел]; колци за растенија 

или дрва; колчиња за шатори што не се од 

метал; комоди со фиоки; контејнери 

[складирање, транспорт] што не се од 

метал; корали; костуми (закачалки за 

костуми); кошници [плетена стока]; 

кошници за валкана облека; кошници за 

леб (пекарски кошници за леб); кошници за 

пчели; кошници за риби; кошници со пчели 

(елементи од дрво за кошници со пчели); 

кошници со пчели (саќе за кошници со 

пчели); кошници што не се од метал; 

кревети (болнички кревети); кревети 

(опрема што не е од метал, за кревети); 

кревети (хидростатични [водени] кревети) 

што не се за медицинска употреба; 

кревети за домашни миленичиња; кревети; 

креденци; кројачки кукли; крпи (плакари за 

крпи) [мебел]; крпи за раце (прицврстени 

кутии за книжни крпи за раце) што не се од 

метал; куки за завеси; куки за палта што 

не се од метал; кутии за домашни 
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миленичиња; кутии од дрво или пластика; 

куќички за домашни миленичиња; куќички 

за кучиња; куќни броеви, несветлечки, што 

не се од метал; лекови (шкафови за 

лекови); ленти од плута; лепези за лична 

употреба, неелектрични; лулки, колевки; 

маси (менгеме-маси) што не се од метал; 

маси (столарски маси); маси; маси за 

компјутери [мебел]; маси за масирање; 

маси за техничко цртање; маси од метал; 

мебел; мебел (канцелариски мебел); 

мебел (опрема што не е од метал, за 

мебел); мебел (прегради од дрво за 

мебел); мебел (тркалца за мебел) што не 

се од метал; 

мебел (училишен мебел); мебел од метал; 

менгеме-маси што не се од метал; 

мијалници (подметки или прекривки што 

можат да се извадат, за мијалници); 

мијалници [мебел]; навлаки за алишта 

[гардероба]; навлаки за облека 

[складирање]; неметални куки за 

закачалки за облека; нитни што не се од 

метал; ногари за сечење дрва; ногарки за 

маси [мебел]; ножеви (рачки за ножеви) 

што не се од метал; облека (навлаки за 

облека) [скпадирање]; обрачи за бочви 

што не се од метал; обрачи за буриња што 

не се од метал; огласни табли; огледала 

(подвижни огледала со рачка) [тоалетни 

огледала]; оградени простори за бебиња; 

оградени простори за бебиња (подметки 

за оградени простори за бебиња); опрема 

за кревети што не е од метал; опрема за 

мебел што не е од метал; опрема за 

прозорци што не е од метал; опрема што 

не е од метал, за врати; ормани за 

картотеки; палети за пренесување што не 

се од метал; палети за товарење што не 

се од метал; палети за транспорт што не 

се од метал; палки за завеси; палки за 

скали; палта (закачалки за палта); 

пекарски кошници за леб; перници; 

перници за домашни миленичиња 

перничиња; плакари за крпи [мебел]; 

плакати од дрво или пластика; плетени 

дрвени ролетни[мебел]; плетени слами, со 

исклучок на рогозини; плетеници од слама; 

пловечки контејнери што не се од метал; 

пловки за усидрување што не се од метал; 

плочи (стаклени плочи) за огледала; 

плочки од пресуван килибар; плочки со 

имиња што не се од метал; плочки со 

натпис за идентификација што не се од 

метал; подвижни огледала со рачка 

[тоалетни огледала]; подвижни скали за 

качување на патници што не се од метал; 

подметки за оградени простори за бебиња; 

подметки што можат да се извадат, за 

мијалници; полици; полици [мебел]; 

полици за машини за пишување; полици 

за пушки; полици за складирање; полици 

за сточна храна; полици за чинии; полици 

за шишиња; полици за шкафови за 

картотеки [мебел]; полски кревети; пораби 

од пластика за мебел; послужавници што 

не се од метал;  посребрено стакло 

[огледала]; постаменти за знамиња; 

постаменти за книги на катедра; 

постелнина, со исклучок на чаршафи; 

потперници; потпирачи за глава [мебел]; 

потпирачи за рамки за слики; поштенски 

сандачиња што не се ѕидни или од метал; 

прачки од пресуван килибар; прегради од 

дрво за мебел; предмети на надувување 

за рекламирање; прицврстени кутии за 

книжни крпи за раце што не се од метал; 

прозорци (опрема за прозорци што не е од 

метал); работни маси; работни маси 

[мебел]; работни маси за пишување; 

работни маси за пишување на машина; 

рамки за саќе, за кошници со пчели; рамки 

за слики; рамки за слики (потпирачи за 

рамки за слики); рамки за слики (украси за 

рамки за слики); рамки за четки; рамки од 

дрво за кревети; ратан; рафтови за 
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списанија; рачки за алати што не се од 

метал; рачки за врати што не се од метал; 

рачки за коси што не се од метал; рачки за 

ножеви што не се од метал; рачки од 

метли што не се од метал; регистри 

(шкафови за регистри) [мебел]; ролетни 

(внатрешни решеткасти ролетни); садови 

(затворачи за садови) што не се од метал; 

садови од пластика за амбалажа; саксии 

(држачи за саксии); сандаци; сандаци за 

играчки; сандаци за месо што не се од 

метал; сандаци што не се од метал; саќе; 

саќе за кошници со пчели; седеф, 

необработен или полуобработен; седишта 

од метал; скали (палки за скали); скали 

(подвижни скали за качување) што не се 

од метал, за патници; скали од дрво или 

пластика; скали што не се од метал; слама 

(плетеници од слама); сламарици; 

сламени пораби; слики (летвички за 

слики); слики (рамки за слики); слонова 

коска, необработена или полуобработена; 

софи; стаклени плочи за огледала; стакло 

(посребрено стакло) [огледала]; стапови 

што не се од метал; статуетки од дрво, 

восок, гипс или пластика; статуи од дрво, 

восок, гипс или пластика; столарија; 

столарски маси; столчиња; столчиња за 

фризерски салони; табли (огласни табли); 

табли за закачување клучеви; табли, од 

дрво или пластика, со натписи; табуретки 

за нозе; тапи за шишиња; тоалетни 

комоди; тркалца за кревети што не се од 

метал; тркалца за мебел што не се од 

метал; трска [материјал за плетење]; 

трупци за сечење [маси]; украси за рамки 

за слики; украси од пластика за храна; 

украсни завеси со монистра за декорација; 

уметнички дела од дрво, восок, гипс или 

пластика; училишен мебел; фигурини 

[статуетки] од дрво, восок, гипс или 

пластика; фотелји; фотељи што се 

навалуваат; хидростатични кревети што не 

се за медицинска употреба; храна (украси 

од пластика за храна); цевчиња за пиење; 

шанкови; шанкови-шкафови; шини (шини 

за завеси); шишиња (дрвени футроли за 

шишиња); шишиња (затварачи за 

шишиња) што не се од метал; шишиња 

(капачиња за шишиња) што не се од 

метал; шишиња (тапи за шишиња); 

шкафови за лекови; шкафови за регистри 

[мебел]; шкафчиња; школки; школки од 

остриги;  

кл. 27  килими, килимчиња, простирки и 

бришачи, линолеум и други материјали за 

подни прекривки; ѕидни тапети (што не се 

од текстил) - автомобилски килимчиња; 

вештачки тревници; винилни подни 

прекривки; висечки декорации (ѕидни 

висечки декорации) што не се од текстил; 

душеци за гимнастика; заштитни подлошки 

под теписи; ѕидни украси што не се од 

текстил; килими против лизгање; 

килимчиња за автомобили; килимчиња за 

пред врата; линолеум; подови (прекривки 

за подови); прекривки за подови; 

простирки од трска; простирки против 

лизгање во бањи рогозини; таписерии 

[ѕидни украси] што не се од текстил; 

теписи; тревници (вештачки тревници); 

хартиени ѕидни тапети; чергичиња;  

кл. 37  градежни конструкции; поправки - 

врати и прозорци (монтирање врати и 

прозорци); градби (чистење градби) 

[внатрешност]; градби (чистење градби) 

[надворешни површини]; градежни работи 

(изолирање градежни работи); градежни 

работи (надзор на градежни работи); 

градење бродови; лакирање; лепење 

тапети; малтерисување; мебел 

(обновување мебел); молерисување, 

внатрешност и надворешност; монтирање 

врати и прозорци; монтирање кујнска 

опрема; натписи (бојосување или поправка 

натписи);  
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кл. 40  обработка на материјали - 

врамување уметнички дела; доработка на 

хартија; дување стакло; керамички 

производи (печењекерамички производи); 

обложување со злато; обложување со 

кадмиум; обложување со лим; 

обложување со метал; обложување со 

никел; обложување со сребро; 

обложување со хром; обработка на 

хартија; обработка на дрво; печење 

керамички производи; резбарство; 

соборување и обработка на дрва; 

уметнички дела (врамување уметнички 

дела)  

кл. 41  образовни услуги; обука; спортски и 

културни активности - академии 

[образование]; дизајнерски услуги што не 

се за рекламни цели; изложби 

(организирање изложби) за културни или 

образовни цели; информирање за 

образование; калиографски услуги; 

колоквиуми (организирање и водење 

колоквиуми); конгреси (организирање и 

водење конгреси); конференции 

(организирање и водење конференции); 

насочување (професионално насочување) 

[совети во врска со образованието и 

оспособувањето]; објавување книги; 

објавување текстови, со искпучок на 

рекпамни текстови;  образование 

(информирање за образование); 

образовни услуги; обука (практична обука) 

[демонстрирање]; организирање и водење 

колоквиуми; организирање и водење 

конгреси; организирање и водење 

конференции; организирање и водење 

работилници [обука]; организирање и 

водење семинари; организирање и 

водење симпозиуми; организирање 

изложби за културни или образовни цели; 

пишување текстови што не се рекламни 

текстови; практична обука 

[демонстрирање]; преведување; 

професионално насочување [совети во 

врска со образованието и 

оспособувањето]; работилници 

(организирање и водење на работилници]; 

семинари (организирање и водење 

семинари); симпозиуми (организирање и 

водење симпозиуми); текстови 

(објавување текстови) со исклучок на 

рекпамни текстови; текстови (пишување 

текстови) што не се рекпамни текстови;  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со 

нив; индустриски анализи и истражувачки 

услуги - архитектура; внатрешно 

уредување; дизајн (индустриски дизајн); 

дизајн (индустриски дизајн); дизајн на 

амбалажи (услуги за дизајн на амбалажи); 

дизајнирање [индустриски дизајн]; 

дизајнирање облека; изработка на 

градежни планови; индустриски дизајн; 

облека (дизајнирање облека); 

премерување; технички проекти 

(проучување технички проекти); 

урбанистичко планирање; услуги за дизајн 

на амбалажи;  

кл. 44  земјоделски, градинарски и шумски 

услуги - аранжирање цвеќе; градинарство 

(пејсажно градинарство); дизајнирање 

пејсажи; дрва (хирургија на дрва); пејсажи 

(дизајнирање пејсажи); пејсажно 

градинарство; одржување тревници  

 

(210) TM  2016/750 (220) 01/08/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Михајлоски Александар 

ул. Црвена Вода бр. 7/3, Скопје, MK 

(540)  

 

FENIX NOVA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 2  бои, фирнајзи, лакови; средства за 

заштита од ’рѓа и гниење на дрвото; 

материи за боење;средства за 

нагризување; сурови природни смоли; 

метали во листови и во прав за сликарите, 

декоратерите, печатарите и уметниците, 

прав (метали во прав) за сликари, 

декоратери, печатари и уметници, мастило 

[тонер] за фотокопири, 

печатење (мастило за печатење), полнети 

тонери за печатачи и фотокопири, 

фотокопири (полнети тонери запечатачи и 

фотокопири), тонери [мастило] за 

фотокопири  

кл. 9  научни, наутички, геодетски, 

фотографски, кинематографски и 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; автоматски машини и 

механизми за апаратите што се 

активираат со жетони; регистарски каси, 

машини за сметање, опрема за обработка 

на податоци и компјутери, апарати за 

гаснење пожар, фотокопири [фотографски, 

електростатички, термички]  

кл. 16  хартија, картон и производите од 

нив што не се опфатени со другите класи; 

печатени работи; книговезнички 

материјал; фотографии; канцелариски 

материјали; лепила за канцелариска или 

куќна употреба; материјали што ги 

користат 

уметниците; сликарски четки; машини за 

пишување и канцелариски прибор (освен 

мебел); материјал за обука и настава 

(освен апарати); пластични материјали за 

пакување (што не се вклучени во другите 

класи); печатарски букви; клишиња, 

паковки (пластични паковки) за 

завиткување или пакување  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи, изнајмување 

канцелариски машини и опрема, 

изнајмување машини за фотокопирање  

 

(210) TM  2016/751 (220) 01/08/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Михајлоски Александар 

ул. Црвена Вода бр. 7/3, Скопје, MK 

(540)  

 

NOVA PRINT 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 2  бои, фирнајзи, лакови; средства за 

заштита од ’рѓа и гниење на дрвото; 

материи за боење;средства за 

нагризување; сурови природни смоли; 

метали во листови и во прав за сликарите, 

декоратерите, печатарите и уметниците, 

прав (метали во прав) за сликари, 

декоратери, печатари и уметници, мастило 

[тонер] за фотокопири, 

печатење (мастило за печатење), полнети 

тонери за печатачи и фотокопири, 

фотокопири (полнети тонери запечатачи и 

фотокопири), тонери [мастило] за 

фотокопири  

кл. 9  научни, наутички, геодетски, 

фотографски, кинематографски и 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 
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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; автоматски машини и 

механизми за апаратите што се 

активираат со жетони; регистарски каси, 

машини за сметање, опрема за обработка 

на податоци и компјутери, апарати за 

гаснење пожар, фотокопири [фотографски, 

електростатички, термички]  

кл. 16  хартија, картон и производите од 

нив што не се опфатени со другите класи; 

печатени работи; книговезнички 

материјал; фотографии; канцелариски 

материјали; лепила за канцелариска или 

куќна употреба; материјали што ги 

користат 

уметниците; сликарски четки; машини за 

пишување и канцелариски прибор (освен 

мебел); материјал за обука и настава 

(освен апарати); пластични материјали за 

пакување (што не се вклучени во другите 

класи); печатарски букви; клишиња, 

паковки (пластични паковки) за 

завиткување или пакување  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи, изнајмување 

канцелариски машини и опрема, 

изнајмување машини за фотокопирање  

 

(210) TM  2016/753 (220) 01/08/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Михајлоски Александар 

ул. Црвена Вода бр. 7/3, Скопје, MK 

(540)  

 

NOVA OFFICE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 2  бои, фирнајзи, лакови; средства за 

заштита од ’рѓа и гниење на дрвото; 

материи за боење;средства за 

нагризување; сурови природни смоли; 

метали во листови и во прав за сликарите, 

декоратерите, печатарите и уметниците, 

прав (метали во прав) за сликари, 

декоратери, печатари и уметници, мастило 

[тонер] за фотокопири, 

печатење (мастило за печатење), полнети 

тонери за печатачи и фотокопири, 

фотокопири (полнети тонери запечатачи и 

фотокопири), тонери [мастило] за 

фотокопири  

кл. 9  научни, наутички, геодетски, 

фотографски, кинематографски и 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; автоматски машини и 

механизми за апаратите што се 

активираат со жетони; регистарски каси, 

машини за сметање, опрема за обработка 

на податоци и компјутери, апарати за 

гаснење пожар, фотокопири [фотографски, 

електростатички, термички]  

кл. 16  хартија, картон и производите од 

нив што не се опфатени со другите класи; 

печатени работи; книговезнички 

материјал; фотографии; канцелариски 

материјали; лепила за канцелариска или 

куќна употреба; материјали што ги 

користат 

уметниците; сликарски четки; машини за 
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пишување и канцелариски прибор (освен 

мебел); материјал за обука и настава 

(освен апарати); пластични материјали за 

пакување (што не се вклучени во другите 

класи); печатарски букви; клишиња, 

паковки (пластични паковки) за 

завиткување или пакување  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи, изнајмување 

канцелариски машини и опрема, 

изнајмување машини за фотокопирање  

 

(210) TM  2016/754 (220) 01/08/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) КОКТЕЛ - ТРЕЈД Тетово 

бр.172 ББ, Мала Речица, Тетово, MK 

(540)  

 

JAFFA UPI 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни пијалоци, пијалоци од 

овошје и овошни сокови од портокал со 

потекло од Израел, сирупи и други 

препарати за производство на пијалоци на 

база на портокал со потекло од Изреал  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци  

 

(210) TM  2016/755 (220) 03/08/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Christian LOUBOUTIN 

1 re Volney, 75002, Paris, FR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 
(531) 26.02.01;27.05.13;27.05.22 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  козметика; парфеми, подготовка за 

не-медицинска нефа на кожа; сапуни; 

производи за капење и за нега на тело, 

како на пример гелови за капење и 

туширање, масла и пенливи препарати; 

препарати за нега на нокти; лакови за 

нокти; кармин  

кл. 18  кожа и имитација на кожа и 

производи направени од овие материјали 

кои не се вклучени во други класи; ковчези 

и торби за патување; сандаци за 

патување; рачни ташни; новчаници; торби 

со механизам за цврсто затварање; ташни, 

големи торби; торби (олик и меки торби) 

од кожа; ранци; ремени (кожни ); акт 

ташни; кутии од кожа или кожно пано; 

ташни; ташни за пазарење   

кл. 25  обувки; ремени  

 

(210) TM  2016/764 (220) 04/08/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за трговија услуги и 

производство на производи од 

нерѓосувачки челик М  СКУАРЕ БАЛКАН 

ЛИМИТЕД ДООЕЛ Скопје 

бул. Партизански одреди бр. 14, Скопје, 

MK 

(740) МАРТА ПОПОВСКА, АДВОКАТ  

ул. Црвена Вода бр.7/4, Скопје, 1000 

(540)  
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(591) црна, бела, сива 

(531) 27.01.01;27.05.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури; 

метални градежни материјали; метални 

преносни конструкции; метални 

материјали за железнички шини; 

неелектрични кабли и жици од обичен 

метал; железарија, мали  метални 

предмети; метални цевки; каси; производи 

од обичен метал што не се вклучени во 

другите класи; руди  

кл. 8  рачни алати и направи; прибор за 

јадење; ладно оружје; жилети  

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

создавање пареа, готвење, ладење, 

сушење, вентилација, снабдување со вода 

и санитарни намени  

кл. 20  мебел, огледала, рамки за слики; 

производи што не се опфатени со другите 

класи, од дрво, плута, трска, врбови 

прачки, рогозина, рогови, коски, слонова 

коска, китова коска, школки, килибар, 

седеф, морска пена и замените за сите 

овие материјали или производи од 

пластика  

кл. 21  куќни или кујнски апарати и садови; 

чешли и сунѓери; четки (со исклучок на 

сликарски четки); материјали за правење 

четки; прибор за чистење; челични жици 

за стружење; сурово или полуобработено 

стакло (освен стакло што се користи во 

градежништвото); стаклени производи, 

порцелански и керамички предмети што не 

се вклучени во другите класи  

 

(210) TM  2016/765 (220) 05/08/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) LAINCO, S.A. 

Avda. Bizet, 8/10/12, 08191 RUBI , 

Barcelona, ES 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

OLREDY 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  препарати за уништување штетници; 

фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2016/766 (220) 05/08/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) LAINCO, S.A. 

Avda. Bizet, 8/10/12, 08191 RUBI , 

Barcelona, ES 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

TARIKA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  препарати за уништување штетници; 

фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2016/767 (220) 05/08/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) LAINCO, S.A. 

Avda. Bizet, 8/10/12, 08191 RUBI , 

Barcelona, ES 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  
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LAINCOIL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  препарати за уништување штетници; 

фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2016/768 (220) 05/08/2016 

(442) 31/12/2016 

(300) 13744792  16/02/2015  EM 

(731) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH 

Max-Born-Strasse 4, 22761, Hamburg, DE 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

 

(531) 24.17.25;26.04.06 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, преработен или 

непреработен; производи од тутун; замени 

за тутун што не се за медицинска или 

куративна употреба; цигари; цигарилоси; 

пури; рачни машини за виткање на цигари; 

кутии за цигари; филтри за цигари; хартија 

за виткање цигари; електронски цигари; 

течност за електронски цигари; производи 

за пушачите и кибрити  

 

(210) TM  2016/774 (220) 08/08/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Клик Консалтинг увоз-извоз 

ДООЕЛ Скопје 

ул. Сава Ковачевиќ бр. 11-1/42, Скопје, 

MK 

(740) Адвокатско друштво Дебарлиев, 

Дамески и Ќелешоска  

ул. Мирче Ацев бр. 2 кат 3, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) бела, сина, светло зелена 

(531) 26.01.01;26.01.18 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; уптравување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со 

нив; индустриски анализи и истражувачки 

услуги; изработка и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер  

 

(210) TM  2016/780 (220) 08/08/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Златевски Љубиша 

Долна Бањица, ул. Фазанерија 1 бр. 96, 

Гостивар, MK 

(540)  

 
(591) црна, црвена, жолта, бела, сива 

(531) 03.01.04;25.01.19;27.05.02 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 32  безалкохолни и енергетски 

пијалоци  

 

(210) TM  2016/782 (220) 09/08/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за трговија и услуги 

ХАСЕЛТ ДООЕЛ Скопје 

ул. Мајаковски бр. 2/1 кат 1-2, Скопје, 

MK 

(740) Маја Јакимовска, адвокат  

бул.Партизански Одреди бр. 17, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) розева, црна и бела 

(531) 24.15.03;27.05.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 42  изработка и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер; графички дизајн; 

креирање и одржување на веб (интернет) 

страници за други  

 

(210) TM  2016/783 (220) 09/08/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за трговија и услуги 

ХАСЕЛТ ДООЕЛ Скопје 

ул. Мајаковски бр. 2/1 кат 1-2, Скопје, 

MK 

(740) Маја Јакимовска, адвокат  

бул.Партизански Одреди бр. 17, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) сина и бела 

(531) 26.11.12;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 42  изработка и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер; компјутерско 

програмирање; изнајмување веб 

(интернет) сервери, компјутерски системи 

(програмирањекомпјутерски системи)  

 

(210) TM  2016/786 (220) 10/08/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Егзотик Трејд дооел Скопје 

ул.Фредерик Шопен бр.22а , 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црна, бела, жолта, црвена и кафена 

(531) 05.01.16;26.04.18 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  ананас, алое вера, ѓумбир, киви, 

тропско овошје микс, цитрон, брусница, 

суво грозје, кикирики пржени, лешник 

печен, бадем печен, индиски ореви 

печени, кикирики печени, бразилски ореви 

печени, банана чипс, чоколадирани 

кикирики, чоколадирано суво грозје, сушен 

микс од зеленчук  

кл. 30  буковец благ, буковец лут, црвен 

пипер, шарена сол блага, шарена сол 

лута, бибер мелен, ким, пашканат, 

ловоров лист, магдонос, нане, оригано, 

босилек, копар, чубрица, рузмарин, 

таратур микс, мајчина душица, мајоран, 

кориандер, кари, куркума, ѓумбир, лук во 

гранула, анасон, кимион, морско оревче, 

каранфилче, цимет, какао, чиа семе, 

мусли со банана, мусли со брусница, 

мусли со јагода, мусли со тропско овошје, 

мусли јаболко со цимет, мусли со ѓумбир, 

мусли со гоџи бери, корнфлекс, чоко 

топчиња, чоко школки, пченка печена, 

леблебија, леблебија и суво грозје, билен 

чај, овошен чај  

кл. 31  сончоглед, сончоглед со лушпа, 
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семки од тиква, семки од тиква со лушпа, 

ленено семе, црно семе, кајсија семки  

 

(210) TM  2016/790 (220) 12/08/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги ПУЦКО ПЕТРОЛ увоз-

извоз ДООЕЛ 

с. Пласница, Пласница, MK 

(740) Друштво за производство, трговија и 

услуги ПУЦКО ПЕТРОЛ увоз-извоз ДООЕЛ  

Бул.Партизански одреди бр.104, Скопје, 

Карпош 

(540)  

 
(591) бела и црвена 

(531) 06.07.01;15.01.23;15.07.09;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на големо со 

цврсти, течни и гасовити горива и слични 

производи и трговија на мало со моторни 

горива и мазива во специјализирани 

продавници  

 

(210) TM  2016/791 (220) 12/08/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги ПУЦКО ПЕТРОЛ увоз-

извоз ДООЕЛ 

с. Пласница, Пласница, MK 

(740) Друштво за производство, трговија и 

услуги ПУЦКО ПЕТРОЛ увоз-извоз ДООЕЛ  

Бул.Партизански одреди бр.104, Скопје, 

Карпош 

(540)  

 
(591) жолта и темно сина 

(531) 06.07.01;15.01.23;15.07.09;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на големо со 

цврсти, течни и гасовити горива и слични 

производи и трговија на мало со моторни 

горива и мазива во специјализирани 

продавници  

 

(210) TM  2016/794 (220) 16/08/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Biofarma Ilac Sanayi Ve Ticaret A.S. 

Akpinar Mah. Osmangazi Cad. No: 156 

34885 Sancaktepe, Istanbul, TR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

TRAVADERM 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2016/800 (220) 17/08/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за услуги СКАЈ БЛУ 

МЕДИЈА ДОО Скопје 

ул. КОце Металец бр. 1 В/13, Гази Баба, 

1000, Скопје, MK 

(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА 

АГЕНЦИЈА ДОО  

бул.”Кочо Рацин” 14, 1000, Скопје 

(540)  
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(591) црна, сина, зелена, розева, 

портокалова 

(531) 26.04.09;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање, водење на 

работењето, управување со работата, 

канцелариски работи  

кл. 41  образовни услуги, обука, забава, 

спортски и културни активности  

кл. 45  правни услуги, безбедносни услуги 

за заштита на имот и лица, лични и 

социјални услуги што ги обезбедуваат 

трети лица за задоволување на потребите 

на поединците  

 

(210) TM  2016/801 (220) 17/08/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) САВАЖ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Никола Русински бр. 3-а, 1000, 

Скопје, MK 

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ   

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

1000, Скопје 

(540)  

 
(531) 26.11.12;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 44  хигиенска нега и нега на убавината 

на луѓето или животните  

 

(210) TM  2016/802 (220) 17/08/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за производство, 

градешништво, трговија и услуги 

ИТАЛУКС ДОО експорт-импорт Тетово 

ул. Илинденска бр. бб на излез кон 

/Гостивар Тетово, Тетово, MK 

(740) ЗОРАН СТОЈАНОВСКИ, АДВОКАТ  

ул.Борис Кидрич бр.72 Тетово  

(540)  

 
(591) црна и бела 

(531) 26.04.18;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

генерирање на пареа, готвење, ладење, 

сушење, вентилација, снабдување со вода 

и санитарни цели  

кл. 19  градежни материјали (неметални); 

неметални крути цевки за градба; асфалт, 

катран и битумен; неметални преносни 

објекти; споменици не од метал; 

керамички плочки, дрвени плочки   

кл. 39  транспорт, пакуваење и 

складирање стока  

 

(210) TM  2016/803 (220) 18/08/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Михајлоски Александар 

ул. Црвена Вода бр. 7/3, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бела, црна, зелена 

(531) 26.04.18;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 2  бои, фирнајзи, лакови; средства за 

заштита од 'рѓа и гниење на дрвото; 

материи за боење; средства за 

нагризување; сурови природни смоли; 

метали во листови и во прав за сликарите, 

декоратерите, печатарите и уметниците. 

прав (метали во прав) за сликари, 

декоратери, печатари и уметници, мастило 

[тонер] за фотокопири, печатење (мастило 

за печатење), полнети тонери за печатачи 

и фотокопири, фотокопири (полнети 

тонери за печатачи и фотокопири), тонери 

[мастило] за фотокопири  

кл. 9  научни, наутички, геодетски, 

фотографски, кинематографски и 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; автоматски машини и 

механизми за апаратите што се 

активираат со жетони; регистарски каси, 

машини за сметање, опрема за обработка 

на податоци и компјутери, апарати за 

гаснење пожар, фотокопири [фотографски, 

електростатички, термички]  

кл. 16  хартија, картон и производите од 

нив што не се опфатени со другите класи; 

печатени работи; книговезнички 

материјал; фотографии; канцелариски 

материјали; лепила за канцелариска или 

куќна употреба; материјали што ги 

користат уметниците; сликарски четки; 

машини за пишување и канцелариски 

прибор (освен мебел); материјал за обука 

и настава (освен апарати); пластични 

материјали за пакување (што не се 

вклучени во другите класи); печатарски 

букви; клишиња, паковки (пластични 

паковки) за завиткување или пакување  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи, изнајмување 

канцелариски машини и опрема, 

изнајмување машини за фотокопирање   

 

(210) TM  2016/805 (220) 19/08/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Богоја Блажески 

ул. Периша Савелиќ бр. 3, 1000, Скопје, 

MK 

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ 

СКОПЈЕ  

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот 

бр.39/28, 1000, Скопје 

(540)  

 

SIPO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  сигурносни појаси за седишта на 

возила  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало и увоз и извоз на сигурносни појаси 

за седишта на возила  

 

(210) TM  2016/806 (220) 22/08/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Kraft Foods Group Brands LLC 

200 East Randolph Street Suite 7600, 

Chicago Illinois 60601, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

PLANTERS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 29  конзервирано, замрзнато, сушено и 

варено овошје и зеленчук; преработени 

кикирики и други преработени семкасти 

плодови; ужинки како мешавини што 

содржат семиња и непреработени 

семкасти плодови; семиња што се јадат; 

ужинки како мешавини што се состојат од 

дехидрирано овошје и преработени 

семкасти плодови  

кл. 30  храна за широка потрошувачка и 

зачинети ужинки; ужинки како мешавини 

што содржат  чоколадо  

кл. 31  семиња; сирови семкасти плодови; 

свежи семкасти плодови; непреработени 

семкасти плодови  

 

(210) TM  2016/808 (220) 22/08/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) оне.Вип ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски 3, ДЦ 

Соравија, кат 8, 1000, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

Homebox 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање 

изложби) во комерцијални или рекламни 

цели, изнајмување рекламен простор, 

изнајмување уреднички апарати, 

изнајмување рекламен материјал, 

изработка на такси, изводи од сметка 

(изработка на изводи од сметка), јавно 

мислење (испитување на јавното 

мислење), објавување рекламни текстови, 

огласување /рекламирање/, организирање 

дејности (советување за организирање на 

дејностите), плакатирање /огласување/, 

преписи на соопштенија, промоција 

/продажба за трето лице/, пропагандни 

дејности, проучување на пазарот 

/маркетинг/, проверка на сметки, 

рекламирање по пат на радио, 

рекламирање по пат на телевизија, 

рекламни огласи (ширење на рекламни 

огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за 

телефонско одговарање/за отсутни 

претплатници/, ширење рекламен 

материјал /трактати, проспекти, печатени 

примероци  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос 

на глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска 

мрежа; услуги на лична комуникација; 

услуги на пејџери; лизинг 

телекомуникациски опреми, напојувања и 

системи; услуги на електронска пошта; 

услуги на телевизиски пренос; 

обезбедување вести и информации по пат 

на телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на 

телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

мултикориснички интерактивен пристап на 

глобална комуникациска мрежа; пренос и 

емитирање на сите видови аудио и видео 

програми по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа, главни 

(стожерни) интернет услуги, имено, брза 

линија или сериски врски кои ствараат 

главен премин во рамките на мрежата; 

видео и аудио телеконференции по пат на 

интернет, услуги на асинхронен трансфер 

мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на 

интегрирани услуги (ИСДН), интернет 

протокол (ИП) на комуникациски услуги, 

услуги на виртуелна приватна мрежа 
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(ВПН) и услуги на приватна линија; 

обезбедување услуги на 

телекомуникациски мрежни премини и 

услуги на поврзување со протокол на 

пренос на рамка заради пренос на 

податоци; услуги на пренос на пакет од 

електронски податоци; услуги на 

комутација на гласот, податоци, видео и 

мултимедиа; овозможување 

телекомуникациско поврзување на 

интернет и на други компјутеризирани 

комуникации, податоци и безжична мрежа; 

обезбедување мултикориснички пристап 

на безжична комуникациска мрежа; 

обезбедување факс услуги; обезбедување 

услуги на складирање на електронски 

податоци за трети лица; 

телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за 

поврзување независни телекомуникациски 

и компјутерски мрежи заради поделба на 

интернет сообраќајот; услуги на говорна 

пошта; телекомуникациски услуги, 

особено, обезбедување бесплатни услуги 

и услуги на насочување на повиците; 

услуги на центрите за пораки во вид на 

телефонски говорни пораки; услуги на 

видео и аудио конференции и 

конференции на телефонски податоци; 

безжични телекомуникациски услуги, 

имено, безжичен пренос на звук и 

податоци; телекомуникациски услуги, 

имено обезбедување глас по пат на 

интернет протокол; обезбедување мрежен 

пристап со цел на размена на интернет 

сообраќајот помеѓу преносници на 

интернет сообраќајот; услуги на 

електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web 

страници, услуги на дизајнирање на web 

страници, работа на електронски 

информациски мрежи; консалтинг услуги и 

услуги на дизајн во областа на 

информативни технологии, компјутерско 

програмирање, телекомуникација, 

комуникациски мрежи, компјутеризирани 

комуникации, услуги на менаџмент на 

центри на податоци и глобални 

комуникациски мрежи; обезбедување 

услуги на центри на податоци; хостирање 

(хостинг), складирање и одржување на 

web страници, web центри, електронска 

пошта, електронски групи, лист сервери 

како и на дигитална содржина и податоци 

на трети лица; услуги на провајдери на 

апликативни услуги (АСП), имено, 

хостирање компјутерски софтверски 

апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во 

областа на компјутеризирани комуникации 

и мрежи наподатоци; обезбедување  

информации во областа на мрежни услуги 

на компјутеризирани комуникации и услуги 

на центри на податоци  

 

(210) TM  2016/809 (220) 22/08/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) оне.Вип ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски 3, ДЦ 

Соравија, кат 8, 1000, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

DzaBest Friends 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање 

изложби) во комерцијални или рекламни 

цели, изнајмување рекламен простор, 

изнајмување уреднички апарати, 

изнајмување рекламен материјал, 
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изработка на такси, изводи од сметка 

(изработка на изводи од сметка), јавно 

мислење (испитување на јавното 

мислење), објавување рекламни текстови, 

огласување /рекламирање/, организирање 

дејности (советување за организирање на 

дејностите), плакатирање /огласување/, 

преписи на соопштенија, промоција 

/продажба за трето лице/, пропагандни 

дејности, проучување на пазарот 

/маркетинг/, проверка на сметки, 

рекламирање по пат на радио, 

рекламирање по пат на телевизија, 

рекламни огласи (ширење на рекламни 

огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за 

телефонско одговарање/за отсутни 

претплатници/, ширење рекламен 

материјал /трактати, проспекти, печатени 

примероци  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос 

на глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска 

мрежа; услуги на лична комуникација; 

услуги на пејџери; лизинг 

телекомуникациски опреми, напојувања и 

системи; услуги на електронска пошта; 

услуги на телевизиски пренос; 

обезбедување вести и информации по пат 

на телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на 

телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

мултикориснички интерактивен пристап на 

глобална комуникациска мрежа; пренос и 

емитирање на сите видови аудио и видео 

програми по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа, главни 

(стожерни) интернет услуги, имено, брза 

линија или сериски врски кои ствараат 

главен премин во рамките на мрежата; 

видео и аудио телеконференции по пат на 

интернет, услуги на асинхронен трансфер 

мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на 

интегрирани услуги (ИСДН), интернет 

протокол (ИП) на комуникациски услуги, 

услуги на виртуелна приватна мрежа 

(ВПН) и услуги на приватна линија; 

обезбедување услуги на 

телекомуникациски мрежни премини и 

услуги на поврзување со протокол на 

пренос на рамка заради пренос на 

податоци; услуги на пренос на пакет од 

електронски податоци; услуги на 

комутација на гласот, податоци, видео и 

мултимедиа; овозможување 

телекомуникациско поврзување на 

интернет и на други компјутеризирани 

комуникации, податоци и безжична мрежа; 

обезбедување мултикориснички пристап 

на безжична комуникациска мрежа; 

обезбедување факс услуги; обезбедување 

услуги на складирање на електронски 

податоци за трети лица; 

телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за 

поврзување независни телекомуникациски 

и компјутерски мрежи заради поделба на 

интернет сообраќајот; услуги на говорна 

пошта; телекомуникациски услуги, 

особено, обезбедување бесплатни услуги 

и услуги на насочување на повиците; 

услуги на центрите за пораки во вид на 

телефонски говорни пораки; услуги на 

видео и аудио конференции и 

конференции на телефонски податоци; 

безжични телекомуникациски услуги, 

имено, безжичен пренос на звук и 

податоци; телекомуникациски услуги, 

имено обезбедување глас по пат на 

интернет протокол; обезбедување мрежен 

пристап со цел на размена на интернет 

сообраќајот помеѓу преносници на 
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интернет сообраќајот; услуги на 

електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web 

страници, услуги на дизајнирање на web 

страници, работа на електронски 

информациски мрежи; консалтинг услуги и 

услуги на дизајн во областа на 

информативни технологии, компјутерско 

програмирање, телекомуникација, 

комуникациски мрежи, компјутеризирани 

комуникации, услуги на менаџмент на 

центри на податоци и глобални 

комуникациски мрежи; обезбедување 

услуги на центри на податоци; хостирање 

(хостинг), складирање и одржување на 

web страници, web центри, електронска 

пошта, електронски групи, лист сервери 

како и на дигитална содржина и податоци 

на трети лица; услуги на провајдери на 

апликативни услуги (АСП), имено, 

хостирање компјутерски софтверски 

апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во 

областа на компјутеризирани комуникации 

и мрежи наподатоци; обезбедување  

информации во областа на мрежни услуги 

на компјутеризирани комуникации и услуги 

на центри на податоци  

 

(210) TM  2016/810 (220) 22/08/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) оне.Вип ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски 3, ДЦ 

Соравија, кат 8, 1000, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

Vip Homebox 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање 

изложби) во комерцијални или рекламни 

цели, изнајмување рекламен простор, 

изнајмување уреднички апарати, 

изнајмување рекламен материјал, 

изработка на такси, изводи од сметка 

(изработка на изводи од сметка), јавно 

мислење (испитување на јавното 

мислење), објавување рекламни текстови, 

огласување /рекламирање/, организирање 

дејности (советување за организирање на 

дејностите), плакатирање /огласување/, 

преписи на соопштенија, промоција 

/продажба за трето лице/, пропагандни 

дејности, проучување на пазарот 

/маркетинг/, проверка на сметки, 

рекламирање по пат на радио, 

рекламирање по пат на телевизија, 

рекламни огласи (ширење на рекламни 

огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за 

телефонско одговарање/за отсутни 

претплатници/, ширење рекламен 

материјал /трактати, проспекти, печатени 

примероци  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос 

на глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска 

мрежа; услуги на лична комуникација; 

услуги на пејџери; лизинг 

телекомуникациски опреми, напојувања и 

системи; услуги на електронска пошта; 

услуги на телевизиски пренос; 

обезбедување вести и информации по пат 

на телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на 

телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 
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мултикориснички интерактивен пристап на 

глобална комуникациска мрежа; пренос и 

емитирање на сите видови аудио и видео 

програми по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа, главни 

(стожерни) интернет услуги, имено, брза 

линија или сериски врски кои ствараат 

главен премин во рамките на мрежата; 

видео и аудио телеконференции по пат на 

интернет, услуги на асинхронен трансфер 

мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на 

интегрирани услуги (ИСДН), интернет 

протокол (ИП) на комуникациски услуги, 

услуги на виртуелна приватна мрежа 

(ВПН) и услуги на приватна линија; 

обезбедување услуги на 

телекомуникациски мрежни премини и 

услуги на поврзување со протокол на 

пренос на рамка заради пренос на 

податоци; услуги на пренос на пакет од 

електронски податоци; услуги на 

комутација на гласот, податоци, видео и 

мултимедиа; овозможување 

телекомуникациско поврзување на 

интернет и на други компјутеризирани 

комуникации, податоци и безжична мрежа; 

обезбедување мултикориснички пристап 

на безжична комуникациска мрежа; 

обезбедување факс услуги; обезбедување 

услуги на складирање на електронски 

податоци за трети лица; 

телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за 

поврзување независни телекомуникациски 

и компјутерски мрежи заради поделба на 

интернет сообраќајот; услуги на говорна 

пошта; телекомуникациски услуги, 

особено, обезбедување бесплатни услуги 

и услуги на насочување на повиците; 

услуги на центрите за пораки во вид на 

телефонски говорни пораки; услуги на 

видео и аудио конференции и 

конференции на телефонски податоци; 

безжични телекомуникациски услуги, 

имено, безжичен пренос на звук и 

податоци; телекомуникациски услуги, 

имено обезбедување глас по пат на 

интернет протокол; обезбедување мрежен 

пристап со цел на размена на интернет 

сообраќајот помеѓу преносници на 

интернет сообраќајот; услуги на 

електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web 

страници, услуги на дизајнирање на web 

страници, работа на електронски 

информациски мрежи; консалтинг услуги и 

услуги на дизајн во областа на 

информативни технологии, компјутерско 

програмирање, телекомуникација, 

комуникациски мрежи, компјутеризирани 

комуникации, услуги на менаџмент на 

центри на податоци и глобални 

комуникациски мрежи; обезбедување 

услуги на центри на податоци; хостирање 

(хостинг), складирање и одржување на 

web страници, web центри, електронска 

пошта, електронски групи, лист сервери 

како и на дигитална содржина и податоци 

на трети лица; услуги на провајдери на 

апликативни услуги (АСП), имено, 

хостирање компјутерски софтверски 

апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во 

областа на компјутеризирани комуникации 

и мрежи наподатоци; обезбедување  

информации во областа на мрежни услуги 

на компјутеризирани комуникации и услуги 

на центри на податоци  

 

(210) TM  2016/811 (220) 22/08/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) оне.Вип ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски 3, ДЦ 

Соравија, кат 8, 1000, Скопје, MK 
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(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

Vip Combo Box 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање 

изложби) во комерцијални или рекламни 

цели, изнајмување рекламен простор, 

изнајмување уреднички апарати, 

изнајмување рекламен материјал, 

изработка на такси, изводи од сметка 

(изработка на изводи од сметка), јавно 

мислење (испитување на јавното 

мислење), објавување рекламни текстови, 

огласување /рекламирање/, организирање 

дејности (советување за организирање на 

дејностите), плакатирање /огласување/, 

преписи на соопштенија, промоција 

/продажба за трето лице/, пропагандни 

дејности, проучување на пазарот 

/маркетинг/, проверка на сметки, 

рекламирање по пат на радио, 

рекламирање по пат на телевизија, 

рекламни огласи (ширење на рекламни 

огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за 

телефонско одговарање/за отсутни 

претплатници/, ширење рекламен 

материјал /трактати, проспекти, печатени 

примероци  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос 

на глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска 

мрежа; услуги на лична комуникација; 

услуги на пејџери; лизинг 

телекомуникациски опреми, напојувања и 

системи; услуги на електронска пошта; 

услуги на телевизиски пренос; 

обезбедување вести и информации по пат 

на телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на 

телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

мултикориснички интерактивен пристап на 

глобална комуникациска мрежа; пренос и 

емитирање на сите видови аудио и видео 

програми по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа, главни 

(стожерни) интернет услуги, имено, брза 

линија или сериски врски кои ствараат 

главен премин во рамките на мрежата; 

видео и аудио телеконференции по пат на 

интернет, услуги на асинхронен трансфер 

мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на 

интегрирани услуги (ИСДН), интернет 

протокол (ИП) на комуникациски услуги, 

услуги на виртуелна приватна мрежа 

(ВПН) и услуги на приватна линија; 

обезбедување услуги на 

телекомуникациски мрежни премини и 

услуги на поврзување со протокол на 

пренос на рамка заради пренос на 

податоци; услуги на пренос на пакет од 

електронски податоци; услуги на 

комутација на гласот, податоци, видео и 

мултимедиа; овозможување 

телекомуникациско поврзување на 

интернет и на други компјутеризирани 

комуникации, податоци и безжична мрежа; 

обезбедување мултикориснички пристап 

на безжична комуникациска мрежа; 

обезбедување факс услуги; обезбедување 

услуги на складирање на електронски 

податоци за трети лица; 

телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за 

поврзување независни телекомуникациски 

и компјутерски мрежи заради поделба на 
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интернет сообраќајот; услуги на говорна 

пошта; телекомуникациски услуги, 

особено, обезбедување бесплатни услуги 

и услуги на насочување на повиците; 

услуги на центрите за пораки во вид на 

телефонски говорни пораки; услуги на 

видео и аудио конференции и 

конференции на телефонски податоци; 

безжични телекомуникациски услуги, 

имено, безжичен пренос на звук и 

податоци; телекомуникациски услуги, 

имено обезбедување глас по пат на 

интернет протокол; обезбедување мрежен 

пристап со цел на размена на интернет 

сообраќајот помеѓу преносници на 

интернет сообраќајот; услуги на 

електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web 

страници, услуги на дизајнирање на web 

страници, работа на електронски 

информациски мрежи; консалтинг услуги и 

услуги на дизајн во областа на 

информативни технологии, компјутерско 

програмирање, телекомуникација, 

комуникациски мрежи, компјутеризирани 

комуникации, услуги на менаџмент на 

центри на податоци и глобални 

комуникациски мрежи; обезбедување 

услуги на центри на податоци; хостирање 

(хостинг), складирање и одржување на 

web страници, web центри, електронска 

пошта, електронски групи, лист сервери 

како и на дигитална содржина и податоци 

на трети лица; услуги на провајдери на 

апликативни услуги (АСП), имено, 

хостирање компјутерски софтверски 

апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во 

областа на компјутеризирани комуникации 

и мрежи наподатоци; обезбедување  

информации во областа на мрежни услуги 

на компјутеризирани комуникации и услуги 

на центри на податоци  

 

(210) TM  2016/812 (220) 22/08/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) оне.Вип ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски 3, ДЦ 

Соравија, кат 8, 1000, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

Vip Kombo Box 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање 

изложби) во комерцијални или рекламни 

цели, изнајмување рекламен простор, 

изнајмување уреднички апарати, 

изнајмување рекламен материјал, 

изработка на такси, изводи од сметка 

(изработка на изводи од сметка), јавно 

мислење (испитување на јавното 

мислење), објавување рекламни текстови, 

огласување /рекламирање/, организирање 

дејности (советување за организирање на 

дејностите), плакатирање /огласување/, 

преписи на соопштенија, промоција 

/продажба за трето лице/, пропагандни 

дејности, проучување на пазарот 

/маркетинг/, проверка на сметки, 

рекламирање по пат на радио, 

рекламирање по пат на телевизија, 

рекламни огласи (ширење на рекламни 

огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за 

телефонско одговарање/за отсутни 

претплатници/, ширење рекламен 

материјал /трактати, проспекти, печатени 

примероци  
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кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос 

на глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска 

мрежа; услуги на лична комуникација; 

услуги на пејџери; лизинг 

телекомуникациски опреми, напојувања и 

системи; услуги на електронска пошта; 

услуги на телевизиски пренос; 

обезбедување вести и информации по пат 

на телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на 

телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

мултикориснички интерактивен пристап на 

глобална комуникациска мрежа; пренос и 

емитирање на сите видови аудио и видео 

програми по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа, главни 

(стожерни) интернет услуги, имено, брза 

линија или сериски врски кои ствараат 

главен премин во рамките на мрежата; 

видео и аудио телеконференции по пат на 

интернет, услуги на асинхронен трансфер 

мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на 

интегрирани услуги (ИСДН), интернет 

протокол (ИП) на комуникациски услуги, 

услуги на виртуелна приватна мрежа 

(ВПН) и услуги на приватна линија; 

обезбедување услуги на 

телекомуникациски мрежни премини и 

услуги на поврзување со протокол на 

пренос на рамка заради пренос на 

податоци; услуги на пренос на пакет од 

електронски податоци; услуги на 

комутација на гласот, податоци, видео и 

мултимедиа; овозможување 

телекомуникациско поврзување на 

интернет и на други компјутеризирани 

комуникации, податоци и безжична мрежа; 

обезбедување мултикориснички пристап 

на безжична комуникациска мрежа; 

обезбедување факс услуги; обезбедување 

услуги на складирање на електронски 

податоци за трети лица; 

телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за 

поврзување независни телекомуникациски 

и компјутерски мрежи заради поделба на 

интернет сообраќајот; услуги на говорна 

пошта; телекомуникациски услуги, 

особено, обезбедување бесплатни услуги 

и услуги на насочување на повиците; 

услуги на центрите за пораки во вид на 

телефонски говорни пораки; услуги на 

видео и аудио конференции и 

конференции на телефонски податоци; 

безжични телекомуникациски услуги, 

имено, безжичен пренос на звук и 

податоци; телекомуникациски услуги, 

имено обезбедување глас по пат на 

интернет протокол; обезбедување мрежен 

пристап со цел на размена на интернет 

сообраќајот помеѓу преносници на 

интернет сообраќајот; услуги на 

електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web 

страници, услуги на дизајнирање на web 

страници, работа на електронски 

информациски мрежи; консалтинг услуги и 

услуги на дизајн во областа на 

информативни технологии, компјутерско 

програмирање, телекомуникација, 

комуникациски мрежи, компјутеризирани 

комуникации, услуги на менаџмент на 

центри на податоци и глобални 

комуникациски мрежи; обезбедување 

услуги на центри на податоци; хостирање 

(хостинг), складирање и одржување на 

web страници, web центри, електронска 

пошта, електронски групи, лист сервери 

како и на дигитална содржина и податоци 

на трети лица; услуги на провајдери на 

апликативни услуги (АСП), имено, 
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хостирање компјутерски софтверски 

апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во 

областа на компјутеризирани комуникации 

и мрежи наподатоци; обезбедување  

информации во областа на мрежни услуги 

на компјутеризирани комуникации и услуги 

на центри на податоци  

 

(210) TM  2016/813 (220) 23/08/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Cipla Limited 

Cipla House, Peninsula Business Park, 

Ganpatro Kadam  Marg, Lower Parel, 

400013 Mumbai, Maharashtra, IN 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, 

Скопје 

(540)  

OSPERTUS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 10  хируршки, медицински, забарски и 

ветеринарни апарати и инструменти, 

вештачки екстремитети, очи и заби; 

ортопедски производи; хируршки 

материјали за шиење  

 

(210) TM  2016/814 (220) 23/08/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Cipla Limited 

Cipla House, Peninsula Business Park, 

Ganpatro Kadam  Marg, Lower Parel, 

400013 Mumbai, Maharashtra, IN 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, 

Скопје 

(540)  

SERROFLO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 10  хируршки, медицински, забарски и 

ветеринарни апарати и инструменти, 

вештачки екстремитети, очи и заби; 

ортопедски производи; хируршки 

материјали за шиење  

 

(210) TM  2016/815 (220) 23/08/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Kraft Foods Group Brands LLC 

200 East Randolph Street Suite 7600, 

Chicago Illinois 60601, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

 

(531) 04.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  конзервирано, замрзнато, сушено и 

варено овошје и зеленчук; преработени 

кикирики и други преработени семкасти 

плодови; ужинки како мешавини што 

содржат семиња и непреработени 

семкасти плодови; семиња што се јадат; 

ужинки како мешавини што се состојат од 

дехидрирано овошје и преработени 

семкаксти плодови  

кл. 30  храна за широка потрошувачка и 

зачинети ужинки; ужинки како мешавини 

што содржат чоколадо  

кл. 31  семиња; сирови семкасти плодови; 

свежи семкасти плодови; непреработени 

семкасти плодови  
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(210) TM  2016/817 (220) 24/08/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Трговско друштво за внатрешна и 

надворешена трговија ЗЕГИН ДОО 

Скопје 

ул. Народен фронт бр. 5/3-1, Скопје - 

Центар, 1000, Скопје, MK 

(540)  

JARDIANCE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  медицински препарати  

 

(210) TM  2016/818 (220) 24/08/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за производство трговија 

и услуги КРУГ ФООД ДООЕЛ Велес 

ул. Оливер Китановски бр.27, Велес, MK 

(740) Друштво за производство трговија и 

услуги КРУГ ФООД ДООЕЛ Велес  

ул. Христо Татарчев бр. 2/а 

(540)  

 

 

(591) црна и портокалова 

(531) 26.01.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалоци  

 

(210) TM  2016/819 (220) 24/08/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Клисаровска Татјана 

ул. 507 бр. 4, Скопје, MK 

(740) Клисаровска Татјана  

ул. 20 Октомври бр. 27/29-4, Скопје 

(540)  

Златара Мицко 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 14  амајлии, белегзии, беџови од 

благородни метали, бисери, благородни 

метали сурови или полуобработени, 

брошеви за вратоврски, брошеви, 

брошеви од сребро и злато, вештачки 

дијаманти, игли за вратоврски, дијаманти, 

жици од благородни метали, златни 

нишки, злато сурово или ковано, игли, 

килибар, златни и сребрени копчиња за 

накит, кутии за накит, кутии за благородни 

метали, материјали за накит, медаљони 

(накит), мониста за изработка на накит, 

накит, нишки од благородни метали, 

златни обетки, сребрени обетки, обетки, 

златни алки, сребрени алки, алки, златни 

парички (монети), сребрени парички 

(монети), парички (монети), полускапоцени 

камења, приврзоци (ситни украси или 

синџирчиња), златни прстени, сребрени 

прстени, прстени, родиум, златни 

синџирчиња, сребрени синџирчиња, 

синџирчиња, скапоцени камења, сребрени 

жици, сребрени нишки, сребро сурово или 

ковано, статуетки од благородни метали, 

торбички за накит, украси за чевли од 

благородни метали, украси за шапки од 

благородни метали, украси, украсни 

ситници, уметнички дела од благородни 

метали, ѓердани, накит направен од 

сребро, имитација на злато, накит што 

содржи злато, накит направен од злато, 

позлатен накит  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо на: амајлии, белегзии, беџови од 

благородни метали, бисери, благородни 

метали сурови или полуобработени, 
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брошеви за вратоврски, брошеви, 

брошеви од сребро и злато, вештачки 

дијаманти, игли за вратоврски, дијаманти, 

жици од благородни метали, златни 

нишки, злато сурово или ковано, игли, 

килибар, златни и сребрени копчиња за 

накит, кутии за накит, кутии за благородни 

метали, материјали за накит, медаљони 

(накит), мониста за изработка на накит, 

накит, нишки од благородни метали, 

златни обетки, сребрени обетки, обетки, 

златни алки, сребрени алки, алки, златни 

парички (монети), сребрени парички 

(монети), парички (монети), полускапоцени 

камења, приврзоци (ситни украси или 

синџирчиња), златни прстени, сребрени 

прстени, прстени, родиум, златни 

синџирчиња, сребрени синџирчиња, 

синџирчиња, скапоцени камења, сребрени 

жици, сребрени нишки, сребро сурово или 

ковано, статуетки од благородни метали, 

торбички за накит, украси за чевли од 

благородни метали, украси за шапки од 

благородни метали, украси, украсни 

ситници, уметнички дела од благородни 

метали, ѓердани, накит направен од 

сребро, имитација на злато, накит што 

содржи злато, накит направен од злато, 

позлатен накит  

 

(210) TM  2016/820 (220) 24/08/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) JADRAN - GALENSKI 

LABORATORIJ d.d. 

Svilno 20, 51000, Rijeka, HR 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

RefluSTAT 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  тоалетни производи; козметички 

производи; дезодоранси за лична 

употреба [парфимериски производи]  

кл. 5  медицински и ветеринарни 

препарати и производи; хемиско - 

фармацевтски производи; диететски 

производи наменети за медицинска 

употреба; лекови  

 

(210) TM  2016/821 (220) 24/08/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Силк Роуд Банка АД Скопје 

ул. Даме Груев бр. 1, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) темно сина и златно жолта 

(531) 26.01.01;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање, водење на 

работењето, управување со работата, 

канцелариски работи  

кл. 36  финансиски работи, монетарни 

работи  

 

(210) TM  2016/822 (220) 25/08/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) BASF SE 

Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am 

Rhein, DE 

(740) Адвокатско друштво Јоанидис  

ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 

ENCARIT 
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(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемикалии кои се користат во 

земјоделството, хортикултура и 

шумарство, посебно препарати за 

одгледување на растенија; хемиски и/или 

биолошки препарати значајни за постапка 

за важноста кај растенијата, препарати за 

регулирање на раст на растенија, хемиски 

препарати за нега на семиња, 

сурфактанти, природни или вештачки 

хемикалии како сексуални замки или 

агенти за забуна на инсекти  

кл. 5  препарати за уништување и борба 

против бактерии; инсектициди, фунгициди, 

хербициди, пестициди  

 

(210) TM  2016/826 (220) 25/08/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO 

KABUSHIKI KAISHA, a corporation 

organized and existing under the laws of 

Japan, Manufacturers and Merchants of 

33-8,  Shiba 5-Chome,  Minato-ku, Tokyo, 

JP 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

ECLIPSE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  автомобили, нивните делови и 

опрема  

 

(210) TM  2016/827 (220) 25/08/2016 

(442) 31/12/2016 

(300) 3180304  15/08/2016  UK 

(731) Amouage SAOC 

PO Box 307, CPO 111, Seeb, OM 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

BLOSSOM LOVE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапуни; парфимерија; парфеми; 

мириси; етерични масла; козметика; 

лосиони за коса; препарати за нега на 

косата и кожата; креми и лосиони за 

телото и лицето; пудра; препарати за 

употреба при бањање и туширање; 

дезодоранси  

 

(210) TM  2016/829 (220) 26/08/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги БАЛКАН ЦХИЛЛ ДОО 

Скопје 

ул. Вич бр. 24-15, Скопје, Карпош, MK 

(740) Попеска Оливија  

ул. Вич бр. 24-15, Скопје, Карпош 

(540)  

 
(591) бела и црна 

(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)  

 

(210) TM  2016/830 (220) 26/08/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги БАЛКАН ЦХИЛЛ ДОО 

Скопје 

ул. Вич бр. 24-15, Скопје, Карпош, MK 

(740) Попеска Оливија  

ул. Вич бр. 24-15, Скопје, Карпош 
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(540)  

 
(591) црна, бела, четири зелени нијанси 

(531) 25.01.19;25.07.06;26.01.18;27.05.13 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)  

 

(210) TM  2016/831 (220) 26/08/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги БАЛКАН ЦХИЛЛ ДОО 

Скопје 

ул. Вич бр. 24-15, Скопје, Карпош, MK 

(740) Попеска Оливија  

ул. Вич бр. 24-15, Скопје, Карпош 

(540)  

 
(591) црна, бела, три розеви нијанси и три 

портокалови нијанси 

(531) 25.01.19;25.07.06;26.01.18;27.05.13 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)  

 

(210) TM  2016/832 (220) 26/08/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги БАЛКАН ЦХИЛЛ ДОО 

Скопје 

ул. Вич бр. 24-15, Скопје, Карпош, MK 

(740) Попеска Оливија  

ул. Вич бр. 24-15, Скопје, Карпош 

(540)  

 
(591) црна, бела, три жолти нијанси и три 

портокалови нијанси 

(531) 25.01.19;25.07.06;26.01.18;27.05.13 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)  

 

(210) TM  2016/835 (220) 29/08/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Unilever N.V. 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 
(591) светла сина, темна сина и бела 

(531) 27.05.13;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапуни, детергенти, пудра за тело, 

лосион за коса и тело, нега на коса, 

средства за нега на скалпот и косата, 
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шампони, омекнувачи и регенератори за 

коса, производи за нега на коса за 

отплеткување и за спречување на 

заплеткување, паста за заби, производи за 

четкање за уста и заби, немедицински 

тоалетни производи за нега, производи за 

разубавување за капење и туширање, нега 

за бебиња, производи за нега на кожа, 

масла, креми и лосиони за нега на коса, 

тело и кожа, масло и крем, козметика, талк 

пудри, импрегнирани тупфери, 

шамивчиња и марамчиња за чистење за 

козметичка употреба,  навлажнети или 

импрегнирани тупфери, шамивчиња или 

марамчиња за чистење, и сите тие 

производи наменети за бебиња и/или деца  

кл. 5  пелени (бебешки пелени); 

медицински препарати за третман на 

глава и масти, креми и лосиони за кожа 

против осип од пелени, тоници за кожа, 

медицински креми и лосиони за кожа, 

петролеј гел за медицински цели; сите 

горенаведни производи за бебиња и/или 

деца  

 

(210) TM  2016/836 (220) 29/08/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Unilever N.V. 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 

 

(591) светла сина, сите нијанси на жолто-

златна и бела 

(531) 03.07.16 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапуни, детергенти, пудра за тело, 

лосион за коса и тело, нега на коса, 

средства за нега на скалпот и косата, 

шампони, омекнувачи и регенератори за 

коса, производи за нега на коса за 

отплеткување и за спречување на 

заплеткување, паста за заби, производи за 

четкање за уста и заби, немедицински 

тоалетни производи за нега, производи за 

разубавување за капење и туширање, нега 

за бебиња, производи за нега на кожа, 

масла, креми и лосиони за нега на коса, 

тело и кожа, масло и крем, козметика, талк 

пудри, импрегнирани тупфери, 

шамивчиња и марамчиња за чистење за 

козметичка употреба,  навлажнети или 

импрегнирани тупфери, шамивчиња или 

марамчиња за чистење, и сите тие 

производи наменети за бебиња и/или деца  

кл. 5  пелени (бебешки пелени); 

медицински препарати за третман на 

глава и масти, креми и лосиони за кожа 

против осип од пелени, тоници за кожа, 

медицински креми и лосиони за кожа, 

петролеј гел за медицински цели; сите 

горенаведни производи за бебиња и/или 

деца  

 

(210) TM  2016/837 (220) 29/08/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) КИТ-ГО ДООЕЛ ШТИП 

ул. Христијан Карпош бр. 22, Штип, MK 

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ   

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

1000, Скопје 

(540)  

 
(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало на прехрамбени и непрехрамбени 

производи  

 

(210) TM  2016/838 (220) 29/08/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) ХОТЕЛ ГОГОВ ДООЕЛ Пехчево 

ул. Борис Кидрич бр. 1, Пехчево, MK 

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ   

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

1000, Скопје 

(540)  

 
(531) 01.01.04;06.01.02;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци; привремено сместување  

 

(210) TM  2016/839 (220) 30/08/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Goodyear Dunlop Tyres UK Limited  

Tyre Fort 88-98, Wingfoot Way, B24 9HY 

Birmingham, UK 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, 

Скопје 

(540)  

GEOMAX MX-33 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  гуми  

 

(210) TM  2016/840 (220) 30/08/2016 

(442) 31/12/2016 

(731) Goodyear Dunlop Tyres UK Limited  

Tyre Fort 88-98, Wingfoot Way, B24 9HY 

Birmingham, UK 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, 

Скопје 

(540)  

GEOMAX MX-53 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  гуми  
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ПРЕГЛЕДИ 
 

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД 
МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ 

(510) код во Меѓународната класафикација на трговски марки (Ниченска) 
(210) број на пријавата 
 

(510) (210) 

1 TM 
2015/0494 

1 TM 
2015/0495 

1 TM 
2015/0496 

1 TM 
2016/0176 

1 TM 
2016/0177 

1 TM 
2016/0374 

1 TM 
2016/0600 

1 TM 
2016/0618 

1 TM 
2016/0619 

1 TM 
2016/0680 

1 TM 
2016/0822 

2 TM 
2016/0462 

2 TM 
2016/0750 

2 TM 
2016/0751 

2 TM 
2016/0753 

2 TM 
2016/0803 

3 TM 
2012/0256 

3 TM 
2014/0152 

3 TM 
2015/1049 

3 TM 
2015/1353 

3 TM 
2016/0020 

3 TM 
2016/0138 

3 TM 
2016/0303 

3 TM 
2016/0380 

3 TM 
2016/0381 

3 TM 
2016/0384 

3 TM 
2016/0395 

3 TM 
2016/0449 

3 TM 
2016/0452 

3 TM 
2016/0453 

3 TM 
2016/0454 

3 TM 
2016/0456 

3 TM 
2016/0457 

3 TM 
2016/0472 

3 TM 
2016/0509 

3 TM 
2016/0617 

3 TM 
2016/0669 

3 TM 
2016/0670 

3 TM 
2016/0671 

3 TM 
2016/0672 

3 TM 
2016/0673 

3 TM 
2016/0696 

3 TM 
2016/0697 

3 TM 
2016/0698 

3 TM 
2016/0715 

3 TM 
2016/0755 

3 TM 
2016/0820 

3 TM 
2016/0827 

3 TM 
2016/0835 

3 TM 
2016/0836 

4 TM 
2015/1094 

4 TM 
2016/0176 

4 TM 
2016/0177 

5 TM 
2015/1049 

5 TM 
2015/1353 

5 TM 
2016/0090 

5 TM 
2016/0129 

5 TM 
2016/0268 

5 TM 
2016/0269 

5 TM 
2016/0299 

5 TM 
2016/0361 

5 TM 
2016/0362 

5 TM 
2016/0363 

5 TM 
2016/0364 

5 TM 
2016/0366 

5 TM 
2016/0367 

5 TM 
2016/0375 

5 TM 
2016/0376 

5 TM 
2016/0377 

5 TM 
2016/0378 

5 TM 
2016/0383 

5 TM 
2016/0387 

5 TM 
2016/0389 

5 TM 
2016/0390 

5 TM 
2016/0391 

5 TM 
2016/0392 

5 TM 
2016/0393 

5 TM 
2016/0394 

5 TM 
2016/0396 

5 TM 
2016/0409 

5 TM 
2016/0433 

5 TM 
2016/0434 

5 TM 
2016/0435 

5 TM 
2016/0436 

5 TM 
2016/0437 

5 TM 
2016/0438 

5 TM 
2016/0439 

5 TM 
2016/0440 

5 TM 
2016/0441 

5 TM 
2016/0448 

5 TM 
2016/0449 

5 TM 
2016/0456 

5 TM 
2016/0457 

5 TM 
2016/0459 

5 TM 
2016/0465 
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5 TM 
2016/0513 

5 TM 
2016/0545 

5 TM 
2016/0553 

5 TM 
2016/0554 

5 TM 
2016/0644 

5 TM 
2016/0657 

5 TM 
2016/0669 

5 TM 
2016/0670 

5 TM 
2016/0671 

5 TM 
2016/0672 

5 TM 
2016/0673 

5 TM 
2016/0686 

5 TM 
2016/0698 

5 TM 
2016/0699 

5 TM 
2016/0700 

5 TM 
2016/0701 

5 TM 
2016/0702 

5 TM 
2016/0705 

5 TM 
2016/0707 

5 TM 
2016/0717 

5 TM 
2016/0765 

5 TM 
2016/0766 

5 TM 
2016/0767 

5 TM 
2016/0794 

5 TM 
2016/0817 

5 TM 
2016/0820 

5 TM 
2016/0822 

5 TM 
2016/0835 

5 TM 
2016/0836 

6 TM 

2015/0699 

6 TM 
2016/0160 

6 TM 
2016/0563 

6 TM 
2016/0680 

6 TM 
2016/0764 

7 TM 
2016/0160 

7 TM 
2016/0450 

7 TM 
2016/0451 

8 TM 
2016/0138 

8 TM 
2016/0380 

8 TM 
2016/0381 

8 TM 
2016/0472 

8 TM 
2016/0563 

8 TM 
2016/0764 

9 TM 
2015/0806 

9 TM 
2015/0829 

9 TM 
2016/0096 

9 TM 
2016/0162 

9 TM 
2016/0399 

9 TM 
2016/0421 

9 TM 
2016/0422 

9 TM 
2016/0431 

9 TM 
2016/0450 

9 TM 
2016/0451 

9 TM 
2016/0584 

9 TM 
2016/0620 

9 TM 
2016/0623 

9 TM 
2016/0750 

9 TM 
2016/0751 

9 TM 
2016/0753 

9 TM 
2016/0803 

10 TM 
2015/1353 

10 TM 
2016/0042 

10 TM 
2016/0045 

10 TM 
2016/0121 

10 TM 
2016/0122 

10 TM 
2016/0123 

10 TM 
2016/0124 

10 TM 
2016/0433 

10 TM 
2016/0584 

10 TM 
2016/0620 

10 TM 
2016/0813 

10 TM 
2016/0814 

11 TM 
2016/0450 

11 TM 
2016/0451 

11 TM 
2016/0472 

11 TM 
2016/0563 

11 TM 
2016/0573 

11 TM 
2016/0579 

11 TM 
2016/0764 

11 TM 
2016/0802 

12 TM 
2016/0412 

12 TM 
2016/0450 

12 TM 
2016/0451 

12 TM 
2016/0519 

12 TM 
2016/0600 

12 TM 
2016/0805 

12 TM 
2016/0826 

12 TM 
2016/0839 

12 TM 

2016/0840 

14 TM 
2015/0829 

14 TM 
2015/1128 

14 TM 
2016/0096 

14 TM 
2016/0407 

14 TM 
2016/0408 

14 TM 
2016/0461 

14 TM 
2016/0749 

14 TM 
2016/0819 

16 TM 
2015/0494 

16 TM 
2015/0495 

16 TM 
2015/0496 

16 TM 
2015/0627 

16 TM 
2015/1128 

16 TM 
2015/1130 

16 TM 
2015/1131 

16 TM 
2015/1132 

16 TM 
2015/1135 

16 TM 
2015/1136 

16 TM 
2015/1137 

16 TM 
2015/1138 

16 TM 
2015/1139 

16 TM 
2015/1140 

16 TM 
2015/1141 

16 TM 
2015/1142 

16 TM 
2015/1143 

16 TM 
2015/1144 

16 TM 
2015/1145 

16 TM 
2015/1146 

16 TM 
2015/1147 
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16 TM 
2015/1148 

16 TM 
2015/1149 

16 TM 
2016/0138 

16 TM 
2016/0145 

16 TM 
2016/0180 

16 TM 
2016/0207 

16 TM 
2016/0291 

16 TM 
2016/0294 

16 TM 
2016/0295 

16 TM 
2016/0296 

16 TM 
2016/0386 

16 TM 
2016/0584 

16 TM 
2016/0658 

16 TM 
2016/0659 

16 TM 
2016/0662 

16 TM 
2016/0663 

16 TM 
2016/0664 

16 TM 
2016/0665 

16 TM 
2016/0677 

16 TM 
2016/0678 

16 TM 
2016/0750 

16 TM 
2016/0751 

16 TM 
2016/0753 

16 TM 
2016/0803 

17 TM 
2016/0405 

17 TM 
2016/0600 

18 TM 
2015/1353 

18 TM 
2016/0450 

18 TM 
2016/0451 

18 TM 

2016/0478 

18 TM 
2016/0600 

18 TM 
2016/0604 

18 TM 
2016/0755 

19 TM 
2016/0461 

19 TM 
2016/0600 

19 TM 
2016/0802 

20 TM 
2015/0448 

20 TM 
2016/0121 

20 TM 
2016/0122 

20 TM 
2016/0563 

20 TM 
2016/0600 

20 TM 
2016/0749 

20 TM 
2016/0764 

21 TM 
2015/1353 

21 TM 
2016/0563 

21 TM 
2016/0703 

21 TM 
2016/0764 

22 TM 
2016/0382 

23 TM 
2015/1353 

24 TM 
2015/1065 

24 TM 
2015/1353 

24 TM 
2016/0212 

24 TM 
2016/0213 

24 TM 
2016/0461 

24 TM 
2016/0593 

24 TM 
2016/0594 

24 TM 
2016/0600 

24 TM 
2016/0662 

24 TM 
2016/0663 

24 TM 
2016/0664 

24 TM 
2016/0665 

24 TM 
2016/0677 

24 TM 
2016/0678 

25 TM 
2013/1151 

25 TM 
2015/0494 

25 TM 
2015/0495 

25 TM 
2015/0496 

25 TM 
2015/1065 

25 TM 
2015/1128 

25 TM 
2015/1130 

25 TM 
2015/1131 

25 TM 
2015/1132 

25 TM 
2015/1135 

25 TM 
2015/1136 

25 TM 
2015/1137 

25 TM 
2015/1138 

25 TM 
2015/1139 

25 TM 
2015/1140 

25 TM 
2015/1141 

25 TM 
2015/1142 

25 TM 
2015/1143 

25 TM 
2015/1144 

25 TM 
2015/1145 

25 TM 
2015/1146 

25 TM 
2015/1147 

25 TM 
2015/1148 

25 TM 
2015/1149 

25 TM 
2015/1353 

25 TM 

2016/0042 

25 TM 
2016/0045 

25 TM 
2016/0145 

25 TM 
2016/0212 

25 TM 
2016/0213 

25 TM 
2016/0304 

25 TM 
2016/0305 

25 TM 
2016/0429 

25 TM 
2016/0442 

25 TM 
2016/0450 

25 TM 
2016/0451 

25 TM 
2016/0461 

25 TM 
2016/0478 

25 TM 
2016/0480 

25 TM 
2016/0547 

25 TM 
2016/0553 

25 TM 
2016/0554 

25 TM 
2016/0593 

25 TM 
2016/0594 

25 TM 
2016/0604 

25 TM 
2016/0632 

25 TM 
2016/0662 

25 TM 
2016/0663 

25 TM 
2016/0664 

25 TM 
2016/0665 

25 TM 
2016/0677 

25 TM 
2016/0678 

25 TM 
2016/0755 

27 TM 
2015/0627 

27 TM 
2015/1353 
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27 TM 
2016/0749 

28 TM 
2015/1353 

28 TM 
2016/0450 

28 TM 
2016/0451 

28 TM 
2016/0478 

28 TM 
2016/0553 

28 TM 
2016/0554 

28 TM 
2016/0584 

28 TM 
2016/0604 

28 TM 
2016/0658 

28 TM 
2016/0659 

29 TM 
2012/0027 

29 TM 
2014/0152 

29 TM 
2015/0330 

29 TM 
2015/0629 

29 TM 
2015/1196 

29 TM 
2015/1353 

29 TM 
2016/0020 

29 TM 
2016/0137 

29 TM 
2016/0378 

29 TM 
2016/0430 

29 TM 
2016/0455 

29 TM 
2016/0569 

29 TM 
2016/0570 

29 TM 
2016/0786 

29 TM 
2016/0806 

29 TM 
2016/0815 

30 TM 
2009/0167 

30 TM 
2012/0027 

30 TM 

2014/0152 

30 TM 
2015/0628 

30 TM 
2015/0669 

30 TM 
2015/0670 

30 TM 
2015/0671 

30 TM 
2015/0672 

30 TM 
2015/0673 

30 TM 
2015/0674 

30 TM 
2015/0675 

30 TM 
2015/0676 

30 TM 
2015/0677 

30 TM 
2015/0678 

30 TM 
2015/0679 

30 TM 
2015/1049 

30 TM 
2015/1091 

30 TM 
2015/1092 

30 TM 
2015/1128 

30 TM 
2015/1247 

30 TM 
2015/1248 

30 TM 
2015/1249 

30 TM 
2015/1250 

30 TM 
2015/1353 

30 TM 
2016/0020 

30 TM 
2016/0137 

30 TM 
2016/0193 

30 TM 
2016/0194 

30 TM 
2016/0208 

30 TM 
2016/0225 

30 TM 
2016/0284 

30 TM 
2016/0285 

30 TM 
2016/0378 

30 TM 
2016/0410 

30 TM 
2016/0411 

30 TM 
2016/0430 

30 TM 
2016/0432 

30 TM 
2016/0460 

30 TM 
2016/0464 

30 TM 
2016/0534 

30 TM 
2016/0553 

30 TM 
2016/0554 

30 TM 
2016/0569 

30 TM 
2016/0570 

30 TM 
2016/0700 

30 TM 
2016/0701 

30 TM 
2016/0702 

30 TM 
2016/0704 

30 TM 
2016/0786 

30 TM 
2016/0806 

30 TM 
2016/0815 

31 TM 
2009/0167 

31 TM 
2015/1196 

31 TM 
2015/1353 

31 TM 
2016/0020 

31 TM 
2016/0378 

31 TM 
2016/0398 

31 TM 
2016/0423 

31 TM 
2016/0424 

31 TM 
2016/0425 

31 TM 
2016/0786 

31 TM 

2016/0806 

31 TM 
2016/0815 

32 TM 
2012/0027 

32 TM 
2015/0332 

32 TM 
2015/0669 

32 TM 
2015/0675 

32 TM 
2015/0677 

32 TM 
2015/0678 

32 TM 
2015/0679 

32 TM 
2015/1091 

32 TM 
2015/1092 

32 TM 
2015/1130 

32 TM 
2015/1131 

32 TM 
2015/1132 

32 TM 
2015/1135 

32 TM 
2015/1136 

32 TM 
2015/1137 

32 TM 
2015/1138 

32 TM 
2015/1139 

32 TM 
2015/1140 

32 TM 
2015/1141 

32 TM 
2015/1142 

32 TM 
2015/1143 

32 TM 
2015/1144 

32 TM 
2015/1145 

32 TM 
2015/1146 

32 TM 
2015/1147 

32 TM 
2015/1148 

32 TM 
2015/1149 

32 TM 
2015/1353 
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32 TM 
2016/0020 

32 TM 
2016/0163 

32 TM 
2016/0164 

32 TM 
2016/0165 

32 TM 
2016/0166 

32 TM 
2016/0167 

32 TM 
2016/0168 

32 TM 
2016/0169 

32 TM 
2016/0183 

32 TM 
2016/0226 

32 TM 
2016/0239 

32 TM 
2016/0286 

32 TM 
2016/0398 

32 TM 
2016/0423 

32 TM 
2016/0424 

32 TM 
2016/0425 

32 TM 
2016/0458 

32 TM 
2016/0471 

32 TM 
2016/0625 

32 TM 
2016/0649 

32 TM 
2016/0754 

32 TM 
2016/0780 

33 TM 
2015/0648 

33 TM 
2016/0020 

33 TM 
2016/0413 

33 TM 
2016/0414 

33 TM 
2016/0415 

33 TM 
2016/0416 

33 TM 
2016/0829 

33 TM 

2016/0830 

33 TM 
2016/0831 

33 TM 
2016/0832 

34 TM 
2015/0257 

34 TM 
2015/0258 

34 TM 
2015/1165 

34 TM 
2016/0020 

34 TM 
2016/0138 

34 TM 
2016/0406 

34 TM 
2016/0559 

34 TM 
2016/0711 

34 TM 
2016/0768 

35 TM 
2014/0781 

35 TM 
2015/0253 

35 TM 
2015/0319 

35 TM 
2015/0329 

35 TM 
2015/0330 

35 TM 
2015/0448 

35 TM 
2015/0494 

35 TM 
2015/0495 

35 TM 
2015/0496 

35 TM 
2015/0628 

35 TM 
2015/0629 

35 TM 
2015/0670 

35 TM 
2015/0671 

35 TM 
2015/0775 

35 TM 
2015/1128 

35 TM 
2015/1130 

35 TM 
2015/1131 

35 TM 
2015/1132 

35 TM 
2015/1135 

35 TM 
2015/1136 

35 TM 
2015/1137 

35 TM 
2015/1138 

35 TM 
2015/1139 

35 TM 
2015/1140 

35 TM 
2015/1141 

35 TM 
2015/1142 

35 TM 
2015/1143 

35 TM 
2015/1144 

35 TM 
2015/1145 

35 TM 
2015/1146 

35 TM 
2015/1147 

35 TM 
2015/1148 

35 TM 
2015/1149 

35 TM 
2015/1214 

35 TM 
2015/1353 

35 TM 
2016/0020 

35 TM 
2016/0048 

35 TM 
2016/0096 

35 TM 
2016/0157 

35 TM 
2016/0160 

35 TM 
2016/0162 

35 TM 
2016/0180 

35 TM 
2016/0196 

35 TM 
2016/0197 

35 TM 
2016/0208 

35 TM 
2016/0212 

35 TM 
2016/0213 

35 TM 

2016/0284 

35 TM 
2016/0285 

35 TM 
2016/0291 

35 TM 
2016/0294 

35 TM 
2016/0295 

35 TM 
2016/0296 

35 TM 
2016/0356 

35 TM 
2016/0358 

35 TM 
2016/0368 

35 TM 
2016/0369 

35 TM 
2016/0371 

35 TM 
2016/0382 

35 TM 
2016/0385 

35 TM 
2016/0399 

35 TM 
2016/0401 

35 TM 
2016/0403 

35 TM 
2016/0407 

35 TM 
2016/0408 

35 TM 
2016/0410 

35 TM 
2016/0411 

35 TM 
2016/0426 

35 TM 
2016/0427 

35 TM 
2016/0428 

35 TM 
2016/0432 

35 TM 
2016/0444 

35 TM 
2016/0446 

35 TM 
2016/0450 

35 TM 
2016/0451 

35 TM 
2016/0455 

35 TM 
2016/0466 
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35 TM 
2016/0467 

35 TM 
2016/0478 

35 TM 
2016/0484 

35 TM 
2016/0485 

35 TM 
2016/0486 

35 TM 
2016/0487 

35 TM 
2016/0488 

35 TM 
2016/0489 

35 TM 
2016/0490 

35 TM 
2016/0491 

35 TM 
2016/0492 

35 TM 
2016/0493 

35 TM 
2016/0494 

35 TM 
2016/0495 

35 TM 
2016/0496 

35 TM 
2016/0520 

35 TM 
2016/0521 

35 TM 
2016/0534 

35 TM 
2016/0551 

35 TM 
2016/0552 

35 TM 
2016/0573 

35 TM 
2016/0579 

35 TM 
2016/0584 

35 TM 
2016/0586 

35 TM 
2016/0593 

35 TM 
2016/0594 

35 TM 
2016/0604 

35 TM 
2016/0615 

35 TM 
2016/0616 

35 TM 

2016/0623 

35 TM 
2016/0641 

35 TM 
2016/0642 

35 TM 
2016/0643 

35 TM 
2016/0658 

35 TM 
2016/0659 

35 TM 
2016/0662 

35 TM 
2016/0663 

35 TM 
2016/0664 

35 TM 
2016/0665 

35 TM 
2016/0677 

35 TM 
2016/0678 

35 TM 
2016/0696 

35 TM 
2016/0697 

35 TM 
2016/0698 

35 TM 
2016/0699 

35 TM 
2016/0700 

35 TM 
2016/0701 

35 TM 
2016/0702 

35 TM 
2016/0708 

35 TM 
2016/0750 

35 TM 
2016/0751 

35 TM 
2016/0753 

35 TM 
2016/0774 

35 TM 
2016/0790 

35 TM 
2016/0791 

35 TM 
2016/0800 

35 TM 
2016/0803 

35 TM 
2016/0805 

35 TM 
2016/0808 

35 TM 
2016/0809 

35 TM 
2016/0810 

35 TM 
2016/0811 

35 TM 
2016/0812 

35 TM 
2016/0819 

35 TM 
2016/0821 

35 TM 
2016/0837 

36 TM 
2015/1214 

36 TM 
2016/0428 

36 TM 
2016/0444 

36 TM 
2016/0446 

36 TM 
2016/0450 

36 TM 
2016/0451 

36 TM 
2016/0468 

36 TM 
2016/0520 

36 TM 
2016/0521 

36 TM 
2016/0551 

36 TM 
2016/0552 

36 TM 
2016/0584 

36 TM 
2016/0623 

36 TM 
2016/0668 

36 TM 
2016/0708 

36 TM 
2016/0727 

36 TM 
2016/0821 

37 TM 
2012/1289 

37 TM 
2015/0332 

37 TM 
2015/0627 

37 TM 
2016/0162 

37 TM 
2016/0412 

37 TM 

2016/0450 

37 TM 
2016/0451 

37 TM 
2016/0584 

37 TM 
2016/0624 

37 TM 
2016/0706 

37 TM 
2016/0710 

37 TM 
2016/0727 

37 TM 
2016/0749 

38 TM 
2012/1289 

38 TM 
2014/0781 

38 TM 
2015/1128 

38 TM 
2016/0048 

38 TM 
2016/0157 

38 TM 
2016/0162 

38 TM 
2016/0196 

38 TM 
2016/0197 

38 TM 
2016/0356 

38 TM 
2016/0358 

38 TM 
2016/0368 

38 TM 
2016/0369 

38 TM 
2016/0371 

38 TM 
2016/0399 

38 TM 
2016/0450 

38 TM 
2016/0451 

38 TM 
2016/0466 

38 TM 
2016/0468 

38 TM 
2016/0484 

38 TM 
2016/0485 

38 TM 
2016/0486 

38 TM 
2016/0487 
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38 TM 
2016/0488 

38 TM 
2016/0489 

38 TM 
2016/0490 

38 TM 
2016/0491 

38 TM 
2016/0492 

38 TM 
2016/0493 

38 TM 
2016/0494 

38 TM 
2016/0495 

38 TM 
2016/0496 

38 TM 
2016/0584 

38 TM 
2016/0635 

38 TM 
2016/0636 

38 TM 
2016/0637 

38 TM 
2016/0643 

38 TM 
2016/0808 

38 TM 
2016/0809 

38 TM 
2016/0810 

38 TM 
2016/0811 

38 TM 
2016/0812 

39 TM 
2014/0152 

39 TM 
2015/1353 

39 TM 
2016/0137 

39 TM 
2016/0403 

39 TM 
2016/0420 

39 TM 
2016/0446 

39 TM 
2016/0450 

39 TM 
2016/0451 

39 TM 
2016/0463 

39 TM 
2016/0526 

39 TM 

2016/0527 

39 TM 
2016/0802 

40 TM 
2015/0253 

40 TM 
2015/1065 

40 TM 
2016/0121 

40 TM 
2016/0122 

40 TM 
2016/0405 

40 TM 
2016/0547 

40 TM 
2016/0600 

40 TM 
2016/0680 

40 TM 
2016/0749 

41 TM 
2012/0924 

41 TM 
2012/0979 

41 TM 
2015/1128 

41 TM 
2015/1130 

41 TM 
2015/1131 

41 TM 
2015/1132 

41 TM 
2015/1135 

41 TM 
2015/1136 

41 TM 
2015/1137 

41 TM 
2015/1138 

41 TM 
2015/1139 

41 TM 
2015/1140 

41 TM 
2015/1141 

41 TM 
2015/1142 

41 TM 
2015/1143 

41 TM 
2015/1144 

41 TM 
2015/1145 

41 TM 
2015/1146 

41 TM 
2015/1147 

41 TM 
2015/1148 

41 TM 
2015/1149 

41 TM 
2015/1214 

41 TM 
2015/1278 

41 TM 
2015/1353 

41 TM 
2016/0105 

41 TM 
2016/0145 

41 TM 
2016/0157 

41 TM 
2016/0162 

41 TM 
2016/0180 

41 TM 
2016/0196 

41 TM 
2016/0197 

41 TM 
2016/0291 

41 TM 
2016/0294 

41 TM 
2016/0295 

41 TM 
2016/0296 

41 TM 
2016/0356 

41 TM 
2016/0358 

41 TM 
2016/0368 

41 TM 
2016/0369 

41 TM 
2016/0371 

41 TM 
2016/0399 

41 TM 
2016/0401 

41 TM 
2016/0403 

41 TM 
2016/0442 

41 TM 
2016/0447 

41 TM 
2016/0450 

41 TM 
2016/0451 

41 TM 
2016/0463 

41 TM 

2016/0466 

41 TM 
2016/0477 

41 TM 
2016/0480 

41 TM 
2016/0550 

41 TM 
2016/0551 

41 TM 
2016/0552 

41 TM 
2016/0553 

41 TM 
2016/0554 

41 TM 
2016/0584 

41 TM 
2016/0605 

41 TM 
2016/0615 

41 TM 
2016/0616 

41 TM 
2016/0635 

41 TM 
2016/0636 

41 TM 
2016/0637 

41 TM 
2016/0640 

41 TM 
2016/0643 

41 TM 
2016/0650 

41 TM 
2016/0658 

41 TM 
2016/0659 

41 TM 
2016/0708 

41 TM 
2016/0713 

41 TM 
2016/0736 

41 TM 
2016/0737 

41 TM 
2016/0749 

41 TM 
2016/0774 

41 TM 
2016/0800 

42 TM 
2014/0781 

42 TM 
2015/0806 

42 TM 
2015/1128 
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42 TM 
2016/0048 

42 TM 
2016/0162 

42 TM 
2016/0185 

42 TM 
2016/0186 

42 TM 
2016/0187 

42 TM 
2016/0188 

42 TM 
2016/0189 

42 TM 
2016/0190 

42 TM 
2016/0368 

42 TM 
2016/0369 

42 TM 
2016/0371 

42 TM 
2016/0382 

42 TM 
2016/0417 

42 TM 
2016/0450 

42 TM 
2016/0451 

42 TM 
2016/0468 

42 TM 
2016/0484 

42 TM 
2016/0485 

42 TM 
2016/0486 

42 TM 
2016/0487 

42 TM 
2016/0488 

42 TM 
2016/0489 

42 TM 
2016/0490 

42 TM 
2016/0491 

42 TM 
2016/0492 

42 TM 
2016/0493 

42 TM 
2016/0494 

42 TM 
2016/0495 

42 TM 
2016/0496 

42 TM 
2016/0551 

42 TM 
2016/0552 

42 TM 
2016/0581 

42 TM 
2016/0584 

42 TM 
2016/0600 

42 TM 
2016/0605 

42 TM 
2016/0635 

42 TM 
2016/0636 

42 TM 
2016/0637 

42 TM 
2016/0677 

42 TM 
2016/0678 

42 TM 
2016/0680 

42 TM 
2016/0708 

42 TM 
2016/0749 

42 TM 
2016/0774 

42 TM 
2016/0782 

42 TM 
2016/0783 

42 TM 
2016/0808 

42 TM 
2016/0809 

42 TM 
2016/0810 

42 TM 
2016/0811 

42 TM 
2016/0812 

43 TM 
2015/0253 

43 TM 
2015/0332 

43 TM 
2015/0504 

43 TM 
2015/0628 

43 TM 
2015/0629 

43 TM 
2015/0670 

43 TM 
2015/0671 

43 TM 
2015/0775 

43 TM 
2015/0842 

43 TM 
2015/1091 

43 TM 
2015/1092 

43 TM 
2015/1196 

43 TM 
2015/1214 

43 TM 
2015/1353 

43 TM 
2016/0208 

43 TM 
2016/0304 

43 TM 
2016/0305 

43 TM 
2016/0401 

43 TM 
2016/0403 

43 TM 
2016/0426 

43 TM 
2016/0427 

43 TM 
2016/0430 

43 TM 
2016/0461 

43 TM 
2016/0463 

43 TM 
2016/0615 

43 TM 
2016/0616 

43 TM 
2016/0645 

43 TM 
2016/0754 

43 TM 
2016/0818 

43 TM 
2016/0838 

44 TM 
2012/0979 

44 TM 
2015/1353 

44 TM 
2016/0401 

44 TM 
2016/0409 

44 TM 
2016/0457 

44 TM 
2016/0459 

44 TM 
2016/0477 

44 TM 
2016/0584 

44 TM 
2016/0749 

44 TM 
2016/0801 

45 TM 
2012/0979 

45 TM 
2012/1289 

45 TM 
2016/0048 

45 TM 
2016/0304 

45 TM 
2016/0305 

45 TM 
2016/0368 

45 TM 
2016/0369 

45 TM 
2016/0371 

45 TM 
2016/0444 

45 TM 
2016/0450 

45 TM 
2016/0451 

45 TM 
2016/0551 

45 TM 
2016/0552 

45 TM 
2016/0584 

45 TM 
2016/0708 

45 TM 
2016/0727 

45 TM 
2016/0800 
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ 
МАРКИ 

 
(731) носител на правото на трговски марка 
(210) број на трговската марка 

 

(731) (210) 

Друштво за производство, трговија и услуги ЧОКОМИЛ увоз-извоз 
ДОО Ресен 

MK/T/ 2012/27 

ФИТОФАРМ MK/T/ 2012/256 

Универзитет на југоисточна европа MK/T/ 2012/924 

Maharishi Vedic University Limited MK/T/ 2012/979 

Друштво за обезбедување на лица и имот, трговија и услуги МДН 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ДОО Скопје 

MK/T/ 2012/1289 

Друштво за трговија и услуги ЕВРО МОДА ФЕШН ДОО СКОПЈЕ MK/T/ 2013/1151 

Друштво за производство, угостителство, трговија и услуги КОЛИД 
ФУДС ДООЕЛ увоз-извоз с. Колешино, Ново Село 

MK/T/ 2014/152 

Друштво за информатички инженеринг Неоком АД Скопје and 
Друштво за информатички инженеринг Неоком АД Скопје 

MK/T/ 2014/781 

Гранап ГНП дооел Скопје MK/T/ 2015/253 

Жарко Христоски MK/T/ 2015/257 

Жарко Христоски MK/T/ 2015/258 

Друштво за трговија на големо и мало и услуги „Тинекс-МТ„ ДОО 
експорт-импорт Скопје, 

MK/T/ 2015/319 

Друштво за трговија на големо и мало СТОКОМАК ДОО увоз-извоз 
Скопје 

MK/T/ 2015/329 

Друштво за трговија на големо и мало СТОКОМАК ДОО увоз-извоз 
Скопје 

MK/T/ 2015/330 

Друштво за угостителство, трговија и услуги  МАТО КАФЕ ДОО увоз-
извоз Скојпе 

MK/T/ 2015/332 

Друштво за производство на мебел ИНТЕР МОБЕЛ Абдулбесир и др. 
ДОО експорт-импорт Подружница ДОРМИНА бр.4 

MK/T/ 2015/448 

Друштво за друга специјализирана трговија на големо ПРОПРИНТ 
ПЛУС ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2015/494 

Друштво за друга специјализирана трговија на големо ПРОПРИНТ 
ПЛУС ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2015/495 

Друштво за друга специјализирана трговија на големо ПРОПРИНТ 
ПЛУС ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2015/496 

Друштво за угостителство, трговија и услуги НЕВР ИНАФ ДОО Скопје MK/T/ 2015/504 

ЛАВ-КОМЕРЦ ДОО MK/T/ 2015/627 

МАГРОНИ ДОО Скопје MK/T/ 2015/628 

МАГРОНИ ДОО Скопје MK/T/ 2015/629 

Diageo North America, Inc. MK/T/ 2015/648 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ 
ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2015/669 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ 
ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2015/670 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ 
ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2015/671 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ 
ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2015/672 



 

 

Т р г о в с к и  м а р к и    301 | С т р а н а  
 

31 Декември 2016 Гласник Бр. 6/2016  

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ 
ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2015/673 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ 
ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2015/674 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ 
ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2015/675 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ 
ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2015/676 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ 
ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2015/677 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ 
ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2015/678 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ 
ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2015/679 

„СТРМОШ" АД РУДНИЦИ ЗА НЕМЕТАЛИ ПРОБИШТИП MK/T/ 2015/699 

ВИТАЛИА, Никола и др. ДОО експорт-импорт MK/T/ 2015/775 

Apple Inc MK/T/ 2015/806 

Apple Inc. MK/T/ 2015/829 

Занаетчија БУРЕКЏИЛНИЦА ЗДРАВЈЕ Крсте Митко Буралиев, Скопје MK/T/ 2015/842 

МА-ЈА хелас ДООЕЛ MK/T/ 2009/167 

MONTEI CONSULTING INC MK/T/ 2015/1049 

Друштво за производство, трговија и услуги СИМПЛ ПУНКТ ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје 

MK/T/ 2015/1065 

Друштво за производство, трговија и услуги СКВИЗ МИ ДОО Скопје MK/T/ 2015/1091 

Друштво за производство, трговија и услуги СКВИЗ МИ ДОО Скопје MK/T/ 2015/1092 

ОКТА Рафинерија на нафта Акционерско друштво - Скопје MK/T/ 2015/1094 

Елемент ПР дооел Скопје MK/T/ 2015/1128 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни  
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д 

MK/T/ 2015/1130 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни  
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д 

MK/T/ 2015/1131 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни  
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д 

MK/T/ 2015/1132 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни  
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д 

MK/T/ 2015/1135 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни  
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д 

MK/T/ 2015/1136 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни  
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д 

MK/T/ 2015/1137 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни  
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д 

MK/T/ 2015/1138 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни  
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д 

MK/T/ 2015/1139 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни  
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д 

MK/T/ 2015/1140 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни  
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д 

MK/T/ 2015/1141 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни  
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д 

MK/T/ 2015/1142 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни  
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д 

MK/T/ 2015/1143 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни  MK/T/ 2015/1144 
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пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни  
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д 

MK/T/ 2015/1145 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни  
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д 

MK/T/ 2015/1146 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни  
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д 

MK/T/ 2015/1147 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни  
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д 

MK/T/ 2015/1148 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни  
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д 

MK/T/ 2015/1149 

Aktsionerno Droujestvo BULGARTABAC HOLDING MK/T/ 2015/1165 

Друштво за производство, градежништво, трговија и услуги МГ-
ПРОАКТИВ ДОО увоз-извоз Струмица 

MK/T/ 2015/1196 

МАКПРОГРЕС ДОО MK/T/ 2015/1214 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ 
ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2015/1247 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ 
ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2015/1248 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ 
ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2015/1249 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ 
ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2015/1250 

Македонско здружение за заштита при работа MK/T/ 2015/1278 

ИСЛАМСКА ВЕРСКА ЗАЕДНИЦА во Република Македонија MK/T/ 2015/1353 

Трговско друштво Интернационал фуд базар ЕКОЛЕНД ДООЕЛ MK/T/ 2016/20 

LRC Products Limited MK/T/ 2016/42 

LRC Products Limited MK/T/ 2016/45 

Јаневски Дарко MK/T/ 2016/48 

BELUPO lijekovi i kozmetika d.d MK/T/ 2016/90 

Друштво за трговија и услуги ЕРЕДА ГРОУП ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2016/96 

Друштво за услуги ПОКЕРФЕЈС ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2016/105 

Еленова Сара MK/T/ 2016/110 

Еленова Сара MK/T/ 2016/111 

Друштво за производство, трговија и услуги ИННАЦО МАК ДОО Ново 
Лагово Прилеп 

MK/T/ 2016/121 

Друштво за производство, трговија и услуги ИННАЦО МАК ДОО Ново 
Лагово Прилеп 

MK/T/ 2016/122 

Друштво за производство, трговија и услуги ИННАЦО МАК ДОО Ново 
Лагово Прилеп 

MK/T/ 2016/123 

Друштво за производство, трговија и услуги ИННАЦО МАК ДОО Ново 
Лагово Прилеп 

MK/T/ 2016/124 

БАЛКАНСКА ИСТРАЖУВАЧКА РЕПОРТЕРСКА МРЕЖА MK/T/ 2016/127 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД  Скопје MK/T/ 2016/129 

ZENTAX LIMITED, a BVI company MK/T/ 2016/130 

Daimler AG MK/T/ 2016/136 

Друштво за транспорт, шпедиција, промет и услуги УНИ-ТРАНСПОРТ 
ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2016/137 

Производно, трговско услужно, посредничко и консигнациско 
друштво  Елизабет, ФАРМА-ВЕТ увоз-извоз ДООЕЛ Битола 

MK/T/ 2016/138 

Viacom International Inc., a Delaware corporation MK/T/ 2016/142 
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Приватно Средно Училиште ЈАХЈА КЕМАЛ Скопје MK/T/ 2016/145 

Друштво за трговија на мало ДАЈМОНД АЛЕКСИС МАРКЕТИНГ ДООЕЛ 
Скопје 

MK/T/ 2016/147 

LRC Products Limited MK/T/ 2016/149 

ЛИОН ДОО  MK/T/ 2016/153 

Nasalprodukter Sverige AB MK/T/ 2016/154 

Друштво АНМ ЕНТЕРПРИСЕ ГРОУП ДООЕЛ увоз-извоз Тетово MK/T/ 2016/157 

АЛАТИ ТРЕЈД ДООЕЛ MK/T/ 2016/160 

OSEM, d.o.o. MK/T/ 2016/161 

Инфинитум ДООЕЛ увоз-извоз Скопје MK/T/ 2016/162 

Друштво за трговија градежништво инвестиции и услуги АЛАНСЕР 
2000 КОМПАНИ ДОО Скопје 

MK/T/ 2016/163 

Друштво за трговија градежништво инвестиции и услуги АЛАНСЕР 
2000 КОМПАНИ ДОО Скопје 

MK/T/ 2016/164 

Друштво за трговија градежништво инвестиции и услуги АЛАНСЕР 
2000 КОМПАНИ ДОО Скопје 

MK/T/ 2016/165 

Друштво за трговија градежништво инвестиции и услуги АЛАНСЕР 
2000 КОМПАНИ ДОО Скопје 

MK/T/ 2016/166 

Друштво за трговија градежништво инвестиции и услуги АЛАНСЕР 
2000 КОМПАНИ ДОО Скопје 

MK/T/ 2016/167 

Друштво за трговија градежништво инвестиции и услуги АЛАНСЕР 
2000 КОМПАНИ ДОО Скопје 

MK/T/ 2016/168 

Друштво за трговија градежништво инвестиции и услуги АЛАНСЕР 
2000 КОМПАНИ ДОО Скопје 

MK/T/ 2016/169 

Друштво за трговија и услуги КИППЕР МАРКЕТ ДООЕЛ MK/T/ 2016/174 

Cushman & Wakefield, Inc. MK/T/ 2016/175 

HINO JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as Hino Motors, LTD.), a 
Japanese Corporation 

MK/T/ 2016/176 

HINO JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as Hino Motors, LTD.), a 
Japanese Corporation 

MK/T/ 2016/177 

BELUPO lijakovi i kozmetika d.d MK/T/ 2016/178 

Капитал Медиа Гроуп ДОО Скопје MK/T/ 2016/180 

Друштво за трговија на градежништво инвестиции и услуги АЛНАСЕР 
2000 КОМПАНИ ДОО Скопје 

MK/T/ 2016/183 

Друштво за производство, услуги и трговија ТМ ДОО Штип MK/T/ 2016/184 

Друштво за трговија и услуги КОДВЕЛ АНЛИМИТЕД ДОО Скопје MK/T/ 2016/185 

Друштво за трговија и услуги КОДВЕЛ АНЛИМИТЕД ДОО Скопје MK/T/ 2016/186 

Друштво за трговија и услуги КОДВЕЛ АНЛИМИТЕД ДОО Скопје MK/T/ 2016/187 

Друштво за трговија и услуги КОДВЕЛ АНЛИМИТЕД ДОО Скопје MK/T/ 2016/188 

Друштво за трговија и услуги КОДВЕЛ АНЛИМИТЕД ДОО Скопје MK/T/ 2016/189 

Друштво за трговија и услуги КОДВЕЛ АНЛИМИТЕД ДОО Скопје MK/T/ 2016/190 

Ранко Јосифоски MK/T/ 2016/193 

Ранко Јосифоски MK/T/ 2016/194 

BASF Agro B.V, Arnhem (NL) MK/T/ 2016/195 

Друштво АНЕМ ЕНТЕРПРИЦЕ ГРОУП увоз-извоз Тетово MK/T/ 2016/196 

Друштво АНЕМ ЕНТЕРПРИЦЕ ГРОУП увоз-извоз Тетово MK/T/ 2016/197 

ОКЕАН - КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје MK/T/ 2016/207 

БИО-КОМЕРЦ ДООЕЛ Струмица MK/T/ 2016/208 

МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО MK/T/ 2016/209 

МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО MK/T/ 2016/210 
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„Стерлинг Интернационал“ ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2016/212 

„Стерлинг Интернационал“ ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2016/213 

МАКПРОГРЕС ДОО MK/T/ 2016/215 

МАКПРОГРЕС ДОО MK/T/ 2016/216 

Marriott Worldwide Corporation MK/T/ 2016/217 

Perry Ellis International Group Holdings Limited MK/T/ 2016/218 

Perry Ellis International Group Holdings Limited MK/T/ 2016/219 

Perry Ellis International Group Holdings Limited MK/T/ 2016/220 

Perry Ellis International Group Holdings Limited MK/T/ 2016/221 

Фотиј Величков MK/T/ 2016/224 

Стојчевски Томислав MK/T/ 2016/225 

Акционерско друштво за производство и промет на алкохолни и 
безалкохолни пијалоци ГРОЗД Струмица 

MK/T/ 2016/226 

Друштво за трговија на градежништво инвестиции и услуги АЛНАСЕР 
2000 КОМПАНИ ДОО Скопје 

MK/T/ 2016/239 

Друштво за транспорт и логистика БОМИ 10 ЛОГИСТИК ДООЕЛ увоз-
извоз Скопје 

MK/T/ 2016/240 

Друштво за производство на индустриски гасови ТГС ТЕХНИЧКИ 
ГАСОВИ АД Скопје 

MK/T/ 2016/268 

Друштво за производство на индустриски гасови ТГС ТЕХНИЧКИ 
ГАСОВИ АД Скопје 

MK/T/ 2016/269 

Стојков Душко MK/T/ 2016/284 

Стојков Душко MK/T/ 2016/285 

Друштво за производство, трговија и услуги ВЕСА-КОМПАНИ ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје 

MK/T/ 2016/286 

Дулови Лирим MK/T/ 2016/291 

Дулови Лирим MK/T/ 2016/294 

Дулови Лирим MK/T/ 2016/295 

Дулови Лирим MK/T/ 2016/296 

Novartis AG MK/T/ 2016/299 

GR. SARANTIS S.A. INDUSTRIAL AND COMMERCIAL COMPANY OF 
COSMETICS, GARMENTS, HOUSE AND PHARMACEUTICAL ARTICLES 

MK/T/ 2016/303 

Друштво за производство, трговија и услуги ЛАМАС ДОО експорт-
импорт Скопје 

MK/T/ 2016/304 

Друштво за производство, трговија и услуги ЛАМАС ДОО експорт-
импорт Скопје 

MK/T/ 2016/305 

ОКЕАН - КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје MK/T/ 2016/312 

СЕЕ ЛИНК ДОО Скопје MK/T/ 2016/321 

Друштво за производство на акумулатори ТАБ МАК ДОО Пробиштип  
and Друштво за производство на акуулатори ТАБ МАК ДОО 
Пробиштип Подружница  Визбегово Бутел-Скопје 

MK/T/ 2016/351 

Артан Скендери MK/T/ 2016/356 

Артан Скендери MK/T/ 2016/358 

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2016/361 

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2016/362 

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2016/363 

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2016/364 

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2016/366 

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2016/367 
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JOBS.BG EOOD MK/T/ 2016/368 

JOBS.BG EOOD MK/T/ 2016/369 

JOBS.BG EOOD MK/T/ 2016/371 

Приватна Високообразовна Установа Меѓународен Универзитет 
ВИЗИОН Гостивар 

MK/T/ 2016/374 

АД ЈАКА 80 Радовиш MK/T/ 2016/375 

АД ЈАКА 80 Радовиш MK/T/ 2016/376 

АД ЈАКА 80 Радовиш MK/T/ 2016/377 

ВИТАЛИА, Никола и др. ДОО експорт-импорт MK/T/ 2016/378 

Производно, трговски, услужно, посредничко и консигнациско 
друштво Елизабет, ФАРМА-ВЕТ увоз-извоз ДООЕЛ Битола 

MK/T/ 2016/380 

Производно, трговски, услужно, посредничко и консигнациско 
друштво Елизабет, ФАРМА-ВЕТ увоз-извоз ДООЕЛ Битола 

MK/T/ 2016/381 

Друштво за производство, трговија и услуги ЦЕРАДА ПЛАСТ ДООЕЛ 
Радовиш 

MK/T/ 2016/382 

Merck Sharp & Dohme Corp. MK/T/ 2016/383 

Reckitt & Colman (Overseas)  Limited MK/T/ 2016/384 

Никола Митревски MK/T/ 2016/385 

Innovia Films Limited MK/T/ 2016/386 

BELUPO lijakovi i kozmetika d.d MK/T/ 2016/387 

Deva Holding A.S. MK/T/ 2016/389 

Deva Holding A.S. MK/T/ 2016/390 

Deva Holding A.S. MK/T/ 2016/391 

Deva Holding A.S. MK/T/ 2016/392 

Deva Holding A.S. MK/T/ 2016/393 

Deva Holding A.S. MK/T/ 2016/394 

Alshawaf Group for Industry & Trade Limited Liability Co MK/T/ 2016/395 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје MK/T/ 2016/396 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни  
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д 

MK/T/ 2016/398 

Грозданов Стевче MK/T/ 2016/399 

Лидија Балтовска MK/T/ 2016/401 

Здружение за запознавање и патување ОФ РОУД Македонија Битола MK/T/ 2016/403 

ГРИНТЕХ  МК Д.О.О. MK/T/ 2016/405 

British American Tobacco (Brands) Inc. MK/T/ 2016/406 

Друштво за трговија и услуги ВОЧ ИД ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2016/407 

Друштво за трговија и услуги ВОЧ ИД ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2016/408 

Glaxo Group Limited MK/T/ 2016/409 

Друштво за трговија и услуги КИБЕРГ увоз-извоз ДООЕЛ Велес MK/T/ 2016/410 

Друштво за трговија и услуги КИБЕРГ увоз-извоз ДООЕЛ Велес MK/T/ 2016/411 

Друштво за трговија и сервисни услуги ДС-СЕРВИС ДООЕЛ увоз-
извоз Илинден 

MK/T/ 2016/412 

Винарска визба Повардарие - АД  MK/T/ 2016/413 

Винарска визба Повардарие - АД  MK/T/ 2016/414 

Винарска визба Повардарие - АД  MK/T/ 2016/415 

Винарска визба Повардарие - АД  MK/T/ 2016/416 

ТРЕНД СТАРС ГРУП MK/T/ 2016/417 

Мергими травел 2013 ДООЕЛ Струга MK/T/ 2016/420 
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TP-LINK INTERATIONAL LIMITED MK/T/ 2016/421 

TP-LINK INTERATIONAL LIMITED MK/T/ 2016/422 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни  
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д 

MK/T/ 2016/423 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни  
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д 

MK/T/ 2016/424 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни  
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д 

MK/T/ 2016/425 

Драган Арсовски MK/T/ 2016/426 

Драган Арсовски MK/T/ 2016/427 

Трговско друштво за промет на големо и мало, производство и услуги 
НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО експорт-импорт Скопје 

MK/T/ 2016/428 

UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS CORPORATION DBA UNIVERSAL 
NUTRITION 

MK/T/ 2016/429 

Драгана Војческа MK/T/ 2016/430 

Tianjin Lovol Heavy Industry Group Co., Ltd MK/T/ 2016/431 

Друштво за производство, трговија и услуги БЕКА КРЕАТИНОС 
ДООЕЛ Струмица 

MK/T/ 2016/432 

PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC MK/T/ 2016/433 

Друштво за производство и промет БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС 
ДОО Скопје 

MK/T/ 2016/434 

Друштво за производство и промет БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС 
ДОО Скопје 

MK/T/ 2016/435 

Друштво за производство и промет БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС 
ДОО Скопје 

MK/T/ 2016/436 

Друштво за производство и промет БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС 
ДОО Скопје 

MK/T/ 2016/437 

Друштво за производство и промет БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС 
ДОО Скопје 

MK/T/ 2016/438 

Друштво за производство и промет БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС 
ДОО Скопје 

MK/T/ 2016/439 

Друштво за производство и промет БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС 
ДОО Скопје 

MK/T/ 2016/440 

Друштво за производство и промет БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС 
ДОО Скопје 

MK/T/ 2016/441 

NBA Properties, Inc MK/T/ 2016/442 

Друштво за трговија и услуги ЗОНА МАРКЕТИНГ ДООЕЛ Охрид MK/T/ 2016/444 

Друштво за туризам и превоз на патници БЛАЦА ТРАВЕЛ & ТОУРС 
Енвер Зенку ДООЕЛ увоз-извоз Кичево 

MK/T/ 2016/446 

ВУЧИЌ ДРАГАН MK/T/ 2016/447 

PLIVA Hrvatska d.o.o. MK/T/ 2016/448 

EOS PRODUCTS S.A.R.L. MK/T/ 2016/449 

Le Holdings Ltd MK/T/ 2016/450 

Le Holdings Ltd MK/T/ 2016/451 

SHISEIDO COMPANY LIMITED MK/T/ 2016/452 

SHISEIDO COMPANY LIMITED MK/T/ 2016/453 

SHISEIDO COMPANY LIMITED MK/T/ 2016/454 

Друштво за производство, трговија и услуги НУРО КОМЕРЦ Нуриман 
ДООЕЛ експорт-импорт 

MK/T/ 2016/455 

EOS PRODUCTS S.A.R.L. MK/T/ 2016/456 

KvG Group Inc. MK/T/ 2016/457 
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PepsiCo, Inc.  MK/T/ 2016/458 

Glaxo Group Limited MK/T/ 2016/459 

ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ȘİRKETİ MK/T/ 2016/460 

Друштво за производство, трговија и услуги БУШИ ФАШИОН ДООЕЛ 
СКОПЈЕ 

MK/T/ 2016/461 

PPG Industries Ohio, Inc. MK/T/ 2016/462 

Крстевски Митко  MK/T/ 2016/463 

МАКПРОГРЕС ДОО MK/T/ 2016/464 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје MK/T/ 2016/465 

ТРД РАДИО КАНАЛ 77 MK/T/ 2016/466 

LOOKNA INC [a Georgia (USA) Corporation] MK/T/ 2016/467 

КЛИРИНШКА КУЌА - Клириншки Интербанкарски Системи АД Скопје MK/T/ 2016/468 

ARBERIA GROUP sh.p.k MK/T/ 2016/471 

Reckitt & Colman (Overseas)  Limited MK/T/ 2016/472 

ЈЗУ Универзитетска клиника за психијатрија MK/T/ 2016/477 

Д.Т.У. МТ ПРОМЕТ-1 ДООЕЛ MK/T/ 2016/478 

NBA Properties, Inc MK/T/ 2016/480 

Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје MK/T/ 2016/484 

Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје MK/T/ 2016/485 

Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје MK/T/ 2016/486 

Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје MK/T/ 2016/487 

Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје MK/T/ 2016/488 

Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје MK/T/ 2016/489 

Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје MK/T/ 2016/490 

Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје MK/T/ 2016/491 

Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје MK/T/ 2016/492 

Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје MK/T/ 2016/493 

Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје MK/T/ 2016/494 

Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје MK/T/ 2016/495 

Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје MK/T/ 2016/496 

Shire Pharmaceuticals Ireland Limited MK/T/ 2016/497 

Модни додатоци ОТИМО Скопје MK/T/ 2016/498 

Друштво за трговија и услуги КАФЕ БАР МИСТЕР ЏЕК ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2016/500 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје MK/T/ 2016/506 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје MK/T/ 2016/507 

Shiseido Company, Ltd. MK/T/ 2016/509 

Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ 
Скопје 

MK/T/ 2016/513 

Друштво за компјутерско програмирање КЛИКОН ТЕХНОЛОГИИ ДОО 
Кавадарци 

MK/T/ 2016/517 

East Shineray Holdings Co., Ltd. MK/T/ 2016/519 

Силк Роуд Банка АД Скопје MK/T/ 2016/520 

Силк Роуд Банка АД Скопје MK/T/ 2016/521 

The Coca-Cola Company MK/T/ 2016/522 

BOSNALIJEK d.d. MK/T/ 2016/523 

BOSNALIJEK d.d. MK/T/ 2016/524 

ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д.Прилеп MK/T/ 2016/525 
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Класик-Ека Компани  MK/T/ 2016/526 

Класик-Ека Компани  MK/T/ 2016/527 

BIOGEN MA INC. (Massachusetts corporation) MK/T/ 2016/529 

Стојчевски Томислав MK/T/ 2016/534 

SP BRAND HOLDING EEIG MK/T/ 2016/538 

BELUPO lijekovi i kozmetika d.d. MK/T/ 2016/539 

Tianjin Lovol Heavy Industry Group Co., Ltd MK/T/ 2016/540 

MLADEGS PAK d.o.o. MK/T/ 2016/541 

Marriott Worldwide Corporation MK/T/ 2016/543 

Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ 
Скопје 

MK/T/ 2016/545 

Marriott Worldwide Corporation MK/T/ 2016/546 

Друштво за производство на чевли БАРГАЛА АД Штип  MK/T/ 2016/547 

Друштво за промет и услуги СТЕМИЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје MK/T/ 2016/549 

СПАСЕВСКИ АЛЕН  and ИЧЕВ ДУШКО MK/T/ 2016/550 

ИСК Македонија Национален комитет на Интернационална стопанска 
комора 

MK/T/ 2016/551 

ИСК Македонија Национален комитет на Интернационална стопанска 
комора 

MK/T/ 2016/552 

ЃОРЕ КОСТОВСКИ and МАРИЈА КОСТОВСКА MK/T/ 2016/553 

ЃОРЕ КОСТОВСКИ and МАРИЈА КОСТОВСКА MK/T/ 2016/554 

SPORTINA, zunanja in notranja trgovina na debelo in drobno, proizvodnja, 
zastopanje, posredovanje in organizacija, Bled, d.o.o. 

MK/T/ 2016/557 

SPORTINA, zunanja in notranja trgovina na debelo in drobno, proizvodnja, 
zastopanje, posredovanje in organizacija, Bled, d.o.o. 

MK/T/ 2016/558 

Виктор Митревски MK/T/ 2016/559 

Valeant Sp.z.o.o. Sp.j. MK/T/ 2016/562 

Друштво за трговија услуги и производство на производи од 
нерѓосувачки челик М СКУАРЕ БАЛКАН ЛИМИТЕД ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2016/563 

Друштво за трговија и услуги КИППЕР МАРКЕТ ДООЕЛ MK/T/ 2016/566 

ЛИОН ДОО  MK/T/ 2016/567 

Николовски Игор MK/T/ 2016/569 

Николовски Игор MK/T/ 2016/570 

Dogadan Gida Urunleri Sanayi ve Pazarlama A.S., a company incorporated 
under the laws of Turkey with a principle place of business at  

MK/T/ 2016/572 

Друштво за трговија и услуги АБ-К ТРЕИД ДООЕЛ - СКОПЈЕ MK/T/ 2016/573 

FIL Limited MK/T/ 2016/574 

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR  
CORPORATION ) 

MK/T/ 2016/575 

BELUPO lijekovi i kozmetika d.d MK/T/ 2016/576 

Друштво за трговија и услуги АБ-К ТРЕИД ДООЕЛ - СКОПЈЕ MK/T/ 2016/579 

Друштво за информатичка технологија и компјутерски услуги 
КЛОУСЕР КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2016/581 

Exelixis, Inc. MK/T/ 2016/582 

FIL Limited MK/T/ 2016/583 

A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft MK/T/ 2016/584 

Друштво за производство, трговија и услуги ВЕТЕРИНАР ДОО 
експорт-импорт Гевгелија 

MK/T/ 2016/586 

Друштво за услуги, трговија на големо и мало МАНИС-МСА ДООЕЛ 
експорт-импорт Скопје 

MK/T/ 2016/593 
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Друштво за услуги, трговија на големо и мало МАНИС-МСА ДООЕЛ 
експорт-импорт Скопје 

MK/T/ 2016/594 

LE SHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY (BEIJING) 
CORPORATION 

MK/T/ 2016/595 

LE SHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY (BEIJING) 
CORPORATION 

MK/T/ 2016/596 

ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ȘİRKETİ MK/T/ 2016/598 

Adient Luxembourg Holding S.a.r.l. MK/T/ 2016/600 

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2016/602 

„РАНРС“ ДООЕЛ  MK/T/ 2016/604 

Здружение на граѓани за локален уметнички и културен развој „АРТ 
ЕКВИЛИБРИУМ“ Гевгелија 

MK/T/ 2016/605 

Goodyear Dunlop Tyres UK Limited  MK/T/ 2016/607 

Goodyear Dunlop Tyres UK Limited  MK/T/ 2016/608 

Goodyear Dunlop Tyres UK Limited  MK/T/ 2016/609 

Goodyear Dunlop Tyres UK Limited  MK/T/ 2016/610 

Goodyear Dunlop Tyres UK Limited  MK/T/ 2016/611 

Goodyear Dunlop Tyres UK Limited  MK/T/ 2016/612 

Goodyear Dunlop Tyres UK Limited  MK/T/ 2016/613 

Goodyear Dunlop Tyres UK Limited  MK/T/ 2016/614 

Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ 
експорт-импорт Скопје 

MK/T/ 2016/615 

Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ 
експорт-импорт Скопје 

MK/T/ 2016/616 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје MK/T/ 2016/617 

Скопски Легури ДООЕЛ увоз-извоз Скопје MK/T/ 2016/618 

Скопски Легури ДООЕЛ увоз-извоз Скопје MK/T/ 2016/619 

MITAC INTERNATIONAL CORP. (a corporation incorporated under the 
laws of Taiwan) 

MK/T/ 2016/620 

Финансиско друштво МКеш Македонија ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2016/623 

OCTOPUS RIJEKA d.o.o. MK/T/ 2016/624 

Друштво за производство, трговија и услуги увоз - извоз 
ИНОСПЕКТАР ГРУП ДООЕЛ 

MK/T/ 2016/625 

Друштво за производство, трговија и услуги БЕА е БЕО ДООЕЛ Свети 
Николе 

MK/T/ 2016/632 

Борис ВИДЕСКИ MK/T/ 2016/635 

Борис ВИДЕСКИ MK/T/ 2016/636 

Борис ВИДЕСКИ MK/T/ 2016/637 

Анета Наумоска MK/T/ 2016/640 

НИМЕКС ДОО - Скопје MK/T/ 2016/641 

НИМЕКС ДОО - Скопје MK/T/ 2016/642 

ТРД РАДИО КАНАЛ 77 MK/T/ 2016/643 

MINERVA PHARMACEUTICALS S.A. MK/T/ 2016/644 

Друштво за производство, трговија и услуги СУПЕР ПЕТКА извоз-увоз 
ДООЕЛ Велес 

MK/T/ 2016/645 

Western Digital Technologies, Inc. MK/T/ 2016/647 

Western Digital Technologies, Inc. MK/T/ 2016/648 

Љубиша Златевски MK/T/ 2016/649 

ЗДРУЖЕНИЕ НА АЛУМНИСТИ НА ПРОГРАМАТА СВТ СВТ АЛУМНИ 
Скопје 

MK/T/ 2016/650 
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Western Digital Technologies, Inc. MK/T/ 2016/652 

Alvogen Pharma Trading Europe EOOD MK/T/ 2016/657 

Соња Чаловска MK/T/ 2016/658 

Соња Чаловска MK/T/ 2016/659 

Георги Димитров MK/T/ 2016/662 

Георги Димитров MK/T/ 2016/663 

Георги Димитров MK/T/ 2016/664 

Георги Димитров MK/T/ 2016/665 

EOS Holding GmbH MK/T/ 2016/668 

ХЕРБА НАТУРА ДООЕЛ MK/T/ 2016/669 

ХЕРБА НАТУРА ДООЕЛ MK/T/ 2016/670 

ХЕРБА НАТУРА ДООЕЛ MK/T/ 2016/671 

ХЕРБА НАТУРА ДООЕЛ MK/T/ 2016/672 

ХЕРБА НАТУРА ДООЕЛ MK/T/ 2016/673 

Георги Димитров MK/T/ 2016/677 

Георги Димитров MK/T/ 2016/678 

ПРГ ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2016/680 

Takeda Pharmaceutical Company Limited MK/T/ 2016/681 

JJGC Industria e Comerio de Materiais Dentarios S.A. MK/T/ 2016/682 

BASF SE MK/T/ 2016/684 

Genzyme Corporation MK/T/ 2016/686 

BASF SE MK/T/ 2016/687 

John Masters Organics, Inc. Corporation New York MK/T/ 2016/696 

John Masters Organics, Inc. Corporation New York MK/T/ 2016/697 

UNION Sh.p.k. MK/T/ 2016/698 

UNION Sh.p.k. MK/T/ 2016/699 

UNION Sh.p.k. MK/T/ 2016/700 

UNION Sh.p.k. MK/T/ 2016/701 

UNION Sh.p.k. MK/T/ 2016/702 

UNION Sh.p.k. MK/T/ 2016/703 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ 
ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2016/704 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје MK/T/ 2016/705 

Друштво за производство, трговија и услуги СУПЕРИОР СОЛУШНС 
ДОО Скопје 

MK/T/ 2016/706 

BELUPO lijekovi i kozmetika d.d MK/T/ 2016/707 

ИСК Македонија Национален комитет на Интернационална стопанска 
комора 

MK/T/ 2016/708 

ДПТУ КУВАЈТ ПЕТРОЛ - ОИЛ MK/T/ 2016/710 

ДПТУ ВОЛТАЛЕД ДООЕЛ MK/T/ 2016/711 

Xian Typical Industries Co., Ltd. MK/T/ 2016/712 

Јусуф Хашими MK/T/ 2016/713 

Colgate - Palmolive Company, a Delaware Corporation MK/T/ 2016/715 

Hemofarm  A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2016/717 

Империал Тобако ТКС а.д. Скопје MK/T/ 2016/719 

Империал Тобако ТКС а.д. Скопје MK/T/ 2016/720 

Too Faced Cosmetics, LLC MK/T/ 2016/721 
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Илиевски Љупчо MK/T/ 2016/722 

Reckitt & Colman (Overseas) Limited MK/T/ 2016/723 

Глигориека Маргарита MK/T/ 2016/726 

Адвокат Емил Мифтари Скопје MK/T/ 2016/727 

Goya Foods, Inc. MK/T/ 2016/728 

Друштво за производство на храна, одгледување на животни и 
угостителски услуги С и З КОМПАНИ ДООЕЛ Битола 

MK/T/ 2016/732 

Fortex Nutraceuticals LTD Sofia MK/T/ 2016/733 

Fortex Nutraceuticals LTD Sofia MK/T/ 2016/734 

Здружение од областа на уметноста, културата, традицијата и 
забавата АСТЕРИОН 5 Битола 

MK/T/ 2016/735 

Јанков Николчо MK/T/ 2016/736 

Јанков Николчо MK/T/ 2016/737 

Osman Nuri Polat MK/T/ 2016/738 

Империал Тобако ТКС а.д. Скопје MK/T/ 2016/739 

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. MK/T/ 2016/741 

ELBISCO INDUSTRIAL AND COMMERCIAL FOOD SA MK/T/ 2016/742 

ELBISCO INDUSTRIAL AND COMMERCIAL FOOD SA MK/T/ 2016/743 

LRC Products Limited MK/T/ 2016/744 

BELUPO lijekovi i kozmetika d.d MK/T/ 2016/746 

BELUPO lijekovi i kozmetika d.d MK/T/ 2016/747 

ЗРИЊИ ГОРДАНА MK/T/ 2016/749 

Михајлоски Александар MK/T/ 2016/750 

Михајлоски Александар MK/T/ 2016/751 

Михајлоски Александар MK/T/ 2016/753 

КОКТЕЛ - ТРЕЈД Тетово MK/T/ 2016/754 

Christian LOUBOUTIN MK/T/ 2016/755 

Друштво за трговија и услуги КИППЕР МАРКЕТ ДООЕЛ  MK/T/ 2016/756 

Yulong Computer Telecommunication Scientific (Shenzhen) Co., Ltd. MK/T/ 2016/757 

Друштво за трговија и услуги КИППЕР МАРКЕТ ДООЕЛ  MK/T/ 2016/758 

Unilever N.V. MK/T/ 2016/759 

LRC Products Limited MK/T/ 2016/760 

LRC Products Limited MK/T/ 2016/761 

Unilever N.V. MK/T/ 2016/762 

Unilever N.V. MK/T/ 2016/763 

Друштво за трговија услуги и производство на производи од 
нерѓосувачки челик М  СКУАРЕ БАЛКАН ЛИМИТЕД ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2016/764 

LAINCO, S.A. MK/T/ 2016/765 

LAINCO, S.A. MK/T/ 2016/766 

LAINCO, S.A. MK/T/ 2016/767 

Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH MK/T/ 2016/768 

Red Bull GmbH MK/T/ 2016/769 

BASF SE MK/T/ 2016/770 

Клик Консалтинг увоз-извоз ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2016/774 

Друштво за информатички технологии ДОКСТЕАМ ДОО Скопје MK/T/ 2016/775 

Друштво за информатички технологии ДОКСТЕАМ ДОО Скопје MK/T/ 2016/776 

Друштво за информатички технологии ДОКСТЕАМ ДОО Скопје MK/T/ 2016/777 
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Друштво за информатички технологии ДОКСТЕАМ ДОО Скопје MK/T/ 2016/778 

Друштво за информатички технологии ДОКСТЕАМ ДОО Скопје MK/T/ 2016/779 

Златевски Љубиша MK/T/ 2016/780 

LRC Products Limited MK/T/ 2016/781 

Друштво за трговија и услуги ХАСЕЛТ ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2016/782 

Друштво за трговија и услуги ХАСЕЛТ ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2016/783 

LRC Products Limited MK/T/ 2016/785 

Егзотик Трејд дооел Скопје MK/T/ 2016/786 

NEOSTRATA COMPANY, INC. MK/T/ 2016/787 

Друштво за производство, трговија и услуги ПУЦКО ПЕТРОЛ увоз-
извоз ДООЕЛ 

MK/T/ 2016/790 

Друштво за производство, трговија и услуги ПУЦКО ПЕТРОЛ увоз-
извоз ДООЕЛ 

MK/T/ 2016/791 

Biofarma Ilac Sanayi Ve Ticaret A.S. MK/T/ 2016/794 

W. Neudorff GmbH KG MK/T/ 2016/795 

Друштво за услуги СКАЈ БЛУ МЕДИЈА ДОО Скопје MK/T/ 2016/800 

САВАЖ ДООЕЛ СКОПЈЕ MK/T/ 2016/801 

Друштво за производство, градешништво, трговија и услуги ИТАЛУКС 
ДОО експорт-импорт Тетово 

MK/T/ 2016/802 

Михајлоски Александар MK/T/ 2016/803 

Богоја Блажески MK/T/ 2016/805 

Kraft Foods Group Brands LLC MK/T/ 2016/806 

оне.Вип ДОО Скопје MK/T/ 2016/808 

оне.Вип ДОО Скопје MK/T/ 2016/809 

оне.Вип ДОО Скопје MK/T/ 2016/810 

оне.Вип ДОО Скопје MK/T/ 2016/811 

оне.Вип ДОО Скопје MK/T/ 2016/812 

Cipla Limited MK/T/ 2016/813 

Cipla Limited MK/T/ 2016/814 

Kraft Foods Group Brands LLC MK/T/ 2016/815 

Трговско друштво за внатрешна и надворешена трговија ЗЕГИН ДОО 
Скопје 

MK/T/ 2016/817 

Друштво за производство трговија и услуги КРУГ ФООД ДООЕЛ Велес MK/T/ 2016/818 

Клисаровска Татјана MK/T/ 2016/819 

JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d. MK/T/ 2016/820 

Силк Роуд Банка АД Скопје MK/T/ 2016/821 

BASF SE MK/T/ 2016/822 

MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA, a corporation 
organized and existing under the laws of Japan, Manufacturers and 
Merchants of 

MK/T/ 2016/826 

Amouage SAOC MK/T/ 2016/827 

Друштво за производство, трговија и услуги БАЛКАН ЦХИЛЛ ДОО 
Скопје 

MK/T/ 2016/829 

Друштво за производство, трговија и услуги БАЛКАН ЦХИЛЛ ДОО 
Скопје 

MK/T/ 2016/830 

Друштво за производство, трговија и услуги БАЛКАН ЦХИЛЛ ДОО 
Скопје 

MK/T/ 2016/831 

Друштво за производство, трговија и услуги БАЛКАН ЦХИЛЛ ДОО 
Скопје 

MK/T/ 2016/832 
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Друштво за производство, трговија и услуги ДРИМЛЕНД ЈАКОВЛЕСКИ 
ДОО Скопје 

MK/T/ 2016/833 

Unilever N.V. MK/T/ 2016/835 

Unilever N.V. MK/T/ 2016/836 

КИТ-ГО ДООЕЛ ШТИП MK/T/ 2016/837 

ХОТЕЛ ГОГОВ ДООЕЛ Пехчево MK/T/ 2016/838 

Goodyear Dunlop Tyres UK Limited  MK/T/ 2016/839 

Goodyear Dunlop Tyres UK Limited  MK/T/ 2016/840 
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РЕШЕНИЈА НА  

ТРГОВСКИ МАРКИ 
 

Во согласност со членот 147 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на 

Република Македонија”, бр.47/02, 42/03 и 09/04), Државниот завод за индустриска сопственост ги 

објавува податоците за признаените права на трговски марки. 

 

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

 

(111) Регистарски број на документот 

(151) Дата на регистрирање 

(181) Дата на важење (очекувано) 

(186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано) 

(210) Број на пријавата 

(220) Дата на поднесување 

(230) Дата на изложбено или саемско првенство 

(300) Право на првенство: дата, држава, број 

(450) Дата на објавување 

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

и список на производите и услугите 

(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод 

(551) Ознака за пријава на колективена трговска марка 

(560) Ознака за тродимензионалена трговска марка 

(580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот 

(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои 

(600) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (дата еџ-ЅУ број на 

пријавата/исправа/решение) 

(732) Носител на правото 

(740) Застапник 

(770) Име и адреса на претходниот носител 

(791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата 

 

 

 

 

 

 

________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа 
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(111)  23772  (151)  16/11/2016 

(210)  TM  2007/213 (220)  06/03/2007 

(181)  06/03/2017 

(450)  31/12/2014 

(732)  Киро Сечков; Александар 

Постоловски  and Џеват Зубер 

ул. Владимир Комаров бр. 18 Б/1, MK; 

Скопје ул. Јане Сандански бр. 11/2-29, MK 

and Скопје ул. Лисец бр. 176, MK 

(740)  БРАНКО РАДОЈЧИЌ, АДВОКАТ 

бул. Кузман Јосифовски Питу бр.30/1-7, 

Скопје, 1000 

(540)  

ЗЕНИТ 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36   осигурување, финансиски работи, 

монетарни работи, работи 

поврзани за недвижeн имот 

  

кл. 37   градежни конструкции, поправки, 

инсталациски услуги  

кл. 38   телекомуникации  

кл. 39    транспортни    услуги,    пакување    и    

складирање    стока, 

организирање патувања   

  

кл. 40   обработка на материјали  

кл. 41   образовни услуги, подготвување на 

наставата, забава, спортски 

и културни активности  

  

кл. 42   научни 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, правни 

услуги  

 

(111)  23798  (151)  13/12/2016 

(210)  TM  2008/1461 (220)  01/10/2008 

(181)  01/10/2018 

(450)  31/12/2014 

(732)  INTERMAR SIMANTO NAHMIAS 

Ferhatpasa Mah. M18 K II-B, Catalca Istambul 

ISTAMBUL - TRAKYA SERBEST BOLGESI 

(ITSB), TR 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  чевли, папучи  

 

(111)  23822  (151)  15/12/2016 

(210)  TM  2009/1087 (220)  09/11/2009 

(181)  09/11/2019 

(450)  31/12/2014 

(732)  Георгиев Антонио 

ул. „Лазар Софијанов“ бр. 14, Кратово, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

ул. Вељко Влаховиќ бр. 4/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  плава, бела, жолта и црвена 

(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, шеќер, ориз, тапиока, 

саго, замена за кафе; брашно и производи од 
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жита, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 

печење, сол, сенф; оцет, сосови (како 

мирудии); мирудии; мраз  

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнести производи кои не се 

опфатени со другите класи, животни (живи), 

свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и 

природно цвеќе, храна за животни, пивски 

слад  

кл. 33  црвено вино  

 

(111)  23790  (151)  13/12/2016 

(210)  TM  2010/266 (220)  09/03/2010 

(181)  09/03/2020 

(450)  31/12/2014 

(732)  Друштво за издавачка дејност, 

графички дизајн, трговија, компјутерски и 

интелектуални услуги ВОРТЕКС ЕД ДОО 

увоз извоз Скопје 

Поштенски фах 398, 1000 Скопје, MK 

(740)  ТРЧКОВА СЛАВИЦА, адвокат 

Ул. Св. Кирил и Методиј бр.16, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, црна, бела, сива и сребрена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 37  градежни конструкции, инсталациски 

услуги  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 39  транспорт, пакување, складирање 

стока  

 

(111)  23768  (151)  16/11/2016 

(210)  TM  2011/725 (220)  22/06/2011 

(181)  22/06/2021 

(450)  31/12/2014 

(732)  А. М. ДООЕЛ 

ул.Лазо Трпоски 21, Охрид , MK 

 

(591)  зелена, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало со: храна, овошје, зеленчук, пијалоци 

од овошје и овошни сокови, алкохолни 

пијалоци, чоколадни производи, млечни 

производи, шеќер, ориз, производи од жита, 

леб, брашно, месо, риба и кафе  

 

(111)  23767  (151)  16/11/2016 

(210)  TM  2011/726 (220)  22/06/2011 

(181)  22/06/2021 

(450)  31/12/2014 

(732)  ТАМАРО 

ул.Лазо Трпоски 21, Охрид, MK 

 

(591)  бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало со: прехрана, овошје, зеленчук, 

пијалоци од овошје и овошни сокови, 

алкохолни пијалоци, чоколадни производи, 

млечни производи, шеќер, ориз, производи 

од жита, леб, брашно, месо, риба и кафе  

 

(111)  23750  (151)  02/11/2016 

(210)  TM  2011/867 (220)  10/08/2011 

(181)  10/08/2021 

(450)  31/12/2014 

(732)  ДПТУ СУПЕР-АГЕ дооел 

Качанички пат б.б., с.Визбегово, Скопје, 

MK 
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(540)  

 

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

кафена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч, месни 

преработки, конзервирано и смрзнато  

 

(111)  23778  (151)  13/12/2016 

(210)  TM  2011/916 (220)  26/08/2011 

(181)  26/08/2021 

(450)  31/12/2014 

(732)  Стејџ Продукција дооел Скопје 

Кеј Димитар Влахов бр. 15, Скопје, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалаци; привремено сместување  

 

(111)  23797  (151)  13/12/2016 

(210)  TM  2011/1018 (220)  28/09/2011 

(181)  28/09/2021 

(450)  31/12/2014 

(732)  ВИТАЛИА Никола и др. ДОО експорт-

импорт 

ул.516 бб,  1000 Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК 

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, зелена и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  витамински препарати, диететски 

супстанции што се користат во медицината, 

диететски напивки за медицинска употреба; 

храна за бебиња  

кл. 29  конзервирано, смрзнато, сушено и 

варено овошје и зеленчук, желе, џемови, 

компоти, млеко и млечни производи, масла и 

масти за јадење  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, 

саго, замена за кафе, брашно и производи од 

жита, леб, сладолед, производи од тесто и 

слатки, мед, меласа, квасец, сол, оцет, 

сосови (како мирудии), мирудии  

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнести производи кои не се 

опфатени со другите класи, семиња, пивски 

слад  

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и 

овошни сокови, сирупи  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи 

- рекламирање, ширење на рекпамен 

материјал (трактати, проспекти печатени 

материјали, примероци), јавно мислење 

(испитување на јавното мислење), 

компјутеризирана работа со датотеки, on-line 
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рекламирање по пат на компјутерска мрежа, 

објавување рекламни текстови; односи со 

јавност; истражувања, маркетиншки студии, 

телевизиско рекламирање, услуги при 

продажба на големо и мало со витамински 

препарати, диететски супстанции што се 

користат во медицината, диететски напивки 

за медицинска употреба; храна за бебиња; 

конзервирано, смрзнато, сушено и варено 

овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, 

млеко и млечни производи, масла и масти за 

јадење, кафе, чај, какао, шеќер, ориз, 

тапиока, саго, замена за кафе, брашно и 

производи од жита, леб, сладолед, 

производи од тесто и слатки, мед, меласа, 

квасец, сол, оцет, сосови (како мирудии), 

мирудии, земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнести производи кои не се 

опфатени со другите класи, семиња, пивски 

слад, пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и 

овошни сокови, сирупи и услуги при увоз и 

извоз со витамински препарати, диететски 

супстанции што се користат во медицината, 

диететски напивки за медицинска употреба; 

храна за бебиња; конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук, желе, 

џемови, компоти, млеко и млечни производи, 

масла и масти за јадење, кафе, чај, какао, 

шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, 

брашно и производи од жита, леб, сладолед, 

производи од тесто и слатки, мед, меласа, 

квасец, сол, оцет, сосови (како мирудии), 

мирудии, земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнести производи кои не се 

опфатени со другите класи, семиња, пивски 

слад, пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и 

овошни сокови, сирупи  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока  

 

(111)  23775  (151)  21/11/2016 

(210)  TM  2011/1036 (220)  03/10/2011 

(181)  03/10/2021 

(450)  31/12/2014 

(732)  Акционерскo друштво фабрика за 

чоколади, вафли и бонбони ЕВРОПА - 

Скопје 

ул.808 бр.8, Скопје, MK 

(740)  МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат 

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

 

J A D R A N 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чоколадо  

кл. 35  услуги при продажба на вафли, 

наполитанки, производи од какaо и слатки  

кл. 39  пакување и дистрибуција  

 

(111)  23795  (151)  13/12/2016 

(210)  TM  2011/1104 (220)  18/10/2011 

(181)  18/10/2021 

(450)  31/12/2014 

(732)  Ердин Браими 

ул.“160“ бр.31, Тетово, MK 

(740)  АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 

1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  сина, зелена, сива и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 34  цигари, тутун, производи за пушачи, 

кибрит  

 

(111)  23777  (151)  21/11/2016 

(210)  TM  2012/517 (220)  18/05/2012 

(181)  18/05/2022 

(450)  31/12/2014 

(732)  Друштво за производство, трговија 

и услуги ДРОГА КОЛИНСКА ДООЕЛ увоз-

извоз Скопје 

ул.Шар Планина бб, 1000 Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, замена за кафе  

 

(111)  23749  (151)  03/11/2016 

(210)  TM  2012/791 (220)  25/07/2012 

(181)  25/07/2022 

(450)  31/12/2014 

(732)  ДПППУ НИК НОВА ПРИНТ ДООЕЛ 

увоз-извоз Скопје 

ул.Атинска бр.12, 1000 Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА 

АДВОКАТИ 

ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 43/3, 1000 

Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена со црна рамка на бела основа 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производи од нив, 

кои не се опфатени со другите класи; 

печатени работи; книговезнички материјал; 

фотографии; канцелариски прибор (освен 

мебелот); материјали за пакување, кои не се 

опфатени со другите класи; печатарски 

букви; клишиња  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи; 

маркетинг; истражувања на пазарот  

кл. 40  обработка на материјали  

 

(111)  23752  (151)  03/11/2016 

(210)  TM  2012/817 (220)  01/08/2012 

(181)  01/08/2022 

(450)  31/12/2014 

(732)  БАЛФИН МК ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје 

ул.Даме Груев бр.28/1-1 кат 1, 1000 Скопје, 

MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

СЕ ШТО САКАМ ALL I WANT 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

кои не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, книговезнички материјал, 

фотографии, канцелариски материјал, 

лепила за канцелариска и куќна употреба; 

материјали кои ги користат уметниците, 

сликарски четки, машини за пишување и 

канцелариски прибор (освен мебелот); 

материјали за обука и настава (освен 

апарати); пластични материјали за пакување 

кои не се опфатени во другите класи; 

печатарски букви, клишиња  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  
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кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани за 

недвижен имот  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности  

 

(111)  23751  (151)  03/11/2016 

(210)  TM  2012/914 (220)  31/08/2012 

(181)  31/08/2022 

(450)  31/12/2014 

(732)  ТЕЛЕГРАФ ДООЕЛ Скопје 

ул. Васил Ѓоргов бр. 16,, 1000, Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

TELEGRAF MKD 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

кои не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, книговезнички материјал, 

фотографии, канцелариски материјал, 

лепила за канцелариска и куќна употреба; 

материјали кои ги користат уметниците, 

сликарски четки, машини за пишување и 

канцелариски прибор (освен мебелот); 

материјали за обука и настава (освен 

апарати); пластични материјали за пакување 

кои не се опфатени во другите класи; 

печатарски букви, клишиња  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности  

 

(111)  23762  (151)  07/11/2016 

(210)  TM  2012/1039 (220)  03/10/2012 

(181)  03/10/2022 

(450)  31/12/2014 

(732)  Athleta (ITM) Inc. 

2 Folsom Street, San Francisko, California 

94105, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

ATHLETA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обуки и капи  

 

(111)  23791  (151)  02/12/2016 

(210)  TM  2012/1105 (220)  22/10/2012 

(181)  22/10/2022 

(450)  31/12/2014 

(732)  Виолета Дангова 

Бул АСНОМ 68/1-2, 1000 Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво ИНТЕР ПАРТЕС 

Скопје 

бул. Крсте Мисирков бр. 11, ДТЦ Мавровка 

Лам. Ц спрат 2 канц. 4,, 1000, Скопје 

(540)  

 

ИНТЕР ПАРТЕС 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 45  правни услуги  

 

(111)  23792  (151)  02/12/2016 

(210)  TM  2012/1106 (220)  22/10/2012 

(181)  22/10/2022 

(450)  31/12/2014 

(732)  АДВОКАТСКО ДРУШТВО ИНТЕР 

ПАРТЕС СКОПЈЕ 

Бул. Крсте Мисирков бр. 11 ДТЦ Мавровка 

Лам. Ц спрат 2 канц. 4, 1000 Скопје, MK 

(540)  
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(591)  сите бои 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 45  правни услуги  

 

(111)  23793  (151)  02/12/2016 

(210)  TM  2012/1108 (220)  22/10/2012 

(181)  22/10/2022 

(450)  31/12/2014 

(732)  АДВОКАТСКО ДРУШТВО ИНТЕР 

ПАРТЕС СКОПЈЕ 

Бул. Крсте Мисирков бр. 11 ДТЦ Мавровка 

Лам. Ц спрат 2 канц. 4, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  сите бои 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 45  правни услуги  

 

(111)  23773  (151)  25/11/2016 

(210)  TM  2012/1260 (220)  28/11/2012 

(181)  28/11/2022 

(450)  31/12/2014 

(732)  Друштво за производство и услуги 

М КОУТУРЕ ДООЕЛ Скопје 

бул. Свети Климент Охридски бр. 23-1/1, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црна, кафена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

 

 

(111)  23823  (151)  15/12/2016 

(210)  TM  2012/1317 (220)  11/12/2012 

(181)  11/12/2022 

(450)  31/12/2014 

(732)  Друштво за производство и промет 

БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје 

ул.Скупи бр.15 П. Фах.536, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  сино-зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  кл. 5  фармацевтски и ветеринарски 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстанции што 

се користат во медицината, храна за бебиња, 

фластери, материјали за завои, материјали 

за пломбирање заби и забарски смоли, 

средства за дезинфекција, препарати за 

уништување штетници, фунгициди, 

хербициди, сите горе наведени производи, 

освен вакцини и препарати за инјектирање. 

 

  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, таниока, 

саго, замена за кафе, брашно и производи од 

жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, 

прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови 

(како мирудии), мирудии, мраз  

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнести производи кои не се 

опфатени со другите класи, животни (живи), 

свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и 
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природно цвеќе, храна за животни, пивски 

слад  

 

(111)  23824  (151)  15/12/2016 

(210)  TM  2012/1318 (220)  11/12/2012 

(181)  11/12/2022 

(450)  31/12/2014 

(732)  Друштво за производство и промет 

БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје 

ул.Скупи бр.15 П. Фах.536, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  сино, зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарски 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстанции што 

се користат во медицината, храна за бебиња, 

фластери, материјали за завои, материјали 

за пломбирање заби и забарски смоли, 

средства за дезинфекција, препарати за 

уништување штетници, фунгициди, 

хербициди, сите горе наведени производи, 

освен вакцини и препарати за инјектирање.  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, таниока, 

саго, замена за кафе, брашно и производи од 

жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, 

прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови 

(како мирудии), мирудии, мраз  

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнести производи кои не се 

опфатени со другите класи, животни (живи), 

свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и 

природно цвеќе, храна за животни, пивски 

слад  

 

(111)  23769  (151)  16/11/2016 

(210)  TM  2013/343 (220)  25/04/2013 

(181)  25/04/2023 

(450)  31/12/2014 

(732)  ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, 

ТРГОВИЈА И УСЛУГИ Б.Б.Ф КОМПАНИ ЛТД 

ДООЕЛ УВОЗ ИЗВОЗ СКОПЈЕ 

бул.Македонска косовска бригада 28/6а, 

1000 Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 

(591)  бела, кафеава, жолта, темно кафеава 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

 

 

(111)  23766  (151)  16/11/2016 

(210)  TM  2013/372 (220)  29/04/2013 

(181)  29/04/2023 

(450)  31/12/2014 

(732)  Друштво за менаџмент, услуги у 

консалтинг ТОТАЛ БРЕНДС ДООЕЛ Скоје 

ул.Козара бр.33, Скопје, MK 

(740)  МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат 

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижен имот  
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кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање патувања  

 

(111)  23819  (151)  05/12/2016 

(210)  TM  2013/735 (220)  01/08/2013 

(181)  01/08/2023 

(450)  31/12/2014 

(732)  ТД за враб. на инвалидни лица, 

производство на специјална опрема, 

услуги и трговија ЕКСПЕРТС ДОО, Скопје 

ул.Митрополит Т.Гологанов бр.149, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  -златна и сребрена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  машини и машински алати; мотори и 

погонски машини (освен за копнени возила); 

машински елементи за спојување и пренос 

(освен за копнени возила); земјоделски 

направи (кои не се рачни); инкубатори за 

јајца  

кл. 9  научни, наутички, геодетски, 

фотографски, кинематографски и 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; 

автоматски машини и механизми за 

апаратите што се активираат со жетони; 

регистарски каси, машини за сметање, 

опрема за обработка на податоци и 

компјутери, апарати за гаснење пожар  

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

создавање пареа, готвење, ладење, сушење, 

вентилација, снабдување со вода и 

санитарни намени  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

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)  23816  (151)  05/12/2016 

(210)  TM  2013/744 (220)  06/08/2013 

(181)  06/08/2023 

(450)  31/12/2014 

(732)  Шандонг Линглонг Тајр Цо., Лтд.  

77 Џинлохг роуд, Жаојуан, CN 

(740)  СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ 

Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000 

Скопје 

(540)  

 

LEAO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  возила; апарати за движење по земја, 

воздух или вода  

 

(111)  23799  (151)  13/12/2016 

(210)  TM  2013/973 (220)  16/10/2013 

(181)  16/10/2023 

(450)  31/12/2014 

(732)  Трговско друштво за угостителство 

и трговија ИЛАРИОН Људмил Видичевски 

ДООЕЛ Охрид 

ул.Коста Абраш б.б., Охрид, MK 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат 

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  
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(591)  бела и сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, 

саго, замена за кафе; брашно и производи од 

жита, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 

печење, сол, сенф; оцет, сосови (како 

мирудии); мирудии; мраз  

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и 

овошни сокови, сирупи и други препарати за 

производство на пијалоци  

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци; привремено сместување  

 

(111)  23800  (151)  13/12/2016 

(210)  TM  2013/974 (220)  16/10/2013 

(181)  16/10/2023 

(450)  31/12/2014 

(732)  Трговско друштво за угостителство 

и трговија ИЛАРИОН Људмил Видичевски 

ДООЕЛ Охрид 

ул.Коста Абраш б.б., Охрид, MK 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат 

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  сина и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, 

саго, замена за кафе; брашно и производи од 

жита, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 

печење, сол, сенф; оцет, сосови (како 

мирудии); мирудии; мраз  

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и 

овошни сокови, сирупи и други препарати за 

производство на пијалоци  

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци; привремено сместување  

 

(111)  23761  (151)  08/11/2016 

(210)  TM  2013/1200 (220)  23/12/2013 

(181)  23/12/2023 

(450)  31/12/2014 

(300)  86/007264  11/07/2013  US 

(732)  Biogen Idec MA  Inc. 

14 Cambridge Center, Cambridge, 

Massachusetts 02142, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

ZINBRYTA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за третманот 

на невролошки пореметувања  

 

(111)  23754  (151)  03/11/2016 

(210)  TM  2014/168 (220)  20/02/2014 

(181)  20/02/2024 

(450)  31/12/2014 

(732)  Monster Energy Company 

1 Monster Way Corona, CA 92879, US 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  
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MONSTER 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  хранливи додатоци  

кл. 32  пијалоци  

 

(111)  23753  (151)  03/11/2016 

(210)  TM  2014/169 (220)  20/02/2014 

(181)  20/02/2024 

(450)  31/12/2014 

(732)  Monster Energy Company 

1 Monster Way Corona, CA 92879, US 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  хранливи додатоци  

кл. 32  пијалоци  

 

(111)  23756  (151)  03/11/2016 

(210)  TM  2014/177 (220)  21/02/2014 

(181)  21/02/2024 

(450)  31/12/2014 

(732)  Bacardi & Company Limited 

Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz, LI 

(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)  

 

ST. GERMAIN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво); 

ликери  

 

(111)  23818  (151)  05/12/2016 

(210)  TM  2014/239 (220)  04/03/2014 

(181)  04/03/2024 

(450)  31/12/2014 

(732)  ХЕРАФАРМ дооел 

нас.Раклиш, Радовиш, MK 

(540)  

 

(591)  црвена и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чај  

 

(111)  23815  (151)  05/12/2016 

(210)  TM  2014/435 (220)  16/04/2014 

(181)  16/04/2024 

(450)  31/12/2014 

(732)  B.Braun Melsungen AG 

Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen, DE 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

ПРОПОФОЛ-ЛИПУРО 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; диететски супстанции што се 

користат во медицината; санитарни 

препарати за медицински цели; фластери; 

материјали зазавои; анестетици, 

фармацевтски препарати што содржат 
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пропофол; фармацевтски препараи имено 

емулзии за инектирање или инфузии   

 

(111)  23821  (151)  05/12/2016 

(210)  TM  2014/436 (220)  16/04/2014 

(181)  16/04/2024 

(450)  31/12/2014 

(732)  B.Braun Melsungen AG 

Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen, DE 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

МЕТРОНИДАЗОЛ И.В.БРАУН 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; диететски супстанции што се 

користат во медивината; санитарни 

препарати за медицински цели; фластери, 

материјали за завои; антибиотици; 

фармацевтски препарати што содржат 

Метронидазол; фармацевтски препарати за 

интравенозна инфузија  

 

(111)  23813  (151)  05/12/2016 

(210)  TM  2014/463 (220)  25/04/2014 

(181)  25/04/2024 

(450)  31/12/2014 

(732)  B.Braun Melsungen AG 

Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen, DE 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

ХАРТМАН БРАУН 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели, диететски препарати што 

се користат во медицината; фластери; 

материјали за преврска; фармацевтски 

препарати за интравенска инфузија; 

раствори за инфузија; раствори за инфузија 

кои содржат електролити; раствори за 

инфузија кои содржат лактати  

 

(111)  23814  (151)  05/12/2016 

(210)  TM  2014/464 (220)  25/04/2014 

(181)  25/04/2024 

(450)  31/12/2014 

(732)  B.Braun Melsungen AG 

Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen, DE 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

НАТРИУМ ХЛОРИД 0,9% 

БРАУН 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски препарати што 

се користат во медицината; фластери; 

материјали за преврска; фармацевтски 

подготовки за интравенска инфузија; 

раствори за инфузија; раствори за инфузија 

кои содржат натриум хлорид  

 

(111)  23806  (151)  05/12/2016 

(210)  TM  2014/465 (220)  25/04/2014 

(181)  25/04/2024 

(450)  31/12/2014 

(732)  B.Braun Melsungen AG 

Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen, DE 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

ГЛУКОЗА 5 БРАУН 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски препарати што 

се користат во медицината; фластери; 

материјали за завои; фармацевтски 

препарати за интравенска инфузија; 

раствори за инфузија; раствори за инфузија 

кои содржат глукоза  

 

(111)  23808  (151)  05/12/2016 

(210)  TM  2014/466 (220)  25/04/2014 

(181)  25/04/2024 

(450)  31/12/2014 

(732)  B.Braun Melsungen AG 

Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen, DE 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

РИНГЕР БРАУН 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни препати; 

санитарни препарати за медицински цели; 

диететски препарати што се користат во 

медицината; фластери; материјали за 

преврска; фармацетски подготовки за 

интравенска инфузија; раствори за 

испирање; раствори за плакнење; стерилни 

раствори за испирање; рингер раствори  

 

(111)  23812  (151)  13/12/2016 

(210)  TM  2014/761 (220)  08/07/2014 

(181)  08/07/2024 

(450)  31/12/2014 

(732)  ЛИОН ДОО  

ул. "Ленинова" бр. 1, 2200 Св. Николе, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  црна, бела, сина, црвена, жолта, 

зелена, портокалова, светло и темно кафена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  штрудли полнети со мармалад од 

јаболко, праска и вишна обложени со 

чоколадо  

 

(111)  23811  (151)  13/12/2016 

(210)  TM  2014/763 (220)  08/07/2014 

(181)  08/07/2024 

(450)  31/12/2014 

(732)  ЛИОН ДОО  

ул. "Ленинова" бр. 1, 2200 Св. Николе, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, сина и темно виолетова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, 

саго, замена за кафе; брашно и производи од 

жита, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 

печење, сол, сенф; оцет, сосови (како 

мирудии); мирудии; мраз  

 

(111)  23809  (151)  13/12/2016 

(210)  TM  2014/764 (220)  08/07/2014 

(181)  08/07/2024 

(450)  31/12/2014 

(732)  ЛИОН ДОО  
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ул. "Ленинова" бр. 1, 2200 Св. Николе, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  црна, бела, светло и темно сина, 

црвена, светло и темно кафена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кекс со парчиња од чоколадо  

 

(111)  23771  (151)  16/11/2016 

(210)  TM  2014/766 (220)  09/07/2014 

(181)  09/07/2024 

(450)  31/12/2014 

(732)  Друштво за трговија ЈУСУФ ТРЕЈД 

ДОО увоз-извоз Скопје 

Афузпашина бр.25, 1000 Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  темно сина, зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 35  рекламирање; водење на рботењето; 

управување со работата; увоз-извоз и 

продажба на големо и мало на: облека, 

обувки и капи  

 

(111)  23789  (151)  21/11/2016 

(210)  TM  2014/767 (220)  10/07/2014 

(181)  10/07/2024 

(450)  31/12/2014 

(732)  Сојуз на стопански комори на 

Македонија 

ул.Прашка бр.23, 1000 Скопје, MK 

(740)  Сојуз на стопански комори на 

Македонија Стопанска Интересна Заедница - 

Скопје 

ул.Прашка бр.23, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги, подготвување на 

настава, забава, спортски и културни 

активности  

кл. 42  научни 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, правни 

услуги  

кл. 45  лични и општествени услуги што ги 

даваат трети лица за задоволување на 

потребите на поединците, безбедносни 

услови за заштита на имот и лица  

 

(111)  23787  (151)  21/11/2016 

(210)  TM  2014/768 (220)  10/07/2014 

(181)  10/07/2024 

(450)  31/12/2014 

(732)  Сојуз на стопански комори на 

Македонија 

ул.Прашка бр.23, 1000 Скопје, MK 
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(740)  Сојуз на стопански комори на 

Македонија Стопанска Интересна Заедница - 

Скопје 

ул.Прашка бр.23, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги, подготвување на 

настава, забава, спортски и културни 

активности  

кл. 42  научни 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, правни 

услуги  

кл. 45  лични и општествени услуги што ги 

даваат трети лица за задоволување на 

потребите на поединците, безбедносни 

услови за заштита на имот и лица  

 

(111)  23785  (151)  21/11/2016 

(210)  TM  2014/769 (220)  10/07/2014 

(181)  10/07/2024 

(450)  31/12/2014 

(732)  Сојуз на стопански комори на 

Македонија 

ул.Прашка бр.23, 1000 Скопје, MK 

(740)  Сојуз на стопански комори на 

Македонија Стопанска Интересна Заедница - 

Скопје 

ул.Прашка бр.23, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги, подготвување на 

настава, забава, спортски и културни 

активности  

кл. 42  научни 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, правни 

услуги  

кл. 45  лични и општествени услуги што ги 

даваат трети лица за задоволување на 

потребите на поединците, безбедносни 

услови за заштита на имот и лица  

 

(111)  23786  (151)  21/11/2016 

(210)  TM  2014/770 (220)  10/07/2014 

(181)  10/07/2024 

(450)  31/12/2014 

(732)  Сојуз на стопански комори на 

Македонија Стопанска Интересна 

Заедница - Скопје 

ул.Прашка бр.23, 1000 Скопје, MK 

(740)  Сојуз на стопански комори на 

Македонија 

ул.Прашка бр.23, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 41  образовни услуги, подготвување на 

настава, забава, спортски и културни 

активности  

кл. 42  научни 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, правни 

услуги  

кл. 45  лични и општествени услуги што ги 

даваат трети лица за задоволување на 

потребите на поединците, безбедносни 

услови за заштита на имот и лица  

 

(111)  23760  (151)  08/11/2016 

(210)  TM  2014/771 (220)  10/07/2014 

(181)  10/07/2024 

(450)  31/12/2014 

(300)   

(732)  UNI-CHARM CORPORATION 

(Japanese corporation) 

182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, 

Ehime-ken, JP 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

SOFY 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции што се користат во медицината и 

ветерината, храна за бебиња, диететски 

суплементи за луѓето и животните; 

фластери, материјали за завои, материјали 

за пломбирање заби и забарски смоли, 

средства за дезинфекција, препарати за 

уништување штетници, фунгициди, 

хербициди; вклучително фармацевтски, 

ветеринарни и санитарни препарати; 

хигиенски влошки, дневни влошки 

(хигиенски); менструални тампони; хигиенски 

куси панталони; хигиенски куси панталони 

направени од текстил и што не се за една 

употреба; влажни марамици за жени за 

чистење на гениталната област; пелени; 

бебешки пелени-гаќички; пелени за една 

употреба или пелени од хартија или 

целулоза за бебиња; пелени или пелени од 

хартија или целулоза во вид на гаќички за 

бебиња; пелени за бебиња; гаќички за 

одвикнување од пелени; пелени за 

интонтиненција; пелени за инконтиненција 

или пелени од хартија или целулоза во вид 

на гаќичи; влошки за инконтиненција; дневни 

влошки за инконтиненција; куси панталони за 

инконтиненција; влошки за нега на градите; 

боксерки за инконтинеција; завои за 

преврски; лепливи фластери; абсорбирачки 

памук; гази за преврски; намастена хартија 

за медициски цели; фармацевтски вафери, 

млеко во прав (млечен шеќер), млеко во прав 

(за бебиња); преврски за очи за медицински 

цели; завои за уши; влажни марамици 

импрегнирани со фармацевтски лосиони  

 

(111)  23759  (151)  08/11/2016 

(210)  TM  2014/773 (220)  10/07/2014 

(181)  10/07/2024 

(450)  31/12/2014 

(732)  UNI-CHARM CORPORATION 

(Japanese corporation) 

182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, 

Ehime-ken, JP 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции што се користат во медицината и 

ветерината, храна за бебиња, диететски 

суплементи за луѓето и животните; 

фластери, материјали за завои, материјали 

за пломбирање заби и забарски смоли, 

средства за дезинфекција, препарати за 

уништување штетници, фунгициди, 

хербициди; вклучително фармацевтски, 

ветеринарни и санитарни препарати; 

хигиенски влошки, дневни влошки 

(хигиенски); менструални тампони; хигиенски 

куси панталони; хигиенски куси панталони 

направени од текстил и што не се за една 

употреба; влажни марамици за жени за 

чистење на гениталната област; пелени; 

бебешки пелени-гаќички; пелени за една 

употреба или пелени од хартија или 

целулоза за бебиња; пелени или пелени од 

хартија или целулоза во вид на гаќички за 

бебиња; пелени за бебиња; гаќички за 

одвикнување од пелени; пелени за 

интонтиненција; пелени за инконтиненција 

или пелени од хартија или целулоза во вид 

на гаќичи; влошки за инконтиненција; дневни 

влошки за инконтиненција; куси панталони за 

инконтиненција; влошки за нега на градите; 

боксерки за инконтинеција; завои за 

преврски; лепливи фластери; абсорбирачки 

памук; гази за преврски; намастена хартија 

за медициски цели; фармацевтски вафери, 

млеко во прав (млечен шеќер), млеко во прав 

(за бебиња); преврски за очи за медицински 

цели; завои за уши; влажни марамици 

импрегнирани со фармацевтски лосиони  

 

(111)  23779  (151)  18/11/2016 

(210)  TM  2014/774 (220)  10/07/2014 

(181)  10/07/2024 

(450)  31/12/2014 

(732)  Тhe Procter & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 

Ohio 45202, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  производи за женска хигиена, како што 

се мини влошки, хигиенски влошки и 

тампони, санитарни куси панталони, 

интерлабијални влошки за женска хигиена, 

панталони за женска хигиена; пелени и 

влошки за инконтиненција, мини влошки за 

инконтиненција и панталони за 

инконтиненција  

 

(111)  23782  (151)  18/11/2016 

(210)  TM  2014/778 (220)  14/07/2014 

(181)  14/07/2024 

(450)  31/12/2014 

(732)  Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  темна и светла сина, бела, зелена, 

розева, црвена 
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  пена за миење на рачиња и лице  

 

(111)  23780  (151)  21/11/2016 

(210)  TM  2014/779 (220)  14/07/2014 

(181)  14/07/2024 

(450)  31/12/2014 

(732)  Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  темна и светла сина, бела, зелена, 

розева, жолта, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  гел за кожа со разладувачки ефект  

 

(111)  23781  (151)  21/11/2016 

(210)  TM  2014/780 (220)  14/07/2014 

(181)  14/07/2024 

(450)  31/12/2014 

(732)  Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  темно и светло сина, бела, зелена, 

розева, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  пена за миење рачиња и лице  

 

(111)  23810  (151)  13/12/2016 

(210)  TM  2014/782 (220)  16/07/2014 

(181)  16/07/2024 

(450)  31/12/2014 

(732)  Друштво за проектирање, 

инженерингм промет и услуги СТОКУЌА 

ДООЕЛ Скопје 

ул.Лондонска бр.1, лок.1, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  сина и црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

 

(111)  23788  (151)  21/11/2016 

(210)  TM  2014/783 (220)  16/07/2014 

(181)  16/07/2024 

(450)  31/12/2014 

(300)  UK00003043777  24/02/2014  GB 

(732)  Jean Patou Worldwide Limited 
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Amertrans Park, Bushey Mill Lane, Watford, 

WD24 7 JG Herts, GB 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

COLONY 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  парфеми, тоалетни води  

 

(111)  23783  (151)  21/11/2016 

(210)  TM  2014/787 (220)  16/07/2014 

(181)  16/07/2024 

(450)  31/12/2014 

(732)  Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  23784  (151)  21/11/2016 

(210)  TM  2014/788 (220)  16/07/2014 

(181)  16/07/2024 

(450)  31/12/2014 

(732)  Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  23770  (151)  16/11/2016 

(210)  TM  2014/791 (220)  17/07/2014 

(181)  17/07/2024 

(450)  31/12/2014 

(732)  CTBAT International Co. Limited 

29th Floor, Oxford House, Taikoo Place, 979 

King's Road, Island East, HK 

(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 и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 34  цигари; тутун, тутунски производи; 

запалки; кибрити; артикли за пушачи  

 

(111)  23764  (151)  16/11/2016 

(210)  TM  2014/794 (220)  18/07/2014 

(181)  18/07/2024 

(450)  31/12/2014 

(732)  ЖИТО ЛУКС АД Скопје 

ул. Васил Ѓоргов бр. 11, 1000 Скопје, MK 

(740)  Леонид Трпеноски, адвокат 

ул.“Максим Горки“ бр. 18 локал 8, 1000 

Скопје 

(540)  

 

(591)  кафена, светло кафена, бела и црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  леб  

 

(111)  23765  (151)  16/11/2016 

(210)  TM  2014/795 (220)  18/07/2014 

(181)  18/07/2024 

(450)  31/12/2014 

 (732)  ЖИТО ЛУКС АД Скопје 

ул. Васил Ѓоргов бр. 11, 1000 Скопје, MK 

(740)  Леонид Трпеноски, адвокат 

ул.“Максим Горки“ бр. 18 локал 8, 1000 

Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, светла црвена, кафена, жолта, 

окер, бела и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  леб  

 

(111)  23796  (151)  05/12/2016 

(210)  TM  2014/1198 (220)  11/11/2014 

(181)  11/11/2024 

(450)  31/12/2014 

(732)  Сецијал Продукт дооел, Скопје 

ул.Лепенец бр.32, MK 

(540)  

 

(591)  кафена, крем, црвена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

 

 

(111)  23807  (151)  13/12/2016 

(210)  TM  2015/87 (220)  28/01/2015 

(181)  28/01/2025 

(450)  31/12/2014 

(732)  Asia Pacific Resources International 

Holdings Ltd. 

Dallas Building, 7 Victoria Street, Hamilton 

HM 11, BM 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 16  хартија, картон и канцелариски 

материјал, вкпучувајќи печатарска хартија, 

хартија за пишување и цртање, хартија за 

отчукување (на машина за пишување), 

хартија за нацрт (план / скица), табла со бела 

хартија, хартија за разгледница (поштенска / 

дописна картичка), тенка хартија за пакување 

(свилена хартија), свилена хартија за 

копирање, хартија за употреба за факс, 

хартија за писма, блок листови, посебни 

листови од хартија (кои може да се вадат или 

ставаат во папки), тетратка, блок за цртање 

(книга за скици), книга за вежбање, блок за 

пишување, химизирана (некарбонска) хартија 

за копирање; бележник (нотес) со леплива 

позадина, датотека (досие, документ), 

налепници, коверти, главна книга (книга на 

сметка), хартија со вертикални и/или 

хоризонтални линии (милиметарска хартија), 

џебна хартија (за во џеб, со димензии за во 

џеб), мемо хартија (хартија за меморандум), 

хартија и материјали што се за завитукување 

и пакување ; книжни (хартиени) марамици / 

шамичиња, хартија за копирање  

 

(111)  23805  (151)  13/12/2016 

(210)  TM  2015/103 (220)  30/01/2015 

(181)  30/01/2025 

(450)  31/12/2014 

(732)  Hemofarm  A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija 

Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

(591)  бела, црна, црвена, жолта, 

портокалова, зелена, сина, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски прoизводи и диететски 

супстанции прилагодени за медицинска 

употреба  

 

(111)  23804  (151)  13/12/2016 

(210)  TM  2015/104 (220)  30/01/2015 

(181)  30/01/2025 

(450)  31/12/2014 

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska 

industrija 

Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

(591)  бела, црна, сите нијанси на црвена, 

жолта, сите нијанси на портокалова, зелена, 

сина, сива, светло кафеава, виолетова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 5  фармацевтски прoизводи и диететски 

супстанции прилагодени за медицинска 

употреба  

 

(111)  23803  (151)  13/12/2016 

(210)  TM  2015/105 (220)  30/01/2015 

(181)  30/01/2025 

(450)  31/12/2014 

(732)  Hemofarm  A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija 

Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

(591)  бела, црна, црвена, жолта, 

портокалова, зелена, сина, сите нијанси на 

кафеава, виолетова 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски прoизводи и диететски 

супстанции прилагодени за медицинска 

употреба  

 

(111)  23802  (151)  13/12/2016 

(210)  TM  2015/106 (220)  30/01/2015 

(181)  30/01/2025 

(450)  31/12/2014 

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska 

industrija 

Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

(591)  бела, црна, црвена, жолта, 

портокалова, зелена, сина, кафеава 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски  прoизводи и диететски 

супстанции прилагодени за медицинска 

употреба   

 

(111)  23801  (151)  13/12/2016 

(210)  TM  2015/107 (220)  30/01/2015 

(181)  30/01/2025 

(450)  31/12/2014 

(732)  Hemofarm  A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija 

Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

(591)  бела, црна, сите нијанси на црвена, 

жолта, сите нијанси на портокалова, зелена, 

сина, сива, кафеава, виолетова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 5  фармацевтски  прoизводи и диететски 

супстанции прилагодени за медицинска 

употреба   

 

(111)  23794  (151)  13/12/2016 

(210)  TM  2015/243 (220)  27/02/2015 

(181)  27/02/2025 

(450)  31/12/2014 

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska 

industrija Vrsac 

Beogradski put bb,  26300 Vrsac, YU 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

CAFFEBOL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарски 

прoизводи,хигиенски производи за 

медицинска употреба диететски супстанции 

прилагодениза медицинска употреба, храна 

за бебиња, фластери, материјали за 

преврзување, материјали за пломбирање 

заби и забарски смоли, средства за  

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди    

 

(111)  23755  (151)  03/11/2016 

(210)  TM  2015/277 (220)  09/03/2015 

(181)  09/03/2025 

(450)  31/12/2014 

(732)  HP Hewlett Packard Group LLC 

11445 Compaq Center Drive West, Houston, 

Texas 77070, 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)  

 

HPE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  марка на куќата за компјутерски 

хардвер, компјутерски сервери, мрежни 

сервери,компјутерски софтвер и компјутерски 

периферни уреди; компјутерски мрежен 

хардвер, компјутерски системи за 

складирање на податоци составени од 

централни процесни единици за 

процесирање и складирање на информации, 

податоци, звук или слики; и делови за нив; 

уреди за дигитален видео стриминг; cloud 

компјутерски софтвер што може да се 

даунлодира за употреба во претпријатие, 

раководење со база на податоци, и 

електронско складирање на податоци; 

компјутерски софтвер за енкрипција и 

заштита на дигитални фајлови; компјутерски 

софтвер за примена и интеграција на база на 

податоци; алатки за развивање на 

компјутерски софтвер; компјутерски софвер и 

фирмвер (firmware) за програми на 

оперативен сиситем; компјутерски софтвер 

за креирање на бази на податоци од 

информации и податоци што може да се 

пребаруваат; алатки за развивање на 

софтвер за креирање на мобилни интернет 

апликации и интерфејси за клиент; 

компјутерски софтвер за електронска 

трговија (e-commerce) што ќе им овозможи на 

корисниците да извршуваат електронски 

деловни трансакции преку глобална 

компјутерска мрежа; компјутерски софтвер за 

автоматизирање на складиштењето на 

податоци (data warehousing)  

кл. 16  брошури за технолошкиот развој во 

областа на компјутерите и информатичката 

технологија; печатени референтни водичи во 

областа на компјутерите и информатичката 

технологија;технички билтени во областа на 

компјутерите и информатичката технологија; 

технички податоци (data sheets) во областа 

на компјутерите и информатичката 
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технологија;печатени материјали, имено, 

каталози на производи во областа на 

компјутерите и информатичката технологија; 

водичи за работа на производи и услуги за 

други за компјутери и компјутерски 

периферни уреди  

кл. 35  деловни консултантски услуги во 

областа на информатичката технологија; 

консултантски услуги за деловен менаџмент; 

услуги на стратегиско планирање за областа 

на информатичка технологија; услуги на 

онлајн малопродажни продавници и услуги 

на нарачки што вклучуваат компјутери, 

компјутерски софтвер, компјутерски 

периферни уреди; деловни услуги, имено, 

помагање на други во преговори и развивање 

на деловни партнерства и деловни сојузи; 

услуги на маркетинг и промотивни програми 

во областа на информатичката и 

компјутерската технологија; услуги на 

раководење со бази на податоци; услуги во 

деловниот процес што се обезбедуваат 

однадвор во областа на информатичката 

технологија; услуги на раководење на 

односите со клиентите; услуги на 

електронска трговија, имено, обезбедување 

информации за производи и услуги преку 

телекомуникациски мрежи за рекламирање и 

продажба; услуги на таксономија, имено, 

класификација и организација на податоци за 

раководење со записи/евиденција; 

обезбедување вебсајт со онлајн место за 

продажба за продавачи и купувачи на 

компјутерски стоки и услуги  

кл. 36  набавка на услуги за финансирање и 

финансирање на лизинг; процесирање, 

раководење и администрирање на планови 

за здравствени и социјални бенефиции на 

вработените; обезбедување услуги на 

процесирање на трансакции од кредитни 

картички за други; обезбедување услуги за 

процесирање на осигурителни побарувања 

за други; финансиска анализа и 

консултантски услуги за организирање и 

администрација на банкарско и финансиско 

работење  

кл. 37  инсталација, одржување и поправка 

на компјутерски хардвер и опрема за 

телекомуникации  

кл. 38  Ттлекомуникациски услуги, имено, 

пренос на глас, податоци,графика, слики, 

аудио и видео преку телекомуникациски 

мрежи,безжични комуникациски мрежи, и 

Интернет; телекомуникациски консултации во 

смисла на техничко консултирање во 

областа на пренос и комуникација на аудио, 

текстуални и визуелни податоци; 

обезбедување онлајн chat rooms, огласни 

табли и форуми за пренос на пораки меѓу 

корисниците во областа на информатичката 

технологија и општиот интерес; стриминг на 

видео материјал на Интернет; voip услуги 

(протокол глас преку Интернет); услуги на 

пребарување на фајлови, имено, 

електронски пренос на податоци преку 

глобални компјутерски мрежи  

кл. 39  електронско складирање на дигитална 

содржина, имено, слики, текст, видео и аудио 

податоци  

кл. 41  услуги на образование и обука, имено, 

оджување часови, работилници, семинари и 

конференции во областа на компјутерите, 

електронската трговија и информатичката 

технологија; онлајн весници, имено, блогови 

со информации во областа на компјутерите, 

електронската трговија и информатичката 

технологија  

кл. 42  компјутерски услуги, имено, анализа 

на компјутерски системи, планирање на 

компјутерски системи, интеграција на 

компјутерски системи и компјутерски дизајн; 

консултантски услуги за Интернет, имено, 

обезбедување помош на други за изработка 

на Интернет портали; консултантски услуги 

за безбедност на компјутер во областа на 

информатичка технологија; услуги на 
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хостирање компјутерска инфраструктура, 

имено, инфраструктура-како-услуга (iaas) 

обезбедување компјутерски хардвер, 

компјутерски софтвер, компјутерски 

периферни уреди за други со претплата или 

плаќање според употреба (pay-per-use); 

софтвер-како-услуга; дизајнирање, 

инсталирање, одржување и поправка на 

компјутерски софтвер; интеграција на 

компјутерски системи и мрежи; услуги за 

изработка на база на податоци; услуги за 

компјутерско програмирање; обезбедување 

услуги на хостирање на вебсајт, изготвување 

на вебсајт за други и онлајн веб страници 

правени по нарачка кои содржат информации 

дефинирани за корисниците, вклучувајќи 

онлајн веб линкови до други веб сајтови; 

консултантски услуги за други при избор, 

спроведување и употреба на компјутерски 

софтвер што се користи за мониторинг и 

раководење со трансакции и активности во 

средина критична за мисијата; услуги на 

техничка поддршка, имено, услужен 

пулт/пулт за помош и услуги за решавање на 

проблеми за ит инфраструктура, 

компјутерски хардвер, компјутерски софтвер 

и компјутерски периферни уреди; услуги на 

податочно рударење (data mining); услуги за 

раководење со информации, имено, 

дејствување како провајдер на услуги за 

апликација во областа на раководење со 

знаење за хостирање на компјутерски 

софтвер за апликација за прибирање, 

уредување, организирање, модифицирање, 

букмаркирање, пренос, складирање и 

споделување на податоци и информации; 

дизајн на компјутери по нарачка за други; 

услуги на резервна копија на податоци (data 

backup) и враќање на податоци (data 

restoration); услуги за миграција на податоци; 

услуги за енкрипција на податоци; 

компјутерски услуги, имено, администрирање 

на компјутерски систем за други; 

изнајмување и лизинг на компјутерски 

хардвер и компјутерски периферни уреди; 

компјутерски услуги, имено, услуги на cloud 

компјутерска обработка во смисла на asp 

провајдер преку дистрибуирана мрежа на 

компјутери и сервери што хостираат 

софтверски апликации за продуктивност и 

административни софтверски апликации на 

други; cloud компјутерска обработка со 

софтвер за употреба при раководење со 

база на податоци; компјутерски услуги, 

имено, интегрирање на приватни и јавни 

средини на cloud обработка; компјутерски 

услуги, имено, услуги на cloud провајдер за 

хостирање; консултантски услуги во областа 

на cloud обработка; услуги на технички 

консултации во областите на архитектура на 

центар на податоци, јавни и приватни 

решенија за cloud компјутерска обработка, и 

евалуација и спроведување на интернет 

технологија и услуги; ажурирање и 

одржување на компјутерски софтвер базиран 

на cloud преку онлајн ажурирања, 

унапредувања и дополнувања; консултации 

за компјутерски софтвер; дизајн на 

компјутерски хардвер и софтвер; 

компјутерски услуги, имено, далечинско и 

son-site раководење на системи за 

информатичка технологија (ИТ) и софтверски 

апликации за други; развивање на софтвер 

за деловна технологија и консултантски 

услуги; услуги на компјутерско програмирање 

за други во областа на раководење со 

софтверска конфигурација; развивање на 

компјутерски софтвер во областа на мобилни 

апликации; консултантски услуги во областа 

на софтверот како услуга; инсталирање и 

одржување на компјутерски софтвер; 

хостирање на софтвер, вебсајтови и други 

компјутерски аппликации на други на 

виртуелен приватен сервер  

 

(111)  23747  (151)  08/11/2016 
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(210)  TM  2015/373 (220)  31/03/2015 

(181)  31/03/2025 

(450)  31/12/2014 

(732)  Николовска Ивана 

ул. Милан Марковиќ бр. 38 б, нас. Козле, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црна, портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи  

кл. 37  градежни конструкции, поправки, 

инсталациски услуги  

кл. 41  образовни услуги, забава, спортски и 

културни активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се однесуваат 

на истите, услуги за индустриски анализи и 

истражувања, проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

 

(111)  23748  (151)  20/10/2016 

(210)  TM  2015/379 (220)  01/04/2015 

(181)  01/04/2025 

(450)  31/12/2014 

(732)  А.Д. " ЕВРОПА" - Скопје 

ул. 808 бр.8, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  кафеава, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  слатки и крем банани  

 

(111)  23817  (151)  05/12/2016 

(210)  TM  2015/510 (220)  06/05/2015 

(181)  06/05/2025 

(450)  31/12/2014 

(732)  Д.Т.У. „ЛАГУНА-КОМ“ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ 

ул.Никола Парапунов 3А 35/12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  лак за нокти  

 

(111)  23763  (151)  16/11/2016 

(210)  TM  2015/715 (220)  09/07/2015 

(181)  09/07/2025 

(450)  31/12/2014 

(732)  Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД  Скопје 

бул. “Александар Македонски“ бр. 12, 

1000, Скопје, MK 

(540)  

 

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

зелена, портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  тоалетна вода за деца  

 

(111)  23774  (151)  18/11/2016 

(210)  TM  2015/728 (220)  13/07/2015 

(181)  13/07/2025 

(450)  31/12/2014 
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(732)  Друштво за трговија и услуги ИНТЕР 

МОЛ ЦЕНТЕР ДООЕЛ Скопје 

ул. Антон Попов бр. 27, 1000, Скопје, MK 

(740)  МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА 

ДОО 

бул.”Кочо Рацин” 14, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена, портокалова и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски 

работи  

 

(111)  23758  (151)  16/11/2016 

(210)  TM  2015/738 (220)  15/07/2015 

(181)  15/07/2025 

(450)  31/12/2014 

(732)  Dr. Cordula May  

Taufkirchner Strasse 59 85662 Hohenbrunn, 

DE 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

Regulatpro 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  козметички произоди, освен препарати 

за нега на косата; средства за белење и 

други материи за перење; препарати за 

чистење, полирање, триење и нагризување; 

сапуни; парфимерија, етерични масла; 

препарати за нега на забите  

кл. 5  додатоци во исхраната направени од 

преработено овошје, јаткасто овошје и 

зеленчук со пробиотски компоненти  

кл. 32  безалкохолни пијалаци врз база на 

пробиотски компоненти од преработено 

овошје, јаткасто овошје и/или зеленчук, 

протеини, јааглени хидрати, витамини, 

минерали, елементи во трагови и/или 

фиброзна храна; подготовки за припремање 

на безалкохолни пијалаци  

 

(111)  23745  (151)  02/11/2016 

(210)  TM  2015/740 (220)  20/07/2015 

(181)  20/07/2025 

(450)  31/12/2014 

(732)  ХАРТЕКС КОМПАНИ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Козјак бр. 7/3-18, Скопје, MK 

(740)  Борко Бајалски, адвокат 

бул. Кочо Рацин 14/6-8, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена, нијанса на жолта, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

што не се опфатени со другите класи; 

тоалетна хартија; хартија (тоалетна хартија) 

и сите видови на тоалетна хартија, хартија за 

раце и лице, салфети и слично; салфети од 

хартија за маса; памфлети; крпи од хартија; 

крпи од хартија за маса; крпи за лице од 

хартија; бебешки пелени и шамичиња од 

хартија и целулоза за еднократна употреба; 

држачи за хартија; хартија за амбалажа  

 

(111)  23757  (151)  16/11/2016 

(210)  TM  2015/744 (220)  06/08/2015 
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(181)  06/08/2025 

(450)  31/12/2014 

(732)  Центури ДООЕЛ 

Бул. Гоце Делчев 121 , 2400, Струмица, MK 

(540)  

 

(591)  портокалова, сина, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

работи поврзани со недвижен имот  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање патување  

кл. 40  обработка на материјали  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со 

нив; индустриски анализи и истражувачки 

услуги; изработка и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер  

 

(111)  23742  (151)  02/11/2016 

(210)  TM  2015/752 (220)  27/07/2015 

(181)  27/07/2025 

(450)  31/12/2014 

(732)  Alpargatas S.A. 

Av. Doutor Cardoso de Melo, 1336, Vila 

Olimpia, 04548-004 Sao Paulo, BR 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

HAVAIANAS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  кутии за мобилни телефони, рамки за 

очила; врвки за очила; синџирчиња за очила; 

кутии за очила; стакла за очила; очила 

против заслепување; очила за сонце; 

заштитни очила за спорт; леќи (оптички); 

очила  

 

(111)  23743  (151)  02/11/2016 

(210)  TM  2015/753 (220)  27/07/2015 

(181)  27/07/2025 

(450)  31/12/2014 

(732)  Alpargatas S.A. 

Av. Doutor Cardoso de Melo, 1336, Vila 

Olimpia, 04548-004 Sao Paulo, BR 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  кутии за мобилни телефони, рамки за 

очила; врвки за очила; синџирчиња за очила; 

кутии за очила; стакла за очила; очила 

против заслепување; очила за сонце; 

заштитни очила за спорт; леќи (оптички); 

очила  

 

(111)  23744  (151)  02/11/2016 

(210)  TM  2015/754 (220)  27/07/2015 

(181)  27/07/2025 

(450)  31/12/2014 

(732)  Alpargatas S.A. 

Av. Doutor Cardoso de Melo, 1336, Vila 

Olimpia, 04548-004 Sao Paulo, BR 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  кутии за мобилни телефони, рамки за 

очила; врвки за очила; синџирчиња за очила; 

кутии за очила; стакла за очила; очила 

против заслепување; очила за сонце; 

заштитни очила за спорт; леќи (оптички); 

очила  

 

(111)  23746  (151)  02/11/2016 

(210)  TM  2015/760 (220)  28/07/2015 

(181)  28/07/2025 

(450)  31/12/2014 

(732)  Друштво за производство, трговија 

и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН 

ДООЕЛ Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, MK 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ 

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  темно сина, светло сина, жолта, 

кафена, црвена, црна, бела, и зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко и млечни производи  

кл. 30  производи од какао, пијалoци што се 

на основа на какао, пијалoци од какао со 

млеко; пијалoци што се на основа на 

чоколадо, чоколадни пијалаци со млеко  
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ПРЕГЛЕДИ 
 

ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА 
КЛАСИФИКАЦИЈАНА ТРГОВСКИ МАРКИ 

(510) код по меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска) 
(111) регистарски броj 

(510) (111) 

3 23758 

3 23763 

3 23780 

3 23781 

3 23782 

3 23788 

3 23795 

3 23817 

5 23753 

5 23754 

5 23758 

5 23759 

5 23760 

5 23761 

5 23779 

5 23783 

5 23784 

5 23794 

5 23797 

5 23801 

5 23802 

5 23803 

5 23804 

5 23805 

5 23806 

5 23808 

5 23813 

5 23814 

5 23815 

5 23821 

5 23823 

5 23824 

7 23819 

9 23742 

9 23743 

9 23744 

9 23755 

9 23819 

11 23819 

12 23816 

16 23745 

16 23749 

16 23751 

16 23752 

16 23755 

16 23807 

25 23762 

25 23771 

25 23773 

25 23795 

25 23798 

29 23746 

29 23750 

29 23764 

29 23765 

29 23797 

29 23822 

30 23746 

30 23748 

30 23764 

30 23765 

30 23775 

30 23777 

30 23796 

30 23797 

30 23799 

30 23800 

30 23809 

30 23811 

30 23812 

30 23818 

30 23822 

30 23823 

30 23824 

31 23797 

31 23822 

31 23823 

31 23824 

32 23753 

32 23754 

32 23758 

32 23764 

32 23765 

32 23769 

32 23797 

32 23799 

32 23800 

33 23756 

33 23799 

33 23800 

33 23822 

34 23770 

34 23795 

35 23747 

35 23749 

35 23751 

35 23752 

35 23755 

35 23757 

35 23766 

35 23767 

35 23768 

35 23771 

35 23774 

35 23775 

35 23797 

35 23819 

36 23752 

36 23755 

36 23757 

36 23766 

36 23772 

37 23747 

37 23755 

37 23772 

37 23790 

37 23810 

37 23819 

38 23755 

38 23757 

38 23772 

38 23790 

39 23755 

39 23757 

39 23766 

39 23772 

39 23775 

39 23790 

39 23797 

40 23749 

40 23757 

40 23772 

41 23747 

41 23751 

41 23752 

41 23755 

41 23757 

41 23772 

41 23785 

41 23786 

41 23787 

41 23789 

42 23747 

42 23755 

42 23757 

42 23772 

42 23785 

42 23786 

42 23787 

42 23789 

42 23819 

43 23767 

43 23768 

43 23778 

43 23796 

43 23799 

43 23800 

45 23785 

45 23786 
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45 23787 

45 23789 

45 23791 

45 23792 

45 23793 

 

 

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ 
МАРКИ 

 
(732) носител на правото на трговската марка 
(111) регистарски број 
(210) број на пријавата 
 

(732) (210) (111) 

Alpargatas S.A. MK/T/ 2015/752 23742 

Alpargatas S.A. MK/T/ 2015/753 23743 

Alpargatas S.A. MK/T/ 2015/754 23744 

Asia Pacific Resources International Holdings Ltd. MK/T/ 2015/87 23807 

Athleta (ITM) Inc. MK/T/ 2012/1039 23762 

B.Braun Melsungen AG MK/T/ 2014/435 23815 

B.Braun Melsungen AG MK/T/ 2014/436 23821 

B.Braun Melsungen AG MK/T/ 2014/463 23813 

B.Braun Melsungen AG MK/T/ 2014/464 23814 

B.Braun Melsungen AG MK/T/ 2014/465 23806 

B.Braun Melsungen AG MK/T/ 2014/466 23808 

Bacardi & Company Limited MK/T/ 2014/177 23756 

Biogen Idec MA  Inc. MK/T/ 2013/1200 23761 

CTBAT International Co. Limited MK/T/ 2014/791 23770 

Dr. Cordula May  MK/T/ 2015/738 23758 

Hemofarm  A.D. farmaceutsko-hemijska industrija MK/T/ 2015/103 23805 

Hemofarm  A.D. farmaceutsko-hemijska industrija MK/T/ 2015/105 23803 

Hemofarm  A.D. farmaceutsko-hemijska industrija MK/T/ 2015/107 23801 

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija MK/T/ 2015/104 23804 

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija MK/T/ 2015/106 23802 

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2015/243 23794 

HP Hewlett Packard Group LLC MK/T/ 2015/277 23755 

INTERMAR SIMANTO NAHMIAS MK/T/ 2008/1461 23798 

Jean Patou Worldwide Limited MK/T/ 2014/783 23788 

Merck Sharp & Dohme Corp. MK/T/ 2014/787 23783 

Merck Sharp & Dohme Corp. MK/T/ 2014/788 23784 

Monster Energy Company MK/T/ 2014/168 23754 

Monster Energy Company MK/T/ 2014/169 23753 

UNI-CHARM CORPORATION (Japanese corporation) MK/T/ 2014/771 23760 

UNI-CHARM CORPORATION (Japanese corporation) MK/T/ 2014/773 23759 

А. М. ДООЕЛ MK/T/ 2011/725 23768 

А.Д. " ЕВРОПА" - Скопје MK/T/ 2015/379 23748 

АДВОКАТСКО ДРУШТВО ИНТЕР ПАРТЕС СКОПЈЕ MK/T/ 2012/1106 23792 

АДВОКАТСКО ДРУШТВО ИНТЕР ПАРТЕС СКОПЈЕ MK/T/ 2012/1108 23793 
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Акционерскo друштво фабрика за чоколади, вафли и 
бонбони ЕВРОПА - Скопје 

MK/T/ 2011/1036 23775 

БАЛФИН МК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје MK/T/ 2012/817 23752 

Виолета Дангова MK/T/ 2012/1105 23791 

ВИТАЛИА Никола и др. ДОО експорт-импорт MK/T/ 2011/1018 23797 

Георгиев Антонио MK/T/ 2009/1087 23822 

Д.Т.У. „ЛАГУНА-КОМ“ ДООЕЛ СКОПЈЕ MK/T/ 2015/510 23817 

ДПППУ НИК НОВА ПРИНТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје MK/T/ 2012/791 23749 

ДПТУ СУПЕР-АГЕ дооел MK/T/ 2011/867 23750 

Друштво за издавачка дејност, графички дизајн, 
трговија, компјутерски и интелектуални услуги 
ВОРТЕКС ЕД ДОО увоз извоз Скопје 

MK/T/ 2010/266 23790 

Друштво за менаџмент, услуги у консалтинг ТОТАЛ 
БРЕНДС ДООЕЛ Скоје 

MK/T/ 2013/372 23766 

Друштво за проектирање, инженерингм промет и услуги 
СТОКУЌА ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2014/782 23810 

Друштво за производство и промет БИОНИКА 
ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје 

MK/T/ 2012/1317 23823 

Друштво за производство и промет БИОНИКА 
ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје 

MK/T/ 2012/1318 23824 

Друштво за производство и услуги М КОУТУРЕ ДООЕЛ 
Скопје 

MK/T/ 2012/1260 23773 

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ 
Б.Б.Ф КОМПАНИ ЛТД ДООЕЛ УВОЗ ИЗВОЗ СКОПЈЕ 

MK/T/ 2013/343 23769 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ 
ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2015/760 23746 

Друштво за производство, трговија и услуги ДРОГА 
КОЛИНСКА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

MK/T/ 2012/517 23777 

Друштво за трговија и услуги ИНТЕР МОЛ ЦЕНТЕР 
ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2015/728 23774 

Друштво за трговија ЈУСУФ ТРЕЈД ДОО увоз-извоз 
Скопје 

MK/T/ 2014/766 23771 

Ердин Браими MK/T/ 2011/1104 23795 

ЖИТО ЛУКС АД Скопје MK/T/ 2014/794 23764 

ЖИТО ЛУКС АД Скопје MK/T/ 2014/795 23765 

Киро Сечков; Александар Постоловски  and Џеват Зубер MK/T/ 2007/213 23772 

ЛИОН ДОО  MK/T/ 2014/761 23812 

ЛИОН ДОО  MK/T/ 2014/763 23811 

ЛИОН ДОО  MK/T/ 2014/764 23809 

Николовска Ивана MK/T/ 2015/373 23747 

Сецијал Продукт дооел, Скопје MK/T/ 2014/1198 23796 

Сојуз на стопански комори на Македонија MK/T/ 2014/767 23789 

Сојуз на стопански комори на Македонија MK/T/ 2014/768 23787 

Сојуз на стопански комори на Македонија MK/T/ 2014/769 23785 

Сојуз на стопански комори на Македонија Стопанска 
Интересна Заедница - Скопје 

MK/T/ 2014/770 23786 

Стејџ Продукција дооел Скопје MK/T/ 2011/916 23778 

Тhe Procter & Gamble Company MK/T/ 2014/774 23779 

ТАМАРО MK/T/ 2011/726 23767 

ТД за враб. на инвалидни лица, производство на MK/T/ 2013/735 23819 
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специјална опрема, услуги и трговија ЕКСПЕРТС ДОО, 
Скопје 

ТЕЛЕГРАФ ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2012/914 23751 

Трговско друштво за угостителство и трговија 
ИЛАРИОН Људмил Видичевски ДООЕЛ Охрид 

MK/T/ 2013/973 23799 

Трговско друштво за угостителство и трговија 
ИЛАРИОН Људмил Видичевски ДООЕЛ Охрид 

MK/T/ 2013/974 23800 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија 
АЛКАЛОИД АД  Скопје 

MK/T/ 2015/715 23763 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија 
АЛКАЛОИД АД - Скопје 

MK/T/ 2014/778 23782 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија 
АЛКАЛОИД АД - Скопје 

MK/T/ 2014/779 23780 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија 
АЛКАЛОИД АД - Скопје 

MK/T/ 2014/780 23781 

ХАРТЕКС КОМПАНИ ДООЕЛ СКОПЈЕ MK/T/ 2015/740 23745 

ХЕРАФАРМ дооел MK/T/ 2014/239 23818 

Центури ДООЕЛ MK/T/ 2015/744 23757 

Шандонг Линглонг Тајр Цо., Лтд.  MK/T/ 2013/744 23816 

 

 

ПРЕНОС 
(111) 2732 

(732) KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. 

1, rue des Glacis L-1628 Luxembourg, LU 

 

(111) 23822 

(732) Георгиев Антонио 

ул. „Лазар Софијанов“ бр. 14, Кратово, 

MK 

 

 

 

ПРЕНОС - ПРЕТХОДЕН НОСИТЕЛ 
(111) 19491 

(732) Chongqing Soko Industry Group stock Co., Ltd. 

No. 61-1, Jinqiao Road, Shapingba District, Chongqing, CN 

 

 

ПРОМЕНИ 
 

(111) 656 

(732) Gap (ITM) Inc., a California 

corporation 

2 Folsom Street, San Francisco, California 

94105, US 

 

(111) 3976 

(732) All Star C.V. 

One Bowerman Drive, Beaverton, 97005, 

Oregon, US 

 

(111) 4152 
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(732) Reebok International Limited 

11/12 Pall Mall, SW1Y 5LU London, GB 

 

(111) 3221 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB, GB 

 

(111) 3224 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 7419 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 14299 

(732) Друштво за фармацевтско 

хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ 

ДООЕЛ Скопје 

ул. Козле бр. 188, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 14234 

(732) THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 

COMPANY 

200 Innovation Way, Akron, Ohio 44316 , 

US 

 

(111) 14756 

(732) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vrsac 

Beogradski put bb, 26300, Vrsac, RS 

 

(111) 17973 

(732) Е! Еntertainment Television, Inc.  

5750 Wilshire Blvd. Los Angeles, CA 

90036, US 

 

(111) 20566 

(732) GlaxoSmithKline Trading Services 

Limited 

Currabinny, Carrigaline, County Cork, IE 

 

 

ИСТЕКУВАЊА 
 

(111) 7920 

Правото на трговската марка престанува 

да важи на: 07/10/2007 

 

(111) 11582 

Правото на трговската марка престанува 

да важи на: 27/08/2013 

 

 

ПОНИШТУВАЊА 

 
(111) 14621  MK/T/ 2008/230 

(111) 21011  MK/T/ 2013/69                                                                                                             

(111) 21900  MK/T/ 2013/226                                                                                                       

(111) 21904  MK/T/ 2013/227     
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ОБНОВУВАЊА 

(111) 656   (186) 14/12/2020 

 (111) 3976   (186) 15/09/2023 

 (111) 3012   (186) 25/07/2020 

 (111) 5214   (186) 25/07/2024 

 (111) 3848   (186) 27/07/2024 

 (111) 5593   (186) 07/10/2024 

 (111) 5567   (186) 18/11/2024 

 (111) 4266   (186) 25/11/2021 

 (111) 2061   (186) 13/11/2019 

 (111) 2062   (186) 13/11/2019 

 (111) 2081   (186) 10/10/2020 

 (111) 3057   (186) 15/09/2023 

 (111) 6107   (186) 10/05/2025 

 (111) 6034   (186) 02/06/2025 

 (111) 7618   (186) 05/07/2016 

 (111) 7851   (186) 09/07/2017 

 (111) 9655   (186) 03/05/2020 

 (111) 9816   (186) 07/08/2020 

 (111) 9815   (186) 07/08/2020 

 (111) 10127   (186) 25/08/2020 

 (111) 9937   (186) 29/09/2020 

 (111) 14868   (186) 04/08/2024 

 (111) 12707   (186) 25/03/2025 

 (111) 12689   (186) 04/05/2025 

 (111) 14299   (186) 14/03/2026 

 (111) 13848   (186) 21/03/2026 

 (111) 13831   (186) 30/05/2026 

 (111) 14234   (186) 19/10/2026 
 (111) 14756     (186) 07/11/2026 
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СПОЈУВАЊЕ 
(111) 6107 

(732) VOXX International Corporation 

180 Marcus Blvd., Hauppauge, New York 11788, US 

 

(111) 9583 

(732) VOXX International Corporation 

180 Marcus Blvd., Hauppauge, New York 11788, US 
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ПАРЦИЈАЛНИ РЕШЕНИЈА НА 

ТРГОВСКИ МАРКИ 

 

(111)  23776  (151)  21/11/2016 

(210) TM  2011/858 (220)  05/08/2011 

(181)  05/08/2021 

(450)  31/12/2016 

(732)  Коста ДИМОВ 

ул.Букурешка бр.105, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

 
 

(591) светло зелена и темно зелена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

 

 
 

ПРЕГЛЕДИ 
 

ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА 
КЛАСИФИКАЦИЈАНА ТРГОВСКИ МАРКИ 

(510) код по меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска) 
(111) регистарски броj 

 

(510) (111) 

5 23776 
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ 
МАРКИ 

 
(732) носител на правото на трговската марка 
(111) регистарски број 
(210) број на пријавата 
 

(732) (210) (111) 

Коста ДИМОВ TM  2011/858 23776 
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РЕШЕНИЈА НА ИНДУСТРИСКИ 

ДИЗАЈН 

 
Во согласност со членот 107 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на РМ”, 

бр. 47/02, 42/03 и 09/04), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за 

индустрискиот дизајн. Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO 

стандард ST.80)  

 

(21) Број на пријавата  

(22) Дата на поднесување  

(23) Датум на изложба, саем 

(28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број индустриски дизајни  

(30) Право на првенство: датум, држава, број  

(45) Дата на објавување  

(51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)  

(54) Назив на телото, односно сликата или цртежот  

(55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот  

(57) Назначување на боите или комбинации на бои  

(72) Автор  

(73) Носител на правото  

(74) Застапник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data 
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(21) ID  2013/29 (45) 31/12/2016 

(22) 07/11/2013    

(30) 2233585  07/05/2013  EM 

(72) Oliver Hochscheid and Benjamin Altevers 

(73) Deutsche Telekom AG 

Friedrich-Ebert-Alle 140, 53113 Bonn, 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 

(51) 14-04 

(54) ИКОНИ  
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(21) ID  2015/4  (45) 31/12/2016 

         (22) 24/02/2015    

(72) Влатко Поповски 

(73) Влатко Поповски 

бул. „Видое Смилевски Бато“ 14А/2-34, 1000 Скопје, MK 

(51) 06-01 

(54) Фитнес столица „Јавајстолче“  
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(21) ID  2015/16 (45) 31/12/2016 

(22) 26/08/2015    

(73) ЛАЦТАЛИС ДООЕЛ Скопје 

ул.„1632“, бр. 46, 1000 Скопје, MK 

(74) Марин, Гавриловски, адвокат  

бул. Партизански одреди, бр.103/26, 1000, Скопје 

(51) 09-01 

(54) Шише  

 

 

 

(21) ID  2015/17 (45) 31/12/2016 

(22) 26/08/2015    

(73) ЛАЦТАЛИС ДООЕЛ Скопје 

ул.„1632“, бр. 46, 1000 Скопје, MK 

(74) Марин, Гавриловски, адвокат  

бул. Партизански одреди, бр.103/26, 1000, Скопје 

(51) 09-01 

(54) Шише  
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(21) ID  2015/18 (45) 31/12/2016 

(22) 04/09/2015    

(72) Огнен Поповски and Димитар Петрески 

(73) Хорват доо Скопје 

ул. „Трета Македонска Бригада“ бр. 48, 1000 Скопје, MK 

(74) БИНПРО ДООЕЛ Скопје  

ул. Ленинова 15а-13 1000 Скопје 

(51) 02-02 

(54) ОБЛЕКА  
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(21) ID  2016/13 (45) 31/12/2016 

(22) 14/10/2016    

(72) Михајловски Славе 

(73) Микрон-Пласт 

ул. Полог бр. 16 Скопје, MK 

(51) 25-01 

(54) ДИСТАНЦЕР  

 

 



 

 

И н д у с т р и с к и  д и з а ј н    359 | С т р а н а  
 

31 Декември 2016 Гласник Бр. 6/2016  

  

´    
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 ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА 
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН  

 

(51) код по Меѓународната класификација на индустриски дизајн 

(21) број на пријавата 

 

(51) (21) 

14-04 MK/I/ 2013/29 

06-01 MK/I/ 2015/4 

09-01 MK/I/ 2015/16 

09-01 MK/I/ 2015/17 

02-02 MK/I/ 2015/18 

25-01 MK/I/ 2016/13 

 

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН  
 

(73) носител на правото на индустриски дизајн 

(21) број на пријавата 

 

(73) (21) 

Deutsche Telekom AG MK/I/ 2013/29 

Влатко Поповски MK/I/ 2015/4 

ЛАЦТАЛИС ДООЕЛ Скопје MK/I/ 2015/16 

ЛАЦТАЛИС ДООЕЛ Скопје MK/I/ 2015/17 

Микрон-Пласт MK/I/ 2016/13 

Хорват доо Скопје MK/I/ 2015/18 

 

 

 

 



 

 

И н д у с т р и с к и  д и з а ј н   364 | С т р а н а  
 

31 Декември 2016 Гласник Бр. 6/2016  

РЕШЕНИЈА НА ИНДУСТРИСКИ 

ДИЗАЈН 

 
Во согласност со членот 163 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на РМ”, 

бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за индустрискиот 

дизајн. Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80)  

 

 

(11) Регистарски број на документот  

(18) Датум на важење на индустриски дизајн  

(21) Број на пријавата  

(22) Дата на поднесување  

(18) Дата на изложбено, или саемско првенство  

(28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број индустриски дизајни (30) Право на 

првенство: датум, држава, број  

(45) Дата на објавување  

(51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)  

(54) Назив на телото, односно сликата или цртежот  

(55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот  

(57) Назначување на боите или комбинации на бои  

(60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на поранешна СФРЈ (дата на првенство, исправа / 

решение)  

(72) Автор  

(73) Носител на правото  

(74) Застапник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data 

 



 

 

И н д у с т р и с к и  д и з а ј н    365 | С т р а н а  
 

31 Декември 2016 Гласник Бр. 6/2016  

(11) 772  (45) 31/12/2016 

(21) ID  2013/30 (22) 19/11/2013    

(18) 19/11/2018 

(72) Michev, Asenov Georgi (Belovo) and Лазов, Мариел (Димо Хаџи Димов бр. 8-21, 1000 

Скопје) 

(73) Michev, Asenov Georgi and Лазов, Мариел 

Belovo, BG and Димо Хаџи Димов бр. 8-21 1000 Скопје, MK 

(74) Марин, Гавриловски, адвокат  

бул. Партизански одреди, бр.103/26, 1000, Скопје 

(51) 09-03 

(54) АМБАЛАЖА 

 

  

 

 

ПРЕГЛЕДИ 

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА 
НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН 

 
(51) код по меѓународната класификација на индустриски дизајн 
(11) регистарски број на дизајнот 

 

(51) (11) 

09-03 MK/I/ 2013/30 

 

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕН 
ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН 

 

(73) носител на правото на индустриски дизајн 
(11) регистарски број на документот 
(21) број на пријавата 
 

(73) (21) (11) 

Michev, Asenov Georgi and Лазов, Мариел MK/I/ 2013/30 772 
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ЗАСТАПНИЦИ 
 
ВПИШУВАЊЕ  
 
205. Марко Илиевски, адвокат 
ул. 11 Октомври бр. 1 (лок.Хотел Куманово) 
1300 Куманово 
Република Македонија 
моб. 071 234536 
e-mail:ilievski_marko@yahoo.com 
 
206. Адвокатско друштво Тошиќ и Јевтиќ Скопје 
Ул. Вељко Влаховиќ број 1-2/17 
1000 Скопје 
Република Македонија 
моб. 078 323989 
Email. ivana@tjlaw.com.mk 
 
207. Адвокатско друштво Мојсовска и Марковски 
Ул. Никола Тримпаре број 33/6 
1000 Скопје 
Република Македонија 
Тел. 02 3100-085  
моб. 070 597979 
Email.bojana@advokatimm.mk  
 
 
ПРОМЕНИ 
 
68.  Билјана ПАНОВА Видески, адвокат 
ул. Мирче Оровчанец бр. 25/1-2 
1000 Скопје 
Република Македонија 
тел: 02 309 18 36; 02 309 18 37; 02 309 18 38 
факс: 02 308 62 11 
моб. 070 22 55 27 
е-маил: panova@panova.com.mk 

 
 
БРИШЕЊЕ 
 
18. МЕНС ЛЕГИС ДООЕЛ 
Друштво за посредување и застапување на домашни и странски фирми 
Бул. Св. Климент Охридски бр. 54-3/2 
1000 Скопје 
Република Македонија  
тел. 02 3126 462 
 
122. Друштво за деловни услуги ВИП АГЕНСИ ДОО Скопје 
ул. Владимир Комаров 18А/1-5 
1000 Скопје 
Република Македонија  
Тел./факс. 02 3111-235 
е-маил: vipagency@mt.net.mk 

 

mailto:vipagency@mt.net.mk
mailto:ivana@tjlaw.com.mk
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