
UDK 347.77  
Република Северна  Македонија 

Republika e Maqedonisë së Veriut 

ISSN 1857-6240 

 

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ 

ENTI SHTETËROR I PRONËSISË INDUSTRIALE 
 

 
 

 
 
 

ГЛАСНИК / BULETINI 
 
 

Скопје / Shkup 

Год. 2020 бр. 6 / Viti 2020 nr. 6 

30 Јуни 2020 / 30 Qershor 2020 
 

 

 

 

 



Република Северна Македонија / Republika e Maqedonisë së Veriut 

 

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ 

ENTI SHTETËROR I PRONËSISË INDUSTRIALE 
 

UDK 347.77                                                                                                                                                    ISSN 1857-6240 
 
 
 

 
 

ГЛАСНИК / BULETINI 
 
 

Патенти / Patenta 

Трговски марки / Marka Tregtare 

Индустриски дизајн / Disenjo Industriale 

Ознаки на потекло од производите /  

Tregues Gjeografik 

Лиценци / Liçenca 

Застапување / Përfaqësimi juridik 

Скопје / Shkup 

Год. 2020 бр. 6 / Viti 2020 nr. 6 

30 Јуни 2020 / 30 Qershor 2020 

 

 



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

AD – Андора / Andora 

AE - Здружените Арапски Емирати / 

Emiratet e Bashkuara 

AF – Авганистан / Afganistan 

AG - Антика и Барбуда / Antika dhe 

BArbuda 

AI – Антигуа - Antigua 

AL – Албанија / Shqipëria 

AM – Ерменија / Armenia 

AN - Холандски Антили / Antile Holandeze 
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AW – Аруба / Aruba 
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BA - Босна и Херцеговина / Bosnja dhe 
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BG – Бугарија / Bullgaria 
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BR – Бразил / Brazil 

BS – Бахами / Bahama 

BT – Бутан / Butan 

BV - Островот на Буве / Ishujt e Buves 

BW – Боцвана / Bocvana 

BY – Белорусија / Bellorusia 

CF - Централноафриканска Република / 

Republika e Afrikës Qendrore 

CG – Конго / Kongo 

CH – Швајцарија / Zvicra 

CI - Брегот на слоновата коска / Bregu I 

Fildishtë 

CK - Острови на Кук / Ishujt Kuk 

CL – Чиле / Cile 
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CN – Кина / Kina 
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CU – Куба / Kuba 

CV - Капе Верде / Kape Verde 

CY – Кипар / Qipro 
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DE – Германија / Gjermania 

DJ – Џибути / Xhibuti 

DK – Данска / Danimarka 

DM – Доминика / Domenika 

DO - Доминиканска Република / Republika 

e Domenikës 

DZ – Алжир / Algjeri 

EC – Еквадор / Ekuador 

EE – Естонија / Estonia 

EG – Египет / Egjipt 

EH - Западна Сахара / Saharaja 

Perendimore 

ER – Еритреја / Eritreja 

ES – Шпанија / Spanja 

ET – Етиопија / Etiopia 

FI – Финска / Finlanda 

FJ – Фиџи / Fixhi 

FK - Фокландски Острови / Ishujt Falkland 

FO - Овчи Острови / Ishujt e Dhenve 

FR – Франција / Franca 

GA – Габон / Gabon 

GB - Велика Британија / Britania e Madhe 

GD – Гранада / Granada 

GE – Грузија / Gruzija 

GH – Гана / Gana 

GI – Гибралтар / Gjibraltari 

GL – Гренланд / Grenlanda 

GM – Гамбија / Gambija 

GN – Гвинеа / Guinea 

GQ - Екваторијална Гвинеа / Guinea e 

Ekuadorit 

GR – Грција / Greqia 

GS - Јужна Џорџија и Острвови на Јужни 

Сендвич /  Xhorxhia Jugore dhe Ishujt 

Sanduiç të Jugut 

GT – Гватемала / Guatemala 

GW - Гвинеа Бисао / Guinea Bisao 

GY – Гвајана / Guajana 

HK - Хонг Конг / Hong Kong 

HN – Хондурас / Honduras 

HR – Хрватска / Kroacia 

HT – Хаити / Haiti 

HU – Унгарија / Hungaria 

ID – Индонезија / Indonezia 

IE – Ирска / Irlanda 

IL – Израел / Izraeli 

IN – Индија / India 

IQ – Ирак / Irak 

IR – Иран / Iran 

IS – Исланд / Islanda 

IT – Италија / Italia 

JM – Јамајка / Xhamajka 

JO – Јордан / Jordani 

JP – Јапонија / Japonia 

KE – Кенија / Kenia 

KG – Киргизија / Kirgizija 

KH – Камбоџа / Kamboxha 

KI – Кирибати / Kiribati 

KM - Коморски Острови / Ishujt e Komorit 

KN - Св. Китис и Невис / Shën Kitis dhe 

Nevis 

KP - Демоктратска Република Кореја / 

Republika Demokrate e Koresë 

KR - Република Кореја / Republika e Koresë 

KW – Кувајт / Kuvajt 

KY - Кајмански Острови / Ishujt Kajman 

KZ – Казакстан / Kazahstan 

LA – Лаос / Laos 

LB – Либан / Liban 

LC - Света Луција / Shën Lucia 

LI – Лихтенштајн / Lihtenshtajn 

LK - Шри Ланка / Shri Lanka 

LR – Либерија / Liberia 

LS – Лесото / Lesoto 

LT – Литванија / Lituania 

LU – Луксермбург / Luksemburg 

LV – Латвија / Letonia 

LY – Либија / Libia 

MA – Мароко / Maroko 

MC – Монако / Monako 

MD – Молдавија / Moldavia 

ME - Црна Гора / Mali I Zi 

MG – Мадагаскар / Madagaskar 

MK –Северна Македонија / Maqedonia e 

Veriut 

ML – Мали / Mali 

MM – Бурма / Burma 

MN – Монголија / Mongolia 

MO – Макао / Makao 

MP - Северни Маријански Острови / Ishujt 

Mariane Veriore 

MR – Мавританија / Mavritania 

MS – Монсерато / Monserator 

MT – Малта / MAlta 

MU – Маурициус / Mauricius 

MV – Малдиви / Maldive 

MW – Малави / Malavi 

MX – Мексико / Meksika 

MY – Малезија / Malajzia 

MZ – Мозамбик / Mozambik 

NA – Намибија / Namibia 

NE – Нигер / Niger 

NG – Нигерија / Nigeria 

NI – Никарагва / Nikaragua 

NL – Холандија / Hollanda 

NO – Норвешка / Norvegjia 

NP – Непал / Nepal 

NR – Неру / Neru 

NZ - Нов Зеланд / Zelanda e Re 

OM – Оман / Oman 

PA – Панама / Panama 

PE – Перу / Peru 

PG - Нова Гвинеа / Guinea e Re 

PH – Филипини / Filipine 

PK – Пакистан / Pakistan 

PL – Полска / Polonia 

PR – Порторико / Portoriko 

PT – Португалија / Portugalia 

PY – Парагвај / Paraguaj 

QA – Катар / Katar 

RO – Романија / Rumania 

RS – Србија / Srbia 

RU - Руска Федерација / Federata Ruse 

RW – Руанда / Ruanda 

SA - Саудиска Арабија / Arabia Saudite 

SB - Соломонски Острови / Ishujt Solomon 

SC - Сејшелски Острови / Ishujt Sejsheles 

SD – Судан / Sudan 

SE – Шведска / Suedia 

SG – Сингапур / Singapor 

SH - Света Елена / Shën Elena 

SI – Словенија / Sllovenia 

SK – Словачка / Sllovakia 

SL - Сиера Леоне / Siera Leone 

SM - Сан Марино / San Marino 

SN – Сенегал / Senegal 

SO – Сомлија / Somlija 

SR – Суринам / Surinam 

ST - Сао Томе и Принципе / Sao Tome dhe 

Principe 

SV – Салвадор / Salvador 

SY – Сирија / Siria 

SZ – Свазиланд / Svaziland 

TC – Турки / Turki 

TD – Чад / Cad 

TG – Того / Togo 

TH – Тајланд / Tajlanda 

TJ – Таџикистан / Taxhikistan 

TM – Туркменија / Turkmenistan 

TN – Тунис / Tunis 

TO – Тонга / Tonga 

TP - Источни Тимор / Timori Lindor 

TR – Турција / Turqia 

TT - Тринидад и Тобаго / Trinidad dhe 

Tobago 

TV – Тувалу / Tuvalu 

TW – Тајван / Tajvan 

TZ – Танзанија / Tanzania 

UA – Украина / Ukraina 

UG – Уганда / Uganda 

US - Соединети Американски Држави / 

Shtetet e Bashkuara të Amerikës 

UY – Уругвај / Uruguaj 

UZ – Узбекистан / Uzbekistan 

VA – Ватикан / Vatikan 

VC - Св. Винсент и Гренадин / Shën 

Vinsent dhe Grenadin 

VE – Венецуела / Venecuela 

VG - Британски Девствени Острови / Ishujt 

e Virgjër Britanik 

VN – Виетнам / Vietnam 

VU – Вануату / Vanuatu 

WS – Самоа / Samoa 

YE – Јемен / Jemen 

ZA - Јужноафричка Република / Republika 

Jugoafrikane 

ZM – Замбија / Zambia 

ZR – Заир / Zair 

ZW – Зимбабве / Zimbaba

 

                       КОДОВИ НА МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ / KODET E ORGANIZATAVE NDËRKOMBËTARE 

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

Industriale (ORAPI) 

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

EA -  Евроазиска патентна организација / Organizata e Patentave të Euroazisë 

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

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

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

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

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

GC -  Кооперативен совет на арапски земји во Заливот / Këshilli Bashkëpunues i Vendeve Arabe në Gjirin 
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уредувачкти одбор / bordi editorial 
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рецензирани. Куса содржина на 
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Në buletin  gjithashtu botohen edhe 

punime shkencore dhe profesionale, 

rishikime dhe komente për pronësinë 

industriale. Punimet shkencore janë të 

recenzuara. Përmbajtja e shkurtër e 

punimeve është bashkangjitur në gjuhën 

maqedone dhe angleze 

 

 

 

 

 

mailto:info@ippo.gov.mk
http://www.ippo.gov.mk/


 
 

Содржина / Përmbajtja Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2020 - 30/06/2020  
 

СОДРЖИНА / PËRMBAJTJA 
 
  
 

СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ / 
SHPALLJE ZYRTARE 
Огласување за ништовно решение за 
признавање на правото од индустриска 
сопственост / Shpallja nul e vendimive për 
njohjen e të drejtave të pronësisë industriale .......................................................................  1 

   

ПАТЕНТИ / PATENTA ....................................................................... 2 – 59 

Национални патенти ....................................................................... 4 – 6 

ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA ....................................................................... 7 – 9 
Меѓународни патенти / Patenta 
ndërkombëtar ....................................................................... 10 – 53 

ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA ....................................................................... 54 – 59  

   

ТРГОВСКИ МАРКИ / 
MARKA TREGTARE ....................................................................... 60 – 204 
Пријави на Трговски Марки / Aplikime për 
marka tregtare ....................................................................... 61 – 139 

ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA ....................................................................... 140 – 144  
Решенија на Трговски Марки / Vendime për 
marka tregtare ....................................................................... 145 – 192 

ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA ....................................................................... 193 – 197 
Промени, Пренос, Истекувања, 
Поништувања, Спојувања, Впишување на 
лиценца, Обновувања и Престанок / 
Ndryshime, Bartje, Skadime, Anulime, 
Bashkimi i kërkesave, Regjistrimi i liçencës, 
Ripërtëritje dhe Ndërprerje (Mbarim) ....................................................................... 198 – 204 

   

ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН / 
DISENJO INDUSTRIALE ....................................................................... 205 – 227 
Пријави на Индустриски дизајн / Aplikime 
per disenjo industriale ....................................................................... 206 – 209  

ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA ....................................................................... 210 
Решенија Индустриски дизајн / Vendime 
per disenjo industriale  211 – 225 

ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA  226 - 227 

   
 



 

 

1 

 

Патенти / Patentat Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2020 - 30/06/2020  
 

СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ / 

SHPALLJE ZYRTARE 
 

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД 

ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ / SHPALLJA NUL E VENDIMIT PЁR NJOHJE E TЁ 

DREJTAVE TЁ PRONЁSISЁ INDUSTRIALE 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

Industriale për njohjen e asaj të drejte. 

 

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

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

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

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

përputhje me nenin 276 paragrafi (1) të Ligjit. 

 

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

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

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

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

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

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

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

mëvonshme. 
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Патенти / Patentat Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2020 - 30/06/2020  
 

ПАТЕНТИ / PATENTAT 

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

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

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

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

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

dhënat nga vendimi për njohjen e patentës. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

është paguar tarifa e paraparë. 
 

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

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

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

në INID. 
 

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

(13) Вид на документот / Lloji i dokumentit: 

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

А2-дополнителен патент/patentë shtesë 

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

patentën evropjanë  

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

patente evropiane me pretendime të modifikuara 

 

(21) Број на пријавата / Numri i aplikimit 

(22) Датум на поднесувањето / Data e depozitimit 

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

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

(45) Дата на објавување / Data e publikimit 

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

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

Patentave (KNP) 
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(54) Назив на пронајдокот / Titulli i shpikjes 

(56) Цитирани документи / Dokumente të cituara 

(57) Апстракт или патентно барање / Abstrakti ose pretendimi 

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

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

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

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

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

(72) Пронајдувач (и) / Shpikës (it) 

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

(74) Застапник / Përfaqësues 

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

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

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

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

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

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

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

patentës evropiane (data e njohjes, numri i buletinit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

____________________ 

* Internationals agreed Numbers for the Identification of Data 
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(51)  A 24F 47/00, A 61M 15/06  

(11)  10313   (13) А 

(21)  2018/726   (22) 14/09/2018 

(45) 30/06/2020 

(73)  Сашо Трпески ул.Женевска бр.6-5 

1000 Скопје, MK 

(72) Сашо Трпески 

(54)  Уред за инхалација за еднократна 

употреба кој испушта чад што директно не 

се вдишува 

(57)   

Уред за инхалација за еднократна употреба 
кој испушта чад што директно не се вдишува 
припаѓа во класификација на уреди кои 
помагат за прекинување или намалување со 
пушење и инхалатори обликувани како 
цигара за медицинска употреба. 

Телото на уредот е во форма на цилиндер 
формирано со обвивка од тенок материјал и 
составен е од три дела кои функционираат 

независно еден од друг: дел за инхалација, 
дел за согорување на органска материја и 
разделен дел. Разделен дел ги разграничува 
делот за инхалација и делот за согорување 
на органска материјаи. 

Преку странични отвори на телото на делот 
за инхалација, надворешниот атмосферски 
воздух влегува во делот за инхалација во 
процесот на инхалирање каде се меша со 
супстанцијата за инхалација и лицето 
инхалира. 

Со согорување на органската материја 
заедно со обвивката од делот за согорување 
на органската материја, чадот не се вдишува 
директно од страна на лицето кое врши 
инхалација. 
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Патенти / Patentat 

 

 

Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2020 - 30/06/2020  
 

(11)  10323   (13) А 

(21)  2019/117   (22) 04/02/2019 

(45) 30/06/2020 

(30)  П-2019/117  04/02/2019  MK 

(73)  Paul Barton and ИНФОРМ ДОО 

26725 Autumn Glen Boerne, TX 78006, US 

and ул. Орце Николов 190/3/6, 1000 Скопје,, 

MK 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72) Paul Barton and James Fenton Anderson 

(54)  УРЕД И СИСТЕМ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА 

АНЕСТЕЗИЈА 

(57)   
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ПРЕНОС / BARTJE 

 
 

(11) 7595 

(73) NUCANA PLC 3 Lochside Way Edinburgh EH12 9DT, GB 

 

 

 

 

ПРОМЕНИ / NDRYSHIME 

 
 

(11) 4417 

(73) ATLANTIC CEDEVITA, Prehrambena industrija, društvo s ogranićenom odgovornošću 

(ATLANTIC CEDEVITA d.o.o. скратен назив) 

Planinska 15, 10000, Zagreb, HR 

 

(11) 4906 

(73) Biogen MA Inc. 225 Binney Street Cambridge, MA 02142, US 

 

(11) 8224 

(73) Kyowa Kirin Co., Ltd. 1-9-2, Ohtemachi,Chiyoda-ku, Tokyo 100-0004, JP 
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ПРЕСТАНОК / NDËRPRERJE 

 
 

(11) 1132 

(73) Les Laboratoires Servier 22, rue Garnier 92200 Neuilly sur Seine, FR 

 

(11) 1163 

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

 

(11) 1226 

(73) SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A. Viale Shakespeare, 47, 00144 Roma, 

IT 

 

(11) 1310 

(73) Sanofi – Aventis 174, Avenue de France, 75013 Paris, FR 

 

(11) 1897 

(73) VERENIGING VOOR CHRISTELIJK WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS De Boelelaan 

1105  NL-1081  HV Amsterdam, NL 

 

(11) 1717 

(73) Kyorin Pharmaceutical Co., Ltd. 5, Kanda Surugadai 2-chome   Chiyoda-ku, Tokyo 101-

0062, JP 

 

(11) 1820 

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

 

(11) 2186 

(73) Space Data Corporation Chandler, AZ 85244-1866, US 

 

(11) 2285 

(73) Crosscare Research  & Development Limited Broomhill Road  Dublin 24, IE 

 

(11) 2594 

(73) ETHYPHARM 21, rue Saint-Mathieu, 78550 Houdan, FR 

 

(11) 2574 

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

 

(11) 3565 
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Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2020 - 30/06/2020  
 

(73) Taverna, Lucia; Marinelli, Luciano; Bertoli, Henry and Bertoli, Louis Via Varesina 55  

20156 Milano, IT; Via Roma 10, Trav 12  25049 Iseo, IT; Via Valsdora 47A/  25062 Concesio, IT 

and Via Valsorda 47A/ 25062 Concesio, IT 

 

(11) 2834 

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

JP 

 

(11) 3284 

(73) Rekik, Elyes Ben Mohamed Raouf and Rekik, Raouf 5, avenue du Poitou 92330 Sceaux, 

FR and 3, avenue Louis Brailles 1002 Tunis, TN 

 

(11) 3918 

(73) BAYLOR COLLEGE OF MEDICINE One Baylor Plaza, Houston, 77030 Texas, US 

 

(11) 5940 

(73) Biogen MA inc. 250 Binney Street, Cambridge, MA02142, US 

 

(11) 6290 

(73) Biogen MA Inc. 250 Binney Street Cambridge, MA 02142, US 
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(51)  C 12N 5/0735, A 61K 35/12, A 61K 35/30, A 

61K 9/00, A 61K 35/00, A 61K 45/06, A 61L 27/38 

(11)  10309   (13) Т1 

(21)  2019/251   (22) 18/03/2019 

(45) 30/06/2020 

(30)  US201161567479P  06/12/2011  US 

(96)  06/12/2012 EP12856068.7 

(97)  20/02/2019 EP2788472 

(73)  Astellas Institute for Regenerative 

Medicine 33 Locke Drive Marlborough, MA 

01752, US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  LANZA, Robert; MCCABE, Kathryn, L. and 

LU, Shi-Jiang 

(54)  ПОСТАПКАТА НА НАСОЧЕНА 

ДИФЕРЕНЦИЈА КОЈА ШТО ПРОИЗВЕДУВА 

КОРНЕАЛНИ ЕНДОТЕЛИЈАЛНИ КЛЕТКИ 

(57)  1  Постапката на производство на 

корнеалните ендотелијални клетки (CEC), која 

што опфаќа доведување во контакт на 

матичните клетки на нервниот гребен (NCSC) 

со најмалку еден агонист  dickkopf-сроден 

протеин 2 (DKK2) и/или најмалку еден агонист 

подединица на B фактор на раст добиен од 

тромбоцитите (PDGFB) кои што ја индуцираат 

диференцијацијата на NCSC во CEC, 

при што DKK2 на агонистот е одбран од групата 

која што ја сочинуваат: DKK2; Dkk 1; Dkk 3; Dkk 

4; Soggy; излачените протеини сродни на  

увоитите рецептори (Frzb); Wnt инхибиторниот 

фактор (WIF); IWR; пирвинијумот; ICG-001; 

PKF115-584; IWP; Antl.4Br/Ant 1.4Cl; 

Никлозамид; aпикуларен; бафиломицин; 

XAV939; NSC668036; 2,4-диамино-квиназолин; 

Кверцетин; Wnt протеини, нуклеински киселини 

кои што го кодираат Wnt протеините, LiCl, 

норинот; R-спондинот2; 

(хетеро)aрилпиримидините; IQ1; BIO(6-

бромоиндирубинот-3'-oксим); 2-aмино-4-[3,4-

(метилендиокси)бензил-амино]-6-(3-

метоксифенил)пиримидин; WAY-316606; QS11; 

SB-216763; SB-216763; DCA; и било која нивна 

комбинација; и/или 

при што PDGFB е агонист одбран од групата 

која што ја сочинуваат: PDGFB; PDGFAA 

полипептид; нуклеинската киселина која што го 

кодира PDGFAA; PDGFAB полипептид; 

нуклеинската киселина која што го кодира 

PDGFAB; Forbol 12-миристат 13-aцетат (PMA); 

VEGF; и било која нивна комбинација. 

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  G 01M 3/34, G 01M 3/32  

(11)  10310   (13) Т1 

(21)  2019/252   (22) 18/03/2019 

(45) 30/06/2020 

(30)  FR 0858105  28/11/2008  FR 

(96)  23/11/2009 EP09795492.9 

(97)  09/01/2019 EP2350601 

(73)  Bernard Controls 4, rue d'Arsonval 95500 

Gonesse, FR 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  AUBERT MAGUERO, Gilles and BERNARD, 

Etienne 

(54)  МЕТОД ЗА ПРОЦЕНКА НА 

ПЛОМБИРАЊЕ НА СЕРВОМОТОРСКО 

КУЌИШТЕ 

(57)  1  Метод за проценка на затегнатоста на 

куќиштето на сервомоторот (4), куќиштето (3) 

сервомоторот (4) кој содржи моторни склопови 

(11) способни да генерираат движење на 

механички елемент, склоп (12) за откривање на 

положба на механички елемент поврзан 

отстапник кон конектор (15), како и механички 

состав (13) поврзан отстапно со конекторот (16) 

и се состои од механички елемент и рачен 

систем за управување, механичкиот дел (13) 

исто така содржи комуникациски простор 

помеѓу куќиштето (3), конекторот (16) и 

моторниот склоп (11), комуникацискиот простор 

е изолиран и херметички во однос на 

механичкиот елемент, методот кој се 

спроведува во оперативната конфигурација на 
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Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2020 - 30/06/2020  
 

сервомоторот (4), конектори (15,16) обезбедени 

со нивните соодветни кабли за инсталирање, за 

да се провери затегнатоста на моторниот склоп 

(11), склопот за детекција на положба (12) и 

конекторите (15,16), се карактеризира со тоа 

што методот ги содржи следните чекори: 

- чекор на намалување на притисокот во 

наведеното куќиште (3), од почетниот притисок, 

и до притисок на зададената точка, со 

спроведување на флуидот за вшмукување на 

флуид(2) поврзани со сервомоторот (4) со 

помош на отвор на куќиштето (3) , отворот може 

да биде затворен со затка (8), 

- кога притисокот во наведеното куќиште (3) е 

еднаков на зададениот притисок, чекор за 

одредување на еволуцијата на притисокот во 

наведеното куќиште (3) како функција на 

времето, за време на однапред определен 

временски интервал, средството за 

вшмукување на флуид (2 ) повеќе не се ставаат 

во акција за време на овој чекор, споменатото 

средство за вшмукување на флуидот (2) 

понатаму е поврзано со споменатото куќиште 

(3) за да се спречи, помеѓу средството за 

вшмукување на флуидот (2) и куќиштето (3), 

секој премин на флуид во правец спротивен на 

правецот на вшмукување на флуидот, и 

- чекор на проценување на затегнатоста на 

куќиштето (3) на сервомоторот (4) како 

функција на одредената еволуција на притисок. 

има уште 8 патентни барања 

 

(51)  C 07K 16/36, A 61K 39/00  

(11)  10311   (13) Т1 

(21)  2019/254   (22) 18/03/2019 

(45) 30/06/2020 

(30)  US20080138590P  18/12/2008  US 

(96)  18/12/2009 EP09837993.6 

(97)  23/01/2019 EP2373691 

(73)  Oregon Health & Science University; 

Vanderbilt University; Gruber, Andras; Tucker, 

Erik I. and Gailani, David 2525 SW First Avenue, 

Suite 120 Portland, OR 9720US; 1207 17th 

Avenue South, Suite 105 Nashville, TN 37212, 

US; 3500 SW Bridlemile Lane Portland, OR 

9722US; 1511 S.W. Park Avenue, No 1205 

Portland, OR 9720US and 2361 Wimbledon 

Circle Franklin, TN 37069, US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  GRUBER, Andras; TUCKER, Erik, I. and 

GAILANI, David 

(54)  ANTI-FXI АНТИТЕЛА И МЕТОДИ ЗА 

УПОТРЕБА 

(57)  1  Изолирано моноклонално антитело или 

неговиот антиген-врзувачки фрагмент 

специфичен за коагулациониот фактор XI (fXI) и 

кој врзува fXI конкурентно со антитела кои 

имаат варијабилен лесен ланец (VL) од SEQ ID 

NO: 1 и променливата тешка низа ланец (VH) 

од SEQ ID NO: 3, каде што: 

варијабилниот лесен ланец (VL) од 

моноклоналното антитело се состои од 

CDRCDR2 и CDR3 секој со соодветни амино 

киселини 24-34, 50-63 и 91-98 од SEQ ID NO: 1 

и варијабилниот тежок ланец (VH) на 

моноклоналното антитело се состои од 

CDRCDR2 и CDR3 со соодветни амино 

киселини 31-35, 50-68 и 98-105 од SEQ ID NO: 

3. 

има уште 27 патентни барања 

 

(51)  A 01K 67/027, G 01N 33/50, C 07K 14/705, 

C 07K 16/28, C 12N 15/85  

(11)  10312   (13) Т1 

(21)  2019/255   (22) 18/03/2019 

(45) 30/06/2020 

(30)  US201462087992P  05/12/2014  US 

(96)  25/11/2015 EP15813960.0 

(97)  02/01/2019 EP3086637 
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(73)  Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 777 Old 

Saw Mill River Road Tarrytown, NY 10591-6707, 

US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  THURSTON, Gavin; GURER, Cagan; IOFFE, 

Ella and MUJICA, Alexander 

(54)  НЕ-ЧОВЕЧКИ ЖИВОТНИ КОИШТО 

ИМААТ ХУМАНИЗИРАН КЛАСТЕР НА 47 ГЕН 

НА ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈА 

(57)  1  Глодар чијшто геном содржи 

хуманизиран CD47 ген, кадешто 

хуманизираниот CD47 ген содржи ексон 1 на 

ендогениот CD47 ген од глодар, ексони 2-7 од 

човечки CD47 ген, и ексоните во правец на 

ексон 7 од ендогениот CD47 ген од глодар, 

кадешто хуманизираниот CD47 ген е 

оперативно поврзан со ендоген CD47 промотер 

од глодар.   

има уште 11 патентни барања 

 

(51)  G 05D 23/19, H 05B 6/10, F 24H 1/12, F 24H 

9/20, F 24H 9/18, A 47J 31/00, A 47J 31/54, A 

47J 31/60  

(11)  10315   (13) Т1 

(21)  2019/257   (22) 19/03/2019 

(45) 30/06/2020 

(30)  EP20130005127 20131029  29/10/2013  -- 

(96)  29/10/2013 EP13005127.9 

(97)  02/01/2019 EP2868242 

(73)  Rheavendors Services S.P.A. Via 

Valleggio, 2/bis 22100 Como, IT 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(72)  Doglioni Majer, Carlo 

(54)  УРЕД И МЕТОД ЗА ЗАГРЕВАЊЕ НА 

ВОДА ВО МАШИНА ЗА ПОДГОТОВКА И 

ДОЗИРАЊЕ НА ПИЈАЛОЦИ 

(57)  1  Машина за подготовка и дозирање на 

пијалоци која содржи уред (1) за загревање на 

вода, уредот (1) содржи најмалку еден метален 

канал (2) за проток на вода помеѓу влезот (2а) и 

излезот (2b) и најмалку еден калем на 

електромагнетна индукција (3), назначена со 

тоа што јамките на калемот (3) се намотани на 
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калем (4), изработен од електрично 

изолационен материјал кој има шуплина (5) во 

чија внатрешност е сместен метален канал (2) и 

што металниот канал (2) и калемот (4) се барем 

делумно одделени со празен простор внатре во 

шуплината (5).  

има уште 15 патентни барања 

 

(51)  B 63H 9/06, B 64C 3/14  

(11)  10316   (13) Т1 

(21)  2019/258   (22) 19/03/2019 

(45) 30/06/2020 

(30)  ZA 201208969  28/11/2012  XX 

(96)  25/11/2013 EP13858980.9 

(97)  16/01/2019 EP2925600 

(73)  Bray, Robert Reginald 210 Mimosa Road 

Northcliff Ext2 Johannesburg 2195, Gauteng, -- 

(74)  Адвокатско друштво Величковски Скопје  

ул. Аминта Трети бр. 37/1-13, 1000, Скопје 

(72)  Bray, Robert Reginald 

(54)  КРИЛО И НЕГОВА ПРИМЕНА 

(57)  1  Крилото (10) вклучува 

 

Прв сегмент (30) и втор сегмент (32) во вид на 

фолија кои имаат краеви кои се поврзани или 

фиксирани едни кон други на спротивните 

рабови (20, 22) со што се спречува лизгање на 

краевите на првиот и вториот сегмент еден во 

однос на друг, при што првиот и вториот 

сегмент се поставени еден наспроти друг по 

должина преку неутрална средна оска (28) која 

се протега помеѓу неутралните предни и задни 

рабови формирајќи неутрална секција (26) со 

што задниот раб е слободен да се движи околу 

неутралната оска. 

Спротивниот прв и втор крај (12, 14) се 

поставени во еден наспроти друг во однос на 

крилото,  

еден или повеќе активатори (53) се адаптирани 

да го деформираат крилото помеѓу 

неутралниот аеробен  дел и рефлексниот 

закривен аеробен дел (26l) при што 

деформацијата на крилото од неутралниот 

аеробен дел до рефлексниот закривен аеробен 

дел создава компресивно отпорување во 

сегментите. 

првиот и вториот аеробен сегмент се еластични 

кои го насочуваат крилото кон почетниот дел, 
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бидејќи критичното оптоварување на 

сегментите е поголемо од создаденото 

компресивно оптоварување во сегментите за 

време на деформацијата еден или повеќе 

активатори спречуваат искривување на 

сегментите за време на таквата деформација; 

кога крилото е деформирано, поместувањето 

помеѓу две точки на еден од сегментите 

создава компресивно оптоварување во 

најмалку еден таков сегмент и сопсобноста 

таквиот сегментот да се спротистави на 

компресивното оптоварување причинува 

сегментот да ја прифати рефлексната кривина  

на делот кој ја има рефлексната кривина линија 

со точка на флексија која се наоѓа поблиску до 

задниот раб отколку до предниот раб,  

бидејќи крилото не е симетрично околу 

неутралната крива линија, крилото: 

(i) може да се монтира со првите и вторите 

краеви; и (ii) слободната релативна ротација на 

објектот околу оската на ротација (18) која 

минува низ крилото го дели крилото на: 

 

a. преден дел (“A”) кој се наоѓа помеѓу 

предниот раб, оската на ротација и спротивните 

први и втори краеви на крилото; и  

b. заден дел (“B”) кој се наоѓа помеѓу 

задниот раб, оската на ротација и спротивните 

први и втори краеви на крилото;  

c. површина на заден дел која е поголема 

од површината на предниот дел. Кога крилото е 

во рефлексна кривина на делот кој е во 

употреба делува проток на флуид преку 

задниот раб создавајќи момент на крилото што 

причинува крилото слободно да ротира околу 

оската на ротација и автоматски да го прати 

нападниот агол во однос на насоката на проток 

на флуидот. 

има уште 20 патентни барања 
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(51)  H 01M 10/54, H 01M 10/06, H 01M 4/14, C 

25C 7/00, C 25C 1/18, C 25C 7/08  

(11)  10317   (13) Т1 

(21)  2019/259   (22) 19/03/2019 

(45) 30/06/2020 

(30)  US201361905941P  19/11/2013  US 

(96)  18/11/2014 EP14863903.2 

(97)  02/01/2019 EP3072180 

(73)  Aqua Metals Inc. 501 23rd Avenue 

Oakland, California 94606, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  CLARKE, Stephen R.; CLARKE, Robert 

Lewis; HURWITZ, Michael David; KING, Michael 

John and MOULD, Selwyn John 

(54)  УРЕДИ И ПОСТАПКИ ЗА РЕЦИКЛИРАЊЕ 

НА БАТЕРИИ КОИ ИМААТ ОЛОВНА 

КИСЕЛИНА БЕЗ ПОТРЕБА ЗА НИВНО 

ТОПЕЊЕ  

(57)  1  Постапка за обработка на оловни 

материјали од батерии кои содржат оловна 

киселина, којашто содржи: 

 

обезбедување на оловни материјали коишто 

содржат оловна мрежа и олово како активен 

материјал, кадешто активниот оловен 

материјал содржи олово сулфат, и 

контактирање на оловните материјали со 

електропроцесиран растворувач за селективно 

растворање на оловото како активен материјал 

за да се формира оловно збогатен јонски 

електропроцесиран растворувач и цврста 

оловна мрежа;  

кадешто електропроцесираниот растворувач е 

воден раствор на алкан сулсфонска киселина и 

шелатор којшто има pH помала од 7; 

отстранување на најмалку една оловна мрежа 

од оловно збогатениот јонски 

електропроцесиран растворувач; и 

и намалување на јони на олово во оловно 

збогатениот јонски електропроцесиран 

растворувач на катода за да се формира 

високо-чисто олово и регенериран 

електропроцесиран растворувач. 

има уште 18 патентни барања 
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(51)  C 12Q 1/68  

(11)  10318   (13) Т1 

(21)  2019/260   (22) 19/03/2019 

(45) 30/06/2020 

(30)  US20090258567P  05/11/2009  US; 

US20090259075P  06/11/2009  US and 

US20100381854P  10/09/2010  US 

(96)  05/11/2010 EP17168527.4 

(97)  06/03/2019 EP3241914 

(73)  The Chinese University Of Hong Kong and 

Sequenom, Inc. Sha Tin New Territories, Hong 

Kong, CN and 3595 John Hopkins Court San 

Diego, CA 9212US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  LO, Yuk Ming Dennis; CHAN, Kwan Chee; 

CHIU, Wai Kwun Rossa and CANTOR, Charles 

(54)  ГЕНОМСКА АНАЛИЗА НА ФЕТУС ОД 

МАЈЧИН БИОЛОШКИ ПРИМЕРОК 

(57)  1  Постапка за определување на прва 

пропорција на фетусен геном којшто е 

секвенциониран од биолошки примерок добиен 

од бремена женка, фетусот има татко и мајка 

којашто е бремената женка, таткото има 

татковски геном и мајката има мајчин геном, 

кадешто примерокот содржи смеса од мајчини и 

фетусни нуклеински киселини, постапката 

содржи:  

добивање на секвенцни резултати на 

секвенционирање на чистотата на нуклеински 

киселински молекули од биолошки примерок 

добиен од бремените женки; 

анализирање на резултати од 

секвенционирање, анализирањето на 

нуклеинската киселинска молекула којашто 

вклучува:  

идентификација на локација на нуклеинската 

киселинска молекула во човечки геном; и  

определување на соодветна алела на 

нуклеинската киселинска молекула;  

определување на прво множество на локус, 

кадешто фетусниот геном е хетерозиготен на 

секој локус од првото множество како што е 

фетусниот геном којшто има соодветно прва и 

втора алела на тој локус и кадешто мајчиниот 

геном е хомозиготен на секој локус од првото 

множество како што е мајчиниот геном којшто 

има два од соодветната втора алела на тој 

локус, првата алела е различна од втората 

алела;  

определување со компјутерски систем, втората 

пропорција на локус од првото множество на 

локус во којашто соодветна прва алела е 

откриена од резултатите на секвенционирање; 

и 

базирано на втората пропорција, определување 

на првата пропорција од фетусниот геном 

којшто е секвенциониран од биолошкиот 

примерок.  

има уште 13 патентни барања 
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(51)  A 01K 1/015  

(11)  10319   (13) Т1 

(21)  2019/261   (22) 20/03/2019 

(45) 30/06/2020 

(30)  DK 201470251  29/04/2014  DK 

(96)  28/04/2015 EP15785247.6 

(97)  30/01/2019 EP3136845 

(73)  Oestergaard, Jacob and Oestergaard, Kaj 

Tissoevej 41 4490 Jerslev, DK and Tissoevej 41 

4490 Jerslev, DK 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  OESTERGAARD, Jacob 

(54)  ЛЕГЛА ЗА ЖИВИНА 

(57)  1  Состав кој што е погоден за употреба 

како легло за живина, при што споменатиот 

состав се сос-тои од: 

• дрвени струготини добиени од бор или ела, 

при што споменатите струготини имаат 

голе¬ми¬ни во распон од 1-50 mm, пожелно 5-

20 mm; 

• мов од типот на светол тресет; 

каде што соодносот на дрвените струготини и 

мовта е во распон од 30 / 70 % vol/vol до 80 / 20 

% vol/vol, и каде што составот има специфична 

тежина на маса од 100 до 250 kg/m3, пожелно 

од 130 до 200 kg/m3, во неговата не-компактна 

состојба. 

има уште 6 патентни барања 

 

(51)  C 07K 14/435, C 07K 14/47, C 12N 15/10, C 

12N 9/16  

(11)  10322   (13) Т1 

(21)  2019/489   (22) 06/06/2019 

(45) 30/06/2020 

(30)  US20100352461P  08/06/2010  US 

(96)  08/06/2011 EP11726380.6 

(97)  03/04/2019 EP2580236 

(73)  AstraZeneca AB and Pieris 

Pharmaceuticals GmbH 151 85 Södertälje, SE 

and Lise-Meitner-Strasse 30 85354 Freising-

Weihenstephan, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  HOHLBAUM, Andreas; BAEHRE, Alexandra; 

MATSCHINER, Gabriele; TRENTMANN, Stefan; 

KIRCHFLED, Klaus and CHRISTIAN, Hans-

Juergen 

(54)  ЛИПОКАЛИН МУТЕИНИ ОД СОЛЗИ ШТО 

ВРЗУВААТ ИЛ-4 Р АЛФА 

(57)  1  Мутеин липокалин од човечки солзи, 

назначено со тоа, што мутеинот содржи: 

(и) следниве супституции на амино киселини 

Glu 27 → Arg, Phe 28 → Cys, Glu 30 → Arg, Met 

31 → Ala, Leu 33 → Tyr, Ile 57 → Arg, Cys 61 → 

Trp, Asp 80 → Ser, Lys 83 → Arg, Glu 104 → Leu, 

Leu 105 → Cys, His 106 → Pro, Lys 108 → Gin; и 

(ии) една од следниве групи на супституции на 



 

 

21 

 

Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2020 - 30/06/2020  
 

амино киселини 

(1) Arg 26 → Pro, Asn 32 → Tyr, Glu 34 → Ser, 

Met 55 → Ala, Leu 56 → Gin, Glu 63 → Lys; 

(2) Arg 26 → Ser, Asn 32 → Tyr, Glu 34 → Val, 

Met 55 → Ala, Leu 56 → Ala, Ser 58 → lie, Glu 63 

→ Ser; 

(3) Arg 26 → Ser, Asn 32 → Val, Glu 34 → Asn, 

Met 55 → Ala, Leu 56 → Gln, Ser 58 → Lys, Glu 

63 → Lys; 

(4) Arg 26 → Asn, Asn 32 → Lys, Glu 34 → Asp, 

Met 55 → Ala, Leu 56 → His, Ser 58 → Arg, Glu 

63 → Gln; 

(5) Arg 26 → Tyr, Asn 32 → Tyr, Glu 34 → His, 

Met 55 → Ala, Leu 56 → His, Ser 58 → Ala, Glu 63 

→ Lys; 

(6) Arg 26 → Lys, Asn 32 → Tyr, Glu 34 → Arg, 

Met 55 → Ala, Leu 56 → Lys, Ser 58 → Asn, Glu 

63 → Pro; or 

(7) Arg 26 → Glu, Asn 32 → His, Glu 34 → Gly, 

Met 55 → Ala, Leu 56 → Met, Ser 58 → Leu, Glu 

63 → Lys; and 

(иии) барем 75% идентичност на секвенцата на 

липокалин од солза на возрасен човек, каде 

што секвенцата на липокалин од солза на 

возрасен човек е 

и каде што мутеинот се врзува за човечки ИЛ-4 

рецептор алфа со константа на дисоцијација 

(КД) под 0.1 nM. 

има уште 7 патентни барања 
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(51)  A 61K 31/70, A 61K 9/48, A 61K 9/16  

(11)  10324   (13) Т1 

(21)  2019/494   (22) 07/06/2019 

(45) 30/06/2020 

(30)  US20090152608P  13/02/2009  US 

(96)  12/02/2010 EP17181174.8 

(97)  15/05/2019 EP3254675 

(73)  Reata Pharmaceuticals, Inc. 2801 Gateway 

Drive, Suite 150 Irving, TX 75063, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  ZHANG, Jiang and MEYER, Colin J. 

(54)  ОДЛОЖЕНО ОСЛОБОДУВАЊЕ, ОРАЛНИ 

ДОЗИРАНИ СОСТАВИ КОИШТО СОДРЖАТ 

АМОРФЕН CDDO-ME 

(57)  1  Цврста дозирана форма којашто содржи  

(A) честички составени од аморфен 

бардоксолон метил и екципиенс за формирање 

на стакло, кадешто дозираната форма е 

карактеризирана со единечна стаклена 

транзициона температура, измешана со  

(B) честички од барем еден хидрофилен 

сврзувач избран од групата составена од:  

(1) природно појавувачки јагленохидратни 

полимери избрани од скроб и 

прежелатинизиран скроб;  

(2) желатин или модифицирани желатини;  

(3) цитозан; 

(4) анјонски полимери избрани од акрилна 

киселина хомополимери вкрстено-поврзани со 

алил сукроза или алил пентаеритрол и  

(5) екципиенси базирани на целулоза избрани 

од групата составена од C3-C10 алкил 

хидроксиметил целулоза, арил хидроксиметил 

целулоза и супституирана арил хидроксиметил 

целулоза.  

има уште 13 патентни барања 
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 (51)  C 07K 16/28, A 61K 39/395  

(11)  10314   (13) Т1 

(21)  2019/775   (22) 12/09/2019 

(45) 30/06/2020 

(96)  11/03/2011 EP11754195.3 

(97)  03/07/2019 EP2544719 

(73)  Debiopharm International S.A. 

"Forum après-demain" Chemin Messidor 5-7 

1006 Lausanne, CH 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  DECKERT,Jutta; PARK,Peter; 

TAVARES,Daniel and RUI,Linggyun 

(54)  CD37-СВРЗУВАЧКИ МОЛЕКУЛИ И 

НИВНИ ИМУНОКОНЈУГАТИ 

(57)  1  Антитело или негов антиген-сврзувачки 

фрагмент кое специфично се сврзува за CD37, 

каде што споменатото антитело или неговиот 

фрагмент содржат варијабилен регион на 

тешка низа кој ја содржи аминокиселинската 

секвенца со SEQ ID NO: 57 или 58 и 

варијабилен регион на лесна низа кој ја содржи 

аминокиселинската секвенца со SEQ ID NO: 74.  

има уште 1 патентни барања 
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(51)  E 06B 3/82, E 06B 3/72  

(11)  10321   (13) Т1 

(21)  2019/776   (22) 12/09/2019 

(45) 30/06/2020 

(30)  BE201705243  06/04/2017  BE 

(96)  13/12/2017 EP17207030.2 

(97)  19/06/2019 EP3385488 

(73)  HARINCK,naamloze vennootschap 

Heirweg 95 8710 Wielsbeke, BE 

(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)  DE MUNSTER, Franck 

(54)  КРИЛО НА ВРАТА СО ПАНЕЛ И ОПРЕМА 

ЗА ПАНЕЛ ЗА ТАКВО КРИЛО НА ВРАТА 

(57)  1  Крило на врата кое што се состои од 

рамка (4) и панел плоча на врата (5) со предна 

табла (6) и зад-на табла (7) и евентуално 

средна табла помеѓу двете, при што рамката (4) 

е изработена од тради-ционални профили ( 9) 

со преден ѕид (10) и заден ѕид (11), на 

предниот и на задниот дел на рамката (4), 

соодветно, внатрешен ѕид (12) и надворешен 

ѕид (13), на внатрешниот раб и надворешниот 

раб на рамката (4), соодветно, а на 

внатрешниот ѕид (12) на профилите (9) 

навнатре свртена рабна летва (14) за да се 

формира жлеб (15) и со што предната табла (6) 

е поставена кон предниот дел на рамката (4), 

покривајќи го предниот дел на рамката (4) 

барем делумно, што се карактеризира со тоа 

што пред¬на¬та табла (6) е прицврстена на 

рамката (4) со помош на еден или повеќе први 

делови за спојување (18а) прицврстени на 

предната табла (6) и прицврстена со еден или 

повеќе делови за спојување (18b), прицврстени 

на задната табла (17) или на средната табла 

(24), со што првите делови за споју¬ва¬ње 

(18а) и вторите делови за спојување (18b) 

можат магнетно да се привлекуваат или 

одбиваат ед¬ни на други, на тој начин што 

задната табла (7 ) или средната табла (24) виси 

зад горенаведената рабна летва (14) со 

магнетна соработка на деловите за спојување и 

е затегната на неа така што е дозволено 

движење помеѓу деловите за спојување (18а, 

18b) во правец (Y-Y') паралелно со површината 

на пред¬ната табла (6).  

има уште 17 патентни барања 
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 (51)  C 07K 16/28, A 61K 39/00, A 61K 45/06, A 

61K 31/506, A 61K 39/395, A 61P 35/00  

(11)  10326   (13) Т1 

(21)  2019/1043   (22) 10/12/2019 

(45) 30/06/2020 

(30)  EP15382425  11/08/2015  -- and 

US201662335984P  13/05/2016  US 

(96)  10/08/2016 EP16766384.8 

(97)  25/09/2019 EP3334431 

(73)  Novartis AG and Palobiofarma, S.L. 

Lichtstrasse 35, 4056 Basel, CH and  

Avenida Ernest Lluch 32, TCM2-0207, 

08302 Mataro (Barcelona), , ES 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  CASTRO-PALOMINO LARIA, Julio Cesar; 

BILIC, Sanela; CAMACHO GOMEZ, Juan Alberto; 

CAMERON, John Scott and HOWARD, JR., Danny 

Roland 

(54)  5-БРОМО-2,6-ДИ-(1H-ПИРАЗОЛ-1-

ИЛ)ПИРИМИДИН-4-АМИН ЗА УПОТРЕБА ВО 

ТРЕТМАНОТ НА КАНЦЕР 

(57)  1  Производ од комбинација што содржи 

соединение со формулата (I):  

             

N N

N

N

Br

N H 2N

N

 

или негова фармацевтски прифатлива сол или 
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ко-кристал, и еден или повеќе 

имунотерапевтски агенси селектирани од 

групата составена од анти-CTLA4 антитело, 

анти-PD-1 антитело и анти-PD-Ll антитело.  

има уште 16 патентни барања 

 

 

Нацрт 1a 
 

 

 

 

Нацрт 1б 
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Нацрт 1ц 
 

(51)  D 07B 7/02, D 07B 3/10  

(11)  10320   (13) Т1 

(21)  2019/1045   (22) 10/12/2019 

(45) 30/06/2020 

(30)  FR1101643  27/05/2011  FR 

(96)  25/05/2012 EP12728769.6 

(97)  18/09/2019 EP2714986 

(73)  Setic SAS Zone Industrielle de Matel 126 

rue de Matel 42300 Roanne, 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)  BOUJAADA, Mostafa; GIANONCELLI, Denis 

and RONDEPIERRE, Sophie 

(54)  ВОДИЛКА ЗА ЖИЦИ И РОТИРАЧКИ 

УРЕД КОЈ ШТО ЈА СОДРЖИ 

СПОМЕНАТАТА ВОДИЛКА ЗА ЖИЦИ 

(57)  1  Ротирачки уред за составување / 

усукување / плетење на кабли, при што 

споменатиот ротирачки уред се состои од: 

- тело (C) со лонгитудинален отвор (0) 

формиран во масата на споменатото тело (C) и  

врз целата должина на споменатиот ротирачки 

уред, и 

- водилка за кабел (EG) сместена во 

споменатиот отвор (0) за да го води 

лонгитудиналното движење на кабелот, при 

што споменатата водилка за кабел (EG) има 

внатрешна површина (SI) која што го дефинира 

преминот на кабелот (PF), 

што се карактеризира со тоа што споменатата 

внатрешна површина (SI) е формирана од 

пружина (RS) со соседни навои, при што 

споменатите навои на споменатата пружина 

(RS) формираат микро-испакнатини (MB) и 

микро-вдлабнатини (MC) чија висинска 

амплитуда  е помеѓу 0,1 и 1 mm. 

има уште 6 патентни барања 
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 (51)  H 01Q 1/22, H 01Q 1/12, H 01Q 1/32, H 01Q 

1/38, G 06K 19/077, G 06K 19/07, G 06K 19/16, B 

60R 13/10  

(11)  10295   (13) Т1 

(21)  2019/1081   (22) 24/12/2019 

(45) 30/06/2020 

(30)  DE102012106594  20/07/2012  DE 

(96)  22/07/2013 EP13742590.6 

(97)  30/10/2019 EP2875472 

(73)  Tönnjes ISI Patent Holding GmbH 

Syker Strasse 201 27751 Delmenhorst, 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)  BEENKEN,Björn 

(54)  СРЕДСТВО ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА 

ВОЗИЛО 

(57)  1  Средство за идентификација на возило, 

пожелно идентификација на возило, кое што 

има најмалку делумно електрично спроводлив 

филм (12) кој што најмалку делумно се 

имплементира како холограм (36) и / или како 

рефлективен филм, носач на податоци (26) кој 

што може да се прочита на бесконтактен начин, 

особено радио чип и антена за носачот на 

податоци (26), кој што се имплементира како 

антена со отвор, што се карактеризира со тоа 

што филмот (12) се имплементира како 

самолеплив филм (12) и со тоа што антената за 

носачот на податоци (26) се имплементира како 

отвор во холограмот (36) и / или во 

рефлективниот филм на самолепливиот филм 

(12), каде што носачот на податоци (26) е 

залепен за холограмот (36) и / или 

рефлективниот филм и има калем со помош на 

кој носачот на податоци (26) може да се спои со 

антената со отвор на индуктивен и / или 

капацитивен начин. 

има уште 11 патентни барања 



 

 

30 

 

Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2020 - 30/06/2020  
 

 

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

(11)  10296   (13) Т1 

(21)  2019/1082   (22) 24/12/2019 

(45) 30/06/2020 

(30)  US201461953536P  14/03/2014  US; 

US201462059690P  03/10/2014  US and 

US201462094889P  19/12/2014  US 

(96)  13/03/2015 EP15713290.3 

(97)  13/11/2019 EP3116909 

(73)  NOVARTIS AG and Immutep S.A.S. 

Lichtstrasse 35 4056 Basel, CH and Parc Club 

Orsay 2 Rue Jean Rostand 91893 Orsay, 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)  TRIEBEL, Frederic; BRIGNONE, Chrystelle; 

BLATTLER, Walter A.; MATARAZA, Jennifer 

Marie; SABATOS-PEYTON, Catherine Anne; 

CHANG, Hwai Wen and FREY, Gerhard Johann 

(54)  МОЛЕКУЛИ НА АНТИТЕЛО ЗА LAG-3 И 

НИВНИ УПОТРЕБИ 

(57)  1  Молекула на хуманизирано антитело 

способна да се врзува за човечкиот ген за 

активирање на лимфоцитите -3 (LAG-3) со 

константа на дисоцијација (KD) помала од 0,2 

nM, како што е одредено со методот Biacore, 

која што содржи: 

 

(a) варијабилен регион на тежок синџир (VH) кој 

што содржи VHCDR1 аминокиселинска низа од 

НИЗА ИД БР: 4, VHCDR2 аминокиселинска низа 

од НИЗА ИД БР: 5, и VHCDR3 аминокиселинска 

низа од НИЗА ИД БР: 3; и варијабилен регион 

на лесен синџир (VL) кој што содржи VLCDR1 

аминокиселинска низа од НИЗА ИД БР: 13, 

VLCDR2 аминокиселинска низа од НИЗА ИД 

БР: 14, и VLCDR3 аминокиселинска низа од 

НИЗА ИД БР: 15; 

(б) VH кој што содржи VHCDR1 

аминокиселинска низа од НИЗА ИД БР: 1; 

VHCDR2 аминокиселинска низа од НИЗА ИД 

БР: 2; и VHCDR3 аминокиселинска низа од 

НИЗА ИД БР: 3; и VL кој што содржи VLCDR1 

аминокиселинска низа од НИЗА ИД БР: 10, 

VLCDR2 аминокиселинска низа од НИЗА ИД 

БР: 1и VLCDR3 аминокиселинска низа од НИЗА 

ИД БР: 12; 

(в) VH кој што содржи VHCDR1 

аминокиселинска низа од НИЗА ИД БР: 286, 

VHCDR2 аминокиселинска низа од НИЗА ИД 

БР: 5, и VHCDR3 аминокиселинска низа од 
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НИЗА ИД БР: 3; и VL кој што содржи VLCDR1 

аминокиселинска низа од НИЗА ИД БР: 13, 

VLCDR2 аминокиселинска низа од НИЗА ИД 

БР: 14, и VLCDR3 аминокиселинска низа од 

НИЗА ИД БР: 15; или 

(г) VH кој што содржи VHCDR1 

аминокиселинска низа од НИЗА ИД БР: 286; 

VHCDR2 аминокиселинска низа од НИЗА ИД 

БР: 2; и VHCDR3 аминокиселинска низа од 

НИЗА ИД БР: 3; и VL кој што содржи VLCDR1 

аминокиселинска низа од НИЗА ИД БР: 10, 

VLCDR2 аминокиселинска низа од НИЗА ИД 

БР: 1и VLCDR3 аминокиселинска низа од НИЗА 

ИД БР: 12;  

 

каде што VH содржи четири рамковни (FW) 

региони: VHFW1 кој што ја содржи 

аминокиселинската низа од НИЗА ИД БР: 187, 

190, 194 или 196, VHFW2 кој што ја содржи 

аминокиселинската низа од НИЗА ИД БР: 198, 

202, 206 или 208, VHFW3 кој што ја содржи 

аминокиселинската низа од НИЗА ИД БР: 210, 

212, 217 или 219, и VHFW4 кој што ја содржи 

аминокиселинската низа од НИЗА ИД БР: 221; и 

VL содржи четири рамковни региони (FW): 

VLFW1 кој што ја содржи аминокиселинската 

низа од НИЗА ИД БР: 226, 230, 232, 234, 236 

или 238, VLFW2 кој што ја содржи 

аминокиселинската низа од НИЗА ИД БР: 240, 

244, 246 или 248, VLFW3 кој што ја содржи 

аминокиселинската низа од НИЗА ИД БР: 252, 

255, 259, 26265, 267 или 269, и VLFW4 кој што 

ја содржи аминокиселинската низа од НИЗА ИД 

БР: 271. 

има уште 18 патентни барања 

 

(11)  10297   (13) Т1 

(21)  2019/1083   (22) 24/12/2019 

(45) 30/06/2020 

(30)  US201261676842P  27/07/2012  US; 

US201361783763P  14/03/2013  US and 

US201361829123P  30/05/2013  US 

(96)  26/07/2013 EP13745973.1 

(97)  23/10/2019 EP2877599 

(73)  Aragon Pharmaceuticals, Inc. 10990 

Wilshire Blvd.,Suite 300, Los Angeles CA90024, 

US 

(74)  Адвокатско друштво Поповски и Партнери  

Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје 

(72)  SMITH, Nicholas, D.; JOSEPH, James David; 

HAGER, Jeffrey H.; SENSINTAFFAR, John, Lee; 

LU, Nhin and QIAN, Jing 
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(54)  ПОСТАПКИ И СОСТАВИ ЗА 

ОДРЕДУВАЊЕ НА РЕЗИСТЕНЦИЈА НА 

ТЕРАРИЈА ПОСРЕДУВАНА СО АНДРОГЕН 

РЕЦЕПТОР  

(57)  1  Постапка за утврдување дали некој 

субјект покажува или ќе покаже послаб одговор 

на терапија со антагонист  на андроген 

рецептор (АР) од прва или втора генерација, 

што опфаќа: 

(а) испитување на примерок што содржи 

молекула на нуклеинска киселина што кодира 

АР полипептид од субјектот за да се утврди 

дали кодиран АР полипептид е модифициран 

во аминокиселина на позицијата 876 во 

аминокиселинската секвенца наведена во SEQ 

ID NO: 1; и 

(б) карактеризирање на субјектот како отпорен 

или оној што ќе стане отпорен на терАРија со 

АР антагонист од прва или втора генерација АР 

доколку субјектот има модификација. 

има уште 55 патентни барања 
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 (51)  C 07J 41/00, A 61K 31/57, A 61P 25/28, A 

61P 25/00  

(11)  10298   (13) Т1 

(21)  2019/1084   (22) 24/12/2019 

(45) 30/06/2020 

(30)  SE1500018  12/01/2015  SE 

(96)  11/01/2016 EP16704468.4 

(97)  02/10/2019 EP3245217 

(73)  Umecrine Cognition AB Karolinska 

Institutet Science Park Fogdevreten 2 

171 65 Solna, SE 

(74)  Адвокатско друштво Поповски и Партнери  

Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје 

(72)  BÄCKSTRÖM, Torbjörn and RAGAGNIN, 

Gianna 

(54)  3.АЛФА.-ЕТИНИЛ, 3.БЕТА.-ХИДРОКСИ-

5.АЛФА.-ПРЕГНАН-20-ОКСИМ ЗА УПОТРЕБА 

ВО ЛЕКУВАЊЕ НА НАРУШУВАЊЕ НА ЦНС  

(57)  1  3α-етинил, 3β-хидрокси, 5α-прегнан-20-

оксим или негова фармацевтски прифатлива 

сол. 

има уште 13 патентни барања 

 

(51)  C 07D 417/06, C 07D 417/14, C 07D 417/04, 

A 61K 31/427, A 61P 17/06, A 61P 37/00  

(11)  10299   (13) Т1 

(21)  2019/1085   (22) 24/12/2019 

(45) 30/06/2020 

(30)  US201462072599P  30/10/2014  US 

(96)  30/10/2015 EP15794729.2 

(97)  30/10/2019 EP3212642 

(73)  Janssen Pharmaceutica NV 

Turnhoutsebaan 30  2340 Beerse, BE 

(74)  Адвокатско друштво Поповски и Партнери  

Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје 

(72)  VENKATESAN, Hariharan; STEENECK, 

Christoph; KINZEL, Olaf; GOLDBERG, Steven; 

URBANSKI, Maud; WANG, Aihua; XUE, Xiaohua; 

GEGE, Christian; KLEYMANN, Gerald; 

HOFFMANN, Thomas; TANIS, Virginia; KUMMER, 

David and FOURIE, Anne M. 

(54)  АМИДНО ЗАМЕНЕТИ ТИАЗОЛИ КАКО 

МОДУЛАТОРИ НА БОРГАМАТ 

(57)  1  Соединение на Формула I: 

          

 

                     

 

                  

при што: 

е фенил, пиридил, пиримидила, пиразинил, или 

пиридазил; 

R1 е Cl, -CN, H, F, OC(1-4)алкил, OCHF2, 

OCF3, C(1-4)алкил, Br, I, или циклопропил; при 

што споменатиот C(1-4)алкил е опционално 

заменет со до шест атоми на флуор; 

R2 е F, Cl, -CN, H, OC(1-4)алкил, OCHF2, OCF3, 
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циклопропил, или C(1-4)алкил; при што 

споменатиот C(1-4)алкил е опционалноа 

заменет со до пет атоми на флуор, и 

споменатиот циклопропил е опционално 

заменет со OH, CH3, CF3, и до пет атоми на 

флуор; или R1 и R2 можат заедно со прстенот 

А за кој се врзани да создадат систем на 

споени прстени избрани од група која опфаќа 

нафталенил, тетрахидронафталенил, 

изохинолинил, хинолинил, 2,3-дихидро-1H-

инденил, хроманил, изохроманил, и 

нафтиридинил; при што споменатите 

нафталенил, тетрахидронафталенил, 

изохинолинил, хинолинил, 2,3-дихидро-1H-

инденил, хроманил, изохроманил, и 

нафтиридинил може опционално да бидат 

заменети со до три супституенти независно 

избрани од група која опфаќа F, OC(1-3)алкил 

или C(1-3)алкил при што споменатиот OC(1-

3)алкил и C(1-3) алкил е опционално заменет 

со до пет атоми на флуор (вклучувајќи CHF2, 

CH2F, CF3, и CH3; под услов R2 да не мора да 

биде H доколку R1 е H; 

R3 е тиадиазолил, оксадиазолил, 

изоксадиазолил, оксазолил, изоксазолил, 

триазолил, тетразолил, 1,2,4-оксадиазол-5(4H)-

он-3-ил, пиридил, тиазолил, пиримидил, 

пиридазил, пиразил, имидазолил, пиролил, 

фуранил, или фенил; при што споменатиот 

тиадиазолил, оксадиазолил, изоксадиазолил, 

оксазолил, изоксазолил, триазолил, пиридил, 

тиазолил, пиримидил, пиридазил, пиразил, 

имидазолил, пиролил, фуранил, или фенил е 

опционалноа заменет со R4, и понатаму 

опционално заменет со еден супституент 

избран од група која опфаќа  F, CH3, CF3, и 

циклопропил; 

 

R4 е H, C(1-6)алкилSO2C(1-6)алкил, C(O)NH2, 

C(1-6)алкил, -CN, C(3-6)циклоалкил, NH2, 

NH(C(1-6)алкил), N(C(1-6)алкил)2, NHCO(C(1-

6)алкил), N(C(1-6)алкил)CO(C(1-6)алкил), 

NHSO2(C(1-6)алкил), 

N(C(1-6)алкил)SO2(C(1-6)алкил), O(C(1-

6)алкил), C(O)NH2, CONH(C(1-6)алкил), 

CON(C(1-6)алкил)2, SO2NH2, SO2NH(C(1-

6)алкил), SO2NH(COC(1-6)алкил), или 

SO2N(C(1-6)алкил)2; при што споменатиот  C(1-

6)алкил или C(3-6)циклоалкил е опционално 

независно заменет со до шест атоми на флуор, 

CF3, CO2H, OH, -CN, C(O)NH2, NH2, OCH3, 

OCHF2, OCF3, -(CKS2)m-, или N(CH3)2; 

m е 2, 3, 4, или 5;  

X е H, или F; каде секое појавување на X во 

една молекула е дефинирано независно; 

 

A1 е H, или C(1-4)алкил; при што споменатиот 

C(1-4)алкил е опционално заменет со до шест 

атоми на флуор, Cl, -CN, OCH3, OCHF2, или 

OCF3; 

A2 е C(1-6)алкил, C(0-2)алкил-C(3-

6)циклоалкил, 

 

CH2-C6H4-C(O)NH2, -C6H4-F, CH2-CCH, или 

CH2-CC-CH3; при што споменатиот C(1-

6)алкил, и споменатиот C(0-2)алкил-C(3-

6)циклоалкил се опционално заменети со до 

шест атоми на флуор, Cl, -CN, OCH3, OCHF2, 

или OCF3; 

или A1 и A2 може заедно со азот за кој се 

врзани да создадат прстен избран од група која 

се состои од: 

тиоморфолинил, пиперидинил, пиролидинил, 

пиперазинил, морфолинил, азетидинил, и 

азиридинил; при што споменатите 

пиперидинил, пиролидинил, пиперазинил, 

морфолинил, азетидинил, и азиридинил се 

опционално заменети со CF3, CH2CH2F, C(1-

2)алкил, C(3-6)циклоалкил, -CN, OH, CH2OH, 

CH2F, F, Cl, OCH3, OCHF2, OCF3, -

(CX2)nO(CX2)n-, или -(CX2)n-, и до три 

дополнителни супституенти избрани од група 

која се состои од CH3 и F; 

 

n е независно 0, 2, 3, или 4; 

X е H, или F; каде секое појавување на X во 
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една молекула е дефинирано независно; 

 

R5 е SO2NA3A4, CONA3A4, NA3A4, 

OCH2C(CF3)2OH, C(3-6)циклоалкил, или C(1-

6)алкил; при што споменатиот C(3-

6)циклоалкил и споменатиот C(1-6)алкил се 

опционално заменети со OH, Cl, -CN, H, OCH3, 

OCHF2, OCF3, или NA3A4, понатаму 

опционално заменет со -CH2CH2- кој е врзан со 

ист атом на јаглерод, и до седум атоми на 

флуор; 

A3 е H, или C(1-4)алкил; при што споменатиот 

C(1-4)алкил е опционално заменет со OH, Cl, -

CN, OCH3, OCHF2, или OCF3; и до шест атоми 

на флуор; 

A4 е H, C(1-6)алкил, C(3-6)циклоалкил, или C(3-

6)хетероциклоалкил; при што споменатиот C(1-

6)алкил е опционално заменет со циклопропил, 

морфолинил, OH, OCH3, C(O)NH2, Cl, -CN, 

OCHF2, OCF3 и дополнително заменет со до 

три атоми на флуор; и каде споменатите C(3-

6)циклоалкил, и C(3-6)хетероциклоалкил се 

опционално заменети со CF3, CH3, -CN, 

C(O)NH2, и до три атоми на флуор; 

или A3 и A4 може заедно со азот за кој се 

врзани да создадат прстен избран од група која 

опфаќа пиперидинил, морфолинил, 

пиперазинил, пиролидинил, азиридинил, и 

азетидинил каде споменатите пиперидинил, 

морфолинил, пиперазинил, пиролидинил, 

азиридинил, и азетидинил се опционално 

заменето со до четири групи избрани од група 

која опфаќа CF3, OH, CH3, CH2F, и CHF2; и 

понатаму опционално заменети со до четири 

групи избрани од група која опфаќа CF3, OH, 

CH3, CH2F, и CHF2; и понатаму опционално 

заменети со до шест атоми на флуор; 

и негова фармацевтски прифатлива сол. 

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  H 02G 3/08  

(11)  10300   (13) Т1 

(21)  2019/1086   (22) 24/12/2019 

(45) 30/06/2020 

(30)  DE202012001075U  03/02/2012  DE 

(96)  29/01/2013 EPA17177970.5 

(97)  04/12/2019 EP3244502 

(73)  Bals Elektrotechnik GmbH & Co. Kg 

Burgweg 22, 57399 Kirchhundem-Albaum, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  Ramm, Andreas and Bankstahl, Mareike 

(54)  СЕТ ЗА КОНСТРУИРАЊЕ КУЌИШТЕ ЗА 

ЕЛЕКТРИШНИ УРЕДИ, ПРЕД СЕ СОДРЖИ 

ПРИКЛУЧНИ АПАРАТУРИ И ЗАШТИТНИ 

СРЕДСТВА  

(57)  1  Плоча за инсталација (30302, 303, 304, 

305, 306) за сет за конструирање куќиште за 

електрични уреди каде што сетот за 

конструирање куќиште содржи основно тело на 

куќиште со број на отвори за инсталација 

(10102A, 102Б, 102, 106А), плочката за 

инсталација содржи: 

 рамка (310), на која оперативен капак 

(311) е пивотирачки поставен со помош на 

зглоб со шарка, каде што рамката содржи 

механизам за затворање кој соработува со 

оперативниот капак (311) и механизам за 

заклучување; 

 каде што механизмот за заклучување е 

приспособен да спречува активација на 

механизмот за затворање се додека 

оперативниот капак (311) е отворен, и/или каде 

што механизмот за заклучување е присособен 

да може да се активира да го отвори 

оперативниот капак кога оперативниот капак 

(311) е затворен преку средство за 

прилагодување формирано на рамката (311) за 

деактивирање на механизмот за затворање при 

што механизмот за затворање останува 

активиран кога оперативниот капак (311) е 

отворен. 

има уште 1 патентни барања 
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(51)  C 07K 16/28  

(11)  10301   (13) Т1 

(21)  2019/1087   (22) 24/12/2019 

(45) 30/06/2020 

(30)  DK201000498  09/06/2010  DK and 

US353082P  09/06/2010  US 

(96)  08/06/2011 EPA11726381.4 

(97)  16/10/2019 EP2580243 

(73)  Genmab A/S Kalvebod Brygge 43, 

1560 Copenhagen V, DK 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  PARREN, Paul; WEERS, Michel de; 

WINKEL, Jan van de; WALSETH, Tim and VINK, 

Tom 

(54)  АНТИТЕЛА ПРОТИВ ЧОВЕЧКИ CD38  

(57)  1  Антитело што се врзува за човечки 

CD38 со СЕК ИД БР: 52, назначено со тоа, што 

антителото (и) не се врзува за варијанта на 

човечки CD38 каде што Asp во позиција 202 

беше супституирано со Gly, (ии) се врзува за 

варијанта на човечки CD38 каде што Gln во 

позиција 272 беше супституирано со Arg, (иии) 

се врзува за варијанта на човечки CD38 каде 

што Ser во позиција 274 беше супституирано со 

Phe, и (ив) се врзува за варијанта на човечки 

CD38 каде што Thr во позиција 237 беше 

супституирано со Ala. 

има уште 24 патентни барања 
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(51)  A 61K 9/20, A 61K 31/56  

(11)  10303   (13) Т1 

(21)  2019/1090   (22) 25/12/2019 

(45) 30/06/2020 

(30)  US201361874450P  06/09/2013  US 

(96)  05/09/2014 EP14842811.3 

(97)  06/11/2019 EP3041476 

(73)  Adare Pharmaceuticals US,L.P. 1200 

Lenox Drive, Suite 100 Lawrenceville, NJ 08648, 

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)  GOSSELIN, Michael, A.; LAI, Jin-Wang and 

VENKATESH, Gopi, M. 

(54)  СОСТАВИ НА ОРАЛНО РАЗЛОЖУВАЧКА 

ТАБЛЕТА КОИ ШТО СОДРЖАТ 

КОРТИКОСТЕРОИДИ  

ЗА ЕОЗИНОФИЛЕН ЕЗОФАГИТИС 

 

(57)  1  Фармацевтски состав во форма на 

орално разложувачка таблета кој што содржи: 

 

a. кортикостероид кој што делува локално или 

фармацевтски прифатлива сол, естер или 

полиморф во количина од околу 5% или 

помалку од тежината во составот; 

б. фармацевтски прифатлив носител; и 

в. брзо дисперзирачки микрогранули; 

 

каде што кортикостероидот или фармацевтски 

прифатлива сол, естер, или полиморф е 

адсорбиран на фармацевтски прифатливиот 

носител, и каде што фармацевтски 

прифатливиот носител е селектиран од групата 

која што се состои од микрокристална 

целулоза, силицифирана микрокристална 

целулоза, прегелатиниран скроб, пченкарен 

скроб, колоиден силициум диоксид, и аморфен 

магнезиум алуминиум силикат. 

има уште 18 патентни барања 
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(51)  C 07K 14/605  

(11)  10304   (13) Т1 

(21)  2019/1093   (22) 25/12/2019 

(45) 30/06/2020 

(30)  US201361892250P  17/10/2013  US 

(96)  17/10/2014 EP14793463.2 

(97)  13/11/2019 EP3185696 

(73)  Boehringer Ingelheim International GmbH 

and Zealand Pharma A/S Binger Strasse 173 

55216 Ingelheim am Rhein, DE and Sydmarken 

11 2860 Søborg, DK 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

(72)  RIBER, Ditte; TOLBORG, Jakob Lind and 

HAMPRECHT, Dieter Wolfgang 

(54)  АНАЛОЗИ НА ГЛУКАГОН 

(57)  1  Соединение со формулата: 

 
R1-X-Z-R2 

 

каде 

R1 е H (т.е. водород), C1-4 алкил, ацетил, 

формал, бензоил или трифлуороацетил; 

R2 е OH или NH2; 

X е пептид со секвенца: 

H-X2-X3-GTFTSDYSKYL-X15-X16-X17-X18-A-

X20-DFI-X24-WLE-X28-A 

каде: 

X2 е избран од Ac3c, Ac4c и Ac5c; 

X3 е избран од Gen и His ; 

X15 е избран од Asp и Glu; 

X16 е избран од Glu,Lys и Ψ; 

X17 е избран од Lys, Arg и Ψ; 

X18 е избран од Ala и Arg; 

X20 е избран од Lys и Ψ; 

X24 е избран од Glu, Lys и Ψ; 

X28 е избран од Ser, Lys и Ψ; 

при што секој Ψ е остаток независно избран од 

Lys, Arg, Orn  и Cys и при што страничниот 

ланец на секој остаток Ψ е коњугиран во 

липофилен супституент; 

и при што Z е отсутен или е низа од 1-20 

аминокиселински единици независно одбрани 

од групата составена од Ala, Leu, Ser, Thr, Tyr, 

Cys, Glu, Lys, Arg, Dbu, Dpr и Orn ; или негова 

фармацевтски прифатлива сол или солват. 

има уште 16 патентни барања 
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(11)  10305   (13) Т1 

(21)  2019/1094   (22) 25/12/2019 

(45) 30/06/2020 

(30)  EP20140182628  28/08/2014  --; 

EP20140188993  15/10/2014  --; DK20140000652  

10/11/2014  DK and US201562156999P  

05/05/2015  US 

(96)  27/08/2015 EP15767097.7 

(97)  23/10/2019 EP3185696 

(73)  Chr. Hansen A/S 10-12 Boge Alle, DK 2970 

Horsholm, DK 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

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

Скопје 

(72)  HINDRICHSEN, Ida; MILORA, Nina and  

OHLSSON, Christer 

(54)  Improved compositions of hetero- and 

homofermentative lactic acid for dual bacterial 

species bacterial species for dual purpose 

silage preservation 

Подобрeни композицији од бактеријски вид 

на хетеро- и хомоферментативна млечна 

киселина за конзервирање на силажа со 

хомоферментативна млечна киселина за 

конзервирање на силажа со двојна употреба 

 

(57)  1  Инокулантот за силажа кој како активни 

компонента опфаќа само 

(a) задолжителни бактерии на 

хетероферментативната млечна киселина од 

најмалку една од вид на Lactobacillus brevis, 

Lactobacillus buchneri, Lactobacillus fermentum, и 

Lactobacillus reuteri; 

и 

(b) бактерији на хомоферментативната млечна 

киселина од најмалку една од вид на 

Enterococcus и Lactococcus кои што не го 

намалуваат растот (a) и кои што бргу го 

намалуваат pH без создавање на излишно 

количество на млечната киселина. 

има уште 11 патентни барања 
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(51)  C 07D 235/16, C 07D 487/04, C 07D 471/04, 

C 07D 405/14, C 07D 209/14, C 07D 209/18, C 

07D 491/10, C 07D 401/10, C 07D 403/10, C 07D 

405/10, A 61K 31/416, A 61K 31/404, A 61P 

37/00, A 61P 29/00  

(11)  10306   (13) Т1 

(21)  2019/1095   (22) 25/12/2019 

(45) 30/06/2020 

(30)  US201562257806P  20/11/2015  US; 

US201662343905P  01/06/2016  US and 

WO2015IB01693  09/06/2015  WO 

(96)  08/06/2016 EP16731721.3 

(97)  27/11/2019 EP3307734 

(73)  Abb Vie Inc. 1 North Waukegan Road 

North Chicago ,IL 60064, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  ARGIRIADI, Maria, A.; BREINLINGER, Eric, 

C.; CUSACK, Kevin, P.; HOBSON, Adrian, D.; 

POTIN, Dominique; BARTH, Martine; 

AMAUDRUT, Jérôme; POUPARDIN, Olivia; 

MOUNIER, Laurent and KORT, Michael, E. 

(54)  НУКЛЕАРНИ РЕЦЕПТОРНИ 

МОДУЛАТОРИ (ROR) ЗА ЛЕКУВАЊЕТО НА 

ВОСПАЛИТЕЛНИ И АВТОИМУНИ БОЛЕСТИ 

(57)  1   Соединение со Формула (I-a):  

  

или негова фармацевтска прифатлива сол,  

кадешто:  

G и J се независно CH или N;  

W е C или CRa, L1 е поврзан за W или Y; и  
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A и E се независно C или N при што заедно не 

се N;  

V е CR3 или N; 

X е CRa, NRa, N, или O; 

Y е C, CRa, NRa, N, O или S;  

Z е CR3 или N; или 

 

W е N или NRa, L1 е поврзан за W или Y; и 

A и E се независно C или N при што заедно не 

се N;  

V е CR3 или N; 

X е CRa, NRa, или N; 

Y е C, CRa, или N;  

Z е CR3 или N; или  

 

L1 е -CH2- или -C(O)-; 

L2 е -C(O)-; 

R1 и R2 се независно халоген, -O-(C1-C3)алкил, 

циклопропил, или (C1-C3)алкил; 

секој R3 е независно H, -CF3, -CN, халоген, -

OCHF2, -OCF3, -C(O)N(Re)2, -NReCORe, -(C1-

C3)алкил, -O-(C1-C3)алкил, -S-(C1-C3)алкил, 

(C3-C6)циклоалкил, или морфолинил; 

R4 е (C1-C6)алкил опционално супституиран со 

еден или повеќе супституенти независно 

избрани од хало, -CO2H, и -CO2(C1-C4)алкил; 

или 

R4 е -NH-CH2-тетрахидро-2H-пиранил 

опционално супституиран со еден или два 

супституенти независно избрани од -OH и -

O(C1-C4)алкил; или 

R4 е -N(H)-(C3-C6)циклоалкил опционално 

супституиран со еден или повеќе супституенти 

независно избрани од F, -OH, -COOH, и -

CO2(C1-C4)алкил; или 

R4 е (C3-C6)циклоалкил опционално 

супституиран со еден или повеќе супституенти 

независно избрани од F, -OH, -COOH, и -

CO2(C1-C4)алкил; или 

R4 е азабицикло [2.2.1]хептанил или 

азабицикло [3.1.0]хексанил, секој опционално 

супституиран со - CO2H или -CO2(C1-C4)алкил; 

или 

R4 е азаспиро [3.3]хептанил опционално 

супституиран со -CH2CO2H, -CH2CO2CH3, -

CO2H, -CO2 CH3; или 

R4 е 2-окса-6-азаспиро [3.3]хептанил, 2-окса-7-

азаспиро[3.5]нонанил, или  

2-окса-8-азаспиро[4.5]деканил, секој 

опционално супституиран со -CH2CO2H; или 

R4 е азетидинил опционално супституиран со 

еден или два супституенти независно избран од 

- CH3, -OH, -OCH3, -(C1-C4)алкилен-OH, -

CH2OCH3, -(C1-C4)алкилен O(C1-C4)алкил, -

CO2(C1-C4)алкил, - CO2H, -(C1-C4)алкилен-

CO2H, -(C1-C4)алкилен-CO2-(C1-C4)алкил, -

N(CH3)2, и пиролидинил групи; или 

R4 е 1,2-диазепанил или 1,4-диазепанил, секој 

опционално супституиран со -(C1-C4)алкилен-

OH; или 

R4 е морфолинил опционално супституиран со 

=O; или 

R4 е пиперазинил, пиперидинил, или 

пиролидинил, секој опционално супституиран 

со еден или повеќе супституенти независно 

избрани од -хало, -CN, -(C1-C4)алкил, -CH2-

циклопропил, -(C1-C4)алкилен-F, -CF3, -

CH2CF3, -COOH, -(C1-C4)алкилен COOH, -

CH(OH)CO2H, -COCH3, -CO2(C1-C4)алкил, - 

CH(OH)CO2CH3, -(C1-C4)алкилен- C(=O)O(C1-

C4)алкил, -(C1-C4)алкилен-OH, -OH, -O(C1-

C4)алкил, - (C1-C4)алкиленO(C1-C4)алкил, -

O(C1-C4)алкиленCO2H, -O(C1-

C4)алкиленC(=O)O(C1-C4)алкил, - CONHCH3, -

SO2-(C1-C4)алкил, -NH2, -NH(C1-C4)алкил, -

N((C1-C4)алкил)2, циклобутан карбоксилна 

киселина и оксетанил; 

секој Ra е независно H, -C(O)CH3, опционално 

супституиран (C1-C6)алкил, опционално 

супституиран (C3-C6)циклоалкил или -S(O)2-

фенил; и 

Re е независно H или -(C1-C3)алкил; 

дава дека не е повеќе од два од A, E, W, X и Y 

се N.  

има уште 20 патентни барања 
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(51)  C 07B 59/00, C 07D 401/14, C 07D 403/14, A 

61K 31/4985, A 61K 31/497, A 61K 31/4439, A 

61K 31/506, A 61P 13/10  

(11)  10307   (13) Т1 

(21)  2019/1096   (22) 26/12/2019 

(45) 30/06/2020 

(30)  US201462049485P  12/09/2014  US 

(96)  03/09/2015 EP15763763.8 

(97)  04/12/2019 EP3191466 

(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)  HUANG, Danwen; DENG, Gary G.; ODINGO, 

Joshua O. and JESUDASON, Cynthia Darshini 

(54)  АЗЕТИДИНИЛОКСИФЕНИЛПИРОЛИДИН 

СОЕДИНЕНИЈА  

(57)  1  Соединение со формулата 

  

  

кадешто  

R е 

R1 е CH3, CD3, CN, Cl или CF3; 

дава кога R1 е CH3 или CD3 не е сврзано за 5 

позиција; или негова фармацевтска 

прифатлива сол. 

има уште 10 патентни барања 

 

 

 (51)  H 04L 12/58, H 04L 29/06, G 06Q 10/10  

(11)  10325   (13) Т1 

(21)  2019/1097   (22) 26/12/2019 

(45) 30/06/2020 

(96)  28/12/2015 EP15382665.6 

(97)  13/11/2019 EP3188435 

(73)  Lleidanetworks Serveis Telemàtics S.A. 

Parque Tecnólogico Agroalimentario Edificio 

H2ª planta 25003 Lleida, ES 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

(72)  Sapena Soler, Francisco 

(54)  ПОСТАПКАТА ЗА СЕРТИФИКАЦИЈА НА 

ЕЛЕКТРОНСКАТА ПОШТА КОЈА ШТО ГО 

ОПФАЌА СИГУРНИОТ ДИГИТАЛЕН ПОТПИС 

КОЈ ШТО ГО ВРШИ 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИОТ ОПЕРАТЕР 

(57)  1  Постапката ѕа сертификација на 

дигитално потпишаната електронска пошта, 

која што се врши по пат на 

телекомуникациониот оператер, при што таа 

постапка опфаќa: 

i. генерирање од страна на трансмитер (1,2,3), 

кој што е корисник на телекомуникациониот 

оператер, на најмалку една електронска пошта, 

ii. oвозможување да електронската пошта 

пристигне до клиент на имејл сервер на 

телекомуникациониот оператер (4,15), 

iii. испраќање на електронска пошта на: 

- имејл дестинацијскиот на сервер (7, 24) по пат 

на интернет (5) и овозможување таа да 

пристигне на сертификуваната имејл 
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дестинациа (8, 25), и 

- дојдовниот имејл сервер на 

телекомуникациониот оператер (9), и 

испраќање на електронската пошта од 

дојдовниот имејл сервер на 

телекомуникациониот оператер (9) на сервер за 

обработка на сертификационите податоци кој 

што го формира дел на телекомуникациониот 

оператер, 

 

iv. сертификација (17), од страна на серверот за 

обработка на сертификационите податоци, на 

електронската пошта при што спомнатата 

сертификација за возврат го опфаќа 

генерирање на копијата (18) на електронската 

пошта и разложување на електронската пошта 

на нејзини делови при што спомнатите делови 

ги опфаќаат детали на пренесување, детали на 

прием и содржина на имејл, 

при што таа постапка за сертификација на 

дигитално потпишана електронска пошта 

понатаму опфаќа: 

v. eнкапсулирање (20), oд страна на серверот 

за обработка на сертификационите податоци, 

на копијата (18) на електронската пошта во 

контејнерот, 

vi. генерирање на сертифицираниот имејл (21), 

oд страна на серверот за обработка на 

сертифицираните податоци, кој што ја опфаќа 

енкапсулираната копија (18) на електронската 

пошта и овозможува таа да пристигне на 

заминувачки имејл сервер (23, 26) а 

телекомуникациониот оператер од сервер за 

обработка на сертифицираните податоци, 

vii. oвозможување да сертифицираниот имејл 

(21) пристигне на дестинацијскиот имејл на 

серверот (7, 24) од заминувачки имејл на 

серверот (23,26,38,50) на телекомуникацијскиот 

оператер, 

viii. oвозможување да сертифициран имејл (21) 

пристигне од имејл дестинацинацијскиот сервер 

(7, 24) нa: 

- сертифицирана имејл дестинација (8,25), и 

- заминувачки имејл сервер (23,26,38,50) на 

телекомуникацијскиот оператер, 

 

ix. испорачување од страна на заминувачки 

имејл сервер (23,26,38,50) на 

телекомуникциониот оператер, на 

енкапсулираната копија (18) на електронската 

пошта, поради нејзината испорака, за 

дополнително време од помеѓу 10 минути и 

еден саат поради последователен одговор на 

отфрлање за да се спречи да серверот на 

имејл дестинација прифати се во првиот 

момент и последователно го отфрли, 

x. вршење на проверка на испорака (27) на 

сертифицираниот имејл (21) на сертифицирана 

имејил дестинација (8,25), 

xi. ако сертификуваниот имејл е успешно 

доставен, генерирање на сертификат  (37,49) со 

помош на цертификациониот сервер (30,41) на 

телекомуникациониот оператер при што 

спомнатиот цертификат опфаќа: 

a. првиот дел (31,42) кој за возврат опфаќа: 

детали на пренесување, детали на прием и 

содржината на имејлот, и 

b. другиот дел (34,45) кој за возврат ги опфаќа 

деталите на пристигнување на цертификат (21) 

на заминувачки имејл сервер (23,26) на 

телекомуникациониот оператер, 

при што се врши верификација (44) која што 

следи по генерирање на првиот дел  (31,42) при 

што спомнатата верификација (44) oпфаќа 

проверка дали дестинацијскиот имејл сервер на 

сертифицирана  електронската пошта (8,25) на 

списокот на серверите кои што се одбиени/на 

црната листа кои што вообичаено ги  

прифаќаат сите пораки, а последователно ги 

одбиваат кога примателот на соодветен 

сертифициран имејл (8,25) не постои; од таков 

вид постапката понатаму опфаќа : 

• додавање на сертификатот (37,49) детали кои 

што се однесуваат на отсаство на примател на 

сертифицираната имејл дестинација на 

серверот  (8,25), кога верификацијата (44) како 
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резултат дава дека сертификуваниот  имејл е 

диестинацијски  сервер (8,25) од список на 

сервери кои што се одбиени/на црната листа, 

или 

• составување на другиот дел (34,45) на 

сертификатот (37,49) со сите детали на 

трансакција, додавајќи го временскиот печат 

(35,48) од трета страна и потпишување на 

сертификатот (37,49) со електронски потпис на 

телекомуникациониот оператер, кога имејл на 

дестинација на серверот (7, 24) не е на црната 

листа или на список за одбивање, и 

xii. oвозможување да сертификтот (37,49) 

пристигне до трансмитер (1,2,3). 

има уште 4 патентни барања 

 

(51)  C 07D 401/04, C 07D 405/14, C 07D 

211/62, A 61K 31/4709, A 61K 31/506, A 61K 

31/45A 61P 29/00, A 61P 19/02  

(11)  10308   (13) Т1 

(21)  2019/1099   (22) 27/12/2019 

(45) 30/06/2020 

(30)  US201462072196P  11/12/2019  US 

(96)  22/10/2015 EP15791432.6 

(97)  11/12/2019 EP3230278 

(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)  FISHER, Matthew Joseph; KUKLISH, 

Steven Lee; SCHIFFLER, Matthew Allen; 

YORK, Jeremy Schulenburg; MANNINEN, Peter 

Rudolph; WARSHAWSKY, Alan M. and 

PARTRIDGE, Katherine Marie 

(54)  НОВИ МЕТИЛ-ПИПЕРИДИН 

СОЕДИНЕНИЈА КОРИСНИ ЗА 

ИНХИБИРАЊЕ НА МИКРОЗОМАЛНА 

ПРОСТАГЛАНДИН E2 СИНТАЗА-1 
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(57)  1  Соединение со формула 1:  

  

 

кадешто:  

R1 е H или -CH3; 

R е избран од:  

и 

G е избран од:  

  или негова фармацевтска прифатлива сол. 

има уште 9 патентни барања 
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(51)  A 61K 31/473, A 61K 31/675, A 61K 47/18, A 

61K 47/26, A 61K 9/08, A 61K 9/19, A 61P 1/08

  

(11)  10330   (13) Т1 

(21)  2020/26   (22) 13/01/2020 

(45) 30/06/2020 

(30)  201662345942P  06/06/2016  US 

(96)  01/06/2017 EP17729822.1 

(97)  13/11/2019 EP3435980 

(73)  Helsinn Healthcare SA Via Pian Scairolo 9 

6912 Lugano-Pazzallo, CH 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  CANNELLA, Roberta and VENTURINI, 

Alessio 

(54)  ФИЗИОЛОШКИ ИЗБАЛАНСИРАНИ 

ВБРИЗГЛИВИ ФОРМУЛАЦИИ  

НА ФОСНЕТУПИТАНТ 

(57)  1  Вбризглива формулација на 

фоснетупитант, течен или лиофилизиран, која 

што содржи: 

a) фоснетупитант или негова фармацевтски 

прифатлива сол; 

б) незадолжително палоносетрон или негова 

фармацевтски прифатлива сол; 

в) натриум хидроксид; 

г) динатриум едетат; 

д) незадолжително хлороводородна киселина; 

и 

ѓ)  манитол. 

има уште 19 патентни барања 
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(51)  A 61K 33/06, A 61K 33/08, A 61K 33/10, A 

61K 9/24, A 61P 3/02  

(11)  10329   (13) Т1 

(21)  2020/27   (22) 13/01/2020 

(45) 30/06/2020 

(30)  20170011337  02/02/2017  IT 

(96)  24/01/2018 EP18153151.8 

(97)  04/12/2019 EP3357492 

(73)  S.I.I.T. S.r.l.-Servizio Internazionale 

Imballaggi Termosaldanti Via L.Ariosto 50/50 

20090 Trezzano sul Naviglio MI, IT 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  BENEGIAMO, Umberto; MARCELLONI, 

Luciano and MERICO, Roberto 

(54)  ПОВЕЌЕСЛОЈНА ТАБЛЕТА ЗА 

АДМИНИСТРАЦИЈА НА МАГНЕЗИУМ 

(57)  1  Повеќеслојна таблета за контролирано 

ослободување на магнезиумова сол, оксид или 

хидроксид, за употреба во лекувањето на 

околности, нарушувања или состојби поврзани 

со недостаток на магнезиум, којашто содржи:  

(a) слој за моментално гастрично 

ослободување којшто содржи магнезиум оксид 

или хидроксид или магнезиумова сол избрана 

од магнезиум ацетат, аскорбат, аспартат, 

карбонат, хлорид, цитрат, калиум цитрат, 

дицитрат, фумарат, глуконат, глицерофосфат, 

лактат, фосфат 5 хидрат, пидолат, пропионат и 

фосфат; дезинтегрирачки агенс и сврзувачки 

полимер;  

(b) слој за продолжено-ослободување којшто 

содржи (i) полимер којшто може да формира 

хидрогел матрикс кога доаѓа во контакт со 

течности од гастроинтестиналниот тракт, (ii) 

органска киселина којашто дисоцира во 

гастроинтестиналните течности, избран од 

лимунска киселина, тартаратна киселина, 

аскорбинска киселина и млечна киселина и (iii) 

магнезиум оксид или хидроксид или 

магнезиумова сол како што е дефинирано 

погоре;  

и опционално, 

(c) инертен слој вметнат помеѓу слоевите (a) и 

(b), којшто содржи дезинтегрирачки агенс и 

водено-нерастворлив дилуенс,  

кадешто споменатите слоеви (a), (b) и (c) се 

изложени на гастроинтестиналните течности 

откако таблетата е голтната.  

има уште 12 патентни барања 

 

 

 (51)  C 05C 1/00, C 05C 11/00, C 05C 9/00, C 

05G 3/08  

(11)  10328   (13) Т1 

(21)  2020/28   (22) 14/01/2020 

(45) 30/06/2020 

(30)  20141988056P  02/05/2014  US 

(96)  01/05/2015 EP15785632.9 

(97)  23/10/2019 EP3137437 

(73)  Dow Agro Sciences LLC 9330 Zionsville 

Road, Indianapolis IN 46268, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  HITESHKUMAR,Dave; BOUCHER, Raymond 

E., Jr.; POWELS, Greg; WILLIAMS, Alex; 

BURKHART, Miriam and LIU, Lei 

(54)  СОСТАВ НА МИКРОЕНКАПСУЛИРАН 

НИТРИФИКАЦИОНЕН ИНХИБИТОР 

(57)  1  Микрокапсулирана формулација на 

суспензија, којашто содржи:  

(a) суспендирана фаза, суспендираната фаза 

вклучува множество од микрокапсули, 

микрокапсулите коишто имаат волумен со 

просечна големина на честичка од 1 до 10 

микрони, кадешто микрокапсулите содржат:  

(1) ѕид на микрокапсулите добиени со 

интерфацијална поликондензациона реакција 

помеѓу полимерен изоцијанат и полиамин за да 

формира полиуреа школка којашто има 

тежински процент од 0.2 до 40 проценти од 

вкупната тежина на микрокапсулираната 

формулацијата на суспензија, и 
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(2) течно јадро, во суштина течното јадро е 

енкапсулирано во рамките на полиуреа 

школката, кадешто во суштина течното јадро 

вклучува 2-хлоро-6-(трихлорометил)пиридин, 

но не повеќе од 60 тежински проценти од 

целата микрокапсула и кадешто на 

температура од барем 15 °C во суштина 

течното јадро вклучува не повеќе од 1.0 

тежински процент цврст 2-хлоро-6-

(трихлорометил)пиридин; и  

(b) водена фаза, кадешто водената фаза 

вклучува барем 1.0 тежински процент на 

ароматичен растворувач од вкупната тежина на 

микрокасулираната формулацијата на 

суспензија.  

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  B 01D 53/62  

(11)  10327   (13) Т1 

(21)  2020/29   (22) 14/01/2020 

(45) 30/06/2020 

(30)  20120000204  20/02/2012  AT 

(96)  13/02/2013 EP13709295.3 

(97)  16/10/2019 EP2817081 

(73)  Commerzialbank Mattersburg im 

Burgenland Aktiengesellschaft Judengasse 11 

7210 Mattersburg, AT 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(72)  PHILIPP,Franz Josef 

(54)  МЕТОДА ЗА ПРЕРАБОТКА НА 

ЈАГЛЕРОД ДИОКСИД НА ПРОТОК КАЈ 

ИЗДУВНИ ГАСОВИ 

(57)  1  Метода за преработка на јаглерод 

диоксид (C02) што се содржи во проток на 

издувен гас (1) до производ погоден за 

производство на енергија, се карактеризира со 

фактот дека 

 

а) протокот на издувен гас (1), со температура 

во опсег од 150 до 170°C и pH вредност околу 

4, е доведен во контакт во комора за сушење и 

ладење (3) со порозна силикатна материјал со 

влага од 15 до 60%, а се однесува на сувата 

вкупна тежина на силикатниот материјал и 

измешан алуминиум хидроксид и/или хидарат 

алуминиум оксид (4) за да се формира основен 

водормедиум со pH вредност помеѓу 10 и 13 и 

се лади на температура помеѓу 30 и 50 ° C, во 

која количината на алуминиум хидроксид и/или 

хидриран алуминиум оксид (4) што треба да се 

додаде се контролира преку континуирано 

мерење на pH вредност (2), и во кое водениот 

медиум се лади до излезот од комората за 

сушење и ладење на температура помеѓу 12 и 

13°С,  

b) водениот медиум се внесува во претходна 

комора (5), кој се снабдува со материјално 

средство што содржи оксидирачки алкална 

земја и/или тежок метал (6), во кое оксидација 

на алкална вода и/или тежок метал (6) со 

кислород што повторно се засилува од 

јонизираниот и дестабилизираниот јаглерод 

диоксид, со придружна неутрализација на 

водениот медиум содржи јонизиран јаглерод; а 

формираната алкална земја/или тежок метален 

оксид (10) е испразнет од претходната комора 

(5), во кој материјалот (6) што содржи 

оксидирачки алкална земја и/или тежок метал 

истовремено се снабдува како континуирано 

мерење на pH вредност (2)  

c) водениот медиум што содржи јонизиран 

јаглерод (C) се внесува во главната комора (7) 

испорачана со материјал (8) што се состои од 

органски јаглеродни соединенија и/или содржи 

органски јаглеродни соединенија, во коишто се 

полиеракции со органски јаглеродни 

соединенија се јавуваат со учество на 

јонизиран јаглерод (C) на температури помеѓу 5 

и 80°C и притисок помеѓу 0,1 и 10 бари, за да се 

формира производ збогатен со јаглерод (9). 

има уште 5 патентни барања 
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(51)  C 07D 401/04, C 07F 9/40, A 61K 31/454, A 

61P 25/28, A 61P 25/04, A 61P 25/16  

(11)  10331   (13) Т1 

(21)  2020/30   (22) 15/01/2020 

(45) 30/06/2020 

(30)  201461925405P  09/01/2014  US 

(96)  08/01/2015 EP15702312.8 

(97)  11/12/2019 EP3092223 

(73)  Bristol-Myers Squibb Company 

Route 206 and Province Line Road Princeton, 

NJ 08543, US 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  MACOR, John E. and THOMPSON, III, Lorin 

A. 

(54)  (R)-3-((3S,4S)-3-ФЛУОРО-4-(4-

ХИДРОКСИФЕНИЛ)ПИПЕРИДИН-1-ИЛ)-1-(4-

МЕТИЛБЕНЗИЛ)ПИРОЛИДИН-2-ОН И НЕГОВИ 

ПРОЛЕКОВИ ЗА ТРЕТМАН НА 

ПСИХИЈАТРИСКИ НАРУШУВАЊА 

(57)  1  Соединението 4-((ЗЅ,4Ѕ)-3-флуоро-1-

((R)-1-(4-метилбензил)-2- оксопиролидин-3-

ил)пиперидин-4-ил)фенил дихидроген фосфат, 

со формулата 

 

или негова фармацевтски прифатлива сол. 

има уште 5 патентни барања 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

54 

 

Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2020 - 30/06/2020  
 

ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA 

 

ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА  

ПАТЕНТИТЕ / PASQYRA E PATENTAVE SIPAS KLASIFIKIMIT 

NDËRKOMBËTAR TË PATENTAVE 

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

patentave (KNP) 

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

ndërkombëtar të patentave (KNP) - bazë 

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

dokumentit 

 

(51) (51) основен / bazë (11) (13) 

8D07B7/02 8D07B3/10 10320 T1 

8A61P35/00 8C07K16/28 10296 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 10296 T1 

8A61K31/57 8C07J41/00 10298 T1 

8A61K31/427 8C07D417/04 10299 T1 

8A61K31/56 8A61K9/20 10303 T1 

8A61K31/70 8A61K9/16 10324 T1 

8H04L12/58 8G06Q10/10 10325 T1 

8A61K31/506 8A61K31/506 10326 T1 

8C07K16/28 8A61K31/506 10326 T1 

8B01D53/62 8B01D53/62 10327 T1 

8A61K35/12 8C12N5/0735 10309 T1 

8G01N33/50 8A01K67/027 10312 T1 

8A61K33/10 8A61K9/24 10329 T1 

8C07D235/16 8C07D405/14 10306 T1 

8C07D403/10 8C07D405/14 10306 T1 

8C07B59/00 8C07D401/14 10307 T1 

8A61P25/16 8C07D401/04 10331 T1 

8A61P25/28 8C07D401/04 10331 T1 

8A61K39/395 8C07K16/28 10314 T1 

8F24H9/20 8A47J31/00 10315 T1 

8C25C7/08 8C25C1/18 10317 T1 

8D07B3/10 8D07B3/10 10320 T1 

8A61K9/48 8A61K9/16 10324 T1 

8A61K35/30 8C12N5/0735 10309 T1 

8G01M3/34 8G01M3/32 10310 T1 

8C05C11/00 8C05G3/08 10328 T1 

8C05G3/08 8C05G3/08 10328 T1 

8C07D401/10 8C07D405/14 10306 T1 

8C07D471/04 8C07D405/14 10306 T1 

8A61K31/506 8C07D401/14 10307 T1 

8A61K31/451 8C07D405/14 10308 T1 

8A61K31/506 8C07D405/14 10308 T1 

8C07F9/40 8C07D401/04 10331 T1 

8B63H9/06 8B63H9/06 10316 T1 

8C25C7/00 8C25C1/18 10317 T1 

8H01M10/06 8C25C1/18 10317 T1 

8C07K14/47 8C07K14/435 10322 T1 

8B60R13/10 8G06K19/16 10295 T1 

8H01Q1/12 8G06K19/16 10295 T1 

8H01Q1/32 8G06K19/16 10295 T1 

8H01Q1/38 8G06K19/16 10295 T1 

8H02G3/08 8H02G3/08 10300 T1 

8A61K45/06 8A61K31/506 10326 T1 

8A61K39/00 8A61K39/00 10311 T1 

8C07K16/36 8A61K39/00 10311 T1 

8C07K14/705 8A01K67/027 10312 T1 

8A61K31/675 8A61K9/08 10330 T1 

8A61K9/08 8A61K9/08 10330 T1 

8A61K31/404 8C07D405/14 10306 T1 

8A47J31/00 8A47J31/00 10315 T1 

8H05B6/10 8A47J31/00 10315 T1 

8C25C1/18 8C25C1/18 10317 T1 

8H01M10/54 8C25C1/18 10317 T1 

8E06B3/72 8E06B3/82 10321 T1 
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8C07K14/435 8C07K14/435 10322 T1 

8C12N15/10 8C07K14/435 10322 T1 

8G06K19/07 8G06K19/16 10295 T1 

8G06K19/16 8G06K19/16 10295 T1 

8C07J41/00 8C07J41/00 10298 T1 

8A61P17/06 8C07D417/04 10299 T1 

8C07D417/04 8C07D417/04 10299 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 10301 T1 

8A61K9/20 8A61K9/20 10303 T1 

8A61K9/00 8C12N5/0735 10309 T1 

8A61L27/38 8C12N5/0735 10309 T1 

8C07K16/28 8A01K67/027 10312 T1 

8C05C9/00 8C05G3/08 10328 T1 

8A61K47/18 8A61K9/08 10330 T1 

8A61P1/08 8A61K9/08 10330 T1 

8C07K14/605 8C07K14/605 10304 T1 

8C07D405/10 8C07D405/14 10306 T1 

8C07D405/14 8C07D405/14 10306 T1 

8C07D487/04 8C07D405/14 10306 T1 

8A61K31/4439 8C07D401/14 10307 T1 

8A61K31/497 8C07D401/14 10307 T1 

8C07D211/62 8C07D405/14 10308 T1 

8C07D401/04 8C07D401/04 10331 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 10314 T1 

8A61P25/00 8C07J41/00 10298 T1 

8A61P37/00 8C07D417/04 10299 T1 

8C07D417/06 8C07D417/04 10299 T1 

8A61K9/16 8A61K9/16 10324 T1 

8H04L29/06 8G06Q10/10 10325 T1 

8C12N5/0735 8C12N5/0735 10309 T1 

8A61K9/24 8A61K9/24 10329 T1 

8A61P29/00 8C07D405/14 10308 T1 

8C07D405/14 8C07D405/14 10308 T1 

8A61P25/04 8C07D401/04 10331 T1 

8A47J31/54 8A47J31/00 10315 T1 

8G05D23/19 8A47J31/00 10315 T1 

8H01M4/14 8C25C1/18 10317 T1 

8A01K1/015 8A01K1/015 10319 T1 

8H01Q1/22 8G06K19/16 10295 T1 

8C07D417/14 8C07D417/04 10299 T1 

8A61K39/00 8A61K31/506 10326 T1 

8A61K39/395 8A61K31/506 10326 T1 

8A61K35/00 8C12N5/0735 10309 T1 

8A01K67/027 8A01K67/027 10312 T1 

8C12N15/85 8A01K67/027 10312 T1 

8A61K31/473 8A61K9/08 10330 T1 

8A61P29/00 8C07D405/14 10306 T1 

8A61P37/00 8C07D405/14 10306 T1 

8C07D209/14 8C07D405/14 10306 T1 

8A61K31/4985 8C07D401/14 10307 T1 

8C07D403/14 8C07D401/14 10307 T1 

8A61K31/4709 8C07D405/14 10308 T1 

8A47J31/60 8A47J31/00 10315 T1 

8F24H9/18 8A47J31/00 10315 T1 

8B64C3/14 8B63H9/06 10316 T1 

8C12Q1/68 8C12Q1/68 10318 T1 

8A61K45/06 8C12N5/0735 10309 T1 

8C05C1/00 8C05G3/08 10328 T1 

8A61P3/02 8A61K9/24 10329 T1 

8A61K47/26 8A61K9/08 10330 T1 

8A61K9/19 8A61K9/08 10330 T1 

8A61K31/416 8C07D405/14 10306 T1 

8C07D491/10 8C07D405/14 10306 T1 

8C07D401/14 8C07D401/14 10307 T1 

8C07D401/04 8C07D405/14 10308 T1 

8F24H1/12 8A47J31/00 10315 T1 

8E06B3/82 8E06B3/82 10321 T1 

8C12N9/16 8C07K14/435 10322 T1 

8G06K19/077 8G06K19/16 10295 T1 

8A61P25/28 8C07J41/00 10298 T1 

8G06Q10/10 8G06Q10/10 10325 T1 

8A61P35/00 8A61K31/506 10326 T1 

8G01M3/32 8G01M3/32 10310 T1 

8A61K33/06 8A61K9/24 10329 T1 

8A61K33/08 8A61K9/24 10329 T1 

8C07D209/18 8C07D405/14 10306 T1 

8A61P13/10 8C07D401/14 10307 T1 

8A61P19/02 8C07D405/14 10308 T1 

8A61K31/454 8C07D401/04 10331 T1 
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ / PASQYRA SIPAS PRONARËVE TË 

SË DREJTËS SË PATENTAVE 

 

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

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

ndërkombëtar të patentave (KNP) 

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

lloji i dokumentit 

 

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

Astellas Institute for Regenerative Medicine C 12N 5/0735 MK/P/2019/0251 T1 

Astellas Institute for Regenerative Medicine A 61L 27/38 MK/P/2019/0251 T1 

Astellas Institute for Regenerative Medicine A 61K 45/06 MK/P/2019/0251 T1 

Astellas Institute for Regenerative Medicine A 61K 35/30 MK/P/2019/0251 T1 

Astellas Institute for Regenerative Medicine A 61K 35/12 MK/P/2019/0251 T1 

Astellas Institute for Regenerative Medicine A 61K 35/00 MK/P/2019/0251 T1 

Astellas Institute for Regenerative Medicine A 61K 9/00 MK/P/2019/0251 T1 

Bernard Controls G 01M 3/32 MK/P/2019/0252 T1 

Bernard Controls G 01M 3/34 MK/P/2019/0252 T1 

Oregon Health & Science University C 07K 16/36 MK/P/2019/0254 T1 

Oregon Health & Science University A 61K 39/00 MK/P/2019/0254 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. C 12N 15/85 MK/P/2019/0255 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. C 07K 16/28 MK/P/2019/0255 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. C 07K 14/705 MK/P/2019/0255 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. A 01K 67/027 MK/P/2019/0255 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. G 01N 33/50 MK/P/2019/0255 T1 

Rheavendors Services S.P.A. H 05B 6/10 MK/P/2019/0257 T1 

Rheavendors Services S.P.A. G 05D 23/19 MK/P/2019/0257 T1 

Rheavendors Services S.P.A. F 24H 9/20 MK/P/2019/0257 T1 

Rheavendors Services S.P.A. F 24H 9/18 MK/P/2019/0257 T1 

Rheavendors Services S.P.A. F 24H 1/12 MK/P/2019/0257 T1 

Rheavendors Services S.P.A. A 47J 31/60 MK/P/2019/0257 T1 

Rheavendors Services S.P.A. A 47J 31/00 MK/P/2019/0257 T1 

Rheavendors Services S.P.A. A 47J 31/54 MK/P/2019/0257 T1 

Bray, Robert Reginald B 64C 3/14 MK/P/2019/0258 T1 

Bray, Robert Reginald B 63H 9/06 MK/P/2019/0258 T1 

Aqua Metals Inc. H 01M 4/14 MK/P/2019/0259 T1 

Aqua Metals Inc. H 01M 10/54 MK/P/2019/0259 T1 

Aqua Metals Inc. C 25C 1/18 MK/P/2019/0259 T1 

Aqua Metals Inc. C 25C 7/08 MK/P/2019/0259 T1 

Aqua Metals Inc. C 25C 7/00 MK/P/2019/0259 T1 
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Aqua Metals Inc. H 01M 10/06 MK/P/2019/0259 T1 

Sequenom, Inc. C 12Q 1/68 MK/P/2019/0260 T1 

Oestergaard, Kaj A 01K 1/015 MK/P/2019/0261 T1 

AstraZeneca AB C 12N 15/10 MK/P/2019/0489 T1 

AstraZeneca AB C 07K 14/435 MK/P/2019/0489 T1 

AstraZeneca AB C 07K 14/47 MK/P/2019/0489 T1 

AstraZeneca AB C 12N 9/16 MK/P/2019/0489 T1 

Reata Pharmaceuticals, Inc. A 61K 9/48 MK/P/2019/0494 T1 

Reata Pharmaceuticals, Inc. A 61K 9/16 MK/P/2019/0494 T1 

Reata Pharmaceuticals, Inc. A 61K 31/70 MK/P/2019/0494 T1 

Debiopharm International S.A. A 61K 39/395 MK/P/2019/0775 T1 

Debiopharm International S.A. C 07K 16/28 MK/P/2019/0775 T1 

HARINCK,naamloze vennootschap E 06B 3/82 MK/P/2019/0776 T1 

HARINCK,naamloze vennootschap E 06B 3/72 MK/P/2019/0776 T1 

Palobiofarma, S.L. A 61K 31/506 MK/P/2019/1043 T1 

Palobiofarma, S.L. A 61K 39/00 MK/P/2019/1043 T1 

Palobiofarma, S.L. C 07K 16/28 MK/P/2019/1043 T1 

Palobiofarma, S.L. A 61K 45/06 MK/P/2019/1043 T1 

Palobiofarma, S.L. A 61P 35/00 MK/P/2019/1043 T1 

Palobiofarma, S.L. A 61K 39/395 MK/P/2019/1043 T1 

Setic SAS  D 07B 7/02 MK/P/2019/1045 T1 

Setic SAS  D 07B 3/10 MK/P/2019/1045 T1 

Tönnjes ISI Patent Holding GmbH B 60R 13/10 MK/P/2019/1081 T1 

Tönnjes ISI Patent Holding GmbH G 06K 19/07 MK/P/2019/1081 T1 

Tönnjes ISI Patent Holding GmbH G 06K 19/077 MK/P/2019/1081 T1 

Tönnjes ISI Patent Holding GmbH H 01Q 1/38 MK/P/2019/1081 T1 

Tönnjes ISI Patent Holding GmbH H 01Q 1/12 MK/P/2019/1081 T1 

Tönnjes ISI Patent Holding GmbH H 01Q 1/22 MK/P/2019/1081 T1 

Tönnjes ISI Patent Holding GmbH H 01Q 1/32 MK/P/2019/1081 T1 

Tönnjes ISI Patent Holding GmbH G 06K 19/16 MK/P/2019/1081 T1 

Immutep S.A.S. C 07K 16/28 MK/P/2019/1082 T1 

Immutep S.A.S. A 61P 35/00 MK/P/2019/1082 T1 

Umecrine Cognition AB A 61K 31/57 MK/P/2019/1084 T1 

Umecrine Cognition AB C 07J 41/00 MK/P/2019/1084 T1 

Umecrine Cognition AB A 61P 25/28 MK/P/2019/1084 T1 

Umecrine Cognition AB A 61P 25/00 MK/P/2019/1084 T1 

Janssen Pharmaceutica NV A 61K 31/427 MK/P/2019/1085 T1 

Janssen Pharmaceutica NV A 61P 17/06 MK/P/2019/1085 T1 

Janssen Pharmaceutica NV C 07D 417/14 MK/P/2019/1085 T1 

Janssen Pharmaceutica NV C 07D 417/04 MK/P/2019/1085 T1 

Janssen Pharmaceutica NV C 07D 417/06 MK/P/2019/1085 T1 
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Janssen Pharmaceutica NV A 61P 37/00 MK/P/2019/1085 T1 

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. Kg H 02G 3/08 MK/P/2019/1086 T1 

Genmab A/S C 07K 16/28 MK/P/2019/1087 T1 

Adare Pharmaceuticals US,L.P. A 61K 31/56 MK/P/2019/1090 T1 

Adare Pharmaceuticals US,L.P. A 61K 9/20 MK/P/2019/1090 T1 

Boehringer Ingelheim International GmbH C 07K 14/605 MK/P/2019/1093 T1 

Abb Vie Inc. A 61P 29/00 MK/P/2019/1095 T1 

Abb Vie Inc. A 61K 31/416 MK/P/2019/1095 T1 

Abb Vie Inc. C 07D 491/10 MK/P/2019/1095 T1 

Abb Vie Inc. C 07D 471/04 MK/P/2019/1095 T1 

Abb Vie Inc. C 07D 487/04 MK/P/2019/1095 T1 

Abb Vie Inc. C 07D 235/16 MK/P/2019/1095 T1 

Abb Vie Inc. C 07D 401/10 MK/P/2019/1095 T1 

Abb Vie Inc. C 07D 403/10 MK/P/2019/1095 T1 

Abb Vie Inc. C 07D 405/10 MK/P/2019/1095 T1 

Abb Vie Inc. A 61K 31/404 MK/P/2019/1095 T1 

Abb Vie Inc. A 61P 37/00 MK/P/2019/1095 T1 

Abb Vie Inc. C 07D 209/14 MK/P/2019/1095 T1 

Abb Vie Inc. C 07D 209/18 MK/P/2019/1095 T1 

Abb Vie Inc. C 07D 405/14 MK/P/2019/1095 T1 

Eli Lilly and Company A 61K 31/4439 MK/P/2019/1096 T1 

Eli Lilly and Company A 61K 31/497 MK/P/2019/1096 T1 

Eli Lilly and Company C 07D 403/14 MK/P/2019/1096 T1 

Eli Lilly and Company C 07D 401/14 MK/P/2019/1096 T1 

Eli Lilly and Company C 07B 59/00 MK/P/2019/1096 T1 

Eli Lilly and Company A 61P 13/10 MK/P/2019/1096 T1 

Eli Lilly and Company A 61K 31/506 MK/P/2019/1096 T1 

Eli Lilly and Company A 61K 31/4985 MK/P/2019/1096 T1 

Lleidanetworks Serveis Telemàtics S.A. G 06Q 10/10 MK/P/2019/1097 T1 

Lleidanetworks Serveis Telemàtics S.A. H 04L 29/06 MK/P/2019/1097 T1 

Lleidanetworks Serveis Telemàtics S.A. H 04L 12/58 MK/P/2019/1097 T1 

Eli Lilly and Company A 61K 31/451 MK/P/2019/1099 T1 

Eli Lilly and Company C 07D 401/04 MK/P/2019/1099 T1 

Eli Lilly and Company C 07D 211/62 MK/P/2019/1099 T1 

Eli Lilly and Company A 61P 29/00 MK/P/2019/1099 T1 

Eli Lilly and Company A 61P 19/02 MK/P/2019/1099 T1 

Eli Lilly and Company A 61K 31/506 MK/P/2019/1099 T1 

Eli Lilly and Company A 61K 31/4709 MK/P/2019/1099 T1 

Eli Lilly and Company C 07D 405/14 MK/P/2019/1099 T1 

Helsinn Healthcare SA A 61P 1/08 MK/P/2020/0026 T1 

Helsinn Healthcare SA A 61K 47/26 MK/P/2020/0026 T1 
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Helsinn Healthcare SA A 61K 9/08 MK/P/2020/0026 T1 

Helsinn Healthcare SA A 61K 9/19 MK/P/2020/0026 T1 

Helsinn Healthcare SA A 61K 31/675 MK/P/2020/0026 T1 

Helsinn Healthcare SA A 61K 31/473 MK/P/2020/0026 T1 

Helsinn Healthcare SA A 61K 47/18 MK/P/2020/0026 T1 

S.I.I.T. S.r.l.-Servizio Internazionale Imballaggi Termosaldanti A 61K 33/06 MK/P/2020/0027 T1 

S.I.I.T. S.r.l.-Servizio Internazionale Imballaggi Termosaldanti A 61K 9/24 MK/P/2020/0027 T1 

S.I.I.T. S.r.l.-Servizio Internazionale Imballaggi Termosaldanti A 61K 33/10 MK/P/2020/0027 T1 

S.I.I.T. S.r.l.-Servizio Internazionale Imballaggi Termosaldanti A 61P 3/02 MK/P/2020/0027 T1 

S.I.I.T. S.r.l.-Servizio Internazionale Imballaggi Termosaldanti A 61K 33/08 MK/P/2020/0027 T1 

Dow Agro Sciences LLC  C 05C 9/00 MK/P/2020/0028 T1 

Dow Agro Sciences LLC  C 05C 11/00 MK/P/2020/0028 T1 

Dow Agro Sciences LLC  C 05G 3/08 MK/P/2020/0028 T1 

Dow Agro Sciences LLC  C 05C 1/00 MK/P/2020/0028 T1 

Commerzialbank Mattersburg im Burgenland B 01D 53/62 MK/P/2020/0029 T1 

Bristol-Myers Squibb Company A 61K 31/454 MK/P/2020/0030 T1 

Bristol-Myers Squibb Company A 61P 25/04 MK/P/2020/0030 T1 

Bristol-Myers Squibb Company A 61P 25/16 MK/P/2020/0030 T1 

Bristol-Myers Squibb Company A 61P 25/28 MK/P/2020/0030 T1 

Bristol-Myers Squibb Company C 07D 401/04 MK/P/2020/0030 T1 

Bristol-Myers Squibb Company C 07F 9/40 MK/P/2020/0030 T1 
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ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ / 

APLIKIMET PЁR MARKA TREGTARE 

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

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

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

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

 

(210) Број на пријавата / Numri i aplikimit 

(220) Датум на поднесување / Data e depozitimit 

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

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

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

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

(740) Застапник / Përfaqësuesi juridik 

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

përkthimi 

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

kombinimi i ngjyrave 

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

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

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

dhe shërbimeve (Nice) dhe lista e produkteve dhe shërbimeve 

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

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

 

 

 

 

 

___________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data 
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(210) TM  2019/1273 (220) 15/11/2019 

(442) 30/06/2020 

(731) ЗТДВИЛПТУ НЕХО ИСНИ ДООЕЛ 

Скопје ул. Индира Ганди 31 бр. 16, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црвена, зелена 

(531) 05.07.20;08.01.18;25.01.19;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  сладолед  

 

(210) TM  2019/1274 (220) 15/11/2019 

(442) 30/06/2020 

(731) ЗТДВИЛПТУ НЕХО ИСНИ ДООЕЛ 

Скопје ул. Индира Ганди 31 бр. 16, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бела, зелена, кафена, жолта, сина 

(531) 08.01.18;25.01.19;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  сладолед  

 

(210) TM  2019/1275 (220) 15/11/2019 

(442) 30/06/2020 

(731) ЗТДВИЛПТУ НЕХО ИСНИ ДООЕЛ 

Скопје ул. Индира Ганди 31 бр. 16, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бела, жолта, црвена, сина, црна, 

кафена 

(531) 05.07.08;08.01.18;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  сладолед  

 

(210) TM  2019/1276 (220) 15/11/2019 

(442) 30/06/2020 

(731) ЗТДВИЛПТУ НЕХО ИСНИ ДООЕЛ 

Скопје ул. Индира Ганди 31 бр. 16, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бела, зелена, кафена 

(531) 08.01.18;25.01.19;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  сладолед  

 

(210) TM  2019/1277 (220) 15/11/2019 

(442) 30/06/2020 

(731) ЗТДВИЛПТУ НЕХО ИСНИ ДООЕЛ 

Скопје ул. Индира Ганди 31 бр. 16, 

Скопје, MK 
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(540)  

 
(591) сина, розева, бела 

(531) 02.05.23;08.01.18;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  сладолед  

 

(210) TM  2019/1278 (220) 15/11/2019 

(442) 30/06/2020 

(731) ЗТДВИЛПТУ НЕХО ИСНИ ДООЕЛ 

Скопје ул. Индира Ганди 31 бр. 16, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бела, кафена 

(531) 05.07.06;08.01.18;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  сладолед  

 

(210) TM  2019/1279 (220) 15/11/2019 

(442) 30/06/2020 

(731) ЗТДВИЛПТУ НЕХО ИСНИ ДООЕЛ 

Скопје ул. Индира Ганди 31 бр. 16, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бела, сина, кафена, жолта 

(531) 05.03.13;08.01.18;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  сладолед  

 

(210) TM  2019/1280 (220) 15/11/2019 

(442) 30/06/2020 

(731) ЗТДВИЛПТУ НЕХО ИСНИ ДООЕЛ 

Скопје ул. Индира Ганди 31 бр. 16, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бела, кафена 

(531) 08.01.18;25.01.19;27.05.02 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чоколадо  

 

(210) TM  2019/1281 (220) 15/11/2019 

(442) 30/06/2020 

(731) ЗТДВИЛПТУ НЕХО ИСНИ ДООЕЛ 

Скопје ул. Индира Ганди 31 бр. 16, 

Скопје, MK 

(540)  
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(591) сина, жолта, розева, зелена, црвена, 

кафена 

(531) 05.07.08;08.01.18;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  сладолед  

 

(210) TM  2019/1282 (220) 15/11/2019 

(442) 30/06/2020 

(731) ЗТДВИЛПТУ НЕХО ИСНИ ДООЕЛ 

Скопје ул. Индира Ганди 31 бр. 16, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бела, кафена, жолта 

(531) 05.03.13;05.07.06;08.01.18;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  сладолед  

 

(210) TM  2019/1283 (220) 15/11/2019 

(442) 30/06/2020 

(731) ЗТДВИЛПТУ НЕХО ИСНИ ДООЕЛ 

Скопје ул. Индира Ганди 31 бр. 16, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бела, кафена, виолетова, сина 

(531) 08.01.18;25.01.19;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  сладолед  

 

(210) TM  2019/1372 (220) 10/12/2019 

(442) 30/06/2020 

(731) ХОУМ КОНЦЕПТ ДООЕЛ Бул. Браќа 

Ѓиноски 1, 1230, Гостивар, MK 

(540)  

 
(531) 27.05.00;27.05.24;28.11.00;29.01.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 20  мебел, огледала, рамки за слики; 

производи што не се опфатени со другите 

кпаси, од дрво, плута, треска, врбови 

прачки, рогозина, рогови, коски, слонова 

коска, китова коска, школки, килибар, 

седеф, морска пена и замените за сите 

овие материјали или производи од 

пластика  

кл. 21  куќни или кујнски апарати и садови; 

чешли и сунѓери; четки (со исклучок на 

сликарски четки); материјали за правење 

четки; прибор за чистење; челични жици 

за стружење; сурово или полуобработено 

стакло (освен стакло што се користи во 

градежништво); стаклени производи, 

порцелански и керамички предмети што не 

се вкпучени во другите кпаси  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 
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работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани за 

недвижен имот  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

кл. 39  транспортни услуги;пакување и 

скпадирање стока;организирање патувања  

кл. 41  образовни услуги; подготвување 

настава; забава; спортски и културни 

активности  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалаци;привремено сместување  

 

(210) TM  2020/57 (220) 28/01/2020 

(442) 30/06/2020 

(731) Advanced New Technologies Co., 

Ltd. Cayman Corporate Centre, 27 

Hospital Road, George Town, Grand 

Cayman KY1-9008, KY 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

ANTFIN 

(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 и 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 слики; магнетски носачи на податоци, 

дискови за снимање; механизми за 

апаратите што се активираат со жетони; 

регистарски каси, машини за сметање, 

опрема за обработка на податоци и 

компјутери; компјутерски софтвер; 

компјутерски програми; компјутерски 

софтвер во форма на апликација за 

мобилни направи и компјутери; 

софтверски апликации за користење со 

мобилни направи; софтвер за 

процесирање електронски плаќања до и 

од други; компјутерски софтвер и 

софтверски апликации кои се користат во 

врска со финансиски услуги, финансиски 

трансакции, електронска трговија, 

електронски плаќања, менување на 

странски валути, услуги на тргување и 

брокерство и услуги на инвестициско 

советување; софтвер за автентификација; 

компјутерски софтвер и компјутерски 

софтверски апликации  (кои може да се 

симнуваат); софтвер за инстант пораки; 

софтвер за споделување датотеки; 

комуникациски софтвер за електронска 

размена на податоци, аудио, видео, слики 

и графики преку компјутерски, мобилни, 

безжични и телекомуникациски мрежи; 

компјутерски софтвер за процесирање 

слики, графика, аудио, видео и текст; 

компјутерски софтвер кој може да се 

симнува за потпомагање на електронски 

пренос на информации, податоци, 

документи, глас и слики преку Интернет; 

компјутерски софтвер, кој може да се 

симнува, кој овозможува корисниците да 

учествуваат на веб-базирани состаноци и 

часови со пристап до податоци, 

документи, слики и софтверски апликации 

преку веб пребарувач; компјутерски 

софтвер кој може да се симнува за 

пристап, гледање и контрола на 

оддалечени компјутери и компјутерски 

мрежи; софтвер за компјутерска обработка 

во облак кој може да се симнува; облак-

базиран софтвер кој може да се симнува; 

компјутерски софтвер за следење и 

оценување на однесувањето на 
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потрошувачите и личното однесување во 

врска со одлуки за купување; компјутерска 

софтверска апликација за користење или 

употреба во врска со заштита на 

околината, климатските промени, и 

намалување на емисијата на јаглерод; 

онлајн електронски публикации (кои може 

да се симнуваат од интернет или од 

компјутерска мрежа или од компјутерска 

база со податоци); електронски 

публикации во вид на списанија, статии, 

брошури, летоци, списоци со податоци,  

информативни материјали, инструктивни 

материјали, кои може да се симнуваат, во 

областа на бизнисот, e-трговијата, 

информатичката технологија, компјутерска 

обработка во облак, телекомуникациите, 

Интернет, обуки за бизнис и e-трговија, 

деловно, продажно, маркетинг и 

финансиско управување; компјутерски 

периферни уреди; ноутбук компјутери; 

лаптоп компјутери; преносни компјутери; 

рачни компјутери; лични дигитални 

асистенти; лични медиа плеери; мобилни 

телефони; смарт телефони; дигитални 

камери; батерии, полначи за батерии; 

компјутерски работни станици; 

компјутерски сервери; хардвер за 

компјутерско и телекомуникациско 

вмрежување; адаптери, прекинувачи, 

рутери и хабови за компјутерски мрежи; 

безжични и жични модеми и 

комуникациски картички и направи; држачи 

за лаптопи, компјутерски торби; апарати за 

гаснење пожар; компјутерски хардвер и 

фирмвер; автомобилски навигациски 

систем; компакт дискови; дигитална 

музика (која може да се симнува од 

Интернет); телекомуникациски aпарати; 

подлоги за глувчиња; слушалки за 

мобилен телефон; галантерија за мобилни 

телефони; игри, слики, кинематографски 

содржини, филмови и музика кои може да 

се симнуваат; алармни системи; 

безбедносни камери; мобилни направи за 

емитување радио и телевизија; опрема за 

емитување телевизија; камери; видео 

камери; слушалки за на глава; слушалки 

за во уши; звучници; апарати и опрема за 

системи за глобално позиционирање 

(ГПС); компјутерски и електронски 

програми и софтвер и програми и софтвер 

за видео игри (вклучувајќи софтвер кој 

може да се симнува од Интернет); екрани 

со течен кристал за телекомуникации и 

електронска опрема; сет топ кутии; 

далечинско управување; програми за 

складирање на податоци; очила и очила за 

сонце; електронски огласни табли; 

кодирани или магнетни банкови кредитни, 

дебитни, кеш, платежни, телефонски и 

идентификациони картички; автоматски 

благајнички машини, уреди за раздавање 

на кеш; електронски читачи на книги; 

тонер патрони, празни, за печатачи и 

фотокопири; бебе монитори; видео бебе 

монитори; заштитници за објективи; 

таблет компјутери; кодирани клуч 

картички; 3Д очила; мемориски картички за 

машини за видео игри; преносни 

компјутери, смартфони, монитори, 

дисплеи, компјутерски хардвер, следачи 

на активност, аудио опрема, 

комуникациски апарати, 

телекомуникациски апарати, компјутерски 

периферни направи, преносни медиа 

плеери и дигитални електронски 

комуникациски направи; преносни 

компјутери, смартфони, монитори, 

дисплеи, компјутерски хардвер, следачи 

на активност, аудио опрема, 

комуникациски апарати, 

телекомуникациски апарати, компјутерски 

периферни направи, преносни медиа 

плеери и дигитални електронски 

комуникациски направи сите за 
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олеснување на платежни трансакции на 

електронски начин и за овозможување 

потрошувачите  да пристапуваат до 

финансиски информации и информации за 

банкарски сметки и да вршат банкарски 

трансакциски работи; преносни 

компјутери, смартфони, монитори, 

дисплеи, компјутерски хардвер, следачи 

на активност, аудио опрема, 

комуникациски апарати, 

телекомуникациски апарати, компјутерски 

периферни направи, преносни медиа 

плеери и дигитални електронски 

комуникациски направи сите способни да 

обезбедат пристап до безжични 

комуникациски мрежи, телекомуникациски 

мрежи и до Интернет; мобилни апликации 

кои може да се симнуваат за користење со 

преносни компјутери, смартфони, 

монитори, дисплеи, компјутерски хардвер, 

следачи на активност, аудио опрема, 

комуникациски апарати, 

телекомуникациски апарати, компјутерски 

периферни направи, преносни медиа 

плеери и дигитални електронски 

комуникациски направи; компјутерски 

апликациски софтвер за користење со 

преносни компјутери, смартфони, 

монитори, дисплеи, компјутерски хардвер, 

следачи на активност, аудио опрема, 

комуникациски апарати, 

телекомуникациски апарати, компјутерски 

периферни направи, преносни медиа 

плеери и дигитални електронски 

комуникациски направи; кодирани или 

магнетни припејд платежни, банкарски, 

кредитни, дебитни, кеш и 

идентификациски картички  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работа со недвижнини; 

ослободување и порамнување на 

финансиски трансакции преку глобална 

компјутерска мрежа; онлајн банкарски 

услуги и финансиски услуги; услуги на 

кредитни картички, процесирање и пренос 

на сметки и плаќања за тоа и 

обезбедување осигурување за финансиски 

трансакции; услуги за трансфер на 

средства; пренос на средства по 

електронски пат за други; пренос на 

плаќања за други преку Интернет; 

финансиски услуги во вид на услуги за 

фактурирање и процесирање на плаќања; 

организирање и управување со наеми и 

закупи; закуп и наем на недвижнини; 

оценување на недвижнини; вреднување на 

недвижнини, финансирање на 

недвижнини, инвестирање во недвижнини; 

посреднички услуги за недвижнини; услуги 

на агенции за недвижнини; услуги на 

агенции за домување; актуарски услуги; 

услуги за управување со недвижнини и 

советодавни услуги; собирање на 

наемнини; изнајмување канцеларии 

(недвижнини); изнајмување апартмани и 

станови; обезбедување на финансиски 

информации преку Интернет; услуги на 

сефови и издавање на патнички ваучери; 

капитални инвестиции; финансиски оценки 

[осигурување, банкарство, недвижнини]; 

услуги на управување со финансии и имот; 

осигурителни и финансиски услуги; 

финансиски услуги обезбедени преку 

телекомуникации; услуги на финансиски 

консултации и совети; онлајн банкарство; 

банкарски услуги обезбедени он-лајн од 

компјутерски бази со податоци или 

Интернет; услуги на посредување со 

хартии од вредност, услуги на котирање на 

берзански цени; посредување за акции и 

обврзници, финансиски анализи; услуги на 

дебитни картички, услуги на наплатни 

картички и услуги на гарантни чекови; 

банкарски услуги, услуги на штедни сметки 

и инвестициски услуги; услуги на 

финансиски ослободувања; кредитно 
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потврдување преку глобална компјутерска 

информациска мрежа; услуги на 

електронско управување со кредитен 

ризик; услуги на електронско плаќање при 

купување и електронско плаќање сметки; 

дебитни и кредитни услуги на финансиски 

сметки; електронски банкарски услуги; 

издавање вредносни картички, наплатни 

картички и дебитни картички; услуги на 

телефонски кредитни картички; 

информативни услуги поврзани со 

финансии и осигурување, обезбедени 

онлајн од компјутерска база со податоци 

или Интернет; агенција за собирање такси 

за гас и струја; проценка на старини; 

проценка на уметност; проценка на накит; 

проценка на користени возила; достава на 

даночни информации (финансиски услуги); 

хуманитарно собирање средства; 

организирање хуманитарни збирки; 

хуманитарни збирки; изнајмување машини 

за броење или процесирање на хартиени 

или железни пари; изнајмување на уреди 

за раздавање на кеш или автоматски 

благајнички машини; услуги на онлајн 

плаќања; договарање финансии за 

градежни проекти; издавање ваучери; 

обезбедување услуги за електронски 

пренос на средства; монетарни менувачки 

услуги, услуги на раздавање кеш, 

обезбедување на припејд картички и 

токени, услуги на пренос на пари; 

вклучувајќи обезбедување на сите 

споменати услуги на електронски начин; 

советување, информациски и советодавни 

услуги поврзани со електронски трансфер 

на средства; услуги на пренос на странски 

валути; менување на странски валути; 

тргување со валути; управување со 

валути; брокерство со валути; финансиски 

трансакции преку блокчеин; обезбедување 

хуманитарни услуги на собирање средства 

во врска со намалување на емисијата на 

јаглерод; брокерство со намалување 

емисија на јаглерод;   финансиско 

спонзорирање на програми за намалување 

на емисијата на јаглерод; финансирање и 

инвестиции во проекти за намалување на 

емисии; инвестирање во програми и 

проекти за намалување на емисијата на 

јаглерод; инвестирање во фондови за 

намалување на емисии; обезбедување 

заеми; обезбедување привремени заеми; 

консултативни, информациски и 

советодавни услуги поврзани со 

гореспоменатите услуги  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и дизајн поврзани со тоа, 

индустриски анализи и истражувачки 

услуги; дизајн и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер; софтвер како услуга 

(СааС); кодирање, декодирање и 

автентификација на информации, пораки и 

податоци; обезбедување на услуги за а 

aвтентификација на корисници со 

користење на биометрија, препознавање 

на лице, автентификација на отисоци од 

прсти, препознавање на глас и други 

типови на хардверска и софтверска 

автентификациска технологија за 

обезбедување на финансиски услуги, 

трансакции преку e-трговија, донации, 

следење на лиценцирани производи и 

ангажирање на обожаватели; услуги за 

безбедност на податоци; ИТ безбедност, 

заштита и  поправка; компјутерска 

безбедносна анализа за опасност за 

заштита на податоци; обезбедување 

безбедносни услуги за компјутерски 

мрежи, компјутерски пристап и 

компјутеризирани трансакции; 

сертификација (контрола на квалитет) на 

податоци преку блокчеин; 

автентификација на податоци преку 

блокчеин; вклучувајќи ги сите 

гореспоменати  услуги за користење во 
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врска со платежни системи; компјутерски 

услуги поврзани со пренесување 

информации, податоци, документи и слики 

преку Интернет; апликација за 

обезбедување сервисни (АСП) услуги, 

имено, одржување компјутерски 

софтверски апликации од други; 

апликација за обезбедување сервисни 

(АСП) услуги, обезбедување софтвер во 

областите на веб-базирани конференции, 

аудио конференции, електронски пораки, 

соработка на документи, видео 

конференции и обработка на глас и 

повици; обезбедување онлајн софтвер кој 

не може да се симнува за олеснување 

интероперабилност на повеќекратни 

софтверски апликации; услуги на техничка 

поддршка поврзани со компјутерски 

софтвер и апликации обезбедени онлајн, 

преку e-пошта и преку телефон; 

компјутерски услуги, имено, креирање 

онлајн заедница за регистрирани 

корисници да учествуваат во дискусии, да 

добиваат повратни одговори од нивни 

партнери, формирање виртуелни 

заедници, зафаќање со социјално 

вмрежување и размена на документи; 

совети за компјутерска технологија 

обезбедени на Интернет корисниците 

преку жешки линии за подршка; 

компјутерски услуги поврзани со креирање 

индекси на информации, страници и 

ресурси на компјутерски мрежи; 

обезбедување машини за пребарување; 

дизајн на компјутери, ноутбук компјутери, 

лаптоп компјутери, преносни компјутери и 

рачни компјутери; дизајн на лични 

дигитални асистенти и лични медиа 

плеери; дизајн на мобилни телефони и 

смартфони; дизајн на дигитални камери; 

компјутерски услуги; компјутерско 

програмирање; услуги на компјутерско 

интегрирање; услуги на компјутерски 

анализи; компјутерско програмирање во 

врска со одбрана против вируси; 

софтверски услуги за компјутерски систем; 

дизајн на компјутерски софтвер; дизајн на 

компјутерски систем; дизајн и развој на 

веб страни; хостирање веб страни за 

други; хостирање софтвер за компјутерски 

апликации за пребарување и враќање 

информации од база со податоци и 

компјутерски мрежи; обезбедување 

технички информации на посебно барање 

од крајните корисници преку телефон или 

глобална компјутерска мрежа; 

консултативни услуги во врска со 

компјутерски софтвер; компјутерски услуги 

поврзани со пребарувања кроени по мерка 

на компјутерска база со податоци и веб 

страници; кодирање и декодирање на 

компјутерски и електронски сигнали; 

конверзија на физички податоци и 

документи во форма на електронски 

медиуми; услуги  на тестирање и 

евалуација на производи; архитектонски и 

дизајнерски услуги; внатрешен дизајн на 

згради, канцеларии и апартмани; 

компјутерски информациски услуги; 

мрежни информациски услуги, имено, 

обезбедување технички информации 

поврзани со компјутери и мрежи во 

областа на бизнис и е-трговија; 

обезбедување на компјутерски програми 

за управување со безбедносен ризик; 

услуги на информации за компјутерска 

безбедност, знаење и тестирање; услуги 

за осигурување квалитет; компјутерски 

услуги поврзани со сертификација на 

бизнис трансакции и подготовка на 

извештаи за нив; контрола на пристап до 

(безбедносни услуги за-) компјутери, 

електронски мрежи и бази со податоци; 

услуги на безбедност при размена на 

податоци и на трансакции преку 

компјутерски мрежи; консултирање во 
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областа на безбедност на податоци; 

технолошко консултирање во врска со 

обезбедување на телекомуникации; 

безбедносни услуги за компјутеризирани 

комуникацски мрежи; обезбедување 

информации во областите на Интернет, 

ворлд вајд веб и безбедност на 

компјутеризирани комуникациски мрежи и 

сигурна размена на податоци и 

информации; советодавни услуги во 

областите на Интернет, ворлд вајд веб и 

безбедност на компјутеризирани 

комуникациски мрежи, услуги за 

безбедност на информации; услуги за 

автентификација за компјутерска 

безбедност; онлајн автентификација на 

електронски потписи; резервни копии на 

податоци од страни кои не се на Интернет; 

складирање на електронски податоци; 

обезбедување информации за 

компјутерска технологија и програмирање 

преку веб страна; картографски услуги; 

обработка на податоци во облак; услуги на 

провајдер за хостирање во облак; 

обезбедување привремено користење на 

облак-базиран софтвер кој не може да се 

симнува и софтвер за обработка на 

податоци во облак; електронско 

складирање на податоци; обезбедување 

виртуелни компјутерски системи и 

виртуелни компјутерски опкружувања 

преку обработка на податоци во облак; 

изнајмување на софтвер за забава; 

техничко истражување во областа на 

намалување на емисијата на јаглерод; 

обезбедување информации, совети  и 

консултации во врска со намалување на 

емисијата на јаглерод и заштита на 

околината; обезбедување технолошки 

информации за иновации кои се свесни за 

околината и зелени иновации; услуги за 

тестирање анализа и набљудување на 

околината; истражување во областите на 

заштитата на околината и конзервација; 

истражување и обезбедување на научни 

информации во областа на климатските 

промени; научни и индустриски 

советодавни услуги поврзани со горива, 

емисија на горива и јаглерод диоксид и 

прашања за околината; научни и 

технолошки услуги поврзани со препораки 

за насоки за дејствување за намалување 

на емисијата на јаглерод диоксид на 

економичен начин; научни и технолошки 

услуги  поврзани со управување со 

програми за намалување на јаглерод; 

услуги на истражување, управување и 

заштита на околината; консултативни, 

информациски и советодавни услуги 

поврзани со гореспоменатите услуги  

 

(210) TM  2020/83 (220) 05/02/2020 

(442) 30/06/2020 

(731) Audemars Piguet Holding SA route 

de France 16, 1348 Le Brassus, CH 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 
(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 14  накит, инструменти за мерење 

време и хронометриски 

инструменти;скапоцени матали и нивни 

легури;скапоцени камења;бразлетни за 

часовници и кутии за часовници  

 

(210) TM  2020/84 (220) 05/02/2020 

(442) 30/06/2020 

(731) Audemars Piguet Holding SA route 

de France 16, 1348 Le Brassus, CH 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  
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(531) 27.05.17;27.05.22 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 14  накит, инструменти за мерење 

време и хронометриски 

инструменти;скапоцени матали и нивни 

легури;скапоцени камења;бразлетни за 

часовници и кутии за часовници  

 

(210) TM  2020/133 (220) 18/02/2020 

(442) 30/06/2020 

(731) BOSNALIJEK d.d. Jukićeva 53, 

71000, Sarajevo, BA 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. 

“Народен фронт” 7/4 П.Фах 768 

(540)  

PHARYNGAL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2020/142 (220) 19/02/2020 

(442) 30/06/2020 

(731) Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3,Neuchâtel, 2000, CH 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

DIMENSIONS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  жичен вапоризатор за електронски 

цигари и електронски уреди за пушење; 

тутун, сиров или преработен; производи 

од тутун, вклучувајќи пури, цигари, 

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, 

тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут, 

кретек цигари; тутун во прав; замени за 

тутун (кои не се користат во медицински 

цели); артикли за пушачи, вклучувајќи 

хартија за цигари и туби, филтери за 

цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари 

и пепелници, лулиња, џебни машинки за 

мотање на цигари, запалки; кибрити; 

стапчиња од тутун, производи од тутун за 

загревање, електронски уреди и нивни 

делови за загревање на цигари или тутун 

со цел за ослободување на аеросоли кои 

содржат никотин за инхалација; раствори 

од течен никотин за електронски цигари; 

електронски уреди за пушење; 

електронски цигари; електронски цигари 

како замена за традиционални цигари; 

електронски уреди за инхалација со 

аеросоли кои содржат никотин; орални 

вапоризатори за пушачи, производи од 

тутун и замени за тутун; артикли за 

пушачи за електронски цигари; делови и 

опрема за горенаведените производи кои 

се вклучени во класата 34; апарати за 

гаснење на загреани цигари и пури како и 

загреани стапчиња од тутун; табакери за 

полнење на електронски цигари  

 

(210) TM  2020/145 (220) 24/02/2020 

(442) 30/06/2020 

(731) Друштво за трговија и услуго КИНГ 

ЕУРОПЕ ДОО увоз-извоз Гевгелија, 

Гевгелија, MK 

(740) Адвокатско друштво Апостолски 

Скопје бул. Кочо Рацин бр. 14/лок.6, 1000, 

Скопје 

(540)  
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(591) светло кафена, црна 

(531) 24.09.22;25.01.10 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  забава  

кл. 43  служење храна и пијалоци, 

привремено сместување  

 

(210) TM  2020/149 (220) 25/02/2020 

(442) 30/06/2020 

(731) Brand Management Group Ltd Palm 

Grove House, PO Box. 438, Road Town 

Tortola, VI 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

 
(531) 26.11.09;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  aпарати и инструменти за научни, 

наутички, проверка, фотографски, 

кинематографски, оптички, мерење 

тежина, мерење, сигнализирање, контрола 

(надгледување), апарати и инструменти за 

спасување и обучување; апарати и 

инструменти за спроведување, 

вклучување, акумулирање, регулирање и 

контрола на електрична енергија; апарати 

за снимање, пренос или репродукција на 

звук или слика; магнетски носачи на 

податоци; дискови за снимање; 

автоматски машини за продажба и 

механизми за апаратите што се 

активираат со жетони (монети); 

регистарски каси; машини за сметање, 

опрема за обработка на податоци и 

компјутери; апарати за гаснење пожар  

кл. 16  хартија, картон и производите од 

нив, што не се опфатени со другите класи; 

печатени работи, книговезнички 

материјал; хартиа за пишување; лепила 

(хартиа) 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 

(типографски блкови)  

кл. 35  рекламирање, водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 41  образовние; обука; забава; 

спортски и културни активности  

 

(210) TM  2020/150 (220) 25/02/2020 

(442) 30/06/2020 

(731) Brand Management Group Ltd Palm 

Grove House, PO Box. 438, Road Town 

Tortola, VI 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

ALBSAT 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  aпарати и инструменти за научни, 

наутички, проверка, фотографски, 

кинематографски, оптички, мерење 

тежина, мерење, сигнализирање, контрола 
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(надгледување), апарати и инструменти за 

спасување и обучување; апарати и 

инструменти за спроведување, 

вклучување, акумулирање, регулирање и 

контрола на електрична енергија; апарати 

за снимање, пренос или репродукција на 

звук или слика; магнетски носачи на 

податоци; дискови за снимање; 

автоматски машини за продажба и 

механизми за апаратите што се 

активираат со жетони (монети); 

регистарски каси; машини за сметање, 

опрема за обработка на податоци и 

компјутери; апарати за гаснење пожар  

кл. 16  хартија, картон и производите од 

нив, што не се опфатени со другите класи; 

печатени работи, книговезнички 

материјал; хартиа за пишување; лепила 

(хартиа) 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 

(типографски блкови)  

кл. 35  рекламирање, водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 41  образовние; обука; забава; 

спортски и културни активности  

 

(210) TM  2020/151 (220) 25/02/2020 

(442) 30/06/2020 

(731) Трговско друштво за транспорт 

трговија и услуги ДИЛЕКС ДООЕЛ увоз-

извоз Скопје ул. Методија Митевски бр. 

3/5-1, Скопје, MK 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

 
(591) бела, сина, светло сина, црна 

(531) 27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч; 

екстракти од месо; конзервирано, сушено 

и варено овоше и зеленчук; јајца, млечни 

производи; желеа, џемови, компоти; млеко 

и млечни пијалоци; производи подготвени 

за конзумирање и кои што се составени 

првенствено од гореспоменатите 

производи  

кл. 30  кафе и замена за кафе; чај, какао; 

чоколадо; шеќер, ориз, тапиока, саго; 

брашно и подготовки направени од 

житари; леб, бисквити, торти, колачи 

(производи од тесто), чоколадо и слатки; 

сладолед; мраз, овошни сладоледи; мед, 

меласа; сол, сенф; оцет, сосови; сосови 

како мирудии; мирудии; производи 

подготвени за конзумирање кои што се 

составени од горе споменатите производи  

 

(210) TM  2020/189 (220) 28/05/2020 

(442) 30/06/2020 

(731) Трговско друштво за транспорт 

трговија и услуги ДИЛЕКС ДООЕЛ увоз-

извоз Скопје ул. Методија Митевски бр. 

3/5-1, Скопје, MK 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

 
(591) бела, сина, црвена, кафена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 29  месо, риба, живина и дивеч; 

екстракти од месо; конзервирано, сушено 

и варено овошје и зеленчук; јајца, млечни 

производи; желеа, џемеови, компоти; 

млеко и млечни пијалоци; производи 

подготвени за конзумирање и производи 

составени од гореспоменатите производи  

кл. 30  кафе и замена за кафе; чај, какао; 

чоколадо; шеќер, ориз, тапиока, саго; 

брашно и подготовки направени од 

житарки; леб, бисквити, торти, колачи 

(производи од тесто), чоколадо и слатки; 

сладолед; мраз, овошни сладоледи; мед, 

меласа; сол, сенф; оцет, сосови; сосови 

како мирудии; мирудии; производи 

подготвени за конзумирање кои се 

составени од горе споменатите производи  

 

(210) TM  2020/201 (220) 06/03/2020 

(442) 30/06/2020 

(731) Pharmalys Laboratories SA 

Siedereistrasse 9, CH-6280 Hochdorf, CH 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; диететска храна и супстанции 

за медицинска или ветеринарна употреба, 

храна за бебиња; додатоци на храната за 

луѓето и животните; млеко во прав за 

бебиња; храна за бебиња; диететски 

додатоци на храната  

 

(210) TM  2020/207 (220) 10/03/2020 

(442) 30/06/2020 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги МЕГА-ХОЛДИНГ 

ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 

бул.Крсте Мисирков бр.2/10, ТЦ 

Мавровка, Лам. Ц, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) розева, тиркизна, зелена, жолта, 

виолетова 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  организирање на забави  

кл. 44  обезбедување на храна и пијалоци  

 

(210) TM  2020/209 (220) 11/03/2020 

(442) 30/06/2020 

(731) Sipsmith Limited 83 Cranbrook 

Road, London, England W42LJ, GB 

(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, 

АДВОКАТ  бул.Партизански Одреди бр. 

14, кат 3, локал 5, Бизнис Центар Аура, 

1000, Скопје 

(540)  

SIPSMITH 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци, освен пиво; 

џин  

 

(210) TM  2020/210 (220) 12/03/2020 

(442) 30/06/2020 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги ХАЛИЛ ДООЕЛ Скопје 

ул. Прохор Пчински бр. 16, Скопје, MK 

(740) Адвокат Игор Тасевски ул. Петричка 

бр. 6/1-3, Скопје 

(540)  
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(591) зелена, бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  влечки, патики, обувки, сандали, 

спортски обувки, чевли, чизми  

 

(210) TM  2020/218 (220) 10/03/2020 

(442) 30/06/2020 

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје бул. 

Александар Македонски бр. 12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бела, нијанси на сива, нијанси на 

розева, нијанси на зелена, виолетова, 

жолта, нијанси на црвена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни

 препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции адаптирани за медицинска или 

ветеринарна употреба; храна за бебиња; 

пелени за бебиња; додатоци во исхраната 

за луѓе и животни; фластери; материјали 

за завои; материјали за пломбирање заби 

и забарски смоли; средства за 

дезинфекција; препарати за уништување 

штетници; фунгициди; хербициди  

кл. 35  рекламирање; компјутерско 

рекламирање преку интернет; маркетинг; 

водење на 

работење; управување со работи; 

канцелариски работи  

 

(210) TM  2020/220 (220) 10/03/2020 

(442) 30/06/2020 

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје бул. 

Александар Македонски бр. 12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бела, сива, црна, црвена, нијанси на 

зелена, жолта, портокалова, кафена, 

нијанси на зелена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни

 препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции адаптирани за медицинска или 

ветеринарна употреба; храна за бебиња; 

пелени за бебиња; додатоци во исхраната 

за луѓе и животни; фластери; материјали 

за завои; материјали за пломбирање заби 

и забарски смоли; средства за 

дезинфекција; препарати за уништување 

штетници; фунгициди; хербициди  

кл. 35  рекламирање; компјутерско 

рекламирање преку интернет; маркетинг; 

водење на 

работење; управување со работи; 

канцелариски работи  

 

(210) TM  2020/221 (220) 13/03/2020 
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(442) 30/06/2020 

(731) Тодороски Димитар ул. Борис 

Кидрич бр. 105-8, MK 

(740) Адвокатско друштво Константиновиќ 

и Милошевски ул. Пролет бр. 31, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) виолетова, темно розева 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  обезбедување онлајн пазар за 

купувачи и продавачи на стоки и услуги  

 

(210) TM  2020/223 (220) 12/03/2020 

(442) 30/06/2020 

(731) Друштво за обука и консултантски 

услуги ДОКТОР ГУДНАЈТ ДООЕЛ Скопје  

Народен фронт 19 А/Л. 5 Б, 1000, Скопје, 

MK 

(740) БЕРИН ДОО Скопје ул. Македонија 

бр 27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) темно сина, розова, бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 24  текстил и текстилни производи кои 

не се опфатени со другите кпаси; покривки 

за кревети и маси  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, односи со јавноста; 

медиумска презентација; бизнис 

информации, бизнис консултирање 

(професионално бизнис консултирање); 

вработување персонал; информации за 

дејноста, медиуми за комуникација, 

маркетинг услуги, изложби (организирање 

на изложби) во комерцијални и рекпамни 

цели, изнајмување време за рекламирање 

преку медиумите, изнајмување рекламен 

простор, информации, јавно мислење 

(испитување на јавното мислење), оп-Нпе 

рекпамирање по пат на компјутерска 

мрежа односи со јавност, претплата на 

весници, промоција, промовирање на 

продажбата за трети лица, објавување 

рекламни текстови, дејности, плакатирање 

/огласување/, преписи на соопштенија, 

промоција /продажба за трето лице/, 

пропагандни дејности, проучување на 

пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, 

рекламирање по пат на радио 

рекламирање по пат на телевизија, 

рекламни огласи (ширење на рекпамни 

огласи), организирање трговски саеми за 

комерцијални или рекламни цели, ширење 

на рекламни огласи и рекламен материјал 

(трактати, проспекти, печатени 

материјали, примероци), обработка на 

текстови, организирање дејности и 

советување за организирање  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава, 

спортски и културни активности; 

електронско издаваштво, информации за 

образовни и забавни настани, 

известување за забави, звучни записи 

(изнајмување звучни записи), он-лајн 

публикување електронски книги и 

списанија, обезбедување на електронски 

он-лајн публикации што не може да се 

даунлодираат, објавување текстови, со 

искпучок на рекпамни текстови, 

образование (информирање за 

образование), организирање саеми, 

организирање натпревари, организирање 

и водење работилници, организирање и 
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водење семинари, симпозиуми, спортски 

натпревари, организирање изложби за 

културни или образовни цели, 

презентација на дела од визуелна 

уметност или литература пред јавноста за 

забавни или образовни цели, изложби 

(организирање изложби за културни или 

образаовни цели), пишување текстови што 

не се рекпамни, подготвување и 

емтиување на вести, преведување, 

публикации и дистрибуција на печатени 

медиуми и снимки, разонода, текстови 

(пушување текстови) што не се рекламни 

текстови, телевизиски програми 

(продукција на радио и телевизиски 

програми), фотографски репортажи  

 

(210) TM  2020/232 (220) 16/03/2020 

(442) 30/06/2020 

(731) British American Tobacco (Brands) 

Limited, Globe House, 4 Temple Place, 

London WC2R 2PG, GB 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

RYDE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати; диетални 

и хранливи додатоци; диетални додатоци 

и диететски производи што содржат CBD 

масло; додатоци за храна; хомеопатски 

додатоци; билни додатоци; медицинска 

гума за жвакање; цврсти бонбони од 

калциум; цигари безтутун за медицинска 

употреба; замени за тутун за медицинска 

употреба; билни креми за медицинска 

употреба; билни чаеви за медицинска 

употреба; трансдермални лепенки  

кл. 30  гуми за жвакање; бонбони за 

лижење (слаткарски производи); бонбони; 

ментол бонбони; гумени бонбони  

кл. 32  енергетски пијалаци  

кл. 34  цигари;тутун, сиров или 

преработен;производи од тутун;замени за 

тутун (не за медицински цели);пури, 

цигарилос;ќибрити;артикли за 

пушачи;хартија за цигари;туби за 

цигари;филтери за цигари;џебни апарати 

за виткање цигари;рачни машини за 

вбризгување на тутун во хартиени 

туби;електронски цигари;течности за 

електронски цигари;производи од тутун 

наменети за загревање;уреди за 

загревање на замени за тутун наменети за 

инхалација;цигари кои содржат замени за 

тутун;табакери;кутии за цигари;бурмут 

(snus) со тутун;бурмут за шмркање (snuff) 

со тутун;бурмут (snus) без тутун;бурмут за 

шмркање (snuff) без тутун;орални 

никотински торбички без тутун (не за 

медицински цели)  

 

(210) TM  2020/233 (220) 18/03/2020 

(442) 30/06/2020 

(731) VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. Söğütözü 

Mahallesi 2177.  Cadde Via twins Iş 

Merkezi No: 10B/49 ÇANKAYA, Ankara, TR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул. 

Димитрие Чуповски бр.4/1-1 1000 Скопје, 

МК 

(540)  

Metadem 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2020/236 (220) 18/03/2020 

(442) 30/06/2020 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги ЕУРЕКА ЕДУ ДООЕЛ 

Струмица ул. Панде Кујумџиев, бр. 28, 

Струмица, MK 
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(740) Адвокатско друштво ДЕ ЛЕГЕ  Скопје 

Бул.Кочо Рацин бр.14-6/6, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) жолта, портокалова, црвена, сина, 

виолетова, зелена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги, професионално 

насочување(совети во врска со 

образованието и оспособувањето), 

школски образовни услуги  

 

(210) TM  2020/237 (220) 18/03/2020 

(442) 30/06/2020 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги ЕУРЕКА ЕДУ ДООЕЛ 

Струмица ул. Панде Кујумџиев, бр. 28, 

Струмица, MK 

(740) Адвокатско друштво ДЕ ЛЕГЕ  Скопје 

Бул.Кочо Рацин бр.14-6/6, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) жолта, портокалова, црвена, сина, 

виолетова, зелена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги, професионално 

насочување(совети во врска со 

образованието и оспособувањето), 

школски образовни услуги  

 

(210) TM  2020/238 (220) 18/03/2020 

(442) 30/06/2020 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги ЕУРЕКА ЕДУ ДООЕЛ 

Струмица ул. Панде Кујумџиев, бр. 28, 

Струмица, MK 

(740) Адвокатско друштво ДЕ ЛЕГЕ  Скопје 

Бул.Кочо Рацин бр.14-6/6, 1000 Скопје 

(540)  

 

 

(591) жолта, портокалова, црвена, сина, 

виолетова, зелена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  oбразовни услуги, професионално 

насочување (совети во врска со 

образованието и оспособувањето), 

школски образовни услуги  

 

(210) TM  2020/240 (220) 17/03/2020 

(442) 30/06/2020 

(731) MELISSA KIKIZAS ANONYMN 

VIOMICHANIKH KAI EMPORIKI ETAIRIA 

TROFIMON 

Vionos 1, 104 43 Athens, GR 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

MELISSA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  доматно пире, доматен сок за 

готвење, доматен сос, конзервирани, суви 

и зготвени домати, масла и масти за 
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јадење, конзервирани маслинки  

кл. 30  тестенини  

 

(210) TM  2020/241 (220) 17/03/2020 

(442) 30/06/2020 

(731) DingTalk Holding (Cayman) Limited 

Vistra (Cayman) Limited, P.O. Box 31119 

Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West 

Bay Road, Grand Cayman, KY1 - 1205 

Cayman Islands, KY 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 

 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  научни, истражувачки, навигациски, 

геодетски, фотографски, 

кинематографски, аудио-визуелни и 

оптички апарати и инструменти, како и 

апарати и инструменти за мерење тежина, 

мерење, сигнализирање, детекција, 

тестирање, проверка и апарати и 

инструменти за спасување и обука; 

апарати и инструменти за спроведување, 

вклучување и исклучување, 

трансформирање, акумулирање, 

регулација или контрола на 

дистрибуцијата или користењето на 

електрична енергија; апарати и 

инструменти за снимање, пренесување, 

репродукција или обработка на звук, слики 

или податоци; снимени и содржини кои 

може да се симнуваат, празни дигитални 

или аналогни плочи и медиуми за 

складирање; магнетни носачи на 

податоци, дискови за снимање; механизми 

за апарати кои работаат со жетони; 

регистер каси, направи за сметање, 

опрема за обработка на податоци и 

компјутери; компјутерски периферни 

уреди; костуми за нуркање, маски за 

нуркачи, тампони за уши за нуркачи, 

штипки за нос за нуркачи и пливачи, 

ракавици за нуркачи, апаратура за 

дишење за подводно пливање; 

компјутерски програми; компјутерски 

софтвер во форма на апликација за 

мобилни уреди и компјутери; софтверски 

апликации за користење со мобилни 

уреди; софтвер за обработка на 

електронски плаќања до и од други; 

софтвер за автентификација; компјутерски 

софтвер обезбеден на Интернет; онлајн 

електронски публикации (кои може да се 

симнуваат од Интернет или од 

компјутерска мрежа или од компјутерска 

база со податоци); софтвер за инстант 

пораки; софтвер за споделување 

датотеки; комуникациски софтвер за 

електронска размена на податоци, аудио, 

видео, слики и графички содржини преку 

компјутер, мобилен, безжично и 

телекомуникациски мрежи; компјутерски 

софтвер за обработка на слики, графички 

содржини, аудио, видео, и текст; 

компјутерски софтвер кој може да се 

симнува за олеснување на електронска 

размена на информации, податоци, 

документи, глас и слики  преку Интернет; 

компјутерски апликации за стриминг на 

аудио материјали, видео материјали, 

видеа, музика и слики; дигитални направи 

за медиумски стриминг; компјутерски 

софтвер кој може да се симнува кој им 

овозможува на корисниците да 

учествуваат во веб-базирани состаноци и 
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часови, со пристап до податоци, 

документи, слики и софтверски апликации 

преку веб пребарувач; компјутерски 

софтвер кој може да се симнува за 

пристапување, гледање, и контролирање 

компјутери и компјутерски мрежи на 

далечина; клауд-компјутерски софтвер кој 

може да се симнува; клауд-базиран 

софтвер кој може да се симнува; 

компјутерски софтвер; компјутерски 

софтвер (вклучувајќи софтвер кој може да 

се симнува од Интернет); дигитална 

музика (која може да се симнува од 

Интернет); игри, слики, снимки, филмови и 

музика кои може да се симнуваат; 

компјутерски и електронски програми и 

софтвер и програми и софтвер за видео 

игри (вклучувајќи софтвер кој може да се 

симнува од Интернет); електронски 

публикации кој може да се симнува во вид 

на магазини, статии, брошури, летоци, 

списоци со податоци, информациски 

материјали, инструкциски материјали во 

областа на бизнис, е-трговија, 

информациска технологија, клауд 

компјутери, телекомуникации, Интернет, 

бизнис и обуки за е-трговија, бизнис, 

продажба, маркетинг и финансиско 

управување; полу-проводници; полу-

проводнички интегрални кола; полу-

проводнички мемориски чипови; полу-

проводнички мемориски контролори; полу-

проводнички мемориски  интегрални кола; 

полу-проводнички процесорски чипови; 

полу-проводнички процесори; микро-

контролори; микро-контролни единици; 

микро-контролори на ниска струја; чипови 

за коло; компјутерски чипови; ЦПУ 

(единици за централна обработка); РИСК-

В компјутерски чипови и единици за 

централна обработка; компјутерски чипови 

и единици за централна обработка со 

поставена инструкциска конструкција; 

компјутерски периферни уреди; ноутбук 

компјутери; лаптоп компјутери; преносни 

компјутери; рачни компјутери; таблет 

компјутери; персонални дигитални 

асистенти; персонални медиа плеери; 

мобилни телефони; смартфони; дигитални 

камери; батерии, полначи за батерии; 

компјутерски работни станици; 

компјутерски сервери; компјутерски и 

телекомуникациски хардвер за 

вмрежување; адаптери, прекинувачи, 

рутери и хабови за компјутерска мрежа; 

безжични и жични модеми и 

комуникациски картички и уреди; држачи 

за лаптоп, компјутерски торби; апарати за 

гаснење пожар; компјутерски хардвер и 

фирмвер; автомобилски навигациски 

систем; компакт дискови; 

телекомуникациски апарати; подлоги за 

глувчиња; рачни слушалки за мобилни 

телефони; додатоци за мобилни 

телефони; алармни системи; камери за 

обезбедување; преносни единици за 

емитување радио и телевизија; опрема за 

емитување телевизија; камери; видео 

камери; рачни слушалки; слушалки; 

звучници; апарати и опрема за систем за 

глобално позиционирање (ГПС); дисплеи 

со течни кристали за телекомуникациска и 

електронска опрема; сет топ боксови; 

далечински управувачи; програми за 

складирање на податоци; очила и очила за 

сонце; електронски табли со знаци; 

кодирани или магнетни банкарски, 

кредитни, дебитни, готовински, платежни, 

телефонски и идентификациски картички; 

автоматски благајнички машини, 

раздавачи на готовина; компјутерски 

софтверски апликации, кои може да се 

симнуваат; електронски читачи на книги; 

касети со тонер, празни, за печатари и 

фотокопири; бебе монитори; видео бебе 

монитори; заштитници за леќи; кодирани 



 

 

80 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2020 - 30/06/2020  

 

клуч картички; 3Д наочари; мемориски 

картички за машини за видео игри; 

софтвер кој може да се симнува за 

снимање и следење на здравјето на 

корисниците; апликациски софтвер кој 

може да се симнува за мобилни и 

безжични направи за снимање и следење 

на здравјето на корисниците; апликациски 

софтвер кој може да се симнува за 

мобилни и безжични направи за 

обезбедување информации во областите 

на здравјето и благосостојбата; софтвер 

кој може да се симнува за обезбедување 

информации во областите на здравјето и 

благосостојбата; софтвер кој може да се 

симнува за поврзување на корисниците со 

здравствени работници; апликациски 

софтвер кој може да се симнува за за 

мобилни и безжични направи за 

поврзување на корисниците со 

здравствени работници  

кл. 35  огласување; управување со бизнис; 

бизнис администрација; канцелариски 

работи; ширење на бизнис информации за 

производи и услуги од други преку локални 

и глобални компјутерски мрежи; 

советодавни услуги за бизнис поврзани со 

обезбедување веб страна на глобална 

компјутерска мрежа преку која трети лица 

може да нудат и снабдуваат производи и 

услуги, пласираат, утврдуваат статус и да 

пополнуваат трговски насоки и нарачки, да 

склучуваат договори и бизнис трансакции; 

обезбедување компјутеризирани услуги за 

онлајн нарачки; советодавни услуги за 

бизнис поврзани со работење на 

електронски пазар за купувачи и 

продавачи на производи и/или услуги на 

глобална компјутерска мрежа; бизнис 

помош поврзана со олеснување бизнис 

трансакции преку локални и глобални 

компјутерски мрежи; обезбедување 

продажба, бизнис, огласување и 

промотивни информации преку глобална 

компјутерска мрежа и преку Интернет; 

услуги на бизнис администрација за 

обработка на продажба направена преку 

Интернет; онлајн трговски услуги поврзани 

со електронски аукции и обезбедување 

онлајн бизнис евалуација поврзана со тоа; 

управување со бизнис услуги поврзани со 

електронска трговија; организација, 

работење и надзор на шеми за лојалност и 

поттикнување; продукција на телевизиски 

и радио реклами; сметководство; аукции; 

трговски саеми; испитување мислење; 

обработка на податоци; обезбедување на 

бизнис информации; услуги на агенции за 

огласување; управување со бази со 

податоци; собирање на информации во 

компјутерска база со податоци; услуги на 

бизнис советување; услуги на управување 

со бизнис проекти; услуги за пазарни 

истражувања; услуги на агенции за 

меѓународен увоз и извоз; изнајмување на 

простор за огласување на комуникациски 

медиуми; обезбедување именик со веб 

страници од трети лица за олеснување 

бизнис трансакции; комерцијална 

администрација за лиценцирање на 

производи и услуги од други; обработка на 

компјутерски податоци; услуги на 

продажба, бизнис и промотивни 

информации; одговарање на телефон (за 

други); управување со персонал; 

презентација на производи на 

комуникациски медиуми за малородажни 

цели; агенциски сервиси за купување и 

продажба; селекција на производи и 

набавка на производи за индивидуи и 

бизниси; услуги за нарачување (за други); 

секретарски услуги; организација на 

изложби за комерцијални цели или цели 

на огласување; услуги за бизнис помош 

поврзани со собирање и изнајмување на 

листи со адреси; бизнис истраги; услуги на 
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препорачување бизниси и 

систематизирање персонал; агенциски 

услуги за одобрување увоз-извоз 

(агенциски услуги за увоз-извоз); агенции 

за претплата на весници; изнајмување на 

канцелариска опрема; управување со 

однос со купувачи; услуги на управување 

со бизнис и администрација поврзани со 

програми за спонзорства; сметководствени 

услуги; добротворни услуги, имено, 

организирање и водење волонтерски 

програми и проекти со кои и се служи на 

заедницата; изнајмување на штандови за 

продажба; обезбедување на комерцијални 

и бизнис контакт информации; 

оптимизација на машини за пребарување; 

оптимизација на посети на веб страници; 

комерцијални услуги за посредување; 

управување со бизнис за обезбедувачи на 

услуги кои работаат сами (фриленсери); 

преговарање и заклучување на 

комерцијални трансакции за трети лица; 

дополнување и одржување на податоци во 

компјутерска база со податоци; услуги на 

малопродажба и големопродажба, сите во 

врска со хемикалии за користење во 

индустрија, наука и фотографија, како и во 

земјоделство, градинарство и шумарство, 

непроцесуирани вештачки смоли, 

непроцесуирана пластика, компост, 

ѓубрива, оплодувачи; услуги на 

малопродажба и големопродажба, сите во 

врска со бои, намази, лакови, конзерванси 

против 'рѓа и против пропаѓање на дрво, 

обојувачи, бои, мастила за печатење, 

обележување и гравирање, 

непреработени природни смоли, метали 

во форма на фолија и прашок за 

користење во фарбање, декорирање, 

печатење и уметност; услуги на 

малопродажба и големопродажба, сите во 

врска со немедицинска козметика и 

тоалетни препарати, немедицински пасти 

за заби, парфимерија, есенцијални масла, 

препарати за ароматизирање на 

простории, препарати за избелување  и 

други супстанции за перење, препарати за 

чистење, полирање, стругање и гребење; 

услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со 

фармацевтски препарати, медицински и 

ветеринарни препарати, санитарни 

препарати за медицински цели, диететска 

храна и супстанци адаптирани за 

медицинска или ветеринарна употреба, 

храна за бебиња, диететски суплементи за 

луѓе и животни, фластери, материјали за 

преврзување, сетови за прва помош, 

материјал за пломбирање заби, забарски 

смоли, дезинфекциони средства, 

препарати за уништување штетници, 

фунгициди, хербициди; услуги на 

малопродажба и големопродажба, сите во 

врска со обични метали и нивните легури, 

руди, метални материјали за градење и 

градежништво, преносни метални градби, 

неелектрични кабли и жици од обичен 

метал, мали предмети од метален 

хардвер, метални контејнери за 

складирање или транспорт, сефови; 

услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со 

машински алати, алати кои работаат на 

струја, мотори и машини (освен за копнени 

возила), компоненти за поврзување и 

размена на машини (освен за копнени 

возила); услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со 

земјоделски алати (кои не се мануелни 

рачни алати), инкубатори за јајца, 

автоматски продажни (вендинг) машини, 

електрични апарати за кујна, метење, 

чистење, миење и машини за перење; 

услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со рачни 

алати и алати (мануелни), есцајг, оружје 
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(освен огнено оружје), бричеви, 

електрични бричеви; услуги на 

малопродажба и големопродажба, сите во 

врска со научни, наутички, геодетски, 

фотографски, кинематографски, оптички 

апарати и инструменти, како и апарати и 

инструменти за мерење тежина, мерење, 

сигнализирање, проверка (контрола), 

апарати и инструменти за спасување и 

обучување, апарати и инструменти за 

спроведување, вклучување и 

исклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулација или контрола на 

струја; услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со апарати 

за снимање, размена или репродукција на 

звук или слики, магнетни носачи на 

податоци, дискови за снимање, механизми 

за апарати кои работаат со жетони, 

регистер каси, машини за сметање; услуги 

на малопродажба и големопродажба, сите 

во врска со опрема за обработка на 

податоци и компјутери, компјутерски 

софтвер, софтверски апликации за 

мобилни уреди и компјутери, софтверски 

апликации за користење со мобилни 

уреди, софтвер за обработка на 

електронски плаќања, софтвер за 

автентификација, електронски публикации 

(кои може да се симнуваат); услуги на 

малопродажба и големопродажба, сите во 

врска со софтвер за инстант пораки, 

софтвер за споделување датотеки, 

софтвер за електронска размена и 

споделување податоци, аудио, видео, 

слики и графички содржини преку 

компјутер, мобилен, безжично и преку 

телекомуникациски мрежи, компјутерски 

софтвер за обработка на слики, графички 

содржини, аудио, видео и текст; услуги на 

малопродажба и големопродажба, сите во 

врска со компјутерски софтвер кој може да 

се симнува и кој им овозможува на 

корисниците да учествуваат во веб 

базирани состаноци и часови, 

компјутерски софтвер за пристапување, 

гледање, и контролирање компјутери и 

компјутерски мрежи на далечина, клауд-

компјутерски софтвер, компјутерски 

периферни уреди; услуги на 

малопродажба и големопродажба, сите во 

врска со полу-проводници, полу-

проводнички интегрални кола, полу-

проводнички мемориски чипови, полу-

проводнички мемориски контролори, полу-

проводнички мемориски  интегрални кола, 

полу-проводнички процесор чипови, полу-

проводнички процесори, микро-

контролори, микро-контролни единици, 

микро-контролори на ниска струја, чипови 

за коло, компјутерски чипови; услуги на 

малопродажба и големопродажба, сите во 

врска со ЦПУ (единици за централна 

обработка), РИСК-В компјутерски чипови и 

единици за централна обработка, 

компјутерски чипови и единици за 

централна обработка со поставена 

инструкциска конструкција; услуги на 

малопродажба и големопродажба, сите во 

врска со персонални дигитални асистенти, 

персонални медиа плеери, мобилни 

телефони, смартфони, дигитални камери, 

батерии, полначи за батерии, компјутерски 

сервери, компјутерски и 

телекомуникациски хардвер за 

вмрежување, адаптери за компјутерска 

мрежа, прекинувачи, рутери и хабови, 

безжични и жични модеми и 

комуникациски картички и уреди, лаптоп 

држачи; услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со 

компјутерски торби, апарати за гаснење 

пожар, компакт дискови, дигитална музика 

(која може да се симнува), 

телекомуникациски апарати, подлоги за 

глувчиња, додатоци за мобилен телефон, 
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кои може да се симнуваат игри, слики, 

снимки, филмови и музика, алармни 

системи, камери за обезбедување; услуги 

на малопродажба и големопродажба, сите 

во врска со преносни единици за 

емитување радио и телевизија, опрема за 

емитување телевизија, апарати и опрема 

за систем за глобално позиционирање 

(ГПС), програми за складирање на 

податоци, очила и очила за сонце, 

електронски табли со знаци; услуги на 

малопродажба и големопродажба, сите во 

врска со кодирани или магнетни банкарски 

кредитни, дебитни, готовински и 

идентификациски картички, автоматски 

благајнички машини, готовински 

диспензери, електронски читачи на книги, 

празни касети со тонер за печатари и 

фотокопири, бебе монитори, заштитници 

за леќи, кодирани клуч картички, 3Д 

наочари, мемориски картички за машини 

за видео игри, магнети, заштитна облека, 

заштитни шлемови, заштитни ракавици, 

заштитни обувки; услуги на малопродажба 

и големопродажба, сите во врска со 

операциони, медицински, забни и 

ветеринарни апарати и инструменти, 

вештачки екстремитети, очи и заби, 

ортопедски помагала, материјали за 

шиење рани, терапевтски уреди и уреди за 

помош адаптирани за лица со посебни 

потреби, апарати за масажа, апарати, 

уреди и предмети за нега на 

новороденчиња, апарати за сексуална 

активност, уреди и предмети; услуги на 

малопродажба и големопродажба, сите во 

врска со терапевтски апарати на топол 

воздух, електрични ќебиња за медицински 

цели, тестирање апарати за медицински 

цели, апарати за тестирање крв, слушни 

помагала за глуви, заштитници на слух, 

електрични ќебиња за медицински цели, 

дијагностички апарати за медицински 

цели, вештачки екстремитети, очи и заби, 

завои за поддршка, шишиња за бебиња, 

цуцли за користење со шишиња за 

хранење бебиња, гребачи за јазик; услуги 

на малопродажба и големопродажба, сите 

во врска со апарати и инсталации за 

осветлување, греење, ладење, 

генерирање пареа, готвење, сушење, 

вентилирање, снабдување со вода и 

санитарни цели; услуги на малопродажба 

и големопродажба, сите во врска со 

возила, апарати за движење по земја, 

воздух или вода, велосипеди, делови и 

додатоци за возила, делови и додатоци за 

велосипеди, безбедносни седишта за 

возила за деца, безбедносни појаси за 

седишта во возила, гуми, закрпи за гуми, 

прекривки за гуми; услуги на 

малопродажба и големопродажба, сите во 

врска со огнено оружје, муниција и 

проектили, експлозиви, огномет; услуги на 

малопродажба и големопродажба, сите во 

врска со благородни метали и нивни 

легури, накит, драги и полудраги камења, 

хоролошки и хронометриски инструменти; 

услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со музички 

инструменти, штандови за музика и 

штандови за музички инструменти, 

стапчиња за диригенти; услуги на 

малопродажба и големопродажба, сите во 

врска со хартија и картон, печатени 

работи, книговезачки материјали, 

фотографии, канцелариски материјали и 

канцелариска опрема (освен мебел), 

лепила како канцелариски материјали или 

за домаќински цели, материјали за цртање 

и материјали за уметници, четки за 

сликање; услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со 

материјали за обука и настава, пластични 

листови, филмови и торби за завиткување 

и пакување, печатарски букви, клишиња за 



 

 

84 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2020 - 30/06/2020  

 

печатење, картички во форма на дебитни 

картички, кредитни картички, платежни 

картички, телефонски картички и 

идентификациски картички кои не се 

кодирани и магнетни картички, кориснички 

упатства, марамчиња направени од 

хартија, модели и фигури направени од 

хартија, држачи за листови, салфетки од 

хартија, марамчиња од хартија, декорации 

за забави направени од хартија; услуги на 

малопродажба и големопродажба, сите во 

врска со кожа и имитации на кожа, кожа од 

животни и крзна, багаж и торби за носење, 

паричници и ташни, чадори и чадори за 

сонце, стапови за одење; камшици, узди и 

сарачки производи, крагни, каивчиња и 

облека за животни; услуги на 

малопродажба и големопродажба, сите во 

врска со мебел, огледала, рамки за слики, 

контејнери (не од метал) за складирање 

или транспорт; услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со 

домаќински или кујнски садови и 

контејнери, садови за готвење и прибор за 

маса (освен вилушки, ножеви и лажици), 

чешли и сунѓери, четки (освен четки за 

сликање), материјали за правење четки, 

предмети за цели за чистење, стакларија, 

порцелан и керамика, електрични четки за 

заби; услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со јажиња 

и врвки, мрежи, шатори и настрешници, 

тенди од текстил или синтетички 

материјали, едра, вреќи за транспорт и 

складирање на материјали на куп, 

материјали за потполнување, за 

поставување и за полнење (освен хартија, 

картон, гума или пластика), непреработени 

кончани текстилни материјали и нивни 

замени; услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со предива 

и конци, за текстилна употреба; услуги на 

малопродажба и големопродажба, сите во 

врска со текстил и замени за текстил, 

домаќински чаршафи, завеси од текстил 

или пластични; услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со облека, 

обувки, капи; услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со 

тантела, гајтани и везови, и 

позамантерија, траки и панделки, копчиња, 

петлици и илици, иглички и игли, вештачки 

цвеќиња, декорации за коса, вештачка 

коса; услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со килими, 

килимчиња, простирки и бришачи, 

линолеум и други материјали за подни 

прекривки; ѕидни тапети (што не се од 

текстил); услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со игри, 

играчки и предмети за играње; апарати за 

видео игри, предмети за гимнастика и 

спорт; украси за новогодишни елки, 

празнични декорации и вештачки 

новогодишни елки; услуги на 

малопродажба и големопродажба, сите во 

врска со апарати за електронски игри и 

апарати за забава кои не се од тие кои се 

адаптирани за користење со надворешен 

екран за прикажување, домашни машини 

за видео игри и рачни машини за видео 

игри (ниедна за користење со телевизиски 

приемници), новогодишни чорапи, рачни 

единици за играње електронски игри, 

хартиени шапки за забава, пластични 

шапки за забава, ленти и украси од хартија 

за забави; услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со месо, 

риба, живина и дивеч; месни преработки; 

конзервирано, смрзнато, сушено и варено 

овошје и зеленчук, овошни сосови, сирење 

од мешунки, тофу, чорби, бистри супи, 

желеа, џемови, компоти, јајца, крем, млеко 

и млечни производи, соино млеко, замени 

за млеко, производи направени од замени 

за млеко, масла и масти за јадење, 
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подготвени јаткасти плодови, суви јаткасти 

плодови, храна за закуски, подготвени 

оброци, брза храна спакувана однапред; 

услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со кафе, 

чај, какао, замена за кафе, ориз, тестенини 

и кнедли, тапиока и саго, брашно и 

производи од жито, леб, производи од 

тесто и слатки, чоколадо, сладолед, 

сорбети, мраз за јадење, шеќер, мед, 

меласа; квасец, прашок за печење; сол, 

мирудии, зачини, конзервирани билки, 

оцет, сосови, додатоци (муридии); мраз 

[смрзната вода]; услуги на малопродажба 

и големопродажба, сите во врска со 

замени за кафе, пијалоци базирани на 

кафе, ливчиња чај и производи од чај, 

пијалоци базирани на чај, какао и 

производи од какао, пијалоци базирани на 

чоколадо, пекарски производи, пица, 

пудинг, месечеви торти, плочки за закуска 

кои содржат мешавина од житарици, 

јаткасти плодови и суво овошје [слатки], 

колачиња, крекери, кинески торти и торти 

во западен стил, кинески кнедли, снегулки 

од бадем; услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со 

непреработени и непроцесуирани 

земјоделски, аквакултурни, хортикултурни 

и шумарски производи, непреработени и 

непроцесуирани житарици и семиња, 

свежо овошје и зеленчук, свежи билки, 

природни растенија и цвеќиња, луковици, 

расад и семиња за садење, живи животни, 

храна и пијалоци за животни, малтекс; 

услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со пиво, 

препарати за правење пиво, минерални и 

сода води и други безалкохолни напитоци 

и пијалоци, овошни пијалоци и овошни 

сокови, сирупи и  други безалкохолни 

препарати за правење пијалоци, 

зеленчукови пијалоци и зеленчукови 

сокови; услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со 

алкохолни пијалоци (освен пиво), 

алкохолни препарати за правење 

пијалоци, алкохолни екстракти, алкохолни 

есенции; услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со тутун 

или замени за тутун, цигари и пури, 

електронски цигари и усни испарувачи за 

пушачи, предмети за пушачи, ќибрит; сите 

од погоре споменатите услуги на 

малопродажба и големопродажба исто 

обезбедени онлајн, преку стоковни куќи 

или супермаркети, и сите истотака им 

овозможуваат на потрошувачите згодно да 

ги гледаат и купуваат овие производи од 

Интернет веб страна со стоки за широка 

потрошувачка и при големопродажни 

распродажби, каталог со стоки за широка 

потрошувачка преку поштенски порачки 

или преку телекомуникации и од 

малопродажни распродажби; cоветување, 

информации и советодавни услуги 

поврзани со горе споменатите услуги  

кл. 38  телекомуникации; 

телекомуникациски услуги, имено, услуги 

на размена и прием на податоци преку 

телекомуникациски мрежи; обезбедување 

веб-базирани мултимедијални 

телеконференции, видеоконференции и 

онлајн услуги за состаноци кои 

овозможуваат симултано и асинхроно 

гледање, споделување, уредување и 

дискутирање на документи, податоци и 

слики од учесниците преку веб 

пребарувач; обезбедување на 

потрошувачите со онлајн пристап до 

онлајн извештаи во врска со 

перформансите, ефективноста и статусот 

на веб-базирани апликации, 

телеконференции, видеоконференции и 

состаноци; обезбедување на корисници со 

сигурен далечински пристап преку 
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Интернет до приватни компјутерски мрежи; 

обезбедување онлајн услуги за соработка 

кои им овозможуваат на корисниците 

пристап до апликации, платформи, 

документи кои заеднички се споделуваат, 

податоци, листи со задачи и форуми за 

дискутирање; обезбедување пристап до 

компјутерска база со податоци на 

глобална компјутерска мрежа за 

пребарување и враќање информации, 

податоци, веб страници и ресурси 

достапни на компјутерски мрежи; 

обезбедување кориснички пристап до 

компјутерска база со податоци која содржи 

електронски публикации, огласни табли, 

база со податоци и информации 

пристапна преку компјутер; работење на 

соби за разговор (услуги на соби за 

разговор); повеќекратен кориснички 

пристап до глобални компјутерски 

информациски мрежи за пренос и ширење 

на широк спектар на информации; 

обезбедување пристап до веб страници на 

глобална компјутерска мрежа преку која 

трети лица може да нудат производи и 

услуги, да стават и исполнуваат нарачки, 

да склучуваат договори и бизнис 

трансакции; обезбедување пристап до 

интерактивни веб страници на глобална 

компјутерска мрежа за трети лица да 

објавуваат информации, одговараат на 

барања и да стават и исполнуваат нарачки 

за производи, услуги и бизнис можности; 

услуги за електронска комуникација  за 

поставување виртуелни соби за разговор 

преку текстуални пораки; обезбедување 

електронски огласни табли за објавување 

и размена на пораки помеѓу и меѓу 

компјутерски корисници во врска со 

производи, услуги и бизнис насоки и 

можности; обезбедување онлајн 

интерактивна огласна табла за 

објавување, промовирање, продажба и 

препродажба на предмети преку глобална 

компјутерска мрежа; услуги на 

обезбедување електронска пошта и услуги 

на препраќање електронска пошта; аудио 

и видео комуникација преку компјутери и 

компјутерски мрежи и преку глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

компјутерски пристап и изнајмување време 

за пристап до онлајн интерактивни огласни 

табли и бази со податоци; обезбедување 

пристап до електронски огласни табли за 

објавување и размена на пораки помеѓу и 

меѓу компјутерски корисници во врска со 

производи, услуги и бизнис можности; 

обезбедување пристап до електронски 

календар, именик и електронска тетратка, 

преку локални и глобални компјутерски 

мрежи; обезбедување услуги на директна 

врска меѓу компјутерски корисници за 

размена на податоци; обезбедување 

телекомуникациски пристап и линкови до 

компјутерска база со податоци и до 

Интернет; услуги на емитување Интернет; 

обезбедување онлајн база со податоци на 

информации во врска со веб-базирани 

платформи за поднесување на прговори 

за емитување; обезбедување 

телекомуникациски пристап и линкови до 

компјутерска база со податоци и Интернет; 

услуги за електронска комуникација; 

интерактивни телекомуникациски услуги; 

телекомуникациски информации (веб 

страни), компјутерски програми и 

податоци; обезбедување 

телекомуникациски врски со Интернет или 

бази со податоци; обезбедување 

телекомуникациски пристап до ворлд вајд 

веб простор и структури; комуникација 

преку компјутерски терминали; 

комуникација преку мрежи со оптички 

влакна; компјутерски потпомогната 

размена на пораки, информации, 

податоци, документи и слики; услуги на 
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размена на податоци преку електронски 

начин; електронска размена на глас, 

податоци, аудио, видео, текст и графички 

содржини пристапни од компјутер и 

телекомуникациски мрежи; услуги на 

инстант пораки; комуникациски услуги за 

мобилни телефони; собирање, размена и 

испорака на податоци преку електронски 

начин; собирање, размена и испорака на 

поштенски пораки, сликани и/или снимени 

информации како што се карактери, 

пораки, музика и слики, телеграми, 

информации и податоци преку механички, 

електронски, телефонски начин и преку 

телекс, кабел, компјутер или сателит; 

размена, емитување и прием на аудио, 

видео, сликани и снимени слики и 

податоци било во компримирана или не-

компримирана форма и било во живо или 

одложено  време; услуги на електронски 

пораки, конференции и размена на 

порачки; услуги на видео конференции; 

комуникација преку електронска огласна 

табла која им овозможува на корисниците 

да изведуваат интерактивни разговори во 

живо меѓу компјутерски терминал и 

електронска огласна табла која соржи 

слики и снимени информации и гласовни 

информации како што се карактери; 

обезбедување електронски огласни табли 

и табли за пораки за размена на пораки; 

обезбедување онлајн форуми за 

дискутирање; комуникациски услуги, 

имено, текстуални и нумерички дигитални 

услуги на пораки; размена на информации 

преку размена на пораки за помош при 

носење одлуки; размена на информации 

преку системи за видео комуникација; 

услуги на веб конференции; обезбедување 

далечински пристап и простор до видео 

и/или телефонски конференции; 

советодавни услуги во областа на 

осигурување на податоци и услуги за 

размена на информации; обезбедување 

линкови со електронски податоци; факс 

размена; испраќање пораки; платежни 

услуги; изнајмување на модеми; 

изнајмување на телекомуникациска 

опрема; услуги на испраќање, примање и 

препраќање на електронски пораки; услуги 

за емитување телевизија; емитување и 

размена на радио и телевизиски програми; 

емитување музика; размена на музика, 

филмови, интерактивни програми, видеа, 

електронски компјутерски игри; размена на 

информации поврзани со онлајн пазарење 

и малопродажни услуги за широка 

потрошувачка; услуги на размена за видео 

по побарување; услуги на агенции за 

вести; консултативни, информациони и 

советодавни услуги поврзани со сите горе 

споменати услуги  

кл. 41  образование; обезбедување на 

обука; забава; спортски и културни 

активности; објавување на текстови, книги 

и журнали (кои не се пoпуларни текстови); 

објавување на дијаграми, слики и 

фотографии; објавување на весници, 

магазини и периодични изданија; услуги на 

образование, обука и тренинг поврзани со 

телекомуникации, компјутери, 

компјутерски програми, клауд компјутери, 

дизајн на веб страници, е-трговија, 

управување со бизнис, финансиско 

управување и огласување; обезбедување 

на образование, рекреација, тренинг, 

подучување и обука интерактивна и не-

интерактивна; дизајн на образовни 

курсеви, испитувања и квалификации; 

забава обезбедена преку електронски и 

дигитални интерактивни медиуми; услуги 

на електронски игри обезбедени преку 

Интернет; обезбедување на информации 

поврзани со активности на образование, 

обука, забава, рекреација и спортски, 

социјални и културни активности; 
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обезбедување онлајн електронски 

публикации (кои не може да се симнуваат); 

договарање, организирање, одржување и 

водење натревари по пеење; договарање, 

организирање, одржување и водење 

концерти; договарање, организирање, 

одржување и водење настани и натревари 

за образовни или забавни цели; 

договарање, организирање, одржување и 

водење шоуа со игри и потраги; услуги на 

агенции за билети за забава; информации 

поврзани со забава или образование, 

обезбедени онлајн од компјутерска база со 

податоци или Интернет; обезбедување 

дигитална музика (која не може да се 

симнува) од Интернет; обезбедување 

дигитална музика (која не може да се 

симнува) од МП3 (мувинг пикчр експерст 

груп 1 - аудио лејер 3) Интернет веб 

страници; обезбедување видео игри, 

компјутерски игри, звук или слики, или 

филмови преку телекомуникациски или 

компјутерски мрежи; обезбедување онлајн 

компјутерски игри и натпревари; 

обезбедување онлајн видеа, кои не може 

да се симнуваат; обезбедување на 

стриминг на онлајн електронски 

публикации на Интернет или на 

компјутерска мрежа или компјутерска база 

со податоци; забавни и образовани услуги 

поврзани со планирање, продукција и 

дистрибуција на звук, слики, дигитална 

музика, филмови, аудио во живо или 

снимено, визуелни или аудио-визуелни 

материјали за емитување на земјен кабел, 

сателитски канали, Интернет, безжично 

или системи со жичани врски и други 

начини на комуникација; услуги на музичка 

забава; изнајмување на звучни снимки; 

подготовка на забавни, образовни, 

документарни програми и програми со 

вести за емитување; услуги на репортери 

на вести; информации поврзани со 

спортски или културни настани, тековни 

работи и вонредни вести обезбедени 

преку сателитска телевизиска размена, 

Интернет или на друг електронски начин; 

телевизиска, радио и филмска продукција; 

подготовка и продукција на телевизиски 

програми; обезбедување на информации, 

податоци, графички содржини, звук, 

музика, видеа, анимација и текст за 

забавни цели; услуги на игри; 

обезбедување на клубска рекреација, 

спортски и гимнастички простории; 

изведби на бендови; клубска забава, 

дискотеки, модни ревии и услуги на ноќни 

клубови; клубски услуги поврзани со 

забава, образование и културни услуги; 

договарање, водење и обезбедување на 

конференции, конвенции, конгреси, 

семинари и работилници за обука; 

договарање, водење и обезбедување на 

конференции, конвенции, конгреси, 

семинари и работилници за обука во врска 

со телекомуникации, компјутери, 

компјутерски програми, клауд компјутери, 

дизајн на веб страници, е-трговија, 

управување со бизнис, финансиско 

управување и огласување; организирање 

и водење изложби, модни ревии, 

образовни шоуа и културни шоуа и 

изведби; уметнички изложби и галериски 

услуги; услуги на изнајмување уметнички 

галерии поврзани со фини уметности; 

услуги на обука во врска со здравје и 

безбедност при работа, и зачувување на 

природата; обезбедување на часови за 

пури, часови за пробување вино; 

обезбедување образовни информации за 

истражувачки материјали и агенции за 

нив; договарање, организирање, 

планирање и управување на семинари; 

обука за животни; насоки во продуцирање 

програми за емитување; услуги на тренинг 

поврзани со работење на машини и 



 

 

89 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2020 - 30/06/2020  

 

опрема, вклучувајќи аудио-визуелна 

опрема, која се користи за продуцирање 

програми за емитување; обезбедување 

аудио и визуелни студија; обезбедување 

простории за спорт; обезбедување 

простории за филмови, шоуа, драми, 

музика или образовна обука; агенции за 

резервирање забава; издавање и 

изнајмување на филмови 

(кинематографски филмови); издавање и 

изнајмување на музички инструменти; 

издавање и изнајмување на телевизиски 

програми; издавање и изнајмување на 

телевизори; позајмување библиотеки; 

архивски библиотекарски услуги; услуги за 

преведување; услуги на толкување на 

знаковен јазик; изнајмување на предходно 

снимени видео ленти; издавање и 

изнајмување на машини за играње; 

изнајмување на опрема за аркадни игри; 

изнајмување слики; фотографија; превод; 

толкување јазици; образовни и програми 

за обука во областа на управување со 

ризик; образовни и програми за обука 

поврзани со сертификација; обезбедување 

на вести; услуги на лотарија; подучување; 

консултативни, информациони и 

советодавни услуги поврзани со сите горе 

споменати услуги  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и дизајн поврзани со тоа, 

индустриски анализи и истражувачки 

услуги; дизајн и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер; истражување и развој 

поврзани со полу-проводници, полу-

проводнички интегрални кола, полу-

проводнички мемориски чипови, полу-

проводнички мемориски контролори, полу-

проводнички мемориски интегрални кола, 

полу-проводнички процесорски чипови, 

полу-проводнички процесори, микро-

контролори, микро-контролни единици, 

микро-контролори на ниска струја, чипови 

за коло, компјутерски чипови, ЦПУ 

(единици за централна обработка), РИСК-

В компјутерски чипови и единици за 

централна обработка, компјутерски чипови 

и единици за централна обработка со 

поставена инструкциска конструкција; 

софтвер како услуга (СааС); компјутерски 

услуги поврзани со пренесување 

информации, податоци, документи и слики 

преку Интернет; апликација за 

обезбедување сервисни (АСП) услуги, 

имено, одржување компјутерски 

софтверски апликации од други; 

апликација за обезбедување сервисни 

(АСП) услуги, обезбедување софтвер во 

областите на веб-базирани конференции, 

аудио конференции, електронски пораки, 

соработка на документи, видео 

конференции и гласовна и обработка на 

повици; обезбедување онлајн софтвер кој 

не може да се симнува за олеснување 

интероперабилност на повеќекратни 

софтверски апликации; услуги на техничка 

поддршка поврзани со компјутерски 

софтвер и апликации обезбедени онлајн, 

преку e-пошта и преку телефон; 

компјутерски услуги, имено, креирање 

онлајн заедница за регистрирани 

корисници да учествуваат во дискусии, да 

добиваат повратни одговори од нивни 

партнери, формирање виртуелни 

заедници, зафаќање со социјално 

вмрежување, и размена на документи; 

совети за компјутерска технологија 

обезбедени на Интернет корисниците 

преку жешки линии за подршка; 

компјутерски услуги поврзани со креирање 

индекси на информации, страници и 

ресурси на компјутерски мрежи; 

обезбедување машини за пребарување; 

дизајн на компјутери, ноутбук компјутери, 

лаптоп компјутери, преносни компјутери и 

рачни компјутери; дизајн на персонални 
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дигитални асистенти и персонални медиа 

плеери; дизајн на мобилни телефони и 

смартфони; дизајн на дигитални камери; 

компјутерски услуги; компјутерско 

програмирање; услуги на компјутерско 

интегрирање; услуги на компјутерски 

анализи; компјутерско програмирање во 

врска со одбрана против вируси; 

софтверски услуги за компјутерски систем; 

дизајн на компјутерски софтвер; дизајн на 

компјутерски систем; дизајн и развој на 

веб страни; одржување веб страни за 

други; одржување софтвер за компјутерски 

апликации за пребарување и враќање 

информации од база со податоци и 

компјутерски мрежи; обезбедување 

технички информации на посебно барање 

од крајните корисници преку телефон или 

глобална компјутерска мрежа; 

консулттативни услуги во врска со 

компјутерски софтвер; компјутерски услуги 

поврзани со пребарувања кроени по мерка 

на компјутерска база со податоци и веб 

страници; кодирање и декодирање на 

компјутерски и електронски сигнали; 

конверзија на физички податоци и 

документи во форма на електронски 

медиуми; услуги  на тестирање и 

евалуација; архитектонски и дизајнерски 

услуги; внатрешен дизајн на згради, 

канцеларии и апартмани; компјутерски 

информациони услуги; мрежни 

информациски услуги, имено, 

обезбедување технички информации 

поврзани со компјутери и мрежи во 

областа на бизнис и е-трговија; 

обезбедување на компјутерски програми 

за управување со безбедносен ризик; 

услуги на информации за компјутерска 

безбедност, знаење и тестирање; услуги 

за осигурување квалитет; компјутерски 

услуги поврзани со сертификација на 

бизнис трансакции и подготовка на 

извештаи за нив; контрола на пристап до 

(безбедносни услуги за-) компјутери, 

електронски мрежи и бази со податоци; 

услуги на безбедност при размена на 

податоци и на трансакции преку 

компјутерски мрежи; консултирање во 

областа на безбедност на податоци; 

технолошко консултирање во врска со 

обезбедување на телекомуникации; 

безбедносни услуги за компјутеризирани 

комуникацски мрежи; обезбедување 

информации во областите на Интернет, 

ворлд вајд веб и бездедност на 

компјутеризирани комуникациски мрежи и 

сигурна размена на податоци и 

информации; советодавни услуги во 

областите на Интернет, ворлд вајд веб и 

безбедност на компјутеризирани 

комуникациски мрежи, информации за 

безбедносни услуги; услуги за 

автентификација за компјутерска 

безбедност; онлајн автентификација на 

електронски потписи; резервни копии на 

податоци од страни кои не се на Интрнет; 

обезбедување информации за 

компјутерска технологија и програмирање 

преку веб страна; картографски услуги; 

клауд компјутери; обезбедување услуги за 

клауд одржување; обезбедување 

привремено користење на клауд-базиран 

софтвер кој не може да се симнува и 

клауд компјутерски софтвер; електронско 

складирање на податоци; обезбедување 

виртуелни компјутерски системи и 

виртуелни компјутерски опкружувања 

преку клауд компјутери; изнајмување на 

софтвер за забава; обезбедување онлајн 

не-компјутерски софтвер кој може да се 

симнува и компјутерски апликации за 

стриминг на аудио материјали, видео 

материјали, видеа, музика и слики; 

обезбедување он-лајн софтвер кој не 

може да се симнува за снимање и 
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следење на здравјето на корисниците; 

обезбедување он-лајн софтвер кој не 

може да се симнува за обезбедување 

информации во областите на здравјето и 

благосостојбата; обезбедување он-лајн 

софтвер кој не може да се симнува за 

поврзување на корисниците со 

здравствени работници; консултативни, 

информациони и советодавни услуги 

поврзани со сите горе споменати услуги  

кл. 44  медицински услуги; ветеринарни 

услуги; гриза за хигиена и убавина за за 

човекови битија или животни; земјоделсли, 

градинарски и шумарски услуги; услуги на 

физикална терапија; услуги на салони за 

убавина; третмани за нега на кожа и 

убавина; услуги на масажа; јавни бањи за 

хигиенски цели; услуги на фризери, услуги 

на штандови за убавина; избор на 

козметика за индивидуалци; 

обезбедување информации и услуги на 

консултации и советување поврзани со 

користење на производи за нега на кожа, 

производи за третмани за убавина, 

козметички производи, фармацефтски и 

медицински услуги преку Интернет, преку 

телекомуникациски направи или други 

електронски средства; обезбедување на 

простории со сауни; обезбедување на 

простории со солариум и платформи за 

сончање; услуги за фитнес за тело; услуги 

за уништување на сало; услуги за 

намалување на тежина; услуги за третман 

на коса; услуги за грижа за здравје; 

шминкерски услуги; депилирање со восок; 

ортодонтски услуги; лекарски услуги 

обезбедени онлајн преку софтвер кој може 

да се симнува или апликациски софтвер 

или софтвер кој не може да се симнува; 

услуги на медициснко советување 

обезбедени онлајн преку софтвер кој може 

да се симнува или апликациски софтвер 

или софтвер кој не може да се симнува; 

медицинска помош; здравствено 

советување; медицински услуги на 

далечина; информации и советодавни 

услуги поврзани со лично управување на 

медицински состојби; услуги на 

медицинска евалуација; следење на 

здравствениот прогрес на пациенти; 

информации и советодавни услуги 

поврзани со горе споменатите услуги; сите 

вклучени во класа 44  

кл. 45  Правни услуги; безбедносни услуги 

за физичка заштита на стварна 

сопственост и индувидуи; персонални и 

социјални услуги обезбедени од други за 

исполнување на потребите на 

индивидуалци, имено, услуги на лично 

купување, услуги на немедицинска лична 

нега за други во вид на планирање, 

организирање, договарање и помагање на 

индивидуалци да извршуваат дневни 

задачи, услуги на лично потсетување, 

услуги на лични телохранители, социјално 

придружување; услуги на он-лајн 

социјално вмрежување; услуги на 

регистрација на домен имиња; советување 

за интелектуална сопственост; 

лиценцирање интелектуална сопственост; 

советување поврзано со лиценцирање 

интелектуална сопственост; експлоатација 

и лиценцирање на права од интелектуална 

сопственост; експлоатација и 

лиценцирање на права од интелектуална 

сопственост кои се однесуваат на полу-

проводници, полу-проводнички интегрални 

кола, полу-проводнички мемориски 

чипови, полу-проводнички мемориски 

контролори, полу-проводнички мемориски 

интегрални кола, полу-проводнички 

процесорски чипови, полу-проводнички 

процесори, микроконтролори, 

микроконтролни единици, ниско-струјни 

микроконтролори, чип кола, компјутерски 

чипови,  ЦПУ (единици за централна 
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обработка), РИСК-В компјутерски чипови и 

единици за централна обработка; 

компјутерски чипови и централни единици 

за обработка со инструкциско множество; 

лиценцирање на компјутерски чипови и 

платформи на централни процесни 

единици; лиценцирање на користење на 

компјутерски софтвер и компјутерски 

програми; лиценцирање на дигитални 

податоци, слики, филм, аудио и текст; 

креирање, компилирање и одржување на 

регистар со домен имиња; правно 

истражување; услуги на подготовка на 

правни документи; правно управување со 

лиценци; парнични услуги; услуги за 

алретнативно решавање на спорови; 

услуги на арбитража; чуварски у 

безбедносни услуги; услуги за лична 

безбедност; обезбедување услуги за 

заштита (безбедност) преку електрични 

централни станици за престапници, 

крадци и системи за заштита од пожар; 

услуги на мониторинг за аларми за 

престапници и крадци, нарави за детекција 

на пожар и поплава и услуги на 

мониторинг за аларми; услуги за 

одржување на домаќинства; испитување 

багаж за безбедносни цели; услуги на 

испитување на лична позадина; 

безбедносни услуги за заштита на имот и 

индивидуи; погребални услуги; 

изнајмување облеки; услуги на социјална 

работа; услуги на состаноци; 

ослободување гулаби за специјални 

прилики; услуги на балсамирање;  

консултативни, информациони и 

советодавни услуги поврзани со сите горе 

споменати услуги  

 

(210) TM  2020/242 (220) 17/03/2020 

(442) 30/06/2020 

(731) DingTalk Holding (Cayman) Limited 

Vistra (Cayman) Limited, P.O. Box 31119 

Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West 

Bay Road, Grand Cayman, KY1 - 1205 

Cayman Islands, KY 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 
(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  научни, истражувачки, навигациски, 

геодетски, фотографски, 

кинематографски, аудио-визуелни и 

оптички апарати и инструменти, како и 

апарати и инструменти за мерење тежина, 

мерење, сигнализирање, детекција, 

тестирање, проверка и апарати и 

инструменти за спасување и обука; 

апарати и инструменти за спроведување, 

вклучување и исклучување, 

трансформирање, акумулирање, 

регулација или контрола на 

дистрибуцијата или користењето на 

електрична енергија; апарати и 

инструменти за снимање, пренесување, 

репродукција или обработка на звук, слики 

или податоци; снимени и содржини кои 

може да се симнуваат, празни дигитални 

или аналогни плочи и медиуми за 

складирање; магнетни носачи на 

податоци, дискови за снимање; механизми 

за апарати кои работаат со жетони; 

регистер каси, направи за сметање, 

опрема за обработка на податоци и 

компјутери; компјутерски периферни 

уреди; костуми за нуркање, маски за 

нуркачи, тампони за уши за нуркачи, 

штипки за нос за нуркачи и пливачи, 

ракавици за нуркачи, апаратура за 
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дишење за подводно пливање; 

компјутерски програми; компјутерски 

софтвер во форма на апликација за 

мобилни уреди и компјутери; софтверски 

апликации за користење со мобилни 

уреди; софтвер за обработка на 

електронски плаќања до и од други; 

софтвер за автентификација; компјутерски 

софтвер обезбеден на Интернет; онлајн 

електронски публикации (кои може да се 

симнуваат од Интернет или од 

компјутерска мрежа или од компјутерска 

база со податоци); софтвер за инстант 

пораки; софтвер за споделување 

датотеки; комуникациски софтвер за 

електронска размена на податоци, аудио, 

видео, слики и графички содржини преку 

компјутер, мобилен, безжично и 

телекомуникациски мрежи; компјутерски 

софтвер за обработка на слики, графички 

содржини, аудио, видео, и текст; 

компјутерски софтвер кој може да се 

симнува за олеснување на електронска 

размена на информации, податоци, 

документи, глас и слики  преку Интернет; 

компјутерски апликации за стриминг на 

аудио материјали, видео материјали, 

видеа, музика и слики; дигитални направи 

за медиумски стриминг; компјутерски 

софтвер кој може да се симнува кој им 

овозможува на корисниците да 

учествуваат во веб-базирани состаноци и 

часови, со пристап до податоци, 

документи, слики и софтверски апликации 

преку веб пребарувач; компјутерски 

софтвер кој може да се симнува за 

пристапување, гледање, и контролирање 

компјутери и компјутерски мрежи на 

далечина; клауд-компјутерски софтвер кој 

може да се симнува; клауд-базиран 

софтвер кој може да се симнува; 

компјутерски софтвер; компјутерски 

софтвер (вклучувајќи софтвер кој може да 

се симнува од Интернет); дигитална 

музика (која може да се симнува од 

Интернет); игри, слики, снимки, филмови и 

музика кои може да се симнуваат; 

компјутерски и електронски програми и 

софтвер и програми и софтвер за видео 

игри (вклучувајќи софтвер кој може да се 

симнува од Интернет); електронски 

публикации кој може да се симнува во вид 

на магазини, статии, брошури, летоци, 

списоци со податоци, информациски 

материјали, инструкциски материјали во 

областа на бизнис, е-трговија, 

информациска технологија, клауд 

компјутери, телекомуникации, Интернет, 

бизнис и обуки за е-трговија, бизнис, 

продажба, маркетинг и финансиско 

управување; полу-проводници; полу-

проводнички интегрални кола; полу-

проводнички мемориски чипови; полу-

проводнички мемориски контролори; полу-

проводнички мемориски  интегрални кола; 

полу-проводнички процесорски чипови; 

полу-проводнички процесори; микро-

контролори; микро-контролни единици; 

микро-контролори на ниска струја; чипови 

за коло; компјутерски чипови; ЦПУ 

(единици за централна обработка); РИСК-

В компјутерски чипови и единици за 

централна обработка; компјутерски чипови 

и единици за централна обработка со 

поставена инструкциска конструкција; 

компјутерски периферни уреди; ноутбук 

компјутери; лаптоп компјутери; преносни 

компјутери; рачни компјутери; таблет 

компјутери; персонални дигитални 

асистенти; персонални медиа плеери; 

мобилни телефони; смартфони; дигитални 

камери; батерии, полначи за батерии; 

компјутерски работни станици; 

компјутерски сервери; компјутерски и 

телекомуникациски хардвер за 

вмрежување; адаптери, прекинувачи, 
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рутери и хабови за компјутерска мрежа; 

безжични и жични модеми и 

комуникациски картички и уреди; држачи 

за лаптоп, компјутерски торби; апарати за 

гаснење пожар; компјутерски хардвер и 

фирмвер; автомобилски навигациски 

систем; компакт дискови; 

телекомуникациски апарати; подлоги за 

глувчиња; рачни слушалки за мобилни 

телефони; додатоци за мобилни 

телефони; алармни системи; камери за 

обезбедување; преносни единици за 

емитување радио и телевизија; опрема за 

емитување телевизија; камери; видео 

камери; рачни слушалки; слушалки; 

звучници; апарати и опрема за систем за 

глобално позиционирање (ГПС); дисплеи 

со течни кристали за телекомуникациска и 

електронска опрема; сет топ боксови; 

далечински управувачи; програми за 

складирање на податоци; очила и очила за 

сонце; електронски табли со знаци; 

кодирани или магнетни банкарски, 

кредитни, дебитни, готовински, платежни, 

телефонски и идентификациски картички; 

автоматски благајнички машини, 

раздавачи на готовина; компјутерски 

софтверски апликации, кои може да се 

симнуваат; електронски читачи на книги; 

касети со тонер, празни, за печатари и 

фотокопири; бебе монитори; видео бебе 

монитори; заштитници за леќи; кодирани 

клуч картички; 3Д наочари; мемориски 

картички за машини за видео игри; 

софтвер кој може да се симнува за 

снимање и следење на здравјето на 

корисниците; апликациски софтвер кој 

може да се симнува за мобилни и 

безжични направи за снимање и следење 

на здравјето на корисниците; апликациски 

софтвер кој може да се симнува за 

мобилни и безжични направи за 

обезбедување информации во областите 

на здравјето и благосостојбата; софтвер 

кој може да се симнува за обезбедување 

информации во областите на здравјето и 

благосостојбата; софтвер кој може да се 

симнува за поврзување на корисниците со 

здравствени работници; апликациски 

софтвер кој може да се симнува за за 

мобилни и безжични направи за 

поврзување на корисниците со 

здравствени работници  

кл. 35  огласување; управување со бизнис; 

бизнис администрација; канцелариски 

работи; ширење на бизнис информации за 

производи и услуги од други преку локални 

и глобални компјутерски мрежи; 

советодавни услуги за бизнис поврзани со 

обезбедување веб страна на глобална 

компјутерска мрежа преку која трети лица 

може да нудат и снабдуваат производи и 

услуги, пласираат, утврдуваат статус и да 

пополнуваат трговски насоки и нарачки, да 

склучуваат договори и бизнис трансакции; 

обезбедување компјутеризирани услуги за 

онлајн нарачки; советодавни услуги за 

бизнис поврзани со работење на 

електронски пазар за купувачи и 

продавачи на производи и/или услуги на 

глобална компјутерска мрежа; бизнис 

помош поврзана со олеснување бизнис 

трансакции преку локални и глобални 

компјутерски мрежи; обезбедување 

продажба, бизнис, огласување и 

промотивни информации преку глобална 

компјутерска мрежа и преку Интернет; 

услуги на бизнис администрација за 

обработка на продажба направена преку 

Интернет; онлајн трговски услуги поврзани 

со електронски аукции и обезбедување 

онлајн бизнис евалуација поврзана со тоа; 

управување со бизнис услуги поврзани со 

електронска трговија; организација, 

работење и надзор на шеми за лојалност и 

поттикнување; продукција на телевизиски 
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и радио реклами; сметководство; аукции; 

трговски саеми; испитување мислење; 

обработка на податоци; обезбедување на 

бизнис информации; услуги на агенции за 

огласување; управување со бази со 

податоци; собирање на информации во 

компјутерска база со податоци; услуги на 

бизнис советување; услуги на управување 

со бизнис проекти; услуги за пазарни 

истражувања; услуги на агенции за 

меѓународен увоз и извоз; изнајмување на 

простор за огласување на комуникациски 

медиуми; обезбедување именик со веб 

страници од трети лица за олеснување 

бизнис трансакции; комерцијална 

администрација за лиценцирање на 

производи и услуги од други; обработка на 

компјутерски податоци; услуги на 

продажба, бизнис и промотивни 

информации; одговарање на телефон (за 

други); управување со персонал; 

презентација на производи на 

комуникациски медиуми за малородажни 

цели; агенциски сервиси за купување и 

продажба; селекција на производи и 

набавка на производи за индивидуи и 

бизниси; услуги за нарачување (за други); 

секретарски услуги; организација на 

изложби за комерцијални цели или цели 

на огласување; услуги за бизнис помош 

поврзани со собирање и изнајмување на 

листи со адреси; бизнис истраги; услуги на 

препорачување бизниси и 

систематизирање персонал; агенциски 

услуги за одобрување увоз-извоз 

(агенциски услуги за увоз-извоз); агенции 

за претплата на весници; изнајмување на 

канцелариска опрема; управување со 

однос со купувачи; услуги на управување 

со бизнис и администрација поврзани со 

програми за спонзорства; сметководствени 

услуги; добротворни услуги, имено, 

организирање и водење волонтерски 

програми и проекти со кои и се служи на 

заедницата; изнајмување на штандови за 

продажба; обезбедување на комерцијални 

и бизнис контакт информации; 

оптимизација на машини за пребарување; 

оптимизација на посети на веб страници; 

комерцијални услуги за посредување; 

управување со бизнис за обезбедувачи на 

услуги кои работаат сами (фриленсери); 

преговарање и заклучување на 

комерцијални трансакции за трети лица; 

дополнување и одржување на податоци во 

компјутерска база со податоци; услуги на 

малопродажба и големопродажба, сите во 

врска со хемикалии за користење во 

индустрија, наука и фотографија, како и во 

земјоделство, градинарство и шумарство, 

непроцесуирани вештачки смоли, 

непроцесуирана пластика, компост, 

ѓубрива, оплодувачи; услуги на 

малопродажба и големопродажба, сите во 

врска со бои, намази, лакови, конзерванси 

против 'рѓа и против пропаѓање на дрво, 

обојувачи, бои, мастила за печатење, 

обележување и гравирање, 

непреработени природни смоли, метали 

во форма на фолија и прашок за 

користење во фарбање, декорирање, 

печатење и уметност; услуги на 

малопродажба и големопродажба, сите во 

врска со немедицинска козметика и 

тоалетни препарати, немедицински пасти 

за заби, парфимерија, есенцијални масла, 

препарати за ароматизирање на 

простории, препарати за избелување  и 

други супстанции за перење, препарати за 

чистење, полирање, стругање и гребење; 

услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со 

фармацевтски препарати, медицински и 

ветеринарни препарати, санитарни 

препарати за медицински цели, диететска 

храна и супстанци адаптирани за 
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медицинска или ветеринарна употреба, 

храна за бебиња, диететски суплементи за 

луѓе и животни, фластери, материјали за 

преврзување, сетови за прва помош, 

материјал за пломбирање заби, забарски 

смоли, дезинфекциони средства, 

препарати за уништување штетници, 

фунгициди, хербициди; услуги на 

малопродажба и големопродажба, сите во 

врска со обични метали и нивните легури, 

руди, метални материјали за градење и 

градежништво, преносни метални градби, 

неелектрични кабли и жици од обичен 

метал, мали предмети од метален 

хардвер, метални контејнери за 

складирање или транспорт, сефови; 

услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со 

машински алати, алати кои работаат на 

струја, мотори и машини (освен за копнени 

возила), компоненти за поврзување и 

размена на машини (освен за копнени 

возила); услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со 

земјоделски алати (кои не се мануелни 

рачни алати), инкубатори за јајца, 

автоматски продажни (вендинг) машини, 

електрични апарати за кујна, метење, 

чистење, миење и машини за перење; 

услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со рачни 

алати и алати (мануелни), есцајг, оружје 

(освен огнено оружје), бричеви, 

електрични бричеви; услуги на 

малопродажба и големопродажба, сите во 

врска со научни, наутички, геодетски, 

фотографски, кинематографски, оптички 

апарати и инструменти, како и апарати и 

инструменти за мерење тежина, мерење, 

сигнализирање, проверка (контрола), 

апарати и инструменти за спасување и 

обучување, апарати и инструменти за 

спроведување, вклучување и 

исклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулација или контрола на 

струја; услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со апарати 

за снимање, размена или репродукција на 

звук или слики, магнетни носачи на 

податоци, дискови за снимање, механизми 

за апарати кои работаат со жетони, 

регистер каси, машини за сметање; услуги 

на малопродажба и големопродажба, сите 

во врска со опрема за обработка на 

податоци и компјутери, компјутерски 

софтвер, софтверски апликации за 

мобилни уреди и компјутери, софтверски 

апликации за користење со мобилни 

уреди, софтвер за обработка на 

електронски плаќања, софтвер за 

автентификација, електронски публикации 

(кои може да се симнуваат); услуги на 

малопродажба и големопродажба, сите во 

врска со софтвер за инстант пораки, 

софтвер за споделување датотеки, 

софтвер за електронска размена и 

споделување податоци, аудио, видео, 

слики и графички содржини преку 

компјутер, мобилен, безжично и преку 

телекомуникациски мрежи, компјутерски 

софтвер за обработка на слики, графички 

содржини, аудио, видео и текст; услуги на 

малопродажба и големопродажба, сите во 

врска со компјутерски софтвер кој може да 

се симнува и кој им овозможува на 

корисниците да учествуваат во веб 

базирани состаноци и часови, 

компјутерски софтвер за пристапување, 

гледање, и контролирање компјутери и 

компјутерски мрежи на далечина, клауд-

компјутерски софтвер, компјутерски 

периферни уреди; услуги на 

малопродажба и големопродажба, сите во 

врска со полу-проводници, полу-

проводнички интегрални кола, полу-

проводнички мемориски чипови, полу-
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проводнички мемориски контролори, полу-

проводнички мемориски  интегрални кола, 

полу-проводнички процесор чипови, полу-

проводнички процесори, микро-

контролори, микро-контролни единици, 

микро-контролори на ниска струја, чипови 

за коло, компјутерски чипови; услуги на 

малопродажба и големопродажба, сите во 

врска со ЦПУ (единици за централна 

обработка), РИСК-В компјутерски чипови и 

единици за централна обработка, 

компјутерски чипови и единици за 

централна обработка со поставена 

инструкциска конструкција; услуги на 

малопродажба и големопродажба, сите во 

врска со персонални дигитални асистенти, 

персонални медиа плеери, мобилни 

телефони, смартфони, дигитални камери, 

батерии, полначи за батерии, компјутерски 

сервери, компјутерски и 

телекомуникациски хардвер за 

вмрежување, адаптери за компјутерска 

мрежа, прекинувачи, рутери и хабови, 

безжични и жични модеми и 

комуникациски картички и уреди, лаптоп 

држачи; услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со 

компјутерски торби, апарати за гаснење 

пожар, компакт дискови, дигитална музика 

(која може да се симнува), 

телекомуникациски апарати, подлоги за 

глувчиња, додатоци за мобилен телефон, 

кои може да се симнуваат игри, слики, 

снимки, филмови и музика, алармни 

системи, камери за обезбедување; услуги 

на малопродажба и големопродажба, сите 

во врска со преносни единици за 

емитување радио и телевизија, опрема за 

емитување телевизија, апарати и опрема 

за систем за глобално позиционирање 

(ГПС), програми за складирање на 

податоци, очила и очила за сонце, 

електронски табли со знаци; услуги на 

малопродажба и големопродажба, сите во 

врска со кодирани или магнетни банкарски 

кредитни, дебитни, готовински и 

идентификациски картички, автоматски 

благајнички машини, готовински 

диспензери, електронски читачи на книги, 

празни касети со тонер за печатари и 

фотокопири, бебе монитори, заштитници 

за леќи, кодирани клуч картички, 3Д 

наочари, мемориски картички за машини 

за видео игри, магнети, заштитна облека, 

заштитни шлемови, заштитни ракавици, 

заштитни обувки; услуги на малопродажба 

и големопродажба, сите во врска со 

операциони, медицински, забни и 

ветеринарни апарати и инструменти, 

вештачки екстремитети, очи и заби, 

ортопедски помагала, материјали за 

шиење рани, терапевтски уреди и уреди за 

помош адаптирани за лица со посебни 

потреби, апарати за масажа, апарати, 

уреди и предмети за нега на 

новороденчиња, апарати за сексуална 

активност, уреди и предмети; услуги на 

малопродажба и големопродажба, сите во 

врска со терапевтски апарати на топол 

воздух, електрични ќебиња за медицински 

цели, тестирање апарати за медицински 

цели, апарати за тестирање крв, слушни 

помагала за глуви, заштитници на слух, 

електрични ќебиња за медицински цели, 

дијагностички апарати за медицински 

цели, вештачки екстремитети, очи и заби, 

завои за поддршка, шишиња за бебиња, 

цуцли за користење со шишиња за 

хранење бебиња, гребачи за јазик; услуги 

на малопродажба и големопродажба, сите 

во врска со апарати и инсталации за 

осветлување, греење, ладење, 

генерирање пареа, готвење, сушење, 

вентилирање, снабдување со вода и 

санитарни цели; услуги на малопродажба 

и големопродажба, сите во врска со 
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возила, апарати за движење по земја, 

воздух или вода, велосипеди, делови и 

додатоци за возила, делови и додатоци за 

велосипеди, безбедносни седишта за 

возила за деца, безбедносни појаси за 

седишта во возила, гуми, закрпи за гуми, 

прекривки за гуми; услуги на 

малопродажба и големопродажба, сите во 

врска со огнено оружје, муниција и 

проектили, експлозиви, огномет; услуги на 

малопродажба и големопродажба, сите во 

врска со благородни метали и нивни 

легури, накит, драги и полудраги камења, 

хоролошки и хронометриски инструменти; 

услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со музички 

инструменти, штандови за музика и 

штандови за музички инструменти, 

стапчиња за диригенти; услуги на 

малопродажба и големопродажба, сите во 

врска со хартија и картон, печатени 

работи, книговезачки материјали, 

фотографии, канцелариски материјали и 

канцелариска опрема (освен мебел), 

лепила како канцелариски материјали или 

за домаќински цели, материјали за цртање 

и материјали за уметници, четки за 

сликање; услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со 

материјали за обука и настава, пластични 

листови, филмови и торби за завиткување 

и пакување, печатарски букви, клишиња за 

печатење, картички во форма на дебитни 

картички, кредитни картички, платежни 

картички, телефонски картички и 

идентификациски картички кои не се 

кодирани и магнетни картички, кориснички 

упатства, марамчиња направени од 

хартија, модели и фигури направени од 

хартија, држачи за листови, салфетки од 

хартија, марамчиња од хартија, декорации 

за забави направени од хартија; услуги на 

малопродажба и големопродажба, сите во 

врска со кожа и имитации на кожа, кожа од 

животни и крзна, багаж и торби за носење, 

паричници и ташни, чадори и чадори за 

сонце, стапови за одење; камшици, узди и 

сарачки производи, крагни, каивчиња и 

облека за животни; услуги на 

малопродажба и големопродажба, сите во 

врска со мебел, огледала, рамки за слики, 

контејнери (не од метал) за складирање 

или транспорт; услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со 

домаќински или кујнски садови и 

контејнери, садови за готвење и прибор за 

маса (освен вилушки, ножеви и лажици), 

чешли и сунѓери, четки (освен четки за 

сликање), материјали за правење четки, 

предмети за цели за чистење, стакларија, 

порцелан и керамика, електрични четки за 

заби; услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со јажиња 

и врвки, мрежи, шатори и настрешници, 

тенди од текстил или синтетички 

материјали, едра, вреќи за транспорт и 

складирање на материјали на куп, 

материјали за потполнување, за 

поставување и за полнење (освен хартија, 

картон, гума или пластика), непреработени 

кончани текстилни материјали и нивни 

замени; услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со предива 

и конци, за текстилна употреба; услуги на 

малопродажба и големопродажба, сите во 

врска со текстил и замени за текстил, 

домаќински чаршафи, завеси од текстил 

или пластични; услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со облека, 

обувки, капи; услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со 

тантела, гајтани и везови, и 

позамантерија, траки и панделки, копчиња, 

петлици и илици, иглички и игли, вештачки 

цвеќиња, декорации за коса, вештачка 

коса; услуги на малопродажба и 
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големопродажба, сите во врска со килими, 

килимчиња, простирки и бришачи, 

линолеум и други материјали за подни 

прекривки; ѕидни тапети (што не се од 

текстил); услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со игри, 

играчки и предмети за играње; апарати за 

видео игри, предмети за гимнастика и 

спорт; украси за новогодишни елки, 

празнични декорации и вештачки 

новогодишни елки; услуги на 

малопродажба и големопродажба, сите во 

врска со апарати за електронски игри и 

апарати за забава кои не се од тие кои се 

адаптирани за користење со надворешен 

екран за прикажување, домашни машини 

за видео игри и рачни машини за видео 

игри (ниедна за користење со телевизиски 

приемници), новогодишни чорапи, рачни 

единици за играње електронски игри, 

хартиени шапки за забава, пластични 

шапки за забава, ленти и украси од хартија 

за забави; услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со месо, 

риба, живина и дивеч; месни преработки; 

конзервирано, смрзнато, сушено и варено 

овошје и зеленчук, овошни сосови, сирење 

од мешунки, тофу, чорби, бистри супи, 

желеа, џемови, компоти, јајца, крем, млеко 

и млечни производи, соино млеко, замени 

за млеко, производи направени од замени 

за млеко, масла и масти за јадење, 

подготвени јаткасти плодови, суви јаткасти 

плодови, храна за закуски, подготвени 

оброци, брза храна спакувана однапред; 

услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со кафе, 

чај, какао, замена за кафе, ориз, тестенини 

и кнедли, тапиока и саго, брашно и 

производи од жито, леб, производи од 

тесто и слатки, чоколадо, сладолед, 

сорбети, мраз за јадење, шеќер, мед, 

меласа; квасец, прашок за печење; сол, 

мирудии, зачини, конзервирани билки, 

оцет, сосови, додатоци (муридии); мраз 

[смрзната вода]; услуги на малопродажба 

и големопродажба, сите во врска со 

замени за кафе, пијалоци базирани на 

кафе, ливчиња чај и производи од чај, 

пијалоци базирани на чај, какао и 

производи од какао, пијалоци базирани на 

чоколадо, пекарски производи, пица, 

пудинг, месечеви торти, плочки за закуска 

кои содржат мешавина од житарици, 

јаткасти плодови и суво овошје [слатки], 

колачиња, крекери, кинески торти и торти 

во западен стил, кинески кнедли, снегулки 

од бадем; услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со 

непреработени и непроцесуирани 

земјоделски, аквакултурни, хортикултурни 

и шумарски производи, непреработени и 

непроцесуирани житарици и семиња, 

свежо овошје и зеленчук, свежи билки, 

природни растенија и цвеќиња, луковици, 

расад и семиња за садење, живи животни, 

храна и пијалоци за животни, малтекс; 

услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со пиво, 

препарати за правење пиво, минерални и 

сода води и други безалкохолни напитоци 

и пијалоци, овошни пијалоци и овошни 

сокови, сирупи и  други безалкохолни 

препарати за правење пијалоци, 

зеленчукови пијалоци и зеленчукови 

сокови; услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со 

алкохолни пијалоци (освен пиво), 

алкохолни препарати за правење 

пијалоци, алкохолни екстракти, алкохолни 

есенции; услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со тутун 

или замени за тутун, цигари и пури, 

електронски цигари и усни испарувачи за 

пушачи, предмети за пушачи, ќибрит; сите 

од погоре споменатите услуги на 
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малопродажба и големопродажба исто 

обезбедени онлајн, преку стоковни куќи 

или супермаркети, и сите истотака им 

овозможуваат на потрошувачите згодно да 

ги гледаат и купуваат овие производи од 

Интернет веб страна со стоки за широка 

потрошувачка и при големопродажни 

распродажби, каталог со стоки за широка 

потрошувачка преку поштенски порачки 

или преку телекомуникации и од 

малопродажни распродажби; cоветување, 

информации и советодавни услуги 

поврзани со горе споменатите услуги  

кл. 38  телекомуникации; 

телекомуникациски услуги, имено, услуги 

на размена и прием на податоци преку 

телекомуникациски мрежи; обезбедување 

веб-базирани мултимедијални 

телеконференции, видеоконференции и 

онлајн услуги за состаноци кои 

овозможуваат симултано и асинхроно 

гледање, споделување, уредување и 

дискутирање на документи, податоци и 

слики од учесниците преку веб 

пребарувач; обезбедување на 

потрошувачите со онлајн пристап до 

онлајн извештаи во врска со 

перформансите, ефективноста и статусот 

на веб-базирани апликации, 

телеконференции, видеоконференции и 

состаноци; обезбедување на корисници со 

сигурен далечински пристап преку 

Интернет до приватни компјутерски мрежи; 

обезбедување онлајн услуги за соработка 

кои им овозможуваат на корисниците 

пристап до апликации, платформи, 

документи кои заеднички се споделуваат, 

податоци, листи со задачи и форуми за 

дискутирање; обезбедување пристап до 

компјутерска база со податоци на 

глобална компјутерска мрежа за 

пребарување и враќање информации, 

податоци, веб страници и ресурси 

достапни на компјутерски мрежи; 

обезбедување кориснички пристап до 

компјутерска база со податоци која содржи 

електронски публикации, огласни табли, 

база со податоци и информации 

пристапна преку компјутер; работење на 

соби за разговор (услуги на соби за 

разговор); повеќекратен кориснички 

пристап до глобални компјутерски 

информациски мрежи за пренос и ширење 

на широк спектар на информации; 

обезбедување пристап до веб страници на 

глобална компјутерска мрежа преку која 

трети лица може да нудат производи и 

услуги, да стават и исполнуваат нарачки, 

да склучуваат договори и бизнис 

трансакции; обезбедување пристап до 

интерактивни веб страници на глобална 

компјутерска мрежа за трети лица да 

објавуваат информации, одговараат на 

барања и да стават и исполнуваат нарачки 

за производи, услуги и бизнис можности; 

услуги за електронска комуникација  за 

поставување виртуелни соби за разговор 

преку текстуални пораки; обезбедување 

електронски огласни табли за објавување 

и размена на пораки помеѓу и меѓу 

компјутерски корисници во врска со 

производи, услуги и бизнис насоки и 

можности; обезбедување онлајн 

интерактивна огласна табла за 

објавување, промовирање, продажба и 

препродажба на предмети преку глобална 

компјутерска мрежа; услуги на 

обезбедување електронска пошта и услуги 

на препраќање електронска пошта; аудио 

и видео комуникација преку компјутери и 

компјутерски мрежи и преку глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

компјутерски пристап и изнајмување време 

за пристап до онлајн интерактивни огласни 

табли и бази со податоци; обезбедување 

пристап до електронски огласни табли за 
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објавување и размена на пораки помеѓу и 

меѓу компјутерски корисници во врска со 

производи, услуги и бизнис можности; 

обезбедување пристап до електронски 

календар, именик и електронска тетратка, 

преку локални и глобални компјутерски 

мрежи; обезбедување услуги на директна 

врска меѓу компјутерски корисници за 

размена на податоци; обезбедување 

телекомуникациски пристап и линкови до 

компјутерска база со податоци и до 

Интернет; услуги на емитување Интернет; 

обезбедување онлајн база со податоци на 

информации во врска со веб-базирани 

платформи за поднесување на прговори 

за емитување; обезбедување 

телекомуникациски пристап и линкови до 

компјутерска база со податоци и Интернет; 

услуги за електронска комуникација; 

интерактивни телекомуникациски услуги; 

телекомуникациски информации (веб 

страни), компјутерски програми и 

податоци; обезбедување 

телекомуникациски врски со Интернет или 

бази со податоци; обезбедување 

телекомуникациски пристап до ворлд вајд 

веб простор и структури; комуникација 

преку компјутерски терминали; 

комуникација преку мрежи со оптички 

влакна; компјутерски потпомогната 

размена на пораки, информации, 

податоци, документи и слики; услуги на 

размена на податоци преку електронски 

начин; електронска размена на глас, 

податоци, аудио, видео, текст и графички 

содржини пристапни од компјутер и 

телекомуникациски мрежи; услуги на 

инстант пораки; комуникациски услуги за 

мобилни телефони; собирање, размена и 

испорака на податоци преку електронски 

начин; собирање, размена и испорака на 

поштенски пораки, сликани и/или снимени 

информации како што се карактери, 

пораки, музика и слики, телеграми, 

информации и податоци преку механички, 

електронски, телефонски начин и преку 

телекс, кабел, компјутер или сателит; 

размена, емитување и прием на аудио, 

видео, сликани и снимени слики и 

податоци било во компримирана или не-

компримирана форма и било во живо или 

одложено  време; услуги на електронски 

пораки, конференции и размена на 

порачки; услуги на видео конференции; 

комуникација преку електронска огласна 

табла која им овозможува на корисниците 

да изведуваат интерактивни разговори во 

живо меѓу компјутерски терминал и 

електронска огласна табла која соржи 

слики и снимени информации и гласовни 

информации како што се карактери; 

обезбедување електронски огласни табли 

и табли за пораки за размена на пораки; 

обезбедување онлајн форуми за 

дискутирање; комуникациски услуги, 

имено, текстуални и нумерички дигитални 

услуги на пораки; размена на информации 

преку размена на пораки за помош при 

носење одлуки; размена на информации 

преку системи за видео комуникација; 

услуги на веб конференции; обезбедување 

далечински пристап и простор до видео 

и/или телефонски конференции; 

советодавни услуги во областа на 

осигурување на податоци и услуги за 

размена на информации; обезбедување 

линкови со електронски податоци; факс 

размена; испраќање пораки; платежни 

услуги; изнајмување на модеми; 

изнајмување на телекомуникациска 

опрема; услуги на испраќање, примање и 

препраќање на електронски пораки; услуги 

за емитување телевизија; емитување и 

размена на радио и телевизиски програми; 

емитување музика; размена на музика, 

филмови, интерактивни програми, видеа, 
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електронски компјутерски игри; размена на 

информации поврзани со онлајн пазарење 

и малопродажни услуги за широка 

потрошувачка; услуги на размена за видео 

по побарување; услуги на агенции за 

вести; консултативни, информациони и 

советодавни услуги поврзани со сите горе 

споменати услуги  

кл. 41  образование; обезбедување на 

обука; забава; спортски и културни 

активности; објавување на текстови, книги 

и журнали (кои не се пoпуларни текстови); 

објавување на дијаграми, слики и 

фотографии; објавување на весници, 

магазини и периодични изданија; услуги на 

образование, обука и тренинг поврзани со 

телекомуникации, компјутери, 

компјутерски програми, клауд компјутери, 

дизајн на веб страници, е-трговија, 

управување со бизнис, финансиско 

управување и огласување; обезбедување 

на образование, рекреација, тренинг, 

подучување и обука интерактивна и не-

интерактивна; дизајн на образовни 

курсеви, испитувања и квалификации; 

забава обезбедена преку електронски и 

дигитални интерактивни медиуми; услуги 

на електронски игри обезбедени преку 

Интернет; обезбедување на информации 

поврзани со активности на образование, 

обука, забава, рекреација и спортски, 

социјални и културни активности; 

обезбедување онлајн електронски 

публикации (кои не може да се симнуваат); 

договарање, организирање, одржување и 

водење натревари по пеење; договарање, 

организирање, одржување и водење 

концерти; договарање, организирање, 

одржување и водење настани и натревари 

за образовни или забавни цели; 

договарање, организирање, одржување и 

водење шоуа со игри и потраги; услуги на 

агенции за билети за забава; информации 

поврзани со забава или образование, 

обезбедени онлајн од компјутерска база со 

податоци или Интернет; обезбедување 

дигитална музика (која не може да се 

симнува) од Интернет; обезбедување 

дигитална музика (која не може да се 

симнува) од МП3 (мувинг пикчр експерст 

груп 1 - аудио лејер 3) Интернет веб 

страници; обезбедување видео игри, 

компјутерски игри, звук или слики, или 

филмови преку телекомуникациски или 

компјутерски мрежи; обезбедување онлајн 

компјутерски игри и натпревари; 

обезбедување онлајн видеа, кои не може 

да се симнуваат; обезбедување на 

стриминг на онлајн електронски 

публикации на Интернет или на 

компјутерска мрежа или компјутерска база 

со податоци; забавни и образовани услуги 

поврзани со планирање, продукција и 

дистрибуција на звук, слики, дигитална 

музика, филмови, аудио во живо или 

снимено, визуелни или аудио-визуелни 

материјали за емитување на земјен кабел, 

сателитски канали, Интернет, безжично 

или системи со жичани врски и други 

начини на комуникација; услуги на музичка 

забава; изнајмување на звучни снимки; 

подготовка на забавни, образовни, 

документарни програми и програми со 

вести за емитување; услуги на репортери 

на вести; информации поврзани со 

спортски или културни настани, тековни 

работи и вонредни вести обезбедени 

преку сателитска телевизиска размена, 

Интернет или на друг електронски начин; 

телевизиска, радио и филмска продукција; 

подготовка и продукција на телевизиски 

програми; обезбедување на информации, 

податоци, графички содржини, звук, 

музика, видеа, анимација и текст за 

забавни цели; услуги на игри; 

обезбедување на клубска рекреација, 
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спортски и гимнастички простории; 

изведби на бендови; клубска забава, 

дискотеки, модни ревии и услуги на ноќни 

клубови; клубски услуги поврзани со 

забава, образование и културни услуги; 

договарање, водење и обезбедување на 

конференции, конвенции, конгреси, 

семинари и работилници за обука; 

договарање, водење и обезбедување на 

конференции, конвенции, конгреси, 

семинари и работилници за обука во врска 

со телекомуникации, компјутери, 

компјутерски програми, клауд компјутери, 

дизајн на веб страници, е-трговија, 

управување со бизнис, финансиско 

управување и огласување; организирање 

и водење изложби, модни ревии, 

образовни шоуа и културни шоуа и 

изведби; уметнички изложби и галериски 

услуги; услуги на изнајмување уметнички 

галерии поврзани со фини уметности; 

услуги на обука во врска со здравје и 

безбедност при работа, и зачувување на 

природата; обезбедување на часови за 

пури, часови за пробување вино; 

обезбедување образовни информации за 

истражувачки материјали и агенции за 

нив; договарање, организирање, 

планирање и управување на семинари; 

обука за животни; насоки во продуцирање 

програми за емитување; услуги на тренинг 

поврзани со работење на машини и 

опрема, вклучувајќи аудио-визуелна 

опрема, која се користи за продуцирање 

програми за емитување; обезбедување 

аудио и визуелни студија; обезбедување 

простории за спорт; обезбедување 

простории за филмови, шоуа, драми, 

музика или образовна обука; агенции за 

резервирање забава; издавање и 

изнајмување на филмови 

(кинематографски филмови); издавање и 

изнајмување на музички инструменти; 

издавање и изнајмување на телевизиски 

програми; издавање и изнајмување на 

телевизори; позајмување библиотеки; 

архивски библиотекарски услуги; услуги за 

преведување; услуги на толкување на 

знаковен јазик; изнајмување на предходно 

снимени видео ленти; издавање и 

изнајмување на машини за играње; 

изнајмување на опрема за аркадни игри; 

изнајмување слики; фотографија; превод; 

толкување јазици; образовни и програми 

за обука во областа на управување со 

ризик; образовни и програми за обука 

поврзани со сертификација; обезбедување 

на вести; услуги на лотарија; подучување; 

консултативни, информациони и 

советодавни услуги поврзани со сите горе 

споменати услуги  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и дизајн поврзани со тоа, 

индустриски анализи и истражувачки 

услуги; дизајн и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер; истражување и развој 

поврзани со полу-проводници, полу-

проводнички интегрални кола, полу-

проводнички мемориски чипови, полу-

проводнички мемориски контролори, полу-

проводнички мемориски интегрални кола, 

полу-проводнички процесорски чипови, 

полу-проводнички процесори, микро-

контролори, микро-контролни единици, 

микро-контролори на ниска струја, чипови 

за коло, компјутерски чипови, ЦПУ 

(единици за централна обработка), РИСК-

В компјутерски чипови и единици за 

централна обработка, компјутерски чипови 

и единици за централна обработка со 

поставена инструкциска конструкција; 

софтвер како услуга (СааС); компјутерски 

услуги поврзани со пренесување 

информации, податоци, документи и слики 

преку Интернет; апликација за 

обезбедување сервисни (АСП) услуги, 
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имено, одржување компјутерски 

софтверски апликации од други; 

апликација за обезбедување сервисни 

(АСП) услуги, обезбедување софтвер во 

областите на веб-базирани конференции, 

аудио конференции, електронски пораки, 

соработка на документи, видео 

конференции и гласовна и обработка на 

повици; обезбедување онлајн софтвер кој 

не може да се симнува за олеснување 

интероперабилност на повеќекратни 

софтверски апликации; услуги на техничка 

поддршка поврзани со компјутерски 

софтвер и апликации обезбедени онлајн, 

преку e-пошта и преку телефон; 

компјутерски услуги, имено, креирање 

онлајн заедница за регистрирани 

корисници да учествуваат во дискусии, да 

добиваат повратни одговори од нивни 

партнери, формирање виртуелни 

заедници, зафаќање со социјално 

вмрежување, и размена на документи; 

совети за компјутерска технологија 

обезбедени на Интернет корисниците 

преку жешки линии за подршка; 

компјутерски услуги поврзани со креирање 

индекси на информации, страници и 

ресурси на компјутерски мрежи; 

обезбедување машини за пребарување; 

дизајн на компјутери, ноутбук компјутери, 

лаптоп компјутери, преносни компјутери и 

рачни компјутери; дизајн на персонални 

дигитални асистенти и персонални медиа 

плеери; дизајн на мобилни телефони и 

смартфони; дизајн на дигитални камери; 

компјутерски услуги; компјутерско 

програмирање; услуги на компјутерско 

интегрирање; услуги на компјутерски 

анализи; компјутерско програмирање во 

врска со одбрана против вируси; 

софтверски услуги за компјутерски систем; 

дизајн на компјутерски софтвер; дизајн на 

компјутерски систем; дизајн и развој на 

веб страни; одржување веб страни за 

други; одржување софтвер за компјутерски 

апликации за пребарување и враќање 

информации од база со податоци и 

компјутерски мрежи; обезбедување 

технички информации на посебно барање 

од крајните корисници преку телефон или 

глобална компјутерска мрежа; 

консулттативни услуги во врска со 

компјутерски софтвер; компјутерски услуги 

поврзани со пребарувања кроени по мерка 

на компјутерска база со податоци и веб 

страници; кодирање и декодирање на 

компјутерски и електронски сигнали; 

конверзија на физички податоци и 

документи во форма на електронски 

медиуми; услуги  на тестирање и 

евалуација; архитектонски и дизајнерски 

услуги; внатрешен дизајн на згради, 

канцеларии и апартмани; компјутерски 

информациони услуги; мрежни 

информациски услуги, имено, 

обезбедување технички информации 

поврзани со компјутери и мрежи во 

областа на бизнис и е-трговија; 

обезбедување на компјутерски програми 

за управување со безбедносен ризик; 

услуги на информации за компјутерска 

безбедност, знаење и тестирање; услуги 

за осигурување квалитет; компјутерски 

услуги поврзани со сертификација на 

бизнис трансакции и подготовка на 

извештаи за нив; контрола на пристап до 

(безбедносни услуги за-) компјутери, 

електронски мрежи и бази со податоци; 

услуги на безбедност при размена на 

податоци и на трансакции преку 

компјутерски мрежи; консултирање во 

областа на безбедност на податоци; 

технолошко консултирање во врска со 

обезбедување на телекомуникации; 

безбедносни услуги за компјутеризирани 

комуникацски мрежи; обезбедување 
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информации во областите на Интернет, 

ворлд вајд веб и бездедност на 

компјутеризирани комуникациски мрежи и 

сигурна размена на податоци и 

информации; советодавни услуги во 

областите на Интернет, ворлд вајд веб и 

безбедност на компјутеризирани 

комуникациски мрежи, информации за 

безбедносни услуги; услуги за 

автентификација за компјутерска 

безбедност; онлајн автентификација на 

електронски потписи; резервни копии на 

податоци од страни кои не се на Интрнет; 

обезбедување информации за 

компјутерска технологија и програмирање 

преку веб страна; картографски услуги; 

клауд компјутери; обезбедување услуги за 

клауд одржување; обезбедување 

привремено користење на клауд-базиран 

софтвер кој не може да се симнува и 

клауд компјутерски софтвер; електронско 

складирање на податоци; обезбедување 

виртуелни компјутерски системи и 

виртуелни компјутерски опкружувања 

преку клауд компјутери; изнајмување на 

софтвер за забава; обезбедување онлајн 

не-компјутерски софтвер кој може да се 

симнува и компјутерски апликации за 

стриминг на аудио материјали, видео 

материјали, видеа, музика и слики; 

обезбедување он-лајн софтвер кој не 

може да се симнува за снимање и 

следење на здравјето на корисниците; 

обезбедување он-лајн софтвер кој не 

може да се симнува за обезбедување 

информации во областите на здравјето и 

благосостојбата; обезбедување он-лајн 

софтвер кој не може да се симнува за 

поврзување на корисниците со 

здравствени работници; консултативни, 

информациони и советодавни услуги 

поврзани со сите горе споменати услуги  

кл. 44  медицински услуги; ветеринарни 

услуги; гриза за хигиена и убавина за за 

човекови битија или животни; земјоделсли, 

градинарски и шумарски услуги; услуги на 

физикална терапија; услуги на салони за 

убавина; третмани за нега на кожа и 

убавина; услуги на масажа; јавни бањи за 

хигиенски цели; услуги на фризери, услуги 

на штандови за убавина; избор на 

козметика за индивидуалци; 

обезбедување информации и услуги на 

консултации и советување поврзани со 

користење на производи за нега на кожа, 

производи за третмани за убавина, 

козметички производи, фармацефтски и 

медицински услуги преку Интернет, преку 

телекомуникациски направи или други 

електронски средства; обезбедување на 

простории со сауни; обезбедување на 

простории со солариум и платформи за 

сончање; услуги за фитнес за тело; услуги 

за уништување на сало; услуги за 

намалување на тежина; услуги за третман 

на коса; услуги за грижа за здравје; 

шминкерски услуги; депилирање со восок; 

ортодонтски услуги; лекарски услуги 

обезбедени онлајн преку софтвер кој може 

да се симнува или апликациски софтвер 

или софтвер кој не може да се симнува; 

услуги на медициснко советување 

обезбедени онлајн преку софтвер кој може 

да се симнува или апликациски софтвер 

или софтвер кој не може да се симнува; 

медицинска помош; здравствено 

советување; медицински услуги на 

далечина; информации и советодавни 

услуги поврзани со лично управување на 

медицински состојби; услуги на 

медицинска евалуација; следење на 

здравствениот прогрес на пациенти; 

информации и советодавни услуги 

поврзани со горе споменатите услуги; сите 

вклучени во класа 44  

кл. 45  Правни услуги; безбедносни услуги 
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за физичка заштита на стварна 

сопственост и индувидуи; персонални и 

социјални услуги обезбедени од други за 

исполнување на потребите на 

индивидуалци, имено, услуги на лично 

купување, услуги на немедицинска лична 

нега за други во вид на планирање, 

организирање, договарање и помагање на 

индивидуалци да извршуваат дневни 

задачи, услуги на лично потсетување, 

услуги на лични телохранители, социјално 

придружување; услуги на он-лајн 

социјално вмрежување; услуги на 

регистрација на домен имиња; советување 

за интелектуална сопственост; 

лиценцирање интелектуална сопственост; 

советување поврзано со лиценцирање 

интелектуална сопственост; експлоатација 

и лиценцирање на права од интелектуална 

сопственост; експлоатација и 

лиценцирање на права од интелектуална 

сопственост кои се однесуваат на полу-

проводници, полу-проводнички интегрални 

кола, полу-проводнички мемориски 

чипови, полу-проводнички мемориски 

контролори, полу-проводнички мемориски 

интегрални кола, полу-проводнички 

процесорски чипови, полу-проводнички 

процесори, микроконтролори, 

микроконтролни единици, ниско-струјни 

микроконтролори, чип кола, компјутерски 

чипови,  ЦПУ (единици за централна 

обработка), РИСК-В компјутерски чипови и 

единици за централна обработка; 

компјутерски чипови и централни единици 

за обработка со инструкциско множество; 

лиценцирање на компјутерски чипови и 

платформи на централни процесни 

единици; лиценцирање на користење на 

компјутерски софтвер и компјутерски 

програми; лиценцирање на дигитални 

податоци, слики, филм, аудио и текст; 

креирање, компилирање и одржување на 

регистар со домен имиња; правно 

истражување; услуги на подготовка на 

правни документи; правно управување со 

лиценци; парнични услуги; услуги за 

алретнативно решавање на спорови; 

услуги на арбитража; чуварски у 

безбедносни услуги; услуги за лична 

безбедност; обезбедување услуги за 

заштита (безбедност) преку електрични 

централни станици за престапници, 

крадци и системи за заштита од пожар; 

услуги на мониторинг за аларми за 

престапници и крадци, нарави за детекција 

на пожар и поплава и услуги на 

мониторинг за аларми; услуги за 

одржување на домаќинства; испитување 

багаж за безбедносни цели; услуги на 

испитување на лична позадина; 

безбедносни услуги за заштита на имот и 

индивидуи; погребални услуги; 

изнајмување облеки; услуги на социјална 

работа; услуги на состаноци; 

ослободување гулаби за специјални 

прилики; услуги на балсамирање;  

консултативни, информациони и 

советодавни услуги поврзани со сите горе 

споменати услуги  

 

(210) TM  2020/243 (220) 23/03/2020 

(442) 30/06/2020 

(731) DingTalk Holding (Cayman) Limited 

Vistra (Cayman) Limited, P.O. Box 31119 

Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West 

Bay Road, Grand Cayman, KY1 - 1205 

Cayman Islands, KY 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

DINGTALK 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  научни, истражувачки, навигациски, 

геодетски, фотографски, 
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кинематографски, аудио-визуелни и 

оптички апарати и инструменти, како и 

апарати и инструменти за мерење тежина, 

мерење, сигнализирање, детекција, 

тестирање, проверка и апарати и 

инструменти за спасување и обука; 

апарати и инструменти за спроведување, 

вклучување и исклучување, 

трансформирање, акумулирање, 

регулација или контрола на 

дистрибуцијата или користењето на 

електрична енергија; апарати и 

инструменти за снимање, пренесување, 

репродукција или обработка на звук, слики 

или податоци; снимени и содржини кои 

може да се симнуваат, празни дигитални 

или аналогни плочи и медиуми за 

складирање; магнетни носачи на 

податоци, дискови за снимање; механизми 

за апарати кои работаат со жетони; 

регистер каси, направи за сметање, 

опрема за обработка на податоци и 

компјутери; компјутерски периферни 

уреди; костуми за нуркање, маски за 

нуркачи, тампони за уши за нуркачи, 

штипки за нос за нуркачи и пливачи, 

ракавици за нуркачи, апаратура за 

дишење за подводно пливање; 

компјутерски програми; компјутерски 

софтвер во форма на апликација за 

мобилни уреди и компјутери; софтверски 

апликации за користење со мобилни 

уреди; софтвер за обработка на 

електронски плаќања до и од други; 

софтвер за автентификација; компјутерски 

софтвер обезбеден на Интернет; онлајн 

електронски публикации (кои може да се 

симнуваат од Интернет или од 

компјутерска мрежа или од компјутерска 

база со податоци); софтвер за инстант 

пораки; софтвер за споделување 

датотеки; комуникациски софтвер за 

електронска размена на податоци, аудио, 

видео, слики и графички содржини преку 

компјутер, мобилен, безжично и 

телекомуникациски мрежи; компјутерски 

софтвер за обработка на слики, графички 

содржини, аудио, видео, и текст; 

компјутерски софтвер кој може да се 

симнува за олеснување на електронска 

размена на информации, податоци, 

документи, глас и слики  преку Интернет; 

компјутерски апликации за стриминг на 

аудио материјали, видео материјали, 

видеа, музика и слики; дигитални направи 

за медиумски стриминг; компјутерски 

софтвер кој може да се симнува кој им 

овозможува на корисниците да 

учествуваат во веб-базирани состаноци и 

часови, со пристап до податоци, 

документи, слики и софтверски апликации 

преку веб пребарувач; компјутерски 

софтвер кој може да се симнува за 

пристапување, гледање, и контролирање 

компјутери и компјутерски мрежи на 

далечина; клауд-компјутерски софтвер кој 

може да се симнува; клауд-базиран 

софтвер кој може да се симнува; 

компјутерски софтвер; компјутерски 

софтвер (вклучувајќи софтвер кој може да 

се симнува од Интернет); дигитална 

музика (која може да се симнува од 

Интернет); игри, слики, снимки, филмови и 

музика кои може да се симнуваат; 

компјутерски и електронски програми и 

софтвер и програми и софтвер за видео 

игри (вклучувајќи софтвер кој може да се 

симнува од Интернет); електронски 

публикации кој може да се симнува во вид 

на магазини, статии, брошури, летоци, 

списоци со податоци, информациски 

материјали, инструкциски материјали во 

областа на бизнис, е-трговија, 

информациска технологија, клауд 

компјутери, телекомуникации, Интернет, 

бизнис и обуки за е-трговија, бизнис, 
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продажба, маркетинг и финансиско 

управување; полу-проводници; полу-

проводнички интегрални кола; полу-

проводнички мемориски чипови; полу-

проводнички мемориски контролори; полу-

проводнички мемориски  интегрални кола; 

полу-проводнички процесорски чипови; 

полу-проводнички процесори; микро-

контролори; микро-контролни единици; 

микро-контролори на ниска струја; чипови 

за коло; компјутерски чипови; ЦПУ 

(единици за централна обработка); РИСК-

В компјутерски чипови и единици за 

централна обработка; компјутерски чипови 

и единици за централна обработка со 

поставена инструкциска конструкција; 

компјутерски периферни уреди; ноутбук 

компјутери; лаптоп компјутери; преносни 

компјутери; рачни компјутери; таблет 

компјутери; персонални дигитални 

асистенти; персонални медиа плеери; 

мобилни телефони; смартфони; дигитални 

камери; батерии, полначи за батерии; 

компјутерски работни станици; 

компјутерски сервери; компјутерски и 

телекомуникациски хардвер за 

вмрежување; адаптери, прекинувачи, 

рутери и хабови за компјутерска мрежа; 

безжични и жични модеми и 

комуникациски картички и уреди; држачи 

за лаптоп, компјутерски торби; апарати за 

гаснење пожар; компјутерски хардвер и 

фирмвер; автомобилски навигациски 

систем; компакт дискови; 

телекомуникациски апарати; подлоги за 

глувчиња; рачни слушалки за мобилни 

телефони; додатоци за мобилни 

телефони; алармни системи; камери за 

обезбедување; преносни единици за 

емитување радио и телевизија; опрема за 

емитување телевизија; камери; видео 

камери; рачни слушалки; слушалки; 

звучници; апарати и опрема за систем за 

глобално позиционирање (ГПС); дисплеи 

со течни кристали за телекомуникациска и 

електронска опрема; сет топ боксови; 

далечински управувачи; програми за 

складирање на податоци; очила и очила за 

сонце; електронски табли со знаци; 

кодирани или магнетни банкарски, 

кредитни, дебитни, готовински, платежни, 

телефонски и идентификациски картички; 

автоматски благајнички машини, 

раздавачи на готовина; компјутерски 

софтверски апликации, кои може да се 

симнуваат; електронски читачи на книги; 

касети со тонер, празни, за печатари и 

фотокопири; бебе монитори; видео бебе 

монитори; заштитници за леќи; кодирани 

клуч картички; 3Д наочари; мемориски 

картички за машини за видео игри; 

софтвер кој може да се симнува за 

снимање и следење на здравјето на 

корисниците; апликациски софтвер кој 

може да се симнува за мобилни и 

безжични направи за снимање и следење 

на здравјето на корисниците; апликациски 

софтвер кој може да се симнува за 

мобилни и безжични направи за 

обезбедување информации во областите 

на здравјето и благосостојбата; софтвер 

кој може да се симнува за обезбедување 

информации во областите на здравјето и 

благосостојбата; софтвер кој може да се 

симнува за поврзување на корисниците со 

здравствени работници; апликациски 

софтвер кој може да се симнува за за 

мобилни и безжични направи за 

поврзување на корисниците со 

здравствени работници  

кл. 35  огласување; управување со бизнис; 

бизнис администрација; канцелариски 

работи; ширење на бизнис информации за 

производи и услуги од други преку локални 

и глобални компјутерски мрежи; 

советодавни услуги за бизнис поврзани со 
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обезбедување веб страна на глобална 

компјутерска мрежа преку која трети лица 

може да нудат и снабдуваат производи и 

услуги, пласираат, утврдуваат статус и да 

пополнуваат трговски насоки и нарачки, да 

склучуваат договори и бизнис трансакции; 

обезбедување компјутеризирани услуги за 

онлајн нарачки; советодавни услуги за 

бизнис поврзани со работење на 

електронски пазар за купувачи и 

продавачи на производи и/или услуги на 

глобална компјутерска мрежа; бизнис 

помош поврзана со олеснување бизнис 

трансакции преку локални и глобални 

компјутерски мрежи; обезбедување 

продажба, бизнис, огласување и 

промотивни информации преку глобална 

компјутерска мрежа и преку Интернет; 

услуги на бизнис администрација за 

обработка на продажба направена преку 

Интернет; онлајн трговски услуги поврзани 

со електронски аукции и обезбедување 

онлајн бизнис евалуација поврзана со тоа; 

управување со бизнис услуги поврзани со 

електронска трговија; организација, 

работење и надзор на шеми за лојалност и 

поттикнување; продукција на телевизиски 

и радио реклами; сметководство; аукции; 

трговски саеми; испитување мислење; 

обработка на податоци; обезбедување на 

бизнис информации; услуги на агенции за 

огласување; управување со бази со 

податоци; собирање на информации во 

компјутерска база со податоци; услуги на 

бизнис советување; услуги на управување 

со бизнис проекти; услуги за пазарни 

истражувања; услуги на агенции за 

меѓународен увоз и извоз; изнајмување на 

простор за огласување на комуникациски 

медиуми; обезбедување именик со веб 

страници од трети лица за олеснување 

бизнис трансакции; комерцијална 

администрација за лиценцирање на 

производи и услуги од други; обработка на 

компјутерски податоци; услуги на 

продажба, бизнис и промотивни 

информации; одговарање на телефон (за 

други); управување со персонал; 

презентација на производи на 

комуникациски медиуми за малородажни 

цели; агенциски сервиси за купување и 

продажба; селекција на производи и 

набавка на производи за индивидуи и 

бизниси; услуги за нарачување (за други); 

секретарски услуги; организација на 

изложби за комерцијални цели или цели 

на огласување; услуги за бизнис помош 

поврзани со собирање и изнајмување на 

листи со адреси; бизнис истраги; услуги на 

препорачување бизниси и 

систематизирање персонал; агенциски 

услуги за одобрување увоз-извоз 

(агенциски услуги за увоз-извоз); агенции 

за претплата на весници; изнајмување на 

канцелариска опрема; управување со 

однос со купувачи; услуги на управување 

со бизнис и администрација поврзани со 

програми за спонзорства; сметководствени 

услуги; добротворни услуги, имено, 

организирање и водење волонтерски 

програми и проекти со кои и се служи на 

заедницата; изнајмување на штандови за 

продажба; обезбедување на комерцијални 

и бизнис контакт информации; 

оптимизација на машини за пребарување; 

оптимизација на посети на веб страници; 

комерцијални услуги за посредување; 

управување со бизнис за обезбедувачи на 

услуги кои работаат сами (фриленсери); 

преговарање и заклучување на 

комерцијални трансакции за трети лица; 

дополнување и одржување на податоци во 

компјутерска база со податоци; услуги на 

малопродажба и големопродажба, сите во 

врска со хемикалии за користење во 

индустрија, наука и фотографија, како и во 
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земјоделство, градинарство и шумарство, 

непроцесуирани вештачки смоли, 

непроцесуирана пластика, компост, 

ѓубрива, оплодувачи; услуги на 

малопродажба и големопродажба, сите во 

врска со бои, намази, лакови, конзерванси 

против 'рѓа и против пропаѓање на дрво, 

обојувачи, бои, мастила за печатење, 

обележување и гравирање, 

непреработени природни смоли, метали 

во форма на фолија и прашок за 

користење во фарбање, декорирање, 

печатење и уметност; услуги на 

малопродажба и големопродажба, сите во 

врска со немедицинска козметика и 

тоалетни препарати, немедицински пасти 

за заби, парфимерија, есенцијални масла, 

препарати за ароматизирање на 

простории, препарати за избелување  и 

други супстанции за перење, препарати за 

чистење, полирање, стругање и гребење; 

услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со 

фармацевтски препарати, медицински и 

ветеринарни препарати, санитарни 

препарати за медицински цели, диететска 

храна и супстанци адаптирани за 

медицинска или ветеринарна употреба, 

храна за бебиња, диететски суплементи за 

луѓе и животни, фластери, материјали за 

преврзување, сетови за прва помош, 

материјал за пломбирање заби, забарски 

смоли, дезинфекциони средства, 

препарати за уништување штетници, 

фунгициди, хербициди; услуги на 

малопродажба и големопродажба, сите во 

врска со обични метали и нивните легури, 

руди, метални материјали за градење и 

градежништво, преносни метални градби, 

неелектрични кабли и жици од обичен 

метал, мали предмети од метален 

хардвер, метални контејнери за 

складирање или транспорт, сефови; 

услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со 

машински алати, алати кои работаат на 

струја, мотори и машини (освен за копнени 

возила), компоненти за поврзување и 

размена на машини (освен за копнени 

возила); услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со 

земјоделски алати (кои не се мануелни 

рачни алати), инкубатори за јајца, 

автоматски продажни (вендинг) машини, 

електрични апарати за кујна, метење, 

чистење, миење и машини за перење; 

услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со рачни 

алати и алати (мануелни), есцајг, оружје 

(освен огнено оружје), бричеви, 

електрични бричеви; услуги на 

малопродажба и големопродажба, сите во 

врска со научни, наутички, геодетски, 

фотографски, кинематографски, оптички 

апарати и инструменти, како и апарати и 

инструменти за мерење тежина, мерење, 

сигнализирање, проверка (контрола), 

апарати и инструменти за спасување и 

обучување, апарати и инструменти за 

спроведување, вклучување и 

исклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулација или контрола на 

струја; услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со апарати 

за снимање, размена или репродукција на 

звук или слики, магнетни носачи на 

податоци, дискови за снимање, механизми 

за апарати кои работаат со жетони, 

регистер каси, машини за сметање; услуги 

на малопродажба и големопродажба, сите 

во врска со опрема за обработка на 

податоци и компјутери, компјутерски 

софтвер, софтверски апликации за 

мобилни уреди и компјутери, софтверски 

апликации за користење со мобилни 

уреди, софтвер за обработка на 
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електронски плаќања, софтвер за 

автентификација, електронски публикации 

(кои може да се симнуваат); услуги на 

малопродажба и големопродажба, сите во 

врска со софтвер за инстант пораки, 

софтвер за споделување датотеки, 

софтвер за електронска размена и 

споделување податоци, аудио, видео, 

слики и графички содржини преку 

компјутер, мобилен, безжично и преку 

телекомуникациски мрежи, компјутерски 

софтвер за обработка на слики, графички 

содржини, аудио, видео и текст; услуги на 

малопродажба и големопродажба, сите во 

врска со компјутерски софтвер кој може да 

се симнува и кој им овозможува на 

корисниците да учествуваат во веб 

базирани состаноци и часови, 

компјутерски софтвер за пристапување, 

гледање, и контролирање компјутери и 

компјутерски мрежи на далечина, клауд-

компјутерски софтвер, компјутерски 

периферни уреди; услуги на 

малопродажба и големопродажба, сите во 

врска со полу-проводници, полу-

проводнички интегрални кола, полу-

проводнички мемориски чипови, полу-

проводнички мемориски контролори, полу-

проводнички мемориски  интегрални кола, 

полу-проводнички процесор чипови, полу-

проводнички процесори, микро-

контролори, микро-контролни единици, 

микро-контролори на ниска струја, чипови 

за коло, компјутерски чипови; услуги на 

малопродажба и големопродажба, сите во 

врска со ЦПУ (единици за централна 

обработка), РИСК-В компјутерски чипови и 

единици за централна обработка, 

компјутерски чипови и единици за 

централна обработка со поставена 

инструкциска конструкција; услуги на 

малопродажба и големопродажба, сите во 

врска со персонални дигитални асистенти, 

персонални медиа плеери, мобилни 

телефони, смартфони, дигитални камери, 

батерии, полначи за батерии, компјутерски 

сервери, компјутерски и 

телекомуникациски хардвер за 

вмрежување, адаптери за компјутерска 

мрежа, прекинувачи, рутери и хабови, 

безжични и жични модеми и 

комуникациски картички и уреди, лаптоп 

држачи; услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со 

компјутерски торби, апарати за гаснење 

пожар, компакт дискови, дигитална музика 

(која може да се симнува), 

телекомуникациски апарати, подлоги за 

глувчиња, додатоци за мобилен телефон, 

кои може да се симнуваат игри, слики, 

снимки, филмови и музика, алармни 

системи, камери за обезбедување; услуги 

на малопродажба и големопродажба, сите 

во врска со преносни единици за 

емитување радио и телевизија, опрема за 

емитување телевизија, апарати и опрема 

за систем за глобално позиционирање 

(ГПС), програми за складирање на 

податоци, очила и очила за сонце, 

електронски табли со знаци; услуги на 

малопродажба и големопродажба, сите во 

врска со кодирани или магнетни банкарски 

кредитни, дебитни, готовински и 

идентификациски картички, автоматски 

благајнички машини, готовински 

диспензери, електронски читачи на книги, 

празни касети со тонер за печатари и 

фотокопири, бебе монитори, заштитници 

за леќи, кодирани клуч картички, 3Д 

наочари, мемориски картички за машини 

за видео игри, магнети, заштитна облека, 

заштитни шлемови, заштитни ракавици, 

заштитни обувки; услуги на малопродажба 

и големопродажба, сите во врска со 

операциони, медицински, забни и 

ветеринарни апарати и инструменти, 
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вештачки екстремитети, очи и заби, 

ортопедски помагала, материјали за 

шиење рани, терапевтски уреди и уреди за 

помош адаптирани за лица со посебни 

потреби, апарати за масажа, апарати, 

уреди и предмети за нега на 

новороденчиња, апарати за сексуална 

активност, уреди и предмети; услуги на 

малопродажба и големопродажба, сите во 

врска со терапевтски апарати на топол 

воздух, електрични ќебиња за медицински 

цели, тестирање апарати за медицински 

цели, апарати за тестирање крв, слушни 

помагала за глуви, заштитници на слух, 

електрични ќебиња за медицински цели, 

дијагностички апарати за медицински 

цели, вештачки екстремитети, очи и заби, 

завои за поддршка, шишиња за бебиња, 

цуцли за користење со шишиња за 

хранење бебиња, гребачи за јазик; услуги 

на малопродажба и големопродажба, сите 

во врска со апарати и инсталации за 

осветлување, греење, ладење, 

генерирање пареа, готвење, сушење, 

вентилирање, снабдување со вода и 

санитарни цели; услуги на малопродажба 

и големопродажба, сите во врска со 

возила, апарати за движење по земја, 

воздух или вода, велосипеди, делови и 

додатоци за возила, делови и додатоци за 

велосипеди, безбедносни седишта за 

возила за деца, безбедносни појаси за 

седишта во возила, гуми, закрпи за гуми, 

прекривки за гуми; услуги на 

малопродажба и големопродажба, сите во 

врска со огнено оружје, муниција и 

проектили, експлозиви, огномет; услуги на 

малопродажба и големопродажба, сите во 

врска со благородни метали и нивни 

легури, накит, драги и полудраги камења, 

хоролошки и хронометриски инструменти; 

услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со музички 

инструменти, штандови за музика и 

штандови за музички инструменти, 

стапчиња за диригенти; услуги на 

малопродажба и големопродажба, сите во 

врска со хартија и картон, печатени 

работи, книговезачки материјали, 

фотографии, канцелариски материјали и 

канцелариска опрема (освен мебел), 

лепила како канцелариски материјали или 

за домаќински цели, материјали за цртање 

и материјали за уметници, четки за 

сликање; услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со 

материјали за обука и настава, пластични 

листови, филмови и торби за завиткување 

и пакување, печатарски букви, клишиња за 

печатење, картички во форма на дебитни 

картички, кредитни картички, платежни 

картички, телефонски картички и 

идентификациски картички кои не се 

кодирани и магнетни картички, кориснички 

упатства, марамчиња направени од 

хартија, модели и фигури направени од 

хартија, држачи за листови, салфетки од 

хартија, марамчиња од хартија, декорации 

за забави направени од хартија; услуги на 

малопродажба и големопродажба, сите во 

врска со кожа и имитации на кожа, кожа од 

животни и крзна, багаж и торби за носење, 

паричници и ташни, чадори и чадори за 

сонце, стапови за одење; камшици, узди и 

сарачки производи, крагни, каивчиња и 

облека за животни; услуги на 

малопродажба и големопродажба, сите во 

врска со мебел, огледала, рамки за слики, 

контејнери (не од метал) за складирање 

или транспорт; услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со 

домаќински или кујнски садови и 

контејнери, садови за готвење и прибор за 

маса (освен вилушки, ножеви и лажици), 

чешли и сунѓери, четки (освен четки за 

сликање), материјали за правење четки, 
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предмети за цели за чистење, стакларија, 

порцелан и керамика, електрични четки за 

заби; услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со јажиња 

и врвки, мрежи, шатори и настрешници, 

тенди од текстил или синтетички 

материјали, едра, вреќи за транспорт и 

складирање на материјали на куп, 

материјали за потполнување, за 

поставување и за полнење (освен хартија, 

картон, гума или пластика), непреработени 

кончани текстилни материјали и нивни 

замени; услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со предива 

и конци, за текстилна употреба; услуги на 

малопродажба и големопродажба, сите во 

врска со текстил и замени за текстил, 

домаќински чаршафи, завеси од текстил 

или пластични; услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со облека, 

обувки, капи; услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со 

тантела, гајтани и везови, и 

позамантерија, траки и панделки, копчиња, 

петлици и илици, иглички и игли, вештачки 

цвеќиња, декорации за коса, вештачка 

коса; услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со килими, 

килимчиња, простирки и бришачи, 

линолеум и други материјали за подни 

прекривки; ѕидни тапети (што не се од 

текстил); услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со игри, 

играчки и предмети за играње; апарати за 

видео игри, предмети за гимнастика и 

спорт; украси за новогодишни елки, 

празнични декорации и вештачки 

новогодишни елки; услуги на 

малопродажба и големопродажба, сите во 

врска со апарати за електронски игри и 

апарати за забава кои не се од тие кои се 

адаптирани за користење со надворешен 

екран за прикажување, домашни машини 

за видео игри и рачни машини за видео 

игри (ниедна за користење со телевизиски 

приемници), новогодишни чорапи, рачни 

единици за играње електронски игри, 

хартиени шапки за забава, пластични 

шапки за забава, ленти и украси од хартија 

за забави; услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со месо, 

риба, живина и дивеч; месни преработки; 

конзервирано, смрзнато, сушено и варено 

овошје и зеленчук, овошни сосови, сирење 

од мешунки, тофу, чорби, бистри супи, 

желеа, џемови, компоти, јајца, крем, млеко 

и млечни производи, соино млеко, замени 

за млеко, производи направени од замени 

за млеко, масла и масти за јадење, 

подготвени јаткасти плодови, суви јаткасти 

плодови, храна за закуски, подготвени 

оброци, брза храна спакувана однапред; 

услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со кафе, 

чај, какао, замена за кафе, ориз, тестенини 

и кнедли, тапиока и саго, брашно и 

производи од жито, леб, производи од 

тесто и слатки, чоколадо, сладолед, 

сорбети, мраз за јадење, шеќер, мед, 

меласа; квасец, прашок за печење; сол, 

мирудии, зачини, конзервирани билки, 

оцет, сосови, додатоци (муридии); мраз 

[смрзната вода]; услуги на малопродажба 

и големопродажба, сите во врска со 

замени за кафе, пијалоци базирани на 

кафе, ливчиња чај и производи од чај, 

пијалоци базирани на чај, какао и 

производи од какао, пијалоци базирани на 

чоколадо, пекарски производи, пица, 

пудинг, месечеви торти, плочки за закуска 

кои содржат мешавина од житарици, 

јаткасти плодови и суво овошје [слатки], 

колачиња, крекери, кинески торти и торти 

во западен стил, кинески кнедли, снегулки 

од бадем; услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со 
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непреработени и непроцесуирани 

земјоделски, аквакултурни, хортикултурни 

и шумарски производи, непреработени и 

непроцесуирани житарици и семиња, 

свежо овошје и зеленчук, свежи билки, 

природни растенија и цвеќиња, луковици, 

расад и семиња за садење, живи животни, 

храна и пијалоци за животни, малтекс; 

услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со пиво, 

препарати за правење пиво, минерални и 

сода води и други безалкохолни напитоци 

и пијалоци, овошни пијалоци и овошни 

сокови, сирупи и  други безалкохолни 

препарати за правење пијалоци, 

зеленчукови пијалоци и зеленчукови 

сокови; услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со 

алкохолни пијалоци (освен пиво), 

алкохолни препарати за правење 

пијалоци, алкохолни екстракти, алкохолни 

есенции; услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со тутун 

или замени за тутун, цигари и пури, 

електронски цигари и усни испарувачи за 

пушачи, предмети за пушачи, ќибрит; сите 

од погоре споменатите услуги на 

малопродажба и големопродажба исто 

обезбедени онлајн, преку стоковни куќи 

или супермаркети, и сите истотака им 

овозможуваат на потрошувачите згодно да 

ги гледаат и купуваат овие производи од 

Интернет веб страна со стоки за широка 

потрошувачка и при големопродажни 

распродажби, каталог со стоки за широка 

потрошувачка преку поштенски порачки 

или преку телекомуникации и од 

малопродажни распродажби; cоветување, 

информации и советодавни услуги 

поврзани со горе споменатите услуги  

кл. 38  телекомуникации; 

телекомуникациски услуги, имено, услуги 

на размена и прием на податоци преку 

телекомуникациски мрежи; обезбедување 

веб-базирани мултимедијални 

телеконференции, видеоконференции и 

онлајн услуги за состаноци кои 

овозможуваат симултано и асинхроно 

гледање, споделување, уредување и 

дискутирање на документи, податоци и 

слики од учесниците преку веб 

пребарувач; обезбедување на 

потрошувачите со онлајн пристап до 

онлајн извештаи во врска со 

перформансите, ефективноста и статусот 

на веб-базирани апликации, 

телеконференции, видеоконференции и 

состаноци; обезбедување на корисници со 

сигурен далечински пристап преку 

Интернет до приватни компјутерски мрежи; 

обезбедување онлајн услуги за соработка 

кои им овозможуваат на корисниците 

пристап до апликации, платформи, 

документи кои заеднички се споделуваат, 

податоци, листи со задачи и форуми за 

дискутирање; обезбедување пристап до 

компјутерска база со податоци на 

глобална компјутерска мрежа за 

пребарување и враќање информации, 

податоци, веб страници и ресурси 

достапни на компјутерски мрежи; 

обезбедување кориснички пристап до 

компјутерска база со податоци која содржи 

електронски публикации, огласни табли, 

база со податоци и информации 

пристапна преку компјутер; работење на 

соби за разговор (услуги на соби за 

разговор); повеќекратен кориснички 

пристап до глобални компјутерски 

информациски мрежи за пренос и ширење 

на широк спектар на информации; 

обезбедување пристап до веб страници на 

глобална компјутерска мрежа преку која 

трети лица може да нудат производи и 

услуги, да стават и исполнуваат нарачки, 

да склучуваат договори и бизнис 
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трансакции; обезбедување пристап до 

интерактивни веб страници на глобална 

компјутерска мрежа за трети лица да 

објавуваат информации, одговараат на 

барања и да стават и исполнуваат нарачки 

за производи, услуги и бизнис можности; 

услуги за електронска комуникација  за 

поставување виртуелни соби за разговор 

преку текстуални пораки; обезбедување 

електронски огласни табли за објавување 

и размена на пораки помеѓу и меѓу 

компјутерски корисници во врска со 

производи, услуги и бизнис насоки и 

можности; обезбедување онлајн 

интерактивна огласна табла за 

објавување, промовирање, продажба и 

препродажба на предмети преку глобална 

компјутерска мрежа; услуги на 

обезбедување електронска пошта и услуги 

на препраќање електронска пошта; аудио 

и видео комуникација преку компјутери и 

компјутерски мрежи и преку глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

компјутерски пристап и изнајмување време 

за пристап до онлајн интерактивни огласни 

табли и бази со податоци; обезбедување 

пристап до електронски огласни табли за 

објавување и размена на пораки помеѓу и 

меѓу компјутерски корисници во врска со 

производи, услуги и бизнис можности; 

обезбедување пристап до електронски 

календар, именик и електронска тетратка, 

преку локални и глобални компјутерски 

мрежи; обезбедување услуги на директна 

врска меѓу компјутерски корисници за 

размена на податоци; обезбедување 

телекомуникациски пристап и линкови до 

компјутерска база со податоци и до 

Интернет; услуги на емитување Интернет; 

обезбедување онлајн база со податоци на 

информации во врска со веб-базирани 

платформи за поднесување на прговори 

за емитување; обезбедување 

телекомуникациски пристап и линкови до 

компјутерска база со податоци и Интернет; 

услуги за електронска комуникација; 

интерактивни телекомуникациски услуги; 

телекомуникациски информации (веб 

страни), компјутерски програми и 

податоци; обезбедување 

телекомуникациски врски со Интернет или 

бази со податоци; обезбедување 

телекомуникациски пристап до ворлд вајд 

веб простор и структури; комуникација 

преку компјутерски терминали; 

комуникација преку мрежи со оптички 

влакна; компјутерски потпомогната 

размена на пораки, информации, 

податоци, документи и слики; услуги на 

размена на податоци преку електронски 

начин; електронска размена на глас, 

податоци, аудио, видео, текст и графички 

содржини пристапни од компјутер и 

телекомуникациски мрежи; услуги на 

инстант пораки; комуникациски услуги за 

мобилни телефони; собирање, размена и 

испорака на податоци преку електронски 

начин; собирање, размена и испорака на 

поштенски пораки, сликани и/или снимени 

информации како што се карактери, 

пораки, музика и слики, телеграми, 

информации и податоци преку механички, 

електронски, телефонски начин и преку 

телекс, кабел, компјутер или сателит; 

размена, емитување и прием на аудио, 

видео, сликани и снимени слики и 

податоци било во компримирана или не-

компримирана форма и било во живо или 

одложено  време; услуги на електронски 

пораки, конференции и размена на 

порачки; услуги на видео конференции; 

комуникација преку електронска огласна 

табла која им овозможува на корисниците 

да изведуваат интерактивни разговори во 

живо меѓу компјутерски терминал и 

електронска огласна табла која соржи 
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слики и снимени информации и гласовни 

информации како што се карактери; 

обезбедување електронски огласни табли 

и табли за пораки за размена на пораки; 

обезбедување онлајн форуми за 

дискутирање; комуникациски услуги, 

имено, текстуални и нумерички дигитални 

услуги на пораки; размена на информации 

преку размена на пораки за помош при 

носење одлуки; размена на информации 

преку системи за видео комуникација; 

услуги на веб конференции; обезбедување 

далечински пристап и простор до видео 

и/или телефонски конференции; 

советодавни услуги во областа на 

осигурување на податоци и услуги за 

размена на информации; обезбедување 

линкови со електронски податоци; факс 

размена; испраќање пораки; платежни 

услуги; изнајмување на модеми; 

изнајмување на телекомуникациска 

опрема; услуги на испраќање, примање и 

препраќање на електронски пораки; услуги 

за емитување телевизија; емитување и 

размена на радио и телевизиски програми; 

емитување музика; размена на музика, 

филмови, интерактивни програми, видеа, 

електронски компјутерски игри; размена на 

информации поврзани со онлајн пазарење 

и малопродажни услуги за широка 

потрошувачка; услуги на размена за видео 

по побарување; услуги на агенции за 

вести; консултативни, информациони и 

советодавни услуги поврзани со сите горе 

споменати услуги  

кл. 41  образование; обезбедување на 

обука; забава; спортски и културни 

активности; објавување на текстови, книги 

и журнали (кои не се пoпуларни текстови); 

објавување на дијаграми, слики и 

фотографии; објавување на весници, 

магазини и периодични изданија; услуги на 

образование, обука и тренинг поврзани со 

телекомуникации, компјутери, 

компјутерски програми, клауд компјутери, 

дизајн на веб страници, е-трговија, 

управување со бизнис, финансиско 

управување и огласување; обезбедување 

на образование, рекреација, тренинг, 

подучување и обука интерактивна и не-

интерактивна; дизајн на образовни 

курсеви, испитувања и квалификации; 

забава обезбедена преку електронски и 

дигитални интерактивни медиуми; услуги 

на електронски игри обезбедени преку 

Интернет; обезбедување на информации 

поврзани со активности на образование, 

обука, забава, рекреација и спортски, 

социјални и културни активности; 

обезбедување онлајн електронски 

публикации (кои не може да се симнуваат); 

договарање, организирање, одржување и 

водење натревари по пеење; договарање, 

организирање, одржување и водење 

концерти; договарање, организирање, 

одржување и водење настани и натревари 

за образовни или забавни цели; 

договарање, организирање, одржување и 

водење шоуа со игри и потраги; услуги на 

агенции за билети за забава; информации 

поврзани со забава или образование, 

обезбедени онлајн од компјутерска база со 

податоци или Интернет; обезбедување 

дигитална музика (која не може да се 

симнува) од Интернет; обезбедување 

дигитална музика (која не може да се 

симнува) од МП3 (мувинг пикчр експерст 

груп 1 - аудио лејер 3) Интернет веб 

страници; обезбедување видео игри, 

компјутерски игри, звук или слики, или 

филмови преку телекомуникациски или 

компјутерски мрежи; обезбедување онлајн 

компјутерски игри и натпревари; 

обезбедување онлајн видеа, кои не може 

да се симнуваат; обезбедување на 

стриминг на онлајн електронски 
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публикации на Интернет или на 

компјутерска мрежа или компјутерска база 

со податоци; забавни и образовани услуги 

поврзани со планирање, продукција и 

дистрибуција на звук, слики, дигитална 

музика, филмови, аудио во живо или 

снимено, визуелни или аудио-визуелни 

материјали за емитување на земјен кабел, 

сателитски канали, Интернет, безжично 

или системи со жичани врски и други 

начини на комуникација; услуги на музичка 

забава; изнајмување на звучни снимки; 

подготовка на забавни, образовни, 

документарни програми и програми со 

вести за емитување; услуги на репортери 

на вести; информации поврзани со 

спортски или културни настани, тековни 

работи и вонредни вести обезбедени 

преку сателитска телевизиска размена, 

Интернет или на друг електронски начин; 

телевизиска, радио и филмска продукција; 

подготовка и продукција на телевизиски 

програми; обезбедување на информации, 

податоци, графички содржини, звук, 

музика, видеа, анимација и текст за 

забавни цели; услуги на игри; 

обезбедување на клубска рекреација, 

спортски и гимнастички простории; 

изведби на бендови; клубска забава, 

дискотеки, модни ревии и услуги на ноќни 

клубови; клубски услуги поврзани со 

забава, образование и културни услуги; 

договарање, водење и обезбедување на 

конференции, конвенции, конгреси, 

семинари и работилници за обука; 

договарање, водење и обезбедување на 

конференции, конвенции, конгреси, 

семинари и работилници за обука во врска 

со телекомуникации, компјутери, 

компјутерски програми, клауд компјутери, 

дизајн на веб страници, е-трговија, 

управување со бизнис, финансиско 

управување и огласување; организирање 

и водење изложби, модни ревии, 

образовни шоуа и културни шоуа и 

изведби; уметнички изложби и галериски 

услуги; услуги на изнајмување уметнички 

галерии поврзани со фини уметности; 

услуги на обука во врска со здравје и 

безбедност при работа, и зачувување на 

природата; обезбедување на часови за 

пури, часови за пробување вино; 

обезбедување образовни информации за 

истражувачки материјали и агенции за 

нив; договарање, организирање, 

планирање и управување на семинари; 

обука за животни; насоки во продуцирање 

програми за емитување; услуги на тренинг 

поврзани со работење на машини и 

опрема, вклучувајќи аудио-визуелна 

опрема, која се користи за продуцирање 

програми за емитување; обезбедување 

аудио и визуелни студија; обезбедување 

простории за спорт; обезбедување 

простории за филмови, шоуа, драми, 

музика или образовна обука; агенции за 

резервирање забава; издавање и 

изнајмување на филмови 

(кинематографски филмови); издавање и 

изнајмување на музички инструменти; 

издавање и изнајмување на телевизиски 

програми; издавање и изнајмување на 

телевизори; позајмување библиотеки; 

архивски библиотекарски услуги; услуги за 

преведување; услуги на толкување на 

знаковен јазик; изнајмување на предходно 

снимени видео ленти; издавање и 

изнајмување на машини за играње; 

изнајмување на опрема за аркадни игри; 

изнајмување слики; фотографија; превод; 

толкување јазици; образовни и програми 

за обука во областа на управување со 

ризик; образовни и програми за обука 

поврзани со сертификација; обезбедување 

на вести; услуги на лотарија; подучување; 

консултативни, информациони и 
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советодавни услуги поврзани со сите горе 

споменати услуги  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и дизајн поврзани со тоа, 

индустриски анализи и истражувачки 

услуги; дизајн и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер; истражување и развој 

поврзани со полу-проводници, полу-

проводнички интегрални кола, полу-

проводнички мемориски чипови, полу-

проводнички мемориски контролори, полу-

проводнички мемориски интегрални кола, 

полу-проводнички процесорски чипови, 

полу-проводнички процесори, микро-

контролори, микро-контролни единици, 

микро-контролори на ниска струја, чипови 

за коло, компјутерски чипови, ЦПУ 

(единици за централна обработка), РИСК-

В компјутерски чипови и единици за 

централна обработка, компјутерски чипови 

и единици за централна обработка со 

поставена инструкциска конструкција; 

софтвер како услуга (СааС); компјутерски 

услуги поврзани со пренесување 

информации, податоци, документи и слики 

преку Интернет; апликација за 

обезбедување сервисни (АСП) услуги, 

имено, одржување компјутерски 

софтверски апликации од други; 

апликација за обезбедување сервисни 

(АСП) услуги, обезбедување софтвер во 

областите на веб-базирани конференции, 

аудио конференции, електронски пораки, 

соработка на документи, видео 

конференции и гласовна и обработка на 

повици; обезбедување онлајн софтвер кој 

не може да се симнува за олеснување 

интероперабилност на повеќекратни 

софтверски апликации; услуги на техничка 

поддршка поврзани со компјутерски 

софтвер и апликации обезбедени онлајн, 

преку e-пошта и преку телефон; 

компјутерски услуги, имено, креирање 

онлајн заедница за регистрирани 

корисници да учествуваат во дискусии, да 

добиваат повратни одговори од нивни 

партнери, формирање виртуелни 

заедници, зафаќање со социјално 

вмрежување, и размена на документи; 

совети за компјутерска технологија 

обезбедени на Интернет корисниците 

преку жешки линии за подршка; 

компјутерски услуги поврзани со креирање 

индекси на информации, страници и 

ресурси на компјутерски мрежи; 

обезбедување машини за пребарување; 

дизајн на компјутери, ноутбук компјутери, 

лаптоп компјутери, преносни компјутери и 

рачни компјутери; дизајн на персонални 

дигитални асистенти и персонални медиа 

плеери; дизајн на мобилни телефони и 

смартфони; дизајн на дигитални камери; 

компјутерски услуги; компјутерско 

програмирање; услуги на компјутерско 

интегрирање; услуги на компјутерски 

анализи; компјутерско програмирање во 

врска со одбрана против вируси; 

софтверски услуги за компјутерски систем; 

дизајн на компјутерски софтвер; дизајн на 

компјутерски систем; дизајн и развој на 

веб страни; одржување веб страни за 

други; одржување софтвер за компјутерски 

апликации за пребарување и враќање 

информации од база со податоци и 

компјутерски мрежи; обезбедување 

технички информации на посебно барање 

од крајните корисници преку телефон или 

глобална компјутерска мрежа; 

консулттативни услуги во врска со 

компјутерски софтвер; компјутерски услуги 

поврзани со пребарувања кроени по мерка 

на компјутерска база со податоци и веб 

страници; кодирање и декодирање на 

компјутерски и електронски сигнали; 

конверзија на физички податоци и 

документи во форма на електронски 
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медиуми; услуги  на тестирање и 

евалуација; архитектонски и дизајнерски 

услуги; внатрешен дизајн на згради, 

канцеларии и апартмани; компјутерски 

информациони услуги; мрежни 

информациски услуги, имено, 

обезбедување технички информации 

поврзани со компјутери и мрежи во 

областа на бизнис и е-трговија; 

обезбедување на компјутерски програми 

за управување со безбедносен ризик; 

услуги на информации за компјутерска 

безбедност, знаење и тестирање; услуги 

за осигурување квалитет; компјутерски 

услуги поврзани со сертификација на 

бизнис трансакции и подготовка на 

извештаи за нив; контрола на пристап до 

(безбедносни услуги за-) компјутери, 

електронски мрежи и бази со податоци; 

услуги на безбедност при размена на 

податоци и на трансакции преку 

компјутерски мрежи; консултирање во 

областа на безбедност на податоци; 

технолошко консултирање во врска со 

обезбедување на телекомуникации; 

безбедносни услуги за компјутеризирани 

комуникацски мрежи; обезбедување 

информации во областите на Интернет, 

ворлд вајд веб и бездедност на 

компјутеризирани комуникациски мрежи и 

сигурна размена на податоци и 

информации; советодавни услуги во 

областите на Интернет, ворлд вајд веб и 

безбедност на компјутеризирани 

комуникациски мрежи, информации за 

безбедносни услуги; услуги за 

автентификација за компјутерска 

безбедност; онлајн автентификација на 

електронски потписи; резервни копии на 

податоци од страни кои не се на Интрнет; 

обезбедување информации за 

компјутерска технологија и програмирање 

преку веб страна; картографски услуги; 

клауд компјутери; обезбедување услуги за 

клауд одржување; обезбедување 

привремено користење на клауд-базиран 

софтвер кој не може да се симнува и 

клауд компјутерски софтвер; електронско 

складирање на податоци; обезбедување 

виртуелни компјутерски системи и 

виртуелни компјутерски опкружувања 

преку клауд компјутери; изнајмување на 

софтвер за забава; обезбедување онлајн 

не-компјутерски софтвер кој може да се 

симнува и компјутерски апликации за 

стриминг на аудио материјали, видео 

материјали, видеа, музика и слики; 

обезбедување он-лајн софтвер кој не 

може да се симнува за снимање и 

следење на здравјето на корисниците; 

обезбедување он-лајн софтвер кој не 

може да се симнува за обезбедување 

информации во областите на здравјето и 

благосостојбата; обезбедување он-лајн 

софтвер кој не може да се симнува за 

поврзување на корисниците со 

здравствени работници; консултативни, 

информациони и советодавни услуги 

поврзани со сите горе споменати услуги  

кл. 44  медицински услуги; ветеринарни 

услуги; гриза за хигиена и убавина за за 

човекови битија или животни; земјоделсли, 

градинарски и шумарски услуги; услуги на 

физикална терапија; услуги на салони за 

убавина; третмани за нега на кожа и 

убавина; услуги на масажа; јавни бањи за 

хигиенски цели; услуги на фризери, услуги 

на штандови за убавина; избор на 

козметика за индивидуалци; 

обезбедување информации и услуги на 

консултации и советување поврзани со 

користење на производи за нега на кожа, 

производи за третмани за убавина, 

козметички производи, фармацефтски и 

медицински услуги преку Интернет, преку 

телекомуникациски направи или други 
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електронски средства; обезбедување на 

простории со сауни; обезбедување на 

простории со солариум и платформи за 

сончање; услуги за фитнес за тело; услуги 

за уништување на сало; услуги за 

намалување на тежина; услуги за третман 

на коса; услуги за грижа за здравје; 

шминкерски услуги; депилирање со восок; 

ортодонтски услуги; лекарски услуги 

обезбедени онлајн преку софтвер кој може 

да се симнува или апликациски софтвер 

или софтвер кој не може да се симнува; 

услуги на медициснко советување 

обезбедени онлајн преку софтвер кој може 

да се симнува или апликациски софтвер 

или софтвер кој не може да се симнува; 

медицинска помош; здравствено 

советување; медицински услуги на 

далечина; информации и советодавни 

услуги поврзани со лично управување на 

медицински состојби; услуги на 

медицинска евалуација; следење на 

здравствениот прогрес на пациенти; 

информации и советодавни услуги 

поврзани со горе споменатите услуги; сите 

вклучени во класа 44  

кл. 45  Правни услуги; безбедносни услуги 

за физичка заштита на стварна 

сопственост и индувидуи; персонални и 

социјални услуги обезбедени од други за 

исполнување на потребите на 

индивидуалци, имено, услуги на лично 

купување, услуги на немедицинска лична 

нега за други во вид на планирање, 

организирање, договарање и помагање на 

индивидуалци да извршуваат дневни 

задачи, услуги на лично потсетување, 

услуги на лични телохранители, социјално 

придружување; услуги на он-лајн 

социјално вмрежување; услуги на 

регистрација на домен имиња; советување 

за интелектуална сопственост; 

лиценцирање интелектуална сопственост; 

советување поврзано со лиценцирање 

интелектуална сопственост; експлоатација 

и лиценцирање на права од интелектуална 

сопственост; експлоатација и 

лиценцирање на права од интелектуална 

сопственост кои се однесуваат на полу-

проводници, полу-проводнички интегрални 

кола, полу-проводнички мемориски 

чипови, полу-проводнички мемориски 

контролори, полу-проводнички мемориски 

интегрални кола, полу-проводнички 

процесорски чипови, полу-проводнички 

процесори, микроконтролори, 

микроконтролни единици, ниско-струјни 

микроконтролори, чип кола, компјутерски 

чипови,  ЦПУ (единици за централна 

обработка), РИСК-В компјутерски чипови и 

единици за централна обработка; 

компјутерски чипови и централни единици 

за обработка со инструкциско множество; 

лиценцирање на компјутерски чипови и 

платформи на централни процесни 

единици; лиценцирање на користење на 

компјутерски софтвер и компјутерски 

програми; лиценцирање на дигитални 

податоци, слики, филм, аудио и текст; 

креирање, компилирање и одржување на 

регистар со домен имиња; правно 

истражување; услуги на подготовка на 

правни документи; правно управување со 

лиценци; парнични услуги; услуги за 

алретнативно решавање на спорови; 

услуги на арбитража; чуварски у 

безбедносни услуги; услуги за лична 

безбедност; обезбедување услуги за 

заштита (безбедност) преку електрични 

централни станици за престапници, 

крадци и системи за заштита од пожар; 

услуги на мониторинг за аларми за 

престапници и крадци, нарави за детекција 

на пожар и поплава и услуги на 

мониторинг за аларми; услуги за 

одржување на домаќинства; испитување 
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багаж за безбедносни цели; услуги на 

испитување на лична позадина; 

безбедносни услуги за заштита на имот и 

индивидуи; погребални услуги; 

изнајмување облеки; услуги на социјална 

работа; услуги на состаноци; 

ослободување гулаби за специјални 

прилики; услуги на балсамирање;  

консултативни, информациони и 

советодавни услуги поврзани со сите горе 

споменати услуги  

 

(210) TM  2020/245 (220) 19/03/2020 

(442) 30/06/2020 

(731) MOLECOR TECNOLOGIA, S.L., C/ 

Cañada de los Molinos, nº 2 - Parque 

Empresarial La Carpetania, 28906 Getafe 

(MADRID), ES 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сина, сива 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 17  спојки и муфови, за цевки, кои не се 

од метал  

 

(210) TM  2020/246 (220) 19/03/2020 

(442) 30/06/2020 

(731) MOLECOR TECNOLOGIA, S.L., C/ 

Cañada de los Molinos, nº 2 - Parque 

Empresarial La Carpetania, 28906 Getafe 

(MADRID), ES 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сина, сива 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 17  машини кои содржат мотори кои 

после процес на загревање, растегнување 

и сечење даваат ПВЦ ориентирани цевки   

 

(210) TM  2020/247 (220) 19/03/2020 

(442) 30/06/2020 

(731) MOLECOR TECNOLOGIA, S.L., C/ 

Cañada de los Molinos, nº 2 - Parque 

Empresarial La Carpetania, 28906 Getafe 

(MADRID), ES 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сина, сива 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 17  потиснувачки цевки, кои не се од 

метал; окна за оџаци, кои не се од метал; 

цевки (сливници) и цевки за одвод, кои не 

се од метал; цевки за вода, кои не се од 

метал; несвитливи цевки, кои не се од 

метал (градежништво).  

 

(210) TM  2020/252 (220) 18/03/2020 

(442) 30/06/2020 

(731) Финансиско друштво ТИГО 

ФАЈНАНС ДООЕЛ Скопје бул. Јане 

Сандански бр. 109А-кат 3, Скопје, MK 

(540)  

 
(531) 03.01.15;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање, водење на 

работењето, управување со работата, 

канцелариски работи  

кл. 36  осигурување, финансиски работи, 
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монетарни работи, работи поврзани со 

недвижен имот  

 

(210) TM  2020/255 (220) 25/03/2020 

(442) 30/06/2020 

(731) Сулејман-Бариш-Џем Каја ул. 

Славејко Арсов бр. 2/1-10, MK 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сина, бела 

(531) 03.01.16;26.01.15 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч;месни 

преработки; исушени пулси (меурки); супи, 

булони;маслинки преработени, паста од 

маслинки; млеко и млечни производи, 

путер; масла за јадење; конзервирано, 

смрзнато, сушено, варено чадено и солено 

овошје и зеленчук; паста од домати; 

припремени ореви и сушено овошје како 

мезе; намази од лешник и масло од 

кикирики; таан алва (алва од сусамово 

семе); јајца и јајца во прав; чипс од компир  

кл. 30  кафе, чај, какао, кафе и замена за 

кафе; ориз; тапиока и саго; пијалоци на 

база на чоколадо; полнето тесто, пити; 

тесто и пекарски производи со база на 

брашно и производи од жита; леб, ѓеврек, 

турски ѓеврек, пити, бурек, сендвичи; 

десерти со база на брашно и чоколадо; 

слаткарски производи, катмер (турско 

слатко-десерт), торти, баклави, тулумби, 

кадаиф, десерти со база на тесто; кустард, 

кадаиф, казандиби, кенефе (турско 

слатко); пудинг; пудинг од ориз; локум, 

таан алва; мед, боја за консумирање од 

луѓе, порполис за храна; мируди за 

консумирање, ванила, сосови (мируди), 

доматни сосови; квасец, прашок за 

печење; брашно, гриз и скроб за храна; 

шеќер, шеќер во коцки и прав, чај, ладен 

чај; слатки, чоколадо, кекси, крекери, 

вафли; сладолед, мраз за јадење; сол; 

цералии (семиња) како мезе, пуканки, 

мелен овес, чипсови од пченка, 

преработена пченица за консумирање од 

луѓе, преработен овес за консумирање од 

луѓе, 'рж преработен за консумација од 

луѓе, јачмен преработен за консумација од 

луѓе, ориз; меласа за консумирање  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работење; управување со работи; 

канцелариски работи, продажба на големо 

и мало на прехрамбени производи, месо, 

риба, живина и дивеч; месни преработки; 

исушени пулси (меурки); супи, булони; 

маслинки преработени, паста од 

маслинки; млеко и млечни производи, 

путер; масла за јадење; конзервирано, 

смрзнато, сушено, варено чадено и солено 

овошје и зеленчук; паста од домати; 

припремени ореви и сушено овошје како 

мезе; намази од лешник и масло од 

кикирики; таан алва (алва од сусамово 

семе); јајца и јајца во прав; чипс од 

компир, кафе, чај, какао, кафе и замена за 

кафе; ориз; тапиока и саго; пијалоци на 

база на чоколадо; полнето тесто, пити; 

тесто и пекарски производи со база на 

брашно и производи од жита; леб, ѓеврек, 

турски ѓеврек, пити, бурек, сендвичи; 

десерти со база на брашно и чоколадо; 

слаткарски производи, катмер (турско 

слатко-десерт), торти, баклави, тулумби, 

кадаиф, десерти со база на тесто; кустард, 

кадаиф, казандиби, кенефе (турско 

слатко); пудинг; пудинг од ориз; локум, 
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таан алва; мед, боја за консумирање од 

луѓе, порполис за храна; мируди за 

консумирање, ванила, сосови (мируди), 

доматни сосови; квасец, прашок за 

печење; брашно, гриз и скроб за храна; 

шеќер, шеќер во коцки и прав, чај, ладен 

чај; слатки, чоколадо, кекси, крекери, 

вафли; сладолед, мраз за јадење; сол; 

цералии (семиња) како мезе, пуканки, 

мелен овес, чипсови од пченка, 

преработена пченица за консумирање од 

луѓе, преработен овес за консумирање од 

луѓе, 'рж преработен за консумација од 

луѓе, јачмен преработен за консумација од 

луѓе, ориз; меласа за консумирање; сите 

овие услуги преку продавници на мало и 

големо, како и преку мобилен телефон и 

преку интенет  

кл. 43  ресторански услуги, кетеринг 

(угостителски) услуги, бар услуги како и 

услуги на фоаје (чекална); услуги на 

одморалиште и сместување  

 

(210) TM  2020/259 (220) 25/03/2020 

(442) 30/06/2020 

(731) ILIRIKA borzno posredniška hiša 

d.d. Ljubljana Slovenska cesta 54A, 1000, 

Ljubljana, SI 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК ул. 

Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

ALTIMA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижен имот; управување со недвижни 

имоти; посредници за недвижности; 

брокерство; инвестирање средства; 

трговија за акции и обврзници; 

посредување за хартии од вредност; 

пренесување средства (електронско 

пренесување средства); финансии 

(советување во врска со финансии); услуги 

за берзанско посредување; информации 

(финансиски информации); известување 

за цени на хартии од вредност, 

финансиски услуги; управување 

(финансиско управување)  

 

(210) TM  2020/263 (220) 26/03/2020 

(442) 30/06/2020 

(731) Electronic Arts Inc. 209 Redwood 

Shores Parkway, Redwood City, 

California, 94065, 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)  

ELECTRONIC ARTS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  услуги за забава, имено, 

обезбедување на онлајн компјутерски 

игри; услуги за забава, имено, 

обезбедување пристап и играње на 

комјутерски игри преку мобилни и 

целуларни телефони и други безжични 

уреди; обезбедување на информации 

поврзани со електронски компјутерски игри 

добиени преку Интернет; организирање, 

спроведување и раководење на 

натпревари и турнири за видео игри; 

услуги за забава во вид на организирање 

на електронски натпревари за спортски и 

видео игри, игри, турнири и натпревари; 

услуги за забава, имено, обезбедување на 

веб-сајт кој прикажува видеа кои не се 

преземаат вклучувајќи турнири на видео 

игри во живо кои се играат од играчи на 

видео игри  

 

(210) TM  2020/264 (220) 27/03/2020 

(442) 30/06/2020 
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(731) Recordati Ilaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi 

Karaağaç Mah. Atatürk Cad. No:36 Kapakli 

i Tekirdağ, TR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

CABRAL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи и 

препарати  

 

(210) TM  2020/265 (220) 27/03/2020 

(442) 30/06/2020 

(731) Recordati Ilaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi 

Karaağaç Mah. Atatürk Cad. No:36 Kapakli 

i Tekirdağ, TR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

MAYFEX 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи и 

препарати  

 

(210) TM  2020/266 (220) 26/03/2020 

(442) 30/06/2020 

(731) Svetlana Pejić Gerić Ibarska 13, 

Belgrade, RS 

(740) Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) кафена, жолта 

(531) 02.03.16;26.04.16;26.04.18 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати и 

медицински препарати; санитарни 

препарати за медицинска употреба; 

диететски супстанци прилагодени за 

медицинска употреба, храна за бебиња; 

фластери; материјали за виткање; 

материјали за пломбирање заби, забарска 

смола; средства за дезинфекција; 

препарати за уништување на штетници; 

фунгициди, хербициди  

кл. 30  кафе, чај, какао и замена за кафе; 

ориз, тестенини и резанки од тесто; 

тапиока и саго; брашно и производи од 

житарици; леб, печива и кондторски 

производи; чоколадо; сладоледи, сорбе и 

друг мраз што се јаде; шеќер, мед, меласа; 

квасец, прашок за печење; сол, додатоци 

за јадења, зачини, конзервирани зачински 

билки; оцет, сосови и други додатоци за 

јадења  

кл. 44  медицински услуги; ветеринарни 

услуги; хигиенска заштита инега на 

убавина за луѓе или животни; 

агрикултурни, хортикултурни и шумарски 

услуги  

 

(210) TM  2020/268 (220) 30/03/2020 

(442) 30/06/2020 

(300) 34871  13/03/2020  AD 
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(731) Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

RUSSET 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  жичен вапоризатор за електронски 

цигари и електронски уреди за пушење; 

тутун, сиров или преработен; производи 

од тутун, вклучувајќи пури, цигари, 

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, 

тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут, 

кретек цигари; тутун во прав; замени за 

тутун (кои не се користат во медицински 

цели); артикли за пушачи, вклучувајќи 

хартија за цигари и туби, филтери за 

цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари 

и пепелници, лулиња, џебни машинки за 

мотање на цигари, запалки; кибрити; 

стапчиња од тутун, производи од тутун за 

загревање, електронски уреди и нивни 

делови за загревање на цигари или тутун 

со цел за ослободување на аеросоли кои 

содржат никотин за инхалација; раствори 

од течен никотин за електронски цигари; 

електронски уреди за пушење; 

електронски цигари; електронски цигари 

како замена за традиционални цигари; 

електронски уреди за инхалација со 

аеросоли кои содржат никотин; орални 

вапоризатори за пушачи, производи од 

тутун и замени за тутун; артикли за 

пушачи за електронски цигари; делови и 

опрема за горенаведените производи кои 

се вклучени во класата 34; апарати за 

гаснење на загреани цигари и пури како и 

загреани стапчиња од тутун; табакери за 

полнење на електронски цигари  

 

(210) TM  2020/269 (220) 30/03/2020 

(442) 30/06/2020 

(731) Novartis AG 4002 Basel, CH 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

NEBINORM 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за човечка 

употреба  

 

(210) TM  2020/270 (220) 01/04/2020 

(442) 30/06/2020 

(731) Марие Нане-Богоеска and Сања 

Димова бул. Јане Сандански бр. 53-3, 

Скопје, MK and ул. Даскал Камчев бр. 

1/1-4, Скопје, MK 

(740) Адвокат Владимир Стојановски бул. 

Кочо Рацин бр. 7А/1-6, Скопје 

(540)  

DENTISIMO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање  

кл. 44  забарство, ортодонски услуги  

 

(210) TM  2020/271 (220) 09/04/2020 

(442) 30/06/2020 

(731) Друштво за фармацевтско 

хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ 

ДООЕЛ Скопје 

ул. Козле бр. 188, 1000, Скопје, MK 

(540)  

НЕУРО-ВИТ 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстанции 



 

 

126 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2020 - 30/06/2020  

 

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  2020/272 (220) 02/04/2020 

(442) 30/06/2020 

(731) M.M. Sinno & Sons S.A.L. Nemat 

Yafeth, Al Hamra, Beirut, LB 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(531) 03.03.01;03.03.15;26.01.15 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч; 

екстракти од месо; конзервирано, 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, замена за 

кафе, ориз, тапиока, саго; брашно и 

производи од жита, леб, производи од 

тесто и слатки, десерт со мраз; мед, 

меласа; квасец, прашок за печење; сол, 

сенф; оцет, сосови (како мирудии); 

мирудии; мраз  

 

(210) TM  2020/296 (220) 07/04/2020 

(442) 30/06/2020 

(731) Друштво за производство, промет 

и услуги ФОЈА КО ДООЕЛ Скопје 

ул.Борис Трајковски 152а, 1000, Скопје, 

MK 

(740) БЕРИН ДОО Скопје ул. Македонија 

бр 27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) светло и темно зелена 

(531) 06.01.04;27.05.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

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; производи од областа на 

хортикултурата: листопадни дрвја, 

зимзелени декоративни садници, грмушки 

и ниски растенија, сезонски цветен расад и 

перени, овошки (дрвја и грмушки), шумски 

садници за пошумување, тресет, ѓубрива, 

семе за трева, цвеќе и зачински билки  

кл. 35  рекламирање, водење на 

работење; управување со работата, услуги 

при увоз-извоз и продажба на големо и 

мало на: 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; производи од областа на 

хортикултурата; листопадни дрвја, 

зимзелени декоративни садници, грмушки 

и ниски растенија, сезонски цветен расад и 

перени, овошки (дрвја и грмушки), шумски 
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садници за пошумување, тресет, ѓубрива, 

семе за трева, цвеќе и зачински билки  

кл. 44  земјоделски, градинарски и шумски 

услуги; аранжирање цвеќе, градинарставо, 

пејсажно градинарство, дизајнирање 

пејсажи, пејсажни проекти за деловни и 

јавни површини, приватни дворови и 

тераси; уништување плевел, уништување 

штетници за земјоделство, хортикултура и 

шумарство, хортикултура; инстант кровни 

градини; консултантски услуги во врска со 

пејсажен дизајн; хортикултурно уредување 

за ентериери и екстериери на згради и 

објекти; стручно уредување од областа на 

хортикултурата  

 

(210) TM  2020/297 (220) 10/04/2020 

(442) 30/06/2020 

(731) British American Tobacco (Brands) 

Limited Globe House, 4 Temple Place, 

London WC2R 2PG, GB 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 
(531) 26.11.11;26.13.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  диетални додатоци и диететски 

производи, хранливи додатоци, додатоци 

за храна, витамински додатоци, 

минерални додатоци, билни додатоци и 

билни екстракти; антиоксиданти  

кл. 30  немедицински слаткарски 

производи, пастили и бонбони за лижење 

кои содржат билни производи  

кл. 34  цигари; тутун, сиров или 

преработен; орални никотински торбички 

без тутун (не за медицинска употреба); 

бурмут за шмркање (snuff) со тутун; бурмут 

(snus) со тутун; бурмут за шмркање (snuff) 

без тутун; бурмут (snus) без тутун; тутун за 

виткање; тутун за луле; производи од 

тутун; замени за тутун (не за медицински 

цели); пури; цигарилос; запалки; ќибрити; 

артикли за пушачи; хартија за цигари, туби 

за цигари, филтери за цигари; џебни 

апарати за виткање цигари; рачни машини 

за вбризгување на тутун во хартиени туби; 

електронски цигари; течности за 

електронски цигари; производи од тутун 

наменети за загревање  

 

(210) TM  2020/303 (220) 09/04/2020 

(442) 30/06/2020 

(731) Друштво за производство, 

трговија, услуги и компјутерски 

консалтинг РЕЛЕВАНТ ДООЕЛ Скопје 

ул. Коста Новаковиќ 8, 1000, Скопје, MK 

(740) Борко Бајалски, адвокат ул. Ристо 

шишков 38/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сива, бела, жолта 

(531) 27.05.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи, административна 

обработка на нарачки  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци, кетеринг услуги за храна и 

пијалоци  
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(210) TM  2020/304 (220) 09/04/2020 

(442) 30/06/2020 

(731) Novartis AG 4002 Basel, CH 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

LIKOFAST 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за човечка 

употреба  

 

(210) TM  2020/305 (220) 09/04/2020 

(442) 30/06/2020 

(731) LUIGI LAVAZZA S.P.A. Via Bologna 

32, 10152 Torino, IT 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

LAVAZZA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  подметнувачи за чаши за пиво; 

хартиени чаршави за маса; шамивчиња од 

хартија; хартиени салфети за маса; 

картонски кутии; календари; магазини 

[периодични]; фотографии [печатени]; 

филтри (хартија за кафе); хартија за 

завиткување на бонбони; потпирачи за 

книги; канцелариски материјал; моливи  

кл. 21  чаши за кафе; стаклени чаши и 

шољи; филџани од хартија или пластика; 

чаши за пиење; перколатори за кафе, не 

електрични; садови за варење на кафе 

(ѓезвиња), не електрични; контејнери за 

пијалоци; преносни термоизолирани 

контејнери (не електрични); капаци за 

чаши; лажици за кафе; не електрични 

машини за кафе; чинии; тацни; сервиси за 

кафе [прибор за маса]; сетови за кафе кои 

се состојат од шољи и тацни; шољи за 

кафе  

кл. 25  фустани; опрема за бебиња  

[облека]; облека за гимнастика; мантили за 

дожд; облека за танцување; обувки за 

плажа; шешири; чорапи; ракавици 

[облека]; враговрски; кожни ремени 

(облека); венчаници  

 

(210) TM  2020/308 (220) 08/04/2020 

(442) 30/06/2020 

(731) Chongqing HWASDAN Machinery 

Manufacturing Co., Ltd. Xipeng Industry 

Zone, Jiulongpo District, Chongqing, 

401326, CN 

(740) БЕРИН ДОО Скопје ул. Македонија 

бр 27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 
(531) 26.11.11;27.05.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  земјоделски машини, бензински 

мотори што не се за копнени возила, 

дизел мотори што не се за копнени 

возила, динама, електрични генератори, 

пумпи (делови од машини или мотори), 

електрични машини за заварување, 

апарати за миење, плугови за снег, 

жнеалки, машини за лупење жито и зрна, 

преносливи алати што не се рачно 

управувани, дробилки за кујнски отпад, 

култиватори (машини), машини за 

дренирање  

 

(210) TM  2020/309 (220) 08/04/2020 

(442) 30/06/2020 
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(731) ЗДПТУ МУЛТИХЕМ ДООЕЛ увоз-

извоз Струмица ул. Гоце Делчев бр. 

105, Струмица, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

БАКТОСЕПТ 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати; средства 

за дезинфекција; дезинфекциони 

стапчиња; дезинфекциони средства за 

хигиенска употреба; сапуни за 

дезинфекција; дезифициенси  

 

(210) TM  2020/310 (220) 08/04/2020 

(442) 30/06/2020 

(731) ЗДПТУ МУЛТИХЕМ ДООЕЛ увоз-

извоз Струмица ул. Гоце Делчев бр. 

105, Струмица, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

ДЕЗИНСТАФ 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати; средства 

за дезинфекција; дезинфекциони 

стапчиња; дезинфекциони средства за 

хигиенска употреба; сапуни за 

дезинфекција; дезифициенси  

 

(210) TM  2020/311 (220) 08/04/2020 

(442) 30/06/2020 

(731) ЗДПТУ МУЛТИХЕМ ДООЕЛ увоз-

извоз Струмица ул. Гоце Делчев бр. 

105, Струмица, MK 

(740) БЕРИН ДОО Скопје ул. Македонија 

бр 27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

MOLLY 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати, средства 

за дезинфекција, дезинфекциони 

стапчиња, дезинфекциони средства за 

хигиенска употреба, сапуни за 

дезинфекција, дезинфициенси  

 

(210) TM  2020/312 (220) 04/04/2020 

(442) 30/06/2020 

(731) Monster Energy Company, a 

Delaware corporation 1 Monster Way 

Corona, California 92879, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 

 

(591) зелена 

(531) 27.05.04;27.05.21 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  автомобили, автомобилски делови 

и додатоци  

 

(210) TM  2020/313 (220) 04/04/2020 

(442) 30/06/2020 

(731) Monster Energy Company, a 

Delaware corporation 1 Monster Way 

Corona, California 92879, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  
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(531) 27.05.04;27.05.21 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  автомобили, автомобилски делови 

и додатоци  

 

(210) TM  2020/314 (220) 15/04/2020 

(442) 30/06/2020 

(731) Георгиевски Александар ул. Бул. 

АСНОМ 4/2-6, 1000 Скопје, MK 

(540)  

JE T'AMI 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  сигурносни седишта за деца, за 

возила; тркала на возила; поклопки од 

оски на тркала; покривки за седишта на 

возила; потпирачи за глава на седишта на 

возила; легла за спиење, за возила; 

автомобили (штитници од сонце за 

автомобили); возила (багажници за 

возила); обликувани подни простирки за 

возила; волани за возила; обвивки за 

волани на возила; покривки за возила 

[обликуваниј; приколки [возила];  

кл. 17  декорации од винил за 

надворешност на возила  

кл. 18  ранци; куфери; чанти (торби); торби 

за патување; ученички училишни торби; 

спортски торби; торби за пазарење  

кл. 25  шапки; капи; шамии; кошули; маици 

со кратки ракави; елеци; јакни [облека]; 

полнети јакни [облека]; палта; обувки; 

спортски обувки; чизми; килоти [облека]; 

хеланки [панталони]; панталони; 

здолништа; фустани со трегери; фустани; 

емпери; боди [женска долна облека]  

 

(210) TM  2020/315 (220) 10/04/2020 

(442) 30/06/2020 

(731) ПРОВИДЕНС ДОО ул. Капитол 24, 

Загреб, HR 

(740) Борко Бајалски, адвокат ул. Ристо 

шишков 38/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

Curosurf 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции адаптирани за медицинска или 

ветеринарна употреба, храна за бебиња; 

додатоци во исхраната за луѓе и животни, 

фластери, материјали за завои; 

материјали за пломбирање заби и 

забарски смоли; средства за 

дезинфекција; препарати за уништување 

штетници; фунгициди, хербициди  

кл. 10  хируршки, медицински, забни и 

ветеринарни апарати и инструменти, 

вештачки екстремитети, очи и заби, 

ортопедски помагала, материјали за 

шиење  

 

(210) TM  2020/326 (220) 16/04/2020 

(442) 30/06/2020 

(731) Hemofarm  A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

bb, , 26300, Vršac, RS 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

MOVING 
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(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2020/340 (220) 23/04/2020 

(442) 30/06/2020 

(731) Rivian IP Holdings, LLC, (a Delaware 

limited liability company) 13250 N. 

Haggerty Road, Plymouth, Michigan 

48170, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ ул.Орце Николов бр.68, 1000 

Скопје 

(540)  

 

 

(531) 26.04.03;26.04.04;26.04.07 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  интерфејси за компјутери; 

компјутерски програми за дизајн на 

кориснички интерфејс; безжично поврзани 

електрични батериски апарати со вграден 

софтвер кој може да се освежува 

далечински и фирмвер за складирање и 

испуштање на зачувана струја за 

користење во живеалишта и згради; 

безжично поврзани електрични батериски 

апарати со вграден софтвер кој може да 

се освежува далечински и фирмвер за 

складирање и испуштање на зачувана 

струја обезбедена од или до мрежа за 

електрична енергија или друг извор за 

генерирање електрична енергија за 

стабилизирање и задоволување на 

побарувачката на електрична енергија и 

целите за користење;компјутерски 

софтвер за набљудување, оптимизација и 

регулирање на складирање и испуштање 

на зачувана енергија до и од такви 

безжично поврзани електрични батериски 

апарати; батерии за обезбедување струја 

за мотори за електрични возила; 

конектори за електрична енергија кои се 

монтираат на ѕид за полнење електрични 

возила; преносни  утичници за  конектори 

за електрична енергија за полнење 

електрични возила; софтвер кој може да 

се симнува во вид на мобилна апликација 

за набљудување на полнење со 

електрична енергија и  статус на возила и 

далечинска контрола  на возила; софтвер 

кој може да се симнува во вид на софтвер 

за оперативен систем за возила; 

навигациски апарат за возила [он-борд 

компјутери]; локатор на возила и направи 

за поправка програмирани да користат  

глобален систем за позиционирање (ГПС) 

и целуларни телекомуникации;радија за 

возила; провални аларми; полначи за 

батерии за користење со батерии за 

возила; контрола на патување за моторни 

возила; безбедносна опрема за возила, 

имено, монитори на електронски 

вибрации, шок, движење, агол, 

температура и волтажа; безбедносна 

опрема за возила, имено он-борд  системи 

за надзор за возила сочинети од камери и 

монитори за изложување и елиминација 

на слепи точки на двете страни од 

возилото; безжични трансивери со 

технологија за собирање и прикажување 

на стаусот и следење на сите типови 

возила во локални средини; батерии, 

електрични, за возила; безбедносна 

опрема за возила, имено, електронски 
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следачи на притисок во гуми; безбедносна 

опрема за возила, имено, резервни 

сензори и камери; единици за 

балансирање на гуми за копнени возила; 

системи за влегување без клуч и системи 

за палење без клуч за автомобили 

сочинети од микропроцесор, рисивер на 

електронски сигнал и привезоци за 

клучеви со транспондер на електронски 

сигнал; мерачи на брзина за возила; 

радарски детектори на објекти за 

користење во возила; ГПС сензор кој се 

монтира во возила за утврдување на 

брзината на движење за возило; полначи 

за батерии за користење во возила; 

делови за мотори за возила, имено, 

термостати; аудио опрема за возила, 

имено, стереа, звучници, појачувачи, 

стабилизатори, премостувачи и куќишта за 

звучници; УСБ влезови за полнење за 

користење во возила; електрични брави за 

возила; задни камери за возила; контроли 

за клима во возила; безжични контролори 

за далечинско набљудување и контрола 

на функционирањето и статусот на други 

електрични, на струја, и механички 

направи или системи, имено, батерии, 

безбедност, осветлување, системи за 

следење и обезбедување; далечински 

стартери за возила; лоцирање возила, 

системи за следење и безбедност 

сочинети од антена и радио преносник за 

поставување во возила; регулатори на 

волтажа во возила; аудио опрема за 

возила, имено, звучници за автомобилски 

аудио системи; навигациски инструменти 

за возила [он-борд компјутери]; 

електрични конектори за моторни возила 

со трејлери; батерии за возила; 

електрични апарати, имено, станици за 

полнење за полнење на електрични 

возила; компјутеризирани анализатори за 

мотори за возила; продолжни кабли за 

користење со возила; адаптери за струја 

за користење со возила; електрични кабли 

за користење со возила; акумулатори, 

електрични, за возила; термостати за 

возила; автоматски индикатори на низок 

притисок во гуми за возила; снимачи на 

километража за возила; далечински 

контроли за управување со аларми за 

возила  

кл. 12  копнени возила и делови и опрема 

за нив, имено, структурни делови и 

погонски компоненти во вид на електрични 

мотори, трансмисија и оски; тела на 

моторни возила; мрежи за багаж за 

возила; скроени навлаки за возила; ланци 

против лизгање за возила; лепенки за 

поправка на гуми за возила; пумпи за 

пумпање на гуми за возила; автомобилски 

лајсни за ентериер; автомобилски панели 

за ентериер; кожени ентериери за возила 

кроени по мерка; рамки за таблички за 

возила; држачи за таблички за возила; 

тапацир за возила; електрични копнени 

возила; делови за електрични возила, 

имено, мотори; делови за електрични 

возила, имено, задни ретровизори, 

брисачи за ветробранско стакло и задни 

врати; целосно батериско електрични 

возила со високи перформанси; седишта 

за возила; оски на тркала за возила; 

тркала за возила; тапацир, кроени навлаки 

за возила; волани за возила; мотори за 

копнени возила; кровни решетки, 

абсорбери на удари, пружини, 

стабилизаторски прачки и суспензори, 

сите за возила; порабени панели за телото 

на возила; штипки за кочници за копнени 

возила; скроени навлаки за седишта за 

возила; држачи за мотор за возила; 

предизајнирани обвивки од винил 

специјално адаптирани за возила;делови 

за возила, имено, црева за серво 

управувачи; знаци за возила; перници за 
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седишта за возила; состави на заглавија 

за тркала за автомобили; носачи за скии 

за возила; огледала за возила, имено 

ретровизори; запчаници за возење 

наназад за копнени возила; куки 

специјално дизајнирани за користење во 

возила за држење на додатоци за возила; 

ветробрани за возила; направи против 

кражба за возила; гуми за возила; 

внатрешни гуми за возила; пумпачи за 

гуми; пластични делови за возила, имено, 

автомобилски екстериерни и ентериерни 

пластични обликувани декоративни и 

заштитни лајсни; копнени возила, имено 

електрични коли, 

камиони и СУВови; полу-скроени навлаки 

за возила; водушни компресори за кочници 

за копнени возила; воздушни цилиндри за 

кочници за копнени возила; хауби за 

возила; шасии за моторни возила; 

заштитници за седишта за возила; 

структурни резервни делови за камиони и 

други моторни возила; механизми за 

погонски склоп за возила кои се состојат 

од квачило, менувач, погонска осовина и 

диференцијал; капаци за трансмисија за 

копнени возила; држачи за трансмисија за 

копнени возила; кутии за трансмисија за 

копнени возила; куки за влечење за 

возила; калници за возила; скали за 

закачување за копнени возила; куки за 

влечење за возила; рамки за тркала за 

возила и структурни делови за нив; возила 

за секакви терени (АТВ); сензори за 

копнени возила, имено, сензори за 

електричен серво кои се продаваат како 

компоненти од серво управувач; рамки за 

тркала за возила; менувачки кутии за 

копнени возила; кочници за возила; тела 

на возила; трансмисија за копнени возила; 

делови за возила, имено, ветробрански 

визири; делови за возила, имено, сончеви 

визири; делови за возила, имено, спојни 

осовини; делови за возила, имено, 

кугласти зглобови; делови за возила, 

имено, потпирачи за суспензија; делови за 

возила, имено, спојки за константна 

брзина; вентили за гуми за возила; делови 

за копнени возила, имено, диференцијали; 

штитници за хауби како структурни делови 

на возила; вратила за копнени возила; 

облоги за кочници за возила; буренца за 

кочници за копнени возила; држачи за 

кочници за копнени возила; делови за 

суспензија за копнени возила, имено, 

лиснати пружини; делови за суспензија за 

копнени возила, имено, жичани пружини; 

метлички за ветробрански брисачи за 

возила; худраулични кола за возила; 

делови за суспензија за копнени возила, 

имено, стабилизатори; кожени ентериери 

за возила кроени по мерка; облоги на диск 

кочници за возила; држачи за чаши за 

користење во возила; трансмисија за 

копнени возила и резервни делови; 

ремени за трансмисија за копнени возила; 

суспендирачки системи за  копнени 

возила; лежишта за тркала за копнени 

возила; стаклени прозорци за возила; 

провални аларми за возила; железарија за 

кочници за возила; решетки за велосипеди 

за возила; осовински комплети за 

користење со копнени возила; лежишта за 

осовини за копнени возила; диск кочници 

за копнени возила; кровни носачи во облик 

на кутија за копнени возила; спортско 

рекреативни возила (СУВ); воздушни 

перничиња за возила; прозорци за возила; 

појаси за седишта за користење во возила; 

вентили за гуми за возила; свирки за 

возила; делови за копнени возила, имено, 

погонски ремени; квачила за копнени 

возила; скроени навлаки за возила за коли 

и камиони со намена за штитење од 

временски околности и елементи; наслони 

за глава за возила; воздушни перничиња 
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кои се пумпаат за користење во возила за 

превенција на повреди и незгоди; синџири 

за возење за копнени возила; додатоци за 

автомобили после нивната прва продажба, 

имено торби за организрање во кола, 

мрежи и послужавнци специјално 

адаптирани за монтирање во возила; 

безбедносни ремени за седишта во 

возила; мрежи за багаж за возила; облоги 

за кочници за копнени возила; делови за 

копнени возила, имено оски; делови за 

копнени возила, имено погонски 

запчаници; метални делови за возила, 

имено, автомобилски екстериерни и 

ентериерни метални декоративни и 

заштитни лајсни; електрични возила, 

имено автомобили, камиони и СУВови; 

велосипеди; резервни предупредувачки 

аларми за возила; дискови за тркала за 

возила; електрични брави за моторни 

возила; алармни системи за моторни 

возила; управувачи за копнени возила и 

делови за нив; спојлери за возила; 

скалила за возила; воздушни перничиња; 

абсорбери за удари за автомобили; 

браници за автомобили; кровни решетки 

за товар и носачи за багаж за возила; 

кроени навлаки за возила; делови за 

копнени возила, имено, скалила за 

автомобили; делови за копнени возила, 

имено, калници; делови за копнени 

возила, имено, браници; делови за возила, 

имено, абсорбери на удари; врати за 

возила; рачки за трепкачи за возила; 

капачиња за гориво за копнени возила; 

капаци за таблички за возила; панели за 

врата за возила  

 

(210) TM  2020/341 (220) 23/04/2020 

(442) 30/06/2020 

(731) Rivian IP Holdings, LLC, (a Delaware 

limited liability company) 13250 N. 

Haggerty Road, Plymouth, Michigan 

48170, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ ул.Орце Николов бр.68, 1000 

Скопје 

(540)  

RIVIAN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  интерфејси за компјутери; 

компјутерски програми за дизајн на 

кориснички интерфејс; безжично поврзани 

електрични батериски апарати со вграден 

софтвер кој може да се освежува 

далечински и фирмвер за складирање и 

испуштање на зачувана струја за 

користење во живеалишта и згради; 

безжично поврзани електрични батериски 

апарати со вграден софтвер кој може да 

се освежува далечински и фирмвер за 

складирање и испуштање на зачувана 

струја обезбедена од или до мрежа за 

електрична енергија или друг извор за 

генерирање електрична енергија за 

стабилизирање и задоволување на 

побарувачката на електрична енергија и 

целите за користење; компјутерски 

софтвер за набљудување, оптимизација и 

регулирање на складирање и испуштање 

на зачувана енергија до и од такви 

безжично поврзани електрични батериски 

апарати; батерии за обезбедување струја 

за мотори за електрични возила; 

конектори за електрична енергија кои се 

монтираат на ѕид за полнење електрични 

возила; преносни  утичници за конектори 

за електрична енергија за полнење 

електрични возила; софтвер кој може да 

се симнува во вид на мобилна апликација 

за набљудување на полнење со 

електрична енергија и статус на возила и 
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далечинска контрола  на возила; софтвер 

кој може да се симнува во вид на софтвер 

за оперативен систем за возила; 

навигациски апарат за возила [он-борд 

компјутери]; локатор на возила и направи 

за поправка програмирани да користат 

глобален систем за позиционирање (ГПС) 

и целуларни телекомуникации; радија за 

возила; провални аларми; полначи за 

батерии за користење со батерии за 

возила; контрола на патување за моторни 

возила; безбедносна опрема за возила, 

имено, монитори на електронски 

вибрации, шок, движење, агол, 

температура и волтажа; безбедносна 

опрема за возила, имено он-борд  системи 

за надзор за возила сочинети од камери и 

монитори за изложување и елиминација 

на слепи точки на двете страни од 

возилото; безжични трансивери со 

технологија за собирање и прикажување 

на стаусот и следење на сите типови 

возила во локални средини; батерии, 

електрични, за возила; безбедносна 

опрема за возила, имено, електронски 

следачи на притисок во гуми; безбедносна 

опрема за возила, имено, резервни 

сензори и камери; единици за 

балансирање на гуми за копнени возила; 

системи за влегување без клуч и системи 

за палење без клуч за  автомобили 

сочинети од микропроцесор, рисивер на 

електронски сигнал и привезоци за 

клучеви со транспондер на електронски 

сигнал; мерачи на брзина за возила; 

радарски детектори на објекти за 

користење во возила; ГПС сензор кој се 

монтира во возила за утврдување на 

брзината на движење за возило; полначи 

за батерии за користење во возила; 

делови за мотори за возила, имено, 

термостати; аудио опрема за возила, 

имено, стереа, звучници, појачувачи, 

стабилизатори, премостувачи и куќишта за 

звучници; УСБ влезови за полнење за 

користење во возила; електрични брави за 

возила; задни камери за возила; контроли 

за клима во возила; безжични контролори 

за далечинско набљудување и контрола 

на функционирањето и статусот на други 

електрични, на струја, и механички 

направи или системи, имено, батерии, 

безбедност, осветлување, системи за 

следење и обезбедување; далечински 

стартери за возила; лоцирање возила, 

системи за следење и безбедност 

сочинети од антена и радио преносник за 

поставување во возила; регулатори на 

волтажа во возила; аудио опрема за 

возила, имено, звучници за автомобилски 

аудио системи; навигациски инструменти 

за возила [он-борд компјутери]; 

електрични конектори за моторни возила 

со трејлери; батерии за возила; 

електрични апарати, имено, станици за 

полнење за полнење на електрични 

возила; компјутеризирани анализатори за 

мотори за возила; продолжни кабли за 

користење со возила; адаптери за струја 

за користење со возила; електрични кабли 

за користење со возила; акумулатори, 

електрични, за возила; термостати за 

возила; автоматски индикатори на низок 

притисок во гуми за возила; снимачи на 

километража за возила; далечински 

контроли за управување со аларми за 

возила  

кл. 12  копнени возила и делови и опрема 

за нив, имено, структурни делови и 

погонски компоненти во вид на електрични 

мотори, трансмисија и оски; тела на 

моторни возила; мрежи за багаж за 

возила; скроени навлаки за возила; ланци 

против лизгање за возила; лепенки за 

поправка на гуми за возила; пумпи за 

пумпање на гуми за возила; автомобилски 
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лајсни за ентериер; автомобилски панели 

за ентериер; кожени ентериери за возила 

кроени по мерка; рамки за таблички за 

возила; држачи за таблички за возила; 

тапацир за возила; електрични копнени 

возила; делови за електрични возила, 

имено, мотори; делови за електрични 

возила, имено, задни ретровизори, 

брисачи за ветробранско стакло и задни 

врати; целосно батериско електрични 

возила со високи перформанси; седишта 

за возила; оски на тркала за возила; 

тркала за возила; тапацир, кроени навлаки 

за возила; волани за возила; мотори за 

копнени возила; кровни решетки, 

абсорбери на удари, пружини, 

стабилизаторски прачки и суспензори, 

сите за возила; порабени панели за телото 

на возила; штипки за кочници за копнени 

возила; скроени навлаки за седишта за 

возила; држачи за мотор за возила; 

предизајнирани обвивки од винил 

специјално адаптирани за возила; делови 

за возила, имено, црева за серво 

управувачи; знаци за возила; перници за 

седишта за возила; состави на заглавија 

за тркала за автомобили; носачи за скии 

за возила; огледала за возила, имено 

ретровизори; запчаници за возење 

наназад за копнени возила; куки 

специјално дизајнирани за користење во 

возила за држење на додатоци за возила; 

ветробрани за возила; направи против 

кражба за возила; гуми за возила; 

внатрешни гуми за возила; пумпачи за 

гуми; пластични делови за возила, имено, 

автомобилски екстериерни и ентериерни 

пластични обликувани декоративни и 

заштитни лајсни; копнени возила, имено 

електрични коли, 

камиони и СУВови; полу-скроени навлаки 

за возила; водушни компресори за кочници 

за копнени возила; воздушни цилиндри за 

кочници за копнени возила; хауби за 

возила; шасии за моторни возила; 

заштитници за седишта за возила; 

структурни резервни делови за камиони и 

други моторни возила; механизми за 

погонски склоп за возила кои се состојат 

од квачило, менувач, погонска осовина и 

диференцијал; капаци за трансмисија за 

копнени возила; држачи за трансмисија за 

копнени возила; кутии за трансмисија за 

копнени возила; куки за влечење за 

возила; калници за возила; скали за 

закачување за копнени возила; куки за 

влечење за возила; рамки за тркала за 

возила и структурни делови за нив; возила 

за секакви терени (АТВ); сензори за 

копнени возила, имено, сензори за 

електричен серво кои се продаваат како 

компоненти од серво управувач; рамки за 

тркала за возила; менувачки кутии за 

копнени возила; кочници за возила; тела 

на возила; трансмисија за копнени возила; 

делови за возила, имено, ветробрански 

визири; делови за возила, имено, сончеви 

визири; делови за возила, имено, спојни 

осовини; делови за возила, имено, 

кугласти зглобови; делови за возила, 

имено, потпирачи за суспензија; делови за 

возила, имено, спојки за константна 

брзина; вентили за гуми за возила; делови 

за копнени возила, имено, диференцијали; 

штитници за хауби како структурни делови 

на возила;вратила за копнени возила; 

облоги за кочници за возила; буренца за 

кочници за копнени возила; држачи за 

кочници за копнени возила; делови за 

суспензија за копнени возила, имено, 

лиснати пружини; делови за суспензија за 

копнени возила, имено, жичани пружини; 

метлички за ветробрански брисачи за 

возила; худраулични кола за возила; 

делови за суспензија за копнени возила, 

имено, стабилизатори; кожени ентериери 
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за возила кроени по мерка; облоги на диск 

кочници за возила; држачи за чаши за 

користење во возила; трансмисија за 

копнени возила и резервни делови; 

ремени за трансмисија за копнени возила; 

суспендирачки системи за  копнени 

возила; лежишта за тркала за копнени 

возила; стаклени прозорци за возила; 

провални аларми за возила; железарија за 

кочници за возила; решетки за велосипеди 

за возила; осовински комплети за 

користење со копнени возила; лежишта за 

осовини за копнени возила; диск кочници 

за копнени возила; кровни носачи во облик 

на кутија за копнени возила; спортско 

рекреативни возила (СУВ); воздушни 

перничиња за возила; прозорци за возила; 

појаси за седишта за користење во возила; 

вентили за гуми за возила; свирки за 

возила; делови за копнени возила, имено, 

погонски ремени; квачила за копнени 

возила; скроени навлаки за возила за коли 

и камиони со намена за штитење од 

временски околности и елементи; наслони 

за глава за возила; воздушни перничиња 

кои се пумпаат за користење во возила за 

превенција на повреди и незгоди; синџири 

за возење за копнени возила; додатоци за 

автомобили после нивната прва продажба, 

имено торби за организрање во кола, 

мрежи и послужавнци специјално 

адаптирани за монтирање во возила; 

безбедносни ремени за седишта во 

возила; мрежи за багаж за возила; облоги 

за кочници за копнени возила; делови за 

копнени возила, имено оски; делови за 

копнени возила, имено погонски 

запчаници; метални делови за возила, 

имено , автомобилски екстериерни и 

ентериерни метални декоративни и 

заштитни лајсни; електрични возила, 

имено автомобили, камиони и СУВови; 

велосипеди; резервни предупредувачки 

аларми за возила; дискови за тркала за 

возила; електрични брави за моторни 

возила; алармни системи за моторни 

возила; управувачи за копнени возила и 

делови за нив; спојлери за возила; 

скалила за возила; воздушни перничиња; 

абсорбери за удари за автомобили; 

браници за автомобили; кровни решетки 

за товар и носачи за багаж за возила; 

кроени навлаки за возила; делови за 

копнени возила, имено, скалила за 

автомобили; делови за копнени возила, 

имено, калници; делови за копнени 

возила, имено, браници; делови за возила, 

имено, абсорбери на удари; врати за 

возила; рачки за трепкачи за возила; 

капачиња за гориво за копнени возила; 

капаци за таблички за возила; панели за 

врата за возила  

 

(210) TM  2020/342 (220) 23/04/2020 

(442) 30/06/2020 

(731) Shenzhen ShuangPingTai Medical 

Technology Co., Ltd. Room 701, 7th Floor, 

Boxun Building, Keyuan Road, Xili Street, 

Nanshan District, Shenzhen, CN 

(740) БЕРИН ДОО Скопје ул. Македонија 

бр 27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

AICARE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 10  мерачи на гликоза во крвта, 

сфигмоманометри, медицински апарати и 

инструменти, апарати за испитување што 

се за медицинска употреба, монитори, на 

телессен состав, термометри за 

медицинска употреба, уреди за следење 

на пилсот, санитарни маски за медицинска 

употреба, уреди за следење на пулсот, 

санитарни маски за медицинска употреба, 

маски за медицински персонал, 

материјали за шиење  
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(210) TM  2020/345 (220) 29/04/2020 

(442) 30/06/2020 

(731) МУЛТИХЕМ ДООЕЛ Струмица ул. 

Гоце Делчев бр. 105, Струмица, MK 

(740) Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, 

Скопје 

(540)  

MULTISTAF 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други материи 

за перење, препарати за чистење  

кл. 5  средства за дезинфекција, 

дезинфекциони средства за хигиенска 

употреба, гелови за дезинфекција  

кл. 35  рекламирање, водење на 

работење, управување со работи, услуги 

при увоз извоз и продажба на големо и 

мало со средства за дезинфекција и 

препарати за чистење  

 

(210) TM  2020/346 (220) 29/04/2020 

(442) 30/06/2020 

(731) МУЛТИХЕМ ДООЕЛ Струмица ул. 

Гоце Делчев бр. 105, Струмица, MK 

(740) Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, 

Скопје 

(540)  

MOLLY 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други материи 

за перење, препарати за чистење  

кл. 5  средства за дезинфекција, 

дезинфекциони средства за хигиенска 

употреба, гелови за дезинфекција  

кл. 35  рекламирање, водење на 

работење, управување со работи, услуги 

при увоз извоз и продажба на големо и 

мало со средства за дезинфекција и 

препарати за чистење  

 

(210) TM  2020/347 (220) 28/04/2020 

(442) 30/06/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, 

DE 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

ROMANETTI 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалаци (освен пива), 

особено вермут, коктели  

 

(210) TM  2020/348 (220) 29/04/2020 

(442) 30/06/2020 

(731) CORPORACION HABANOS S.A. 

Carretera Vieja de Guanabacoa y Linea del 

Ferrocarril Final, Guanabacoa, La Habana, 

CU 

(740) БИНСО д.о.о. Скопје ул Народен 

фронт 7/4, П Фах 768, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) златна, роза, жолта, црна, зелена, 

сива, кафе, бела 

(531) 02.01.21;24.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 34  тутун и замени за тутун, цигари и 

пури, електронски цигари, орални 

испаривачи (oral vaporizers) за пушачи, 

прибор за пушачи, кибрити  
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ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA 
 
 

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА  
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ / PASQYRA E APLIKIMEVE PËR 
MARKA TREGTARE SIPAS KUALIFIKIMIT NDËRKOMBËTAR TË MARKAVE 

TREGTARE 
 
 
(510) код во Меѓународната класафикација на трговски марки (Ниченска) / kodi në kualifikimin 
ndërkombëtar të markave tregtare (Niçe) 
(210) број на пријавата / numri i aplikimit 
 

(510) (210) 

3 MK/T/2020/0345 

3 MK/T/2020/0346 

5 MK/T/2020/0133 

5 MK/T/2020/0201 

5 MK/T/2020/0218 

5 MK/T/2020/0220 

5 MK/T/2020/0232 

5 MK/T/2020/0233 

5 MK/T/2020/0264 

5 MK/T/2020/0265 

5 MK/T/2020/0266 

5 MK/T/2020/0269 

5 MK/T/2020/0271 

5 MK/T/2020/0297 

5 MK/T/2020/0304 

5 MK/T/2020/0309 

5 MK/T/2020/0310 

5 MK/T/2020/0311 

5 MK/T/2020/0315 

5 MK/T/2020/0326 

5 MK/T/2020/0345 

5 MK/T/2020/0346 

7 MK/T/2020/0308 

9 MK/T/2020/0057 

9 MK/T/2020/0149 

9 MK/T/2020/0150 

9 MK/T/2020/0241 

9 MK/T/2020/0242 

9 MK/T/2020/0243 

9 MK/T/2020/0340 

9 MK/T/2020/0341 

10 MK/T/2020/0315 

10 MK/T/2020/0342 

12 MK/T/2020/0312 

12 MK/T/2020/0313 

12 MK/T/2020/0314 

12 MK/T/2020/0340 

12 MK/T/2020/0341 

14 MK/T/2020/0083 

14 MK/T/2020/0084 

16 MK/T/2020/0149 

16 MK/T/2020/0150 

16 MK/T/2020/0305 

17 MK/T/2020/0245 

17 MK/T/2020/0246 

17 MK/T/2020/0247 

17 MK/T/2020/0314 

18 MK/T/2020/0314 

20 MK/T/2019/1372 

21 MK/T/2019/1372 

21 MK/T/2020/0305 

24 MK/T/2020/0223 

25 MK/T/2020/0210 

25 MK/T/2020/0305 

25 MK/T/2020/0314 

29 MK/T/2020/0151 

29 MK/T/2020/0189 

29 MK/T/2020/0240 

29 MK/T/2020/0255 

29 MK/T/2020/0272 

30 MK/T/2019/1273 

30 MK/T/2019/1274 

30 MK/T/2019/1275 

30 MK/T/2019/1276 

30 MK/T/2019/1277 

30 MK/T/2019/1278 

30 MK/T/2019/1279 

30 MK/T/2019/1280 

30 MK/T/2019/1281 

30 MK/T/2019/1282 

30 MK/T/2019/1283 

30 MK/T/2020/0151 

30 MK/T/2020/0189 

30 MK/T/2020/0232 

30 MK/T/2020/0240 

30 MK/T/2020/0255 

30 MK/T/2020/0266 

30 MK/T/2020/0272 

30 MK/T/2020/0297 

31 MK/T/2020/0296 

32 MK/T/2020/0232 

33 MK/T/2020/0209 

33 MK/T/2020/0347 
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34 MK/T/2020/0142 

34 MK/T/2020/0232 

34 MK/T/2020/0268 

34 MK/T/2020/0297 

34 MK/T/2020/0348 

35 MK/T/2019/1372 

35 MK/T/2020/0149 

35 MK/T/2020/0150 

35 MK/T/2020/0218 

35 MK/T/2020/0220 

35 MK/T/2020/0221 

35 MK/T/2020/0223 

35 MK/T/2020/0241 

35 MK/T/2020/0242 

35 MK/T/2020/0243 

35 MK/T/2020/0252 

35 MK/T/2020/0255 

35 MK/T/2020/0270 

35 MK/T/2020/0296 

35 MK/T/2020/0303 

35 MK/T/2020/0345 

35 MK/T/2020/0346 

36 MK/T/2019/1372 

36 MK/T/2020/0057 

36 MK/T/2020/0252 

36 MK/T/2020/0259 

37 MK/T/2019/1372 

38 MK/T/2020/0149 

38 MK/T/2020/0150 

38 MK/T/2020/0241 

38 MK/T/2020/0242 

38 MK/T/2020/0243 

39 MK/T/2019/1372 

41 MK/T/2019/1372 

41 MK/T/2020/0145 

41 MK/T/2020/0149 

41 MK/T/2020/0150 

41 MK/T/2020/0207 

41 MK/T/2020/0223 

41 MK/T/2020/0236 

41 MK/T/2020/0237 

41 MK/T/2020/0238 

41 MK/T/2020/0241 

41 MK/T/2020/0242 

41 MK/T/2020/0243 

41 MK/T/2020/0263 

42 MK/T/2020/0057 

42 MK/T/2020/0241 

42 MK/T/2020/0242 

42 MK/T/2020/0243 

43 MK/T/2019/1372 

43 MK/T/2020/0145 

43 MK/T/2020/0255 

43 MK/T/2020/0303 

44 MK/T/2020/0207 

44 MK/T/2020/0241 

44 MK/T/2020/0242 

44 MK/T/2020/0243 

44 MK/T/2020/0266 

44 MK/T/2020/0270 

44 MK/T/2020/0296 

45 MK/T/2020/0241 

45 MK/T/2020/0242 

45 MK/T/2020/0243 
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ /    

PASQYRA SIPAS BARTËSVE TË APLIKIMEVE TË MARKAVE TREGTARE 
 
 

(731) носител на правото на трговски марка / Pronari i të drejtës së markës tregtare 
(210) број на трговската марка / numri i markës tregtare 

 

(731) (210) 

ЗТДВИЛПТУ НЕХО ИСНИ ДООЕЛ Скопје MK/T/2019/1273 

ЗТДВИЛПТУ НЕХО ИСНИ ДООЕЛ Скопје MK/T/2019/1274 

ЗТДВИЛПТУ НЕХО ИСНИ ДООЕЛ Скопје MK/T/2019/1275 

ЗТДВИЛПТУ НЕХО ИСНИ ДООЕЛ Скопје MK/T/2019/1276 

ЗТДВИЛПТУ НЕХО ИСНИ ДООЕЛ Скопје MK/T/2019/1277 

ЗТДВИЛПТУ НЕХО ИСНИ ДООЕЛ Скопје MK/T/2019/1278 

ЗТДВИЛПТУ НЕХО ИСНИ ДООЕЛ Скопје MK/T/2019/1279 

ЗТДВИЛПТУ НЕХО ИСНИ ДООЕЛ Скопје MK/T/2019/1280 

ЗТДВИЛПТУ НЕХО ИСНИ ДООЕЛ Скопје MK/T/2019/1281 

ЗТДВИЛПТУ НЕХО ИСНИ ДООЕЛ Скопје MK/T/2019/1282 

ЗТДВИЛПТУ НЕХО ИСНИ ДООЕЛ Скопје MK/T/2019/1283 

ХОУМ КОНЦЕПТ ДООЕЛ MK/T/2019/1372 

Advanced New Technologies Co., Ltd. MK/T/2020/0057 

Audemars Piguet Holding SA MK/T/2020/0083 

Audemars Piguet Holding SA MK/T/2020/0084 

BOSNALIJEK d.d. MK/T/2020/0133 

Philip Morris Products S.A. MK/T/2020/0142 

Друштво за трговија и услуго КИНГ ЕУРОПЕ ДОО увоз-извоз Гевгелија MK/T/2020/0145 

Brand Management Group Ltd MK/T/2020/0149 

Brand Management Group Ltd MK/T/2020/0150 

Трговско друштво за транспорт трговија и услуги ДИЛЕКС ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје MK/T/2020/0151 

Трговско друштво за транспорт трговија и услуги ДИЛЕКС ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје MK/T/2020/0189 

Pharmalys Laboratories SA MK/T/2020/0201 

Друштво за производство, трговија и услуги МЕГА-ХОЛДИНГ ДООЕЛ експорт-

импорт Скопје MK/T/2020/0207 

Sipsmith Limited MK/T/2020/0209 

Друштво за производство, трговија и услуги ХАЛИЛ ДООЕЛ Скопје MK/T/2020/0210 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје MK/T/2020/0218 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје MK/T/2020/0220 

Тодороски Димитар MK/T/2020/0221 

Друштво за обука и консултантски услуги ДОКТОР ГУДНАЈТ ДООЕЛ Скопје  MK/T/2020/0223 

British American Tobacco (Brands) Limited, MK/T/2020/0232 
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VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. MK/T/2020/0233 

Друштво за производство, трговија и услуги ЕУРЕКА ЕДУ ДООЕЛ Струмица MK/T/2020/0236 

Друштво за производство, трговија и услуги ЕУРЕКА ЕДУ ДООЕЛ Струмица MK/T/2020/0237 

Друштво за производство, трговија и услуги ЕУРЕКА ЕДУ ДООЕЛ Струмица MK/T/2020/0238 

MELISSA KIKIZAS ANONYMN VIOMICHANIKH KAI EMPORIKI ETAIRIA 

TROFIMON MK/T/2020/0240 

DingTalk Holding (Cayman) Limited MK/T/2020/0241 

DingTalk Holding (Cayman) Limited MK/T/2020/0242 

DingTalk Holding (Cayman) Limited MK/T/2020/0243 

MOLECOR TECNOLOGIA, S.L., MK/T/2020/0245 

MOLECOR TECNOLOGIA, S.L., MK/T/2020/0246 

MOLECOR TECNOLOGIA, S.L., MK/T/2020/0247 

Финансиско друштво ТИГО ФАЈНАНС ДООЕЛ Скопје MK/T/2020/0252 

Сулејман-Бариш-Џем Каја MK/T/2020/0255 

ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d. Ljubljana MK/T/2020/0259 

Electronic Arts Inc. MK/T/2020/0263 

Recordati Ilaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. MK/T/2020/0264 

Recordati Ilaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. MK/T/2020/0265 

Svetlana Pejić Gerić MK/T/2020/0266 

Philip Morris Products S.A. MK/T/2020/0268 

Novartis AG MK/T/2020/0269 

Сања Димова MK/T/2020/0270 

Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје MK/T/2020/0271 

M.M. Sinno & Sons S.A.L. MK/T/2020/0272 

Друштво за производство, промет и услуги ФОЈА КО ДООЕЛ Скопје MK/T/2020/0296 

British American Tobacco (Brands) Limited MK/T/2020/0297 

Друштво за производство, трговија, услуги и компјутерски консалтинг РЕЛЕВАНТ 

ДООЕЛ Скопје MK/T/2020/0303 

Novartis AG MK/T/2020/0304 

LUIGI LAVAZZA S.P.A. MK/T/2020/0305 

Chongqing HWASDAN Machinery Manufacturing Co., Ltd. MK/T/2020/0308 

ЗДПТУ МУЛТИХЕМ ДООЕЛ увоз-извоз Струмица MK/T/2020/0309 

ЗДПТУ МУЛТИХЕМ ДООЕЛ увоз-извоз Струмица MK/T/2020/0310 

ЗДПТУ МУЛТИХЕМ ДООЕЛ увоз-извоз Струмица MK/T/2020/0311 

Monster Energy Company, a Delaware corporation MK/T/2020/0312 

Monster Energy Company, a Delaware corporation MK/T/2020/0313 

Георгиевски Александар MK/T/2020/0314 

ПРОВИДЕНС ДОО MK/T/2020/0315 

Hemofarm  A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac MK/T/2020/0326 

Rivian IP Holdings, LLC, (a Delaware limited liability company) MK/T/2020/0340 

Rivian IP Holdings, LLC, (a Delaware limited liability company) MK/T/2020/0341 

Shenzhen ShuangPingTai Medical Technology Co., Ltd. MK/T/2020/0342 
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МУЛТИХЕМ ДООЕЛ Струмица MK/T/2020/0345 

МУЛТИХЕМ ДООЕЛ Струмица MK/T/2020/0346 

Lidl Stiftung & Co. KG MK/T/2020/0347 

CORPORACION HABANOS S.A. MK/T/2020/0348 
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РЕШЕНИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ / 

VENDIMET PЁR MARKAT TREGTARE 
Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на 

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

индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки. / Në 

përputhje me nenin 203 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 

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

dhënat për të drejtat e pranuara të markave tregtare. 

 

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

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

 

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

(151) Дата на регистрирање / Data e regjistrimit 

(181) Дата на важење (очекувано) / Data e vlefshmërisë (e pritur) 

(186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано) / Data e skadimit të vazhdueshmërisë (e pritur) 

(210) Број на пријавата / Numri i aplikimit 

(220) Дата на поднесување / Data e depozitimit 

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

(300) Право на првенство: дата, држава, број / E drejta e pioritetit: Data, shteti, numri 

(450) Дата на објавување / Data e publikimit 

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

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

(Niçe) dhe lista e produkteve dhe shërbimeve 

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

(551) Ознака за пријава на колективена трговска марка / Shenja për aplikimin e markës tregtare kolektive 

(560) Ознака за тродимензионалена трговска марка / Simboli për markën tregtare tredimenzionale 

(580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот 

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

ngjyrave 

(732) Носител на правото / Bartësi i së drejtës 

(740) Застапник / Përfaqësues juridik 

(770) Име и адреса на претходниот носител / Emri dhe adresa e bartësit të mëparshëm 

(791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата / Emri dhe adresa e marrësit të licencuarit 

 

 

 

________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа 
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(111)  28656  (151)  26/06/2020 

(210)  TM  2017/980 (220)  12/10/2017 

(181)  12/10/2027 

(450)  30/06/2020 

(732)  BMJ Industries FZCO P.O. Box 

31053 Al-Jazeera Al-Hamara, Ras Al 

Khaimah, AE 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  сина, златна, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун;производи за 

пушачите;кибрити  

 

(111)  28580  (151)  11/06/2020 

(210)  TM  2018/278 (220)  28/03/2018 

(181)  28/03/2028 

(450)  30/06/2020 

(732)  ТРД РАДИО КАНАЛ 77 ул. 5-та 

Партиска Конференција бб, 2000, Штип, 

MK 

(540)  

 

(591)  црвена, црна и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 41  забава  и културни активности  

 

(111)  28584  (151)  11/06/2020 

(210)  TM  2018/1274 (220)  12/12/2018 

(181)  12/12/2028 

(450)  30/06/2020 

(732)  Мебел-Ви ДООЕЛ ул. Марксова 

бр. 23, 1000, Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 20  мебел, мебел за домаќинство и 

неговите делови, производство на мебел 

(тапациран и корпусен), огледала, рамки 

за слики;производи што не се опфатени со 

другите класи, од дрво, плута, трска, 

врбови прачки, рогозина, рогови, коски, 

слонова коска, китова коска, школки, 

килибар, седеф, морска пена и замените 

за сите овие материјали или производи од 

пластика;библиотекарски полици, врати, 

врати за мебел, двоседи, троседи, детски 

креветчиња, детски столчиња со масичка 

за јадење, дрвени украси, држачи за 

изложување, закачалки, изложбени 

витрини [мебелј, канцелариски мебел, 

комоди со фиоки, кревети, маси, маси за 

компјутери, ногарки за маси [мебел], 

опрема за мебел што не е од метал, 

перничиња, плакари, полици, полици 

[мебел], работни маси, рамки за слики, 

рамки од дрво за кревети, латофлекси, 

софи, столчиња, тоалетни комоди, 

фотељи, шанкови, душеци, душеци со 

федери, душеци и перници изработени од 

сунѓер, термопластична мемори пена со 

релаксирачки, комфортни и ортопедски 

својства  

кл. 35  рекпамирање; водење на 
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работењето; управување со работата; 

канцелариски работи; услуги при 

производство, увоз-извоз и трговија на 

големи и мало со: Мебел, мебел за 

домаќинство и неговите делови, огледала, 

рамки за слики; производи што не се 

опфатени со другите класи, од дрво, 

плута, трска, врбови прачки, рогозина, 

рогови, коски, слонова коска, китова коска, 

школки, килибар, седеф, морска пена и 

замените за сите овие материјали или 

производи од пластикач библиотекарски 

полици, врати, врати за мебел, двоседи, 

троседи, детски креветчиња, детски 

столчиња со масичка за јадење, дрвени 

украси, држачи за изложување, закачалки, 

изложбени витрини [мебел], канцелариски 

мебел, комоди со фиоки, кревети, маси, 

маси з акомпјутери, ногарки за маси 

[мебел], опрема за мебел што не е од 

метал, перничиња, плакари, полици, 

полици [мебел], работни маси, рамки за 

слики, рамки од дрво за кревети, 

латофлекси, софи, столчиња, тоалетни 

комоди, фотељи, шанкови; душеци, 

душеци со федери, душеци и перници 

изработени од сунѓер, термопластична 

мемори пена со релаксирачки, комфортни 

и ортопедски својства  

кл. 40  обработка на материјали  

 

(111)  28667  (151)  26/06/2020 

(210)  TM  2019/303 (220)  11/03/2019 

(181)  11/03/2029 

(450)  30/06/2020 

(732)  BOSNALIJEK d.d. Jukiševa 53, 

71000, Sarajevo, BA 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

“Народен фронт” 7/4 П.Фах 768 

(540)  

RINOBACT 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  28668  (151)  26/06/2020 

(210)  TM  2019/321 (220)  13/03/2019 

(181)  13/03/2029 

(450)  30/06/2020 

(732)  BOSNALIJEK d.d. Jukiševa 53, 

71000, Sarajevo, BA 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

“Народен фронт” 7/4 П.Фах 768 

(540)  

RINOBACT P 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  28637  (151)  15/06/2020 

(210)  TM  2019/322 (220)  13/03/2019 

(181)  13/03/2029 

(450)  30/06/2020 

(732)  Институт за наука, уметност, 

култура и спорт Куманово Октомвриска 

револуција броја 23/16, Куманово, MK 

(540)  

 

(591)  црна, бела, жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  забава;спортски и културни 

активности  

 

(111)  28653  (151)  26/06/2020 

(210)  TM  2019/343 (220)  18/03/2019 

(181)  18/03/2029 

(450)  30/06/2020 

(732)  Македонска развојна фондација 

за претпријатија Скопје ул. Никола 

Парапунов 41 а, Скопје, MK 



 

 

148 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini  Бр./Nr.  6/2020 - 30/06/2020  
 

(540)  

 

(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;обука;забава;спортски и културни 

активности  

 

(111)  28654  (151)  26/06/2020 

(210)  TM  2019/344 (220)  18/03/2019 

(181)  18/03/2029 

(450)  30/06/2020 

(732)  Македонска развојна фондација 

за претпријатија Скопје ул. Никола 

Парапунов 41 а, Скопје, MK 

(540)  

 

(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;обука;забава;спортски и културни 

активности  

 

(111)  28642  (151)  17/06/2020 

(210)  TM  2019/612 (220)  09/05/2019 

(181)  09/05/2029 

(450)  30/06/2020 

(732)  Маклер ДМП ДООЕЛ – Виница ул. 

Љупчо Сантов бр. 6, 2310, Виница, MK 

(540)  

 

(591)  црвена, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  тефилин 

[филактерии];актовки;актовки 

[плитки];бастуни;бридунс, вид лесен 

ѓем;вентили од кожа;големи куфери 

[багаж];големи куфери за 

патување;дизгини;дисаѓи;џебни 

паричници;етикети од кожа;женски 

чанти;животински кожи;имитации на 

кожа;калапи за седла;камшици;камшици 

(кожени камшици);камшици со девет 

врвки;кожа, необработена или 

полуобработена;кожа од задните делови 

на животните;кожа од крт [имитација на 

кожа];кожени влакна;кожени врвки;кожени 

кутии за чување шапки;кожени обвивки за 

пружини;кожени појаси за брада;кожени 

појаси за рамо;кожени празни торби за 

алат;кожени прибори за патување;кожени 

ремени;кожени табли;кожени торби за 

пакување;кожени украси за мебел;кожи од 

добиток;кофчежиња од кожа или од кожа и 

картон;крзно [животинска кожа];кутии за 

визит-картички;кутии за клучеви;кутии од 

вулканизирани влакна;кутии од кожа или 

од кожа и картон;куфери;куфери со 

тркала;мали патни торби;маски за усти од 

кучиња;многу тенки кожички 

[мембрани];мрежести торби за 

пазарење;мрежести чанти со 

синџири;навлаки за коњски седла;навлаки 

за чадори;несесери што не се 
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прицврстени;носилки за бебиња, торби 

„кенгури";облека за домашни 

миленичиња;образници 

[узди];оглави;оглави за 

животни;околувратници за 

животни;опрема за впрегнување, 

оглав;папки за ноти;планинaрски 

стапови;портмонеа;потковици;прекривки 

за мебел од кожа;прстени за чадори;рамки 

за женски чанти;рамки за чадори или 

чадори за сонце;ранци;ранци кои се носат 

на едно рамо;рачки за бастуни;рачки за 

држење торби за пазарење;рачки за 

куфери;рачки за чадори;ребра од чадори 

или чадори за сонце;ремени за водење 

мали деца;ремени за војничка 

опрема;ремени за лизгалки;ремени за 

носење доенчиња;ремени за 

оглави;ремени за узенгии;ремени од 

кожа;ремени од узди;сарачки 

предмети;спони за седла;спортски торби 

*;стапови за чадори;торби;торби за 

алпинисти;торби за дивеч [прибор за 

ловење];торби за кампери;торби за 

костуми, за патување;торби за 

пазарење;торби за патување;торби за 

плажа;торби [зобници];торби со ремени за 

носење доенчиња;торби со тркала за 

пазарење;траки од 

кожа;узди;узенгии;узенгии (делови од гума 

за узенгии);ученички училишни 

торби;футроли за кредитни 

картички;чадори;чадори за сонце;штавени 

кожи;штитници за колена за коњи;ѓемови 

за животни [узди];јареми за коњи;јарешка 

кожа;ќебиња за коњи  

кл. 24  тeкстилни постави за чевли;бали 

штоф;бордура [платно];брокат;волнени 

ткаенини;вреќа скафандер за 

бебиња;вреќи за спиење;вреќи за спиење 

за бебиња;газа [платно];груба ткаенина за 

вреќи;гумирано платно, што не е за 

канцелариска употреба;дамаст;држачи за 

завеси од текстилни материјали;етикети 

од ткаенини;жерсе [ткаенина];завеси за 

врати;завеси за туширање од текстил или 

пластика;завеси од текстил или 

пластика;зефир [тенко памучно 

платно];знаменца од текстил или 

пластика;знамиња од текстил или 

пластика;импрегнирано платно за 

чаршафи за маси;кадифе;кадифена 

ткаенина;калико [дебела памучна 

ткаенина];калико ткаенина со мали 

аплицирани шари;конопно платно за 

таписерии или за везење;креп 

[ткаенина];крепон;крпи за лице од 

текстил;крпи од текстил;круто платно за 

постава;ленено платно;лепливи ткаенини 

што се лепат со помош на 

топлина;материјали (текстилни 

материјали);молескин [памучна 

ткаенина];мрежести завеси;мрежи против 

комарци;мртовечки платна;навлаки за 

перници;навлаки [неврзани] за 

мебел;неткаен текстил;обликувани 

навлаки за клозетски капаци од 

ткаенини;памучни ткаенини;печатарски 

платна од текстил;пластични материјали 

[замена за ткаенини];платна [за 

душеци];платна [постелнина];платно 

*;платно за бришење прозорци 

[крпи];платно од коноп;подлоги од 

ткаенини за преоблекување 

бебиња;подметки за маса од 

текстил;подметки од текстил;подметки под 

чинии од текстил;постава за капи од 

текстил;постави 

[текстил];постелнина;прекривки за кревети 

од гускино перје;прекривки за кревети 

[јоргани];прекривки за мебел од 

пластика;прекривки за мебел од 

текстил;прекривки за патување [прекривки 

за скут];прекривки за перници;ракавици за 

чистење;растегливи 

ткаенини;рогозини;салфети од текстил за 
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маса;свила [платно];свилени ткаенини за 

печатарски шаблони;таписерии [за ѕидови] 

од текстил;тафт [платно];тенка памучна 

ткаенина за сирење;тесни чаршафи за 

маса од текстил;ткаенина за 

билијарди;ткаенина од рами [кинеско 

растение];ткаенина од рајон [вештачка 

свила];ткаенини *;ткаенини за бањи, освен 

облека;ткаенини за долна женска 

облека;ткаенини за полнење 

[тапацирање];ткаенини за текстилна 

употреба;ткаенини имитации на 

животинска кожа;ткаенини, непропустливи 

за гасови што се користат за аеронаутички 

балони;ткаенини од коноп;ткаенини од 

плексиглас за текстилна 

употреба;ткаенини од растението 

еспарто;ткаенини со нацртани мотиви за 

везови;ткаенини со решеткаста 

структура;транспаренти од текстил или 

пластика;трикотажа;тул;украсни навлаки 

за перници;филтрирачки материјали од 

текстил;филц *;фина ткаенина од дамаст 

за чаршафи за маси;фланел 

[ткаенина];хартиени прекривки за 

кревети;чаршафи за кревети 

[текстил];чаршафи за маса што не се од 

хартија;чаршафи и постелнина за 

домаќинство;чаршафи и салфети за маса 

што не се од хартија;шамичиња од платно 

за отстранување шминка;шамичиња од 

текстил;шевиот [ткаенина];јутени 

ткаенини;ќебиња за кревети  

кл. 25  баретки;бањарки;бебешки гаќички-

пелени;бебешки комплети [облека];боди 

[женска долна облека];брич-

панталони;валенки [чизми од валана 

волна];велови [облека];визири [заштита за 

глава];влечки;внатрешни 

ѓонови;водоотпорна облека;водоотпорни 

костуми за скијање на 

вода;вратоврски;врвки за чевли;врвови на 

обувки;габардин 

[облека];гамаши;гаќи;гаќички за 

капење;горен дел од чизми;горна облека 

[наметки];горни делови на обувки;готова 

облека [конфекциска облека];готови 

постави [делови од 

облека];градници;додатоци против 

лизгање на обувки;долги палта;долна 

облека;долна облека за апсорбирање 

пот;дрвени чевли [налани];дресови 

[облека];џебни шамичиња;џебови за 

облека;џемпери;жартели за кратки 

чорапи;жартели за чорапи;женски крзнени 

шалови;женски маички/поткошули;женски 

околувратници од перја или 

крзно;заштитни 

јаки;здолништа;здолнништа-

панталони;калоши;капи;капи за 

капење;капи за туширање;качкети;качулки 

[облека];килоти;килоти 

[облека];кимона;комбинезон 

[здолниште];комбинезони [долна 

облека];комбинезони [облека];корселети 

[градник со мидер];корсети [долна 

облека];корсети [женска долна 

облека];костуми за капење;костуми за 

маскенбал;кошули;крампони за копачки 

[чевли];кратки чорапи;крзнени грејачи за 

нозе што не се на струја;крзнени наметки 

[капути];крзно [облека];ластици за женски 

чорапи;ленти за обувки што се зашиваат 

меѓу долниот и горниот дел за 

зацврстување;ливреи 

[покривки];лигавчиња што не се од 

хартија;маици со кратки 

ракави;манжетни;манипули [украсни ленти 

на свештеничка облека];маски за 

спиење;метални додатоци за чевли и 

чизми;митри [бискупски капи];монтила 

[куса шпанска наметка];муфови 

[облека];облека *;облека за 

велосипедисти;облека за 

гимнастика;облека за мотористи;облека од 

имитација на кожа;облека од кожа;облека 
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од хартија;обувки *;обувки за 

гимнастика;обувки за на плажа;обувки за 

фудбал;околувратник со широки краеви 

што се носи како официјална 

вратоврска;округли капи;палта;панделки 

за коса [облека];панталони;парка 

[ескимска кратка кожена 

јакна];пелерини;пелерини со 

качулки;первази на капи;петици за 

чорапи;пењоари;пиџами;платнени широки 

појаси;полнети јакни [облека];получизми 

[кратки 

чизми];пончо;потпетици;појаси;предни 

делови од кошули;предни делови од 

кошули што се прицврстуваат;прерамки за 

облека [трегери];престилки 

[облека];производи што се носат на глава 

[капи, шапки, украси за коса];работнички 

комбинезони;ракавици без прсти;ракавици 

за скијање;ракавици [облека];рамки за 

шапки [скелети];ремени за носење пари 

[облека];ремени за панталони;ремени 

[облека];рибарски елеци;сандали;сандали 

за капење;сари;саронг;свештенички 

одори;скијачки чизми;спортски 

дресови;спортски обувки *;спортски 

трегер-маици;спојници за 

кошули;средновековни женски шамии за 

на 

глава;тоги;трикоа;трикотажа;трикотажна 

облека;турбани;униформи;униформи за 

карате;униформи за џудо;фризерски 

наметки;фустани;фустани со 

трегери;хартиени капи 

[облека];хеланки;хеланки 

[панталони];хулахопки;цилиндри 

[капи];чевли *;чевли и чизми од еспарто 

[еспарто трева];чизми *;чорапи;чорапи 

против потење;шалови;шамии;шарени 

свилени шамии;штитници за уши од студ 

[облека];штитници од пот;ѓонови за 

обувки;јаки [облека];јаки што се 

вадат;јакни [облека]  

 

(111)  28643  (151)  17/06/2020 

(210)  TM  2019/803 (220)  21/06/2019 

(181)  21/06/2029 

(450)  30/06/2020 

(732)  "BELUX AA" SH.P.K. Vellezerit 

Fazliu Nr. 124, Prishtine, Kosovo, XX 

(740)  ИРЕНА КОЦАРЕВА, адвокат бул. 

Крсте Мисирков 11, ДТЦ Мавровка лам. Ц 

1/10, 1000, Скопје 

(540)  

BELUX 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  немедицинска козметика и тоалетни 

препарати; немедицински препарати за 

нега на забите; парфимеријски производи, 

есенцијални масла; средства за белење и 

други материи за перење; препарати за 

чистење, полирање, триење и 

нагризување; сапуни  

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 
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и санитарни намени  

кл. 34  тутун; производи за пушачите; 

кибрити  

 

(111)  28672  (151)  25/06/2020 

(210)  TM  2019/961 (220)  16/08/2019 

(181)  16/08/2029 

(450)  30/06/2020 

(732)  ТП АДОР ГОЛД ЗЛАТАР АЏИЈА 

ФИКРЕТ ЕНДИ ул. САЛИХ АСИМ 20, 

1000, Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 14  скапоцени метали и нивните легури 

и производи од скапоцени метали или 

обложени со нив што не се опфатени со 

другите класи; накит, скапоцени камења; 

хорологиски и хронометриски инструменти  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи; услуги при 

продажба на големо и мало и увоз-извоз 

со: 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; промоција, пропагандни 

дејности, проучување на пазарот 

/маркетинг/, огласување /рекпамирање/, 

односи со јавноста; медиумска 

презентација; бизнис информации; 

демонстрација на производи, ангажирање 

манекенки за рекламирање или 

промовирање производи; медиуми за 

комуникација, маркетинг услуги, изложби 

(организирање на изложби) во 

комерцијални и рекпамни цели, 

изнајмување време за рекламирање преку 

медиумите, изнајмување рекпамен 

простор, комуникациски медиуми 

(презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми), за 

малопродажба; оп-Ппе рекпамирање по 

пат на компјутерска мрежа односи со 

јавност, промоција, промовирање на 

продажбата за трети лица, објавување 

рекламни текстови, пропагандни дејности, 

проучување на пазарот /маркетинг/, 

проверка на сметки, рекламирање по пат 

на радио рекпамирање по пат на 

телевизија, рекламни огласи (ширење на 

рекпамни огласи), организирање трговски 

саеми за комерцијални или рекламни 

цели, ширење на рекпамни огласи и 

рекламен материјал (трактати, проспекти, 

печатени материјали, примероци), 

телевизиско рекпамирање  

кл. 40  обработка на материјали; 

обложување со злато, обложување со 

сребро, обложување со метал; лиење 

метали; полирање  

 

(111)  28648  (151)  23/06/2020 

(210)  TM  2019/973 (220)  20/08/2019 

(181)  20/08/2029 

(450)  30/06/2020 

(732)  Друштво за проектирање и 

производство ВЕДА ДОО увоз-извоз 

Скпје ул. Александар Мартулков бр. 45, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  светло жолта, темно жолта, сива, 

црна 

(551)  колективна 
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(510, 511) 

кл. 1  смеши за гаснење и спречување 

пожар  

кл. 9  апарати за гаснење пожар  

кл. 35  водење на работење; управување 

со работи  

кл. 37  градежни конструкции, поправки, 

инсталациски услуги  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и проектирање поврзано со 

нив; услуги за индустриски анализи и 

истражувња  

 

(111)  28607  (151)  22/06/2020 

(210)  TM  2019/1081 (220)  30/09/2019 

(181)  30/09/2029 

(450)  30/06/2020 

(732)  VIVO MOBILE COMMUNICATION 

CO., LTD 283#, BBK Road, Wusha, 

Chang'an, Dongguan, Guangdong, CN 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  паметни телефони; мобилни 

телефони; заштитни маски за мобилен 

телефон; обвивки на мобилни телефони; 

заштитни стакленца прилагодени за 

екраните на мобилниот телефон; држачи 

прилагодени за мобилни телефони; 

слушалки; слушалки за мобилни 

телефони; селфи стапчиња за употреба со 

паметни телефони; USB кабли; адаптери 

за напојување; батерии, електрични; 

полначи за батерии; мобилни напојувачи 

(батерии што се полнат); звучници; 

интелигентни звучници; безжични 

слушалки за паметни телефони; безжични 

полначи; софтвер за мобилни телефони 

кој може да се преземе; компјутери; 

паметни очила; паметни часовници; 

таблет компјутери; лаптоп компјутери; 

телевизори; паметни телевизори; 

безжични слушалки; безжични звучници  

 

(111)  28612  (151)  22/06/2020 

(210)  TM  2019/1082 (220)  30/09/2019 

(181)  30/09/2029 

(450)  30/06/2020 

(732)  VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. Söğütözü 

Mahallesi 2177.  Cadde Via Twins Iş 

Merkezi No: 10B/49 ÇANKAYA, Ankara, TR 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

Herajit 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  28671  (151)  26/06/2020 

(210)  TM  2019/1085 (220)  02/10/2019 

(181)  02/10/2029 

(450)  30/06/2020 

(732)  Галевски Кире and Црвенковска 

Билјана ул. Христо Смирненски бр. 48 1-

20, Скопје, MK and ул. Ацо Караманов 

бр. 20, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Колемишевски 

и партнери ул. Коста Шахов бр. 7/6, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, жолта 

(551)  индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 41  образовни 

услуги;обука;забава;спортски и културни 

активности;книги (објавување 

книги);објавување книги;он-лајн 

публикување, електронски книги и 

списанија;електронско издаваштво  

 

(111)  28638  (151)  15/06/2020 

(210)  TM  2019/1098 (220)  30/09/2019 

(181)  30/09/2029 

(450)  30/06/2020 

(300)  33981  18/04/2019  AD 

(732)  Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

TEAK SELECTION 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  жичен вапоризатор за електронски 

цигари и електронски уреди за пушење; 

тутун, сиров или преработен; производи 

од тутун, вклучувајќи пури, цигари, 

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, 

тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут, 

кретек цигари; тутун во прав; замени за 

тутун (кои не се користат во медицински 

цели); артикли за пушачи, вклучувајќи 

хартија за цигари и туби, филтери за 

цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари 

и пепелници, лулиња, џебни машинки за 

мотање на цигари, запалки; кибрити; 

стапчиња од тутун, производи од тутун за 

загревање, електронски уреди и нивни 

делови за загревање на цигари или тутун 

со цел за ослободување на аеросоли кои 

содржат никотин за инхалација; раствори 

од течен никотин за електронски цигари; 

електронски уреди за пушење; 

електронски цигари; електронски цигари 

како замена за традиционални цигари; 

електронски уреди за инхалација со 

аеросоли кои содржат никотин; орални 

вапоризатори за пушачи, производи од 

тутун и замени за тутун; артикли за 

пушачи за електронски цигари; делови и 

опрема за горенаведените производи кои 

се вклучени во класата 34; апарати за 

гаснење на загреани цигари и пури како и 

загреани стапчиња од тутун; табакери за 

полнење на електронски цигари  

 

(111)  28589  (151)  10/06/2020 

(210)  TM  2019/1099 (220)  07/10/2019 

(181)  07/10/2029 

(450)  30/06/2020 

(732)  Pharmactive Ilac San.ve Tic.A.S. 

Mahmutbey Mah. Dilmenler Caddesi 

No:19/3 Aslanoba plaza, MIA Bolgesi, 

Bageilar, Istanbul, TR 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

ул. Димитрие Чуповски бр.4/1-1 

1000 Скопје 

(540)  

TRIGAST 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  28590  (151)  10/06/2020 

(210)  TM  2019/1100 (220)  07/10/2019 

(181)  07/10/2029 

(450)  30/06/2020 

(732)  NEUTEC ILAÇ SAN. TIC.A.Ş. Yildiz 

Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü 

Teknoloji Geliştirme Bölgesi Esenler, 

Istanbul, TR 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

Dexfull 
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  28591  (151)  10/06/2020 

(210)  TM  2019/1108 (220)  08/10/2019 

(181)  08/10/2029 

(450)  30/06/2020 

(732)  G M B GENERAL TRADING L.L.C. 

P.O. Box: 97131 - Deira, Dubai, AE 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  црна, сива, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, производи за пушачи, кибрит  

 

(111)  28592  (151)  10/06/2020 

(210)  TM  2019/1109 (220)  09/10/2019 

(181)  09/10/2029 

(450)  30/06/2020 

(732)  VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. Söğütözü 

Mahallesi 2177.  Cadde Via Twins Iş 

Merkezi No: 10B/49 ÇANKAYA, Ankara, TR 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

Vemcaine 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  28666  (151)  26/06/2020 

(210)  TM  2019/1110 (220)  09/10/2019 

(181)  09/10/2029 

(450)  30/06/2020 

(732)  Управа за јавни приходи бул. 

Кузман Јосифовски Питу бр. 1, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  сина, розева, бела, виолетова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  финансиски работи, враќање на 

дел од данокот на додадена вредност 

искажан во фискалните сметки на 

физичките лица  

 

(111)  28634  (151)  15/06/2020 

(210)  TM  2019/1116 (220)  27/11/2019 

(181)  27/11/2029 

(450)  30/06/2020 

(732)  Стојановска Соња ул. Народна 

Револуција бр. 118 А, Куманово, MK 

(540)  

BYLAZORA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  вино  

 

(111)  28635  (151)  15/06/2020 

(210)  TM  2019/1126 (220)  10/10/2019 

(181)  10/10/2029 

(450)  30/06/2020 

(732)  Трговско друштво за 

вработување на инвалидни лица-

заштитно друштво за трговија, 
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производство и услуги ЈОЛЕ ДООЕЛ 

Штип ул. Железничка 16А, Штип, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  полначи за батерии  

кл. 7  електрични апарати за заварување; 

апарати за заварување на гас; апарати за 

заварување со електричен лак, 

електролачно заварување; апарати за 

електролачно сечење  

кл. 9  исправувачи на електрична струја; 

мрежни трансформатори  

 

(111)  28615  (151)  11/06/2020 

(210)  TM  2019/1171 (220)  22/10/2019 

(181)  22/10/2029 

(450)  30/06/2020 

(732)  Друштво за трговија, 

производство, услуги, издаваштво и 

филмска продукција ВАЛИЈАНТ ДООЕЛ 

бул. Кузман Јосифовски - Питу бр. 25А/ 

Локал 15, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црена, бела, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  издавање списанија и магазини  

кл. 35  услуги и продажба на големо и 

мало на предмети за лична употреба  

кл. 41  продукција, дистрибуција, 

изнајмување и прикажување на филмови  

кл. 43  услуги на приготвување на храна и 

пијалоци, кафе-бар услуги  

кл. 45  агенции за лични контакти  

 

(111)  28669  (151)  26/06/2020 

(210)  TM  2019/1181 (220)  28/10/2019 

(181)  28/10/2029 

(450)  30/06/2020 

(732)  Друштво за угостителство, 

трговија и услуги ДИНЧЕР ГЛОБАЛ 

ДООЕЛ Тетово 

ул. Видое Смилевски Бато бр. 1/1-локал 

3, Тетово, MK 

(740)  МАРТА ПОПОВСКА, АДВОКАТ ул. 

"Црвена Вода" бр.7/4, Скопје, 1000 

(540)  

 

(591)  сина, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работење; управување со работи; 

канцелариски работи; услуги за 

посредување во трговија; агенции за 

рекламирање; маркетинг; маркетинг 

истражување; обезбедување деловни 

информации преку веб-страница: 

објавување рекламни текстови; пишување 

рекламни текстови; трговија на големо и 

мало со фармацевтски производи  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци; привремено сместување; 

служење храна и пијалаци; кафетерии 

(експрес ресторани) ресторани; ресторани 

со самопослужување  

кл. 44  медицински услуги; ветеринарни 

услуги; хигиенска нега и нега на убавината 

на луѓето или животните; услуги од 

областа на земјоделството, 
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градинарството и шумарството ; 

медицинска помош; болници; здравствена 

заштита; клиники (медицински клиники); 

медицински клиники; закрепнување 

(болници за закрепнување); здравствени 

центри; негување болни луѓе; терапија 

(физикална терапија) подготвување на 

рецепти во аптеки; забарство; ортодонски 

услуги; помош при породување 

(акушерство); фармацевстви совети; 

медицински совети за лица со 

инвалидитет; терапевтски услуги; услуги 

за советување за здравјето; физикална 

терапија  

 

(111)  28622  (151)  22/06/2020 

(210)  TM  2019/1186 (220)  25/10/2019 

(181)  25/10/2029 

(450)  30/06/2020 

(732)  Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

IQOS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  батерии за електронски цигари; 

батерии за електронски уреди за 

загревање на тутун, полначи за 

електронски уреди за загревање на тутун; 

USB полначи за електронски уреди за 

загревање на тутун; полначи за автомобил 

за електронски цигари; полначи за 

автомобил за уреди за загревање на 

тутун; полначи за батерии за електронски 

цигари  

кл. 11  електронски вапоризатори, освен 

електронски цигари; апарати за загревање 

на течности; апарати за создавање на 

пареа  

кл. 34  жичен вапоризатор за електронски 

цигари и електронски уреди за пушење; 

тутун, сиров или преработен; производи 

од тутун, вклучувајќи пури, цигари, 

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, 

тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут, 

кретек цигари; тутун во прав; замени за 

тутун (кои не се користат во медицински 

цели); артикли за пушачи, вклучувајќи 

хартија за цигари и туби, филтери за 

цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари 

и пепелници, лулиња, џебни машинки за 

мотање на цигари, запалки; кибрити; 

стапчиња од тутун, производи од тутун за 

загревање, електронски уреди и нивни 

делови за загревање на цигари или тутун 

со цел за ослободување на аеросоли кои 

содржат никотин за инхалација; раствори 

од течен никотин за електронски цигари; 

електронски уреди за пушење;  

електронски цигари; електронски цигари 

како замена за традиционални цигари; 

електронски уреди за инхалација со 

аеросоли кои содржат никотин; орални 

вапоризатори за пушачи, производи од 

тутун и замени за тутун; артикли за 

пушачи за електронски цигари; делови и 

опрема за горенаведените производи кои 

се вклучени во класата 34; апарати за 

гаснење на загреани цигари и пури како и 

загреани стапчиња од тутун; табакери за 

полнење на електронски цигари  

 

(111)  28611  (151)  22/06/2020 

(210)  TM  2019/1187 (220)  25/10/2019 

(181)  25/10/2029 

(450)  30/06/2020 

(732)  Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 
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(540)  

IQOS DUO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  жичен вапоризатор за електронски 

цигари и електронски уреди за пушење; 

тутун, сиров или преработен; производи 

од тутун, вклучувајќи пури, цигари, 

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, 

тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут, 

кретек цигари; тутун во прав; замени за 

тутун (кои не се користат во медицински 

цели); артикли за пушачи, вклучувајќи 

хартија за цигари и туби, филтери за 

цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари 

и пепелници, лулиња, џебни машинки за 

мотање на цигари, запалки; кибрити; 

стапчиња од тутун, производи од тутун за 

загревање, електронски уреди и нивни 

делови за загревање на цигари или тутун 

со цел за ослободување на аеросоли кои 

содржат никотин за инхалација; раствори 

од течен никотин за електронски цигари; 

електронски уреди за пушење;  

електронски цигари; електронски цигари 

како замена за традиционални цигари; 

електронски уреди за инхалација со 

аеросоли кои содржат никотин; орални 

вапоризатори за пушачи, производи од 

тутун и замени за тутун; артикли за 

пушачи за електронски цигари; делови и 

опрема за горенаведените производи кои 

се вклучени во класата 34; апарати за 

гаснење на загреани цигари и пури како и 

загреани стапчиња од тутун; табакери за 

полнење на електронски цигари  

 

(111)  28614  (151)  22/06/2020 

(210)  TM  2019/1189 (220)  24/10/2019 

(181)  24/10/2029 

(450)  30/06/2020 

(732)  Essity Hygiene and Health 

Aktiebolag 405 03 Göteborg, SE 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  темно сина, магента, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  производи за нега на кожа, имено 

крема за миење, пена за миење, крема за 

миење и пена за миење на интимни 

делови; регенератор, крема за чистење, 

сапуни, парфеми, есенцијални масла и 

гелови, производи за хидратација, 

лосиони; влажни марамчиња за 

еднократна употреба импрегнирани со 

препарати за чистење или соединенија за 

лична употреба (немедицински)  

кл. 5  абсорбирачки санитарни препарати; 

хигиенски салфети; тампони; хигиенски 

крпи; дневни влошки кои се користат како 

заштита при менструација или 

инконтиненција; хигиенски влошки; 

препарати кои се користат за вагинална 

хигиена (медицински);влошки за гаќи; 

влажни марамчиња (медицински); 

хигиенски гаќи; влошки за нега; влошки за 

доење; влошки за родилки; пелени 

изработени од хартија или целулоза  

кл. 16  хартија и производи од хартија (се 

доколку не се вкпучени во други класи), 

особено хартиени крпи за чистење и 

сушење; тоалетна хартија; хигиенска 

хартија; крпи од хартија; хартиени 

марамчиња за отстранување на шминка; 

марамчиња за миење изработени од 

хартија; производи изработени од 

целулозен материјал вкпучително 

марамчиња за лице, салфети, шамичиња 

и тоалетна хартија; печатени материјали, 
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весници и списанија; книги; фотографии; 

материјали за едукација и материјали за 

обука  

 

(111)  28609  (151)  22/06/2020 

(210)  TM  2019/1192 (220)  29/10/2019 

(181)  29/10/2029 

(450)  30/06/2020 

(732)  Друштво за издавање и маркетинг 

ВЕЧЕР ПРЕС ДООЕЛ Скопје ул. МИто 

Хаџивасилев - Јасмин бб, 1000, Скопје, 

MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

КОТЕЛЕЦ 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производи од нив, 

кои не се опфатени со другите класи; 

печатени материјали; материјали за 

книговез; фотографии; материјали за 

пакување, кои не се опфатени со другите 

класи; карти за играње, печатарски букви; 

клишеа; весници со игри  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи; рекламирање  

кл. 41  образовни услуги; подготвување 

настава; електронско издаваштво, забава; 

спортски и културни  

 

(111)  28601  (151)  22/06/2020 

(210)  TM  2019/1193 (220)  29/10/2019 

(181)  29/10/2029 

(450)  30/06/2020 

(732)  Друштво за издавање и маркетинг 

ВЕЧЕР ПРЕС ДООЕЛ Скопје ул. МИто 

Хаџивасилев - Јасмин бб, 1000, Скопје, 

MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  бела, црвена, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производи од нив, 

кои не се опфатени со другите класи; 

печатени материјали; материјали за 

книговез; фотографии; материјали за 

пакување, кои не се опфатени со другите 

класи; карти за играње, печатарски букви; 

клишеа; весници со игри  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи; рекламирање  

кл. 41  образовни услуги; подготвување 

настава; електронско издаваштво, забава; 

спортски и културни  

 

(111)  28588  (151)  11/06/2020 

(210)  TM  2019/1196 (220)  30/10/2019 

(181)  30/10/2029 

(450)  30/06/2020 

(732)  Друштво за производство на 

мелнички, пекарски и други производи 

и промет на мало и големо ЖИТО 

БИТОЛА ДООЕЛ – Битола ул. 

Македонска Фаланга бр. 36, Битола, MK 

(540)  

 

(591)  црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  производи од жито, брашно за 

исхрана, гриз  

кл. 31  брашно за животни  

кл. 35  услуги на продажба на големо и 

продажба на мало на производи од жито, 
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брашно за исхрана, брашно за животни, 

гриз  

 

(111)  28608  (151)  22/06/2020 

(210)  TM  2019/1197 (220)  30/10/2019 

(181)  30/10/2029 

(450)  30/06/2020 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги ХАЛИЛ ДООЕЛ Скопје 

ул.Прохор Пчински бр. 16, 1000, Скопје, 

MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  сина, темно сина, бела, жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  сите видови на обувки, вклучително 

спортски обувки, сандали, чевли, чизми и 

патики  

 

(111)  28670  (151)  26/06/2020 

(210)  TM  2019/1202 (220)  30/10/2019 

(181)  30/10/2029 

(450)  30/06/2020 

(732)  ДПТУ ФАСХИОН СОЦКС-АР 

ДООЕЛ Струмица ул. Брегалница бр.28, 

Струмица, MK 

(740)  Иванов Аце ул. Брегалница бр. 28, 

Струмица 

(540)  

 

(591)  црна и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работење; управување со работа; 

канцелариски работи  

 

(111)  28587  (151)  11/06/2020 

(210)  TM  2019/1204 (220)  31/10/2019 

(181)  31/10/2029 

(450)  30/06/2020 

(732)  Здружение на граѓани за спорт и 

рекреација - ФИРС Скопје ул. Димитер 

Пандилов бр. 9, Скопје, MK 

(740)  Адвокат Симона Костадинова ул. 

Шар Планина бр. 4, Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  давање часови по кик-бокс, 

спортски и фитнес активности  

 

(111)  28610  (151)  22/06/2020 

(210)  TM  2019/1205 (220)  31/10/2019 

(181)  31/10/2029 

(450)  30/06/2020 

(732)  Здружение на граѓани за подршка 

на младите МЛАДИНСКА ГЕРИЛА Скопје 

Васил Ѓоргов 23а/2-7, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  
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(591)  темно сина и светло сина, темно и 

светло портокалова, темно жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги за рекламирање и 

маркетинг, промоција и рекламирање на 

музички и едукативни настани, објавување 

рекламни текстови, огласување, 

рекламирање по пат на радио, 

рекламирање по пат на телевизија, 

рекламирање по пат на интернет, 

надворешно рекламирање, рекламирање 

преку социјални мрежи, компјутерско 

рекламирање преку интернет  

кл. 41  едукативни и забавни услуги, 

организирање на музички и едукативни 

настани, културни активности, приредби 

(одржување приредби, планирање приеми 

(забава), планриање забави, он-лајн 

публикување, забава, организирање на 

фестивали, фестивали за културни цели, 

организирање на програми за обуки на 

млади  

 

(111)  28650  (151)  26/06/2020 

(210)  TM  2019/1208 (220)  01/11/2019 

(181)  01/11/2029 

(450)  30/06/2020 

(732)  TAV BİLİSİM HİZMETLERI A.Ş. 

Vadistanbul Bulvar, Ayazağa Mh. Cendere 

Cd. No: 109L 2C Blok 34485 Sariver, 

Istanbul, TR 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  сина, темно сина, светло сина, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  aпарати за мерење и опрема, 

вклучително и оние за научни, наутички, 

топографски, метеоролошки, индустриски 

и лабораториски цели, термометри, не за 

медицински цели, барометри, амперметри, 

волтметри, хигрометри, тест апарати што 

не се за медицински цели, телескопи, 

перископи, насочни компаси, индикатори 

за брзина, лабораториски апарати, 

микроскопи, лупа, микрофони, двогледи, 

печки и печки за лабораториски 

експерименти, апарати за снимање, 

пренесување или релродукција на звук или 

слики, фотоапарати, фотографски камери, 

телевизиски апарати, видео рекордери, 

ЦД и ДВД плеери и рекордери, МПЗ 

плеери, компјутери, десктоп компјутери, 

таблет компјутери, технолошки уреди кои 

се носат (паметни часовници, рачни ленти, 

итн.) уреди за на глава) микрофони, 

звучници, слушалки, телекомуникациски 

апарати, апарати за репродукција на звук 

или слики, периферни уреди за компјутер, 

мобилни телефони, обвивки за мобилни 

телефони, телефонски апарати, 

компјутерски печатачи, скенери [опрема за 

обработка на 

податоци],фотокопири,магнетни и оптички 

носачи на податоци и компјутерски 

софтвери и програми снимени на нив, 

електронски публикации што може да се 

преземаат и да се снимаат, кодирани 

магнетни и оптички картички, филмови, ТВ 

серии и видео клипови снимени на 

магнетни, оптички и електронски медиуми, 

антени, сателитски антени, засилувачи за 

антени, делови од споменатата 

стока,диспензери за билети, банкомат, 

електронски компоненти што се користат 

во електронските делови на машини и 

апарати, полупроводници, електронски 

кола, интегрирани кола, чипови 

[интегрирани кола], диоди, транзистори 

[електронски], магнетни глави за 

електронски апарати, електронски брави, 

фото ќелии, апарати за далечинско 
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управување за отворање и затворање на 

врати, оптички сензори, бројачи и 

индикатори за квантитетза мерење на 

количината на потрошувачка, автоматски 

прекинувачи за време, 

облека за заштита од несреќи, зрачење и 

пожар, безбедносни елеци и апарати и 

опрема за спасување на живот, очила за 

сонце, оптички очила, оптички леќи и 

пакувања, контејнери, делови и нивни 

компоненти, апарати и инструменти за 

спроведување, трансформација, 

акумулирање или контролирање на 

електрична енергија, електрични 

приклучоци, разводни кутии [електрична 

енергија], електрични прекинувачи, 

прекинувачи, осигурувачи, баласти за 

осветлување, кабли за стартување на 

батерии, електрични плочи, електрични 

отпори, електрични приклучници, 

трансформатори [електрична енергија ], 

електрични адаптери, полначи за батерии, 

електрични камбани за врати, електрични 

и електронски кабли, батерии, електрични 

акумулатори, соларни панели за 

производство на електрична енергија, 

аларми и аларми против кражба, освен за 

возила, електрични ѕвона,  

апарати и инструменти за сигнализација, 

светлечки или механички знаци за 

употреба во сообраќајот, апарати за 

гаснење пожари, противпожарни мотори, 

црева за гаснење и млазници од пожар, 

апарати за радар, сонари, апарати за 

ноќно гледање и инструменти,декоративни 

магнети 

  

кл. 35  рекламирање, маркетинг и односи 

со јавноста; организирање на изложби и 

саеми за комерцијални или рекламни 

цели; дизајн за рекламирање; 

обезбедување на Интернет пазар за 

купувачи и продавачи на стоки и услуги, 

канцелариски функции; секретарски 

услуги; обезбедување на претплати за 

весници за други; составување статистика; 

изнајмување канцелариски машини; 

систематизација на информациите во 

компјутерски бази на податоци; 

телефонско контактирање на недостапни 

претплатници, бизнис менаџмент, бизнис 

администрација и бизнис консултантство; 

сметководство; трговски консултантски 

услуги; регрутирање на персонал, 

распоредување на персоналот, агенции за 

вработување, агенции за увоз-извоз; 

услуги за привремено распоредување на 

персоналот  

кл. 37  градежни услуги, изнајмување 

градежни машини и опрема, услуги за 

чистење на згради (внатрешни и 

надворешни), јавни површини, 

индустриски простории;дезинфекција, 

услуги за уништување на штетни материи, 

освен за земјоделство, изнајмување 

машини за чистење и опрема, сервиси за 

сервисирање на копнени возила, 

одржување, поправка и полнење гориво на 

копнени возила, сервиси за сервисирање 

на морски возила, одржување, поправка и 

полнење гориво на морските возила, 

поправка и одржување на воздушни 

возила, тапацирање, поправка и 

реставрација на мебел,  

инсталација, одржување и поправка на 

грејни, ладилни и санитарни инсталации, 

чистење, грижа и поправка на облеката, 

инсталација, одржување и поправка на 

индустриски машини и опрема, 

канцелариски машини и опрема, 

комуникациски апарати, електрични и 

електронски уреди, поправка и одржување 

на лифтови, поправка на ѕидни часовници 

и рачни часовници, рударски услуги и 

екстракција на рударство, поправка на 

чевли, торби и ремени 
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кл. 39  транспортни услуги за копнен, 

воден и воздушен транспорт; изнајмување 

на копнени, водени или воздушни возила; 

подготвување на аранжмани за тури; 

резервација за патувања; издавање 

билети за патување; курирски услуги 

(пораки или стока), паркинг; изнајмување 

гаража ,складирање на чамци, превоз по 

гасовод, дистрибуција на електрична 

енергија, снабдување со вода, спасувачки 

активности за возила и стока, складирање, 

завиткување и пакување на стоки, превоз 

и складирање на ѓубре; транспорт и 

складирање на отпад  

кл. 41  образование и обука, организирање 

и спроведување на конференции, конгреси 

и семинари, спортски и културни 

активности; забава; услуги за резервации 

и резервација на билети за забавни, 

спортски и културни настани, вклучително 

и резервација на билети и услуги за 

театри, кина, музеи и концерти, 

објавување и уредување на печатена 

материјали, вклучувајќи списанија, книги, 

весници, освен текстовите за 

рекламирање; услуги за електронско 

објавување, производство на филмови, 

радио ителевизиски програми, слуги за 

новинарски новости; услуги за 

фотографско известување, фотографија, 

превод  

кл. 42  научни и индустриски услуги за 

анализа и истражување; инженеринг; 

инженеринг и архитектонски дизајн; услуги 

за тестирање за сертификација на 

квалитет и стандарди, компјутерски услуги; 

имено, компјутерско програмирање, 

компјутерски услуги за заштита од вируси, 

дизајн на компјутерски систем, создавање, 

одржување и ажурирање на веб-страници 

за други, дизајн накомпјутерски софтвер, 

ажурирање и изнајмување на компјутерски 

софтвер, обезбедување на пребарувачи 

за интернет, веб-хостинг, консултантски 

услуги за компјутерски хардвер, 

изнајмување на компјутерски хардвер, 

услуги за индустриски дизајн, освен 

инженеринг, компјутерски и архитектонски 

дизајн; дизајнирање на графички 

уметности, потврдување и автентикација 

на уметнички дела    

 

(111)  28581  (151)  11/06/2020 

(210)  TM  2019/1211 (220)  01/11/2019 

(181)  01/11/2029 

(450)  30/06/2020 

(732)  SAILUN GROUP CO., LTD. No. 588, 

Maoshan Road, Huangdao District, 

Qingdao City, Shandong, CN 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  шарки на возила; гуми за тркала на 

возила; внатрешни гуми за пневматски 

гуми; автомобилски гуми; велосипеди; 

опрема за поправка на внатрешни гуми; 

гуми за велосипеди; цврсти гуми за тркала 

на возила; надворешни гуми за 

пневматски гуми  

 

(111)  28616  (151)  15/06/2020 

(210)  TM  2019/1215 (220)  04/11/2019 

(181)  04/11/2029 

(450)  30/06/2020 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, 

DE 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  



 

 

164 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini  Бр./Nr.  6/2020 - 30/06/2020  
 

 

(591)  црвена, портокалова, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пива, минерални и газирани води и 

други безалкохолни пијалаци; овошни 

пијалаци и овошни сокови  

кл. 33  алкохолни пијалаци (освен пива), 

особено виски, жестоки пијалаци, ликери и 

вина  

 

(111)  28658  (151)  26/06/2020 

(210)  TM  2019/1216 (220)  05/11/2019 

(181)  05/11/2029 

(450)  30/06/2020 

(732)  Кацарски Владимир ул. Бул. Јане 

Сандански бр.116/5-6, 1000, Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, сива, небесно сина, темно 

сина, зелена, кафена, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури; 

метални градежни материјали; метални 

преносни конструкции; производи од 

обичен метал што не се вкпучени во 

другите класи  

кл. 9  научни, вселенски, наутички, 

геодетски, фотографски, кинематографски 

и оптички апарати и инструменти, како и 

апарати и инструменти за мерење тежина, 

мерење, сигнализирање, проверка 

(контрола), апарати и инструмети 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; регистраски каси, 

машини за сметање, опрема за обработка 

на податоци и компјутери; уреди за 

спречување, врзување, таложење или 

отстранување на прашина; 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 кпаси; накит; скапоцени камења; 

хорологиски и хронометриски инструменти  

кл. 19  неметални градежни материјали; 

конструкции за градби што не се од метал; 

неметални преносни конструкции  

 

(111)  28659  (151)  26/06/2020 

(210)  TM  2019/1217 (220)  05/11/2019 

(181)  05/11/2029 

(450)  30/06/2020 

(732)  RAVАNICA DOO Borivoja 

Velimanoviša bb, 35230 Šuprija, RS 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

BONŽITA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија; картон; печатарски 

производи (печатени материјали); 

канцелариски материјали; пластични 

материјали за пакување (кои не се 

вклучени во другите класи)  

кл. 30  тестенини и слаткарски производи; 

имено бисквити, колачиња, тортици и 

вафли  

кл. 35  продажба на големо и мало на 
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тестенини и слаткарски производи; имено 

бисквити, колачиња, тортици и вафли  

 

(111)  28660  (151)  26/06/2020 

(210)  TM  2019/1218 (220)  05/11/2019 

(181)  05/11/2029 

(450)  30/06/2020 

(732)  RAVАNICA DOO Borivoja 

Velimanoviša bb, 35230 Šuprija, RS 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

ROMANSA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија; картон; печатарски 

производи (печатени материјали); 

канцелариски материјали; пластични 

материјали за пакување (кои не се 

вклучени во другите класи)  

кл. 30  тестенини и слаткарски производи; 

имено бисквити, колачиња, тортици и 

вафли  

кл. 35  продажба на големо и мало на 

тестенини и слаткарски производи; имено 

бисквити, колачиња, тортици и вафли  

 

(111)  28661  (151)  26/06/2020 

(210)  TM  2019/1219 (220)  05/11/2019 

(181)  05/11/2029 

(450)  30/06/2020 

(732)  Друштво за трговија и услуги 

УНИОН-ДБЗ ДООЕЛ Скопје ул. Цветан 

Димов бр. 98/1-10, Скопје, MK 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, зелена, светло зелена, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

науката, фотографиите, како и за 

земјоделието, градинарството и 

шумарството, сурови вештачки смоли, 

сурови пластични материи; вештачки 

ѓубриња; смеши за гасење пожар; 

препарати за калење и заварување 

метали; хемиски производи за 

конзервирање прехрамбени производи; 

материи за штавење; адхезиви (лепливи 

материи) наменети за индустријата  

кл. 3  средства за белење и други 

супстанции за перење; препарати за 

чистење, полирање, триење и 

нагризување; сапуни; парфимерија; 

етерични масла, козметички производи, 

лосиони за коса; препарати за нега на 

забите  

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции адаптирани за медицинска или 

ветеринарна употраба, храна за бебиња; 

додатоци во исхраната за луѓе и животни; 

фластери, материјали за завои; 

материјали за пломбирање заби и 

забарски смоли; средства за 

дезинфекција; препарати за уништување 

штетници; фунгициди, хербициди  

 

(111)  28662  (151)  26/06/2020 

(210)  TM  2019/1220 (220)  06/11/2019 
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(181)  06/11/2029 

(450)  30/06/2020 

(732)  Друштво за угостителство, 

трговија и услуги ДИНЧЕР ГЛОБАЛ 

ДООЕЛ Тетово 

ул. Видое Смилевски Бато бр. 1/1-локал 

3, Тетово, MK 

(740)  МАРТА ПОПОВСКА, АДВОКАТ ул. 

"Црвена Вода" бр.7/4, Скопје, 1000 

(540)  

 

(591)  сина, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работење; управување со работи; 

канцелариски работи; услуги за 

посредување во трговија; агенции за 

рекламирање; маркетинг; маркетинг 

истражување; обезбедување деловни 

информации преку веб-страница: 

објавување рекламни текстови; пишување 

рекламни текстови; трговија на големо и 

мало со фармацевтски производи  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци; привремено сместување; 

служење храна и пијалаци; кафетерии 

(експрес ресторани) ресторани; ресторани 

со самопослужување  

кл. 44  медицински услуги; ветеринарни 

услуги; хигиенска нега и нега на убавината 

на луѓето или животните; услуги од 

областа на земјоделството, 

градинарството и шумарството; 

медицинска помош; болници; здравствена 

заштита; клиники (медицински клиники); 

медицински клиники; закрепнување 

(болници за закрепнување); здравствени 

центри; негување болни луѓе; терапија 

(физикална терапија) подготвување на 

рецепти во аптеки; забарство; ортодонски 

услуги; помош при породување 

(акушерство); фармацевстви совети; 

медицински совети за лица со 

инвалидитет; терапевтски услуги; услуги 

за советување за здравјето; физикална 

терапија  

 

(111)  28663  (151)  26/06/2020 

(210)  TM  2019/1221 (220)  06/11/2019 

(181)  06/11/2029 

(450)  30/06/2020 

(732)  Друштво за угостителство, 

трговија и услуги ДИНЧЕР ГЛОБАЛ 

ДООЕЛ Тетово 

ул. Видое Смилевски Бато бр. 1/1-локал 

3, Тетово, MK 

(740)  МАРТА ПОПОВСКА, АДВОКАТ ул. 

"Црвена Вода" бр.7/4, Скопје, 1000 

(540)  

 

(591)  сина, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работење; управување со работи; 

канцелариски работи; услуги за 

посредување во трговија; агенции за 

рекламирање; маркетинг; маркетинг 

истражување; обезбедување деловни 

информации преку веб-страница: 

објавување рекламни текстови; пишување 

рекламни текстови; трговија на големо и 

мало со фармацевтски производи  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци; привремено сместување; 

служење храна и пијалаци; кафетерии 

(експрес ресторани) ресторани; ресторани 
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со самопослужување  

кл. 44  медицински услуги; ветеринарни 

услуги; хигиенска нега и нега на убавината 

на луѓето или животните; услуги од 

областа на земјоделството, 

градинарството и шумарството; 

медицинска помош; болници; здравствена 

заштита; клиники (медицински клиники); 

медицински клиники; закрепнување 

(болници за закрепнување); здравствени 

центри; негување болни луѓе; терапија 

(физикална терапија) подготвување на 

рецепти во аптеки; забарство; ортодонски 

услуги; помош при породување 

(акушерство); фармацевстви совети; 

медицински совети за лица со 

инвалидитет; терапевтски услуги; услуги 

за советување за здравјето; физикална 

терапија  

 

(111)  28593  (151)  10/06/2020 

(210)  TM  2019/1236 (220)  06/11/2019 

(181)  06/11/2029 

(450)  30/06/2020 

(732)  NEUTEC ILAÇ SAN. TIC.A.Ş. Yildiz 

Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü 

Teknoloji Geliştirme Bölgesi Esenler, 

Istanbul, TR 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

Formday 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  28594  (151)  10/06/2020 

(210)  TM  2019/1237 (220)  06/11/2019 

(181)  06/11/2029 

(450)  30/06/2020 

(732)  NEUTEC ILAÇ SAN. TIC.A.Ş. Yildiz 

Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü 

Teknoloji Geliştirme Bölgesi Esenler, 

Istanbul, TR 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

Tioplus 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  28595  (151)  10/06/2020 

(210)  TM  2019/1239 (220)  08/11/2019 

(181)  08/11/2029 

(450)  30/06/2020 

(732)  Акционерско друшто за 

производство и промет на вино 

ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ експорт-

импорт АД-Кавадарци ул.8-ми 

Септември бр.5, Кавадарци, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  црвена, розева, црна, бела, жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  вино  

 

(111)  28596  (151)  10/06/2020 

(210)  TM  2019/1240 (220)  08/11/2019 

(181)  08/11/2029 

(450)  30/06/2020 

(732)  Акционерско друшто за 

производство и промет на вино 

ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ експорт-
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импорт АД-Кавадарци ул.8-ми 

Септември бр.5, Кавадарци, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  зелена, розева, црна, бела, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  вино  

 

(111)  28597  (151)  10/06/2020 

(210)  TM  2019/1242 (220)  08/11/2019 

(181)  08/11/2029 

(450)  30/06/2020 

(732)  DDP Specialty Electronic Materials 

US 8, LLC 974 Centre Road, 

Wilmington,Delaware 19805, US 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

SILVADUR 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за употреба во 

производството на биоциди, гермициди и 

фунгициди што се користат во 

неземјоделски сектори, а не производи за 

уништување на штетници, инсекти или 

мушички  

кл. 5  биоциди, гермициди и фунгициди 

што се користат во неземјоделски сектори, 

а не производи за уништување на 

штетници, инсекти или мушички; 

препарати за неутрализирање на мирис  

кл. 24  текстил и текстилни производи, кои 

не се опфатени со другите класи  

 

(111)  28598  (151)  10/06/2020 

(210)  TM  2019/1246 (220)  11/11/2019 

(181)  11/11/2029 

(450)  30/06/2020 

(732)  Саити Хабиљ; Saiti Habil ул. 

Благоја Тоска бр. 318; rr. Blagoja Toska 

nr. 318, Тетово; Tetovë, MK 

(540)  

 

(591)  бела, сина, црвена; e bardhë, e 

kaltërt, e kuqe  

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 19  неметални градежни материјали, 

цврсти неметални цевки за градба, асвалт, 

црна смола и битумен, неметални 

преносни конструкции и споменици што не 

се од метал 

materialet jometalike të ndërtimit, gypat e 

fortë jometalikë për ndërtim, asfalt, rrëshirë e 

zezë kl. dhe bitumen, konstrukcionet 

jometalike të transferueshme dhe 

përmendoret qënuk janë prej metali  

кл. 36  осигурување, финансиски работи, 

работи поврзани за недвижен имот; 

sigurime, punë finansiare, punë të 

ndërlidhura me patundshmëri  

кл. 37  градежни конструкции, поправки и 

инсталациски услуги; konstruksione 

ndërtimore, përmirësime dhe shërbime 

instaluese  

кл. 38  телекомуникации; telekomunikime  

 

(111)  28599  (151)  10/06/2020 
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(210)  TM  2019/1247 (220)  11/11/2019 

(181)  11/11/2029 

(450)  30/06/2020 

(732)  Ариљеметал ДОО Скопје ул. 

Васко Карангелески бр.23/39, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  сина, сива, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  силокон; средства за отстранување 

на 'рѓа што не се користат во домаќинство; 

цемент (маслен цемент) -кит; лепило за 

индустриска употреба  

кл. 3  одмастувачи што не се користат во 

текот на процесот на производство; 

средство за отстранување на корозија; 

средство за отстранување на бои  

кл. 6  држачи од метал за алати; 

заварување (метални шипки за 

заварување); завртки од метал; јажиња од 

метал; јажиња од метал за ракување со 

товари; клинови (железарија); куки 

(железарија); кутии за алати од метал, 

празни; сајла; челични шипки; шајбни; 

шајбни за затварање од метал; шајбни од 

метал; штрафови; штрафови за брави; 

штрафови за спојување од метал за кабли; 

штрафови од метал; штрафови, рамни; 

жица за лемење од метал; цевки од метал; 

шајки  

кл. 7  бор-машини (електрични рачни бор-

машини); бургии за дупчење (делови од 

машини); машини за заварување, 

електрични; алати (делови од машини); 

алатни машини; глави за дупчење (делови 

од машини); дигалки; дупчалки; машини за 

обработка на метал; машини за сечење; 

машини за стругање; ножеви (делови од 

машини); пили (машини); преси (машини 

за индустриска употреба); стругови 

(алатни машини); циркуларни пили  

кл. 8  алати за занитнување (рачни алати); 

алати за сечење (рачни алати); алати за 

стругање; кит (пиштоли, рачни, за 

истиснување кит); клешти; клешти за 

пробивање (рачен алат); клешти за шајки; 

ножици за метал (рачни инструменти); 

рачни алати; штравцигери; бургии (рачен 

алат); виљушкасти клучеви (рачен алат); 

брезник (рачен алат); стругови  

кл. 9  апарат за заварување (електричен)  

 

(111)  28600  (151)  10/06/2020 

(210)  TM  2019/1248 (220)  11/11/2019 

(181)  11/11/2029 

(450)  30/06/2020 

(732)  Ариљеметал ДОО Скопје ул. 

Васко Карангелески бр.23/39, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  сина, сива, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  силокон; средства за отстранување 

на 'рѓа што не се користат во домаќинство; 

цемент (маслен цемент) -кит;лепило за 

индустриска употреба  

кл. 3  одмастувачи што не се користат во 

текот на процесот на производство; 

средство за отстранување на корозија; 

средство за отстранување на бои  

кл. 6  држачи од метал за алати; 

заварување (метални шипки за 

заварување); завртки од метал; јажиња од 

метал;јажиња од метал за ракување со 

товари;клинови (железарија); куки 

(железарија); кутии за алати од метал, 

празни; сајла; челични шипки; шајбни; 

шајбни за затварање од метал; шајбни од 

метал; штрафови;штрафови за брави; 

штрафови за спојување од метал за кабли; 

штрафови од метал; штрафови, рамни; 

жица за лемење од метал; цевки од метал; 

шајки  
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кл. 7  бор-машини (електрични рачни бор-

машини); бургии за дупчење (делови од 

машини); машини за заварување, 

електрични; алати (делови од машини); 

алатни машини; глави за дупчење (делови 

од машини); дигалки; дупчалки;машини за 

обработка на метал; машини за сечење; 

машини за стругање; ножеви (делови од 

машини); пили (машини); преси (машини 

за индустриска употреба); стругови 

(алатни машини); циркуларни пили  

кл. 8  алати за занитнување (рачни алати); 

алати за сечење (рачни алати); алати за 

стругање; кит (пиштоли, рачни, за 

истиснување кит); клешти; клешти за 

пробивање (рачен алат); клешти за шајки; 

ножици за метал (рачни инструменти); 

рачни алати; штравцигери; бургии (рачен 

алат); виљушкасти клучеви (рачен алат); 

брезник (рачен алат); стругови  

кл. 9  апарат за заварување (електричен)  

 

(111)  28602  (151)  10/06/2020 

(210)  TM  2019/1249 (220)  11/11/2019 

(181)  11/11/2029 

(450)  30/06/2020 

(732)  Ариљеметал ДОО Скопје ул. 

Васко Карангелески бр.23/39, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  сина и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  силокон; средства за отстранување 

на 'рѓа што не се користат во домаќинство; 

цемент (маслен цемент) -кит; лепило за 

индустриска употреба  

кл. 3  одмастувачи што не се користат во 

текот на процесот на производство; 

средство за отстранување на корозија; 

средство за отстранување на бои  

кл. 6  држачи од метал за алати; 

заварување (метални шипки за 

заварување); завртки од метал; јажиња од 

метал; јажиња од метал за ракување со 

товари; клинови (железарија); куки 

(железарија); кутии за алати од метал, 

празни; сајла; челични шипки; шајбни; 

шајбни за затварање од метал; шајбни од 

метал; штрафови; штрафови за брави; 

штрафови за спојување од метал за кабли; 

штрафови од метал; штрафови, рамни; 

жица за лемење од метал; цевки од метал; 

шајки  

кл. 7  бор-машини (електрични рачни бор-

машини); бургии за дупчење (делови од 

машини); машини за заварување, 

електрични;алати (делови од машини); 

алатни машини; глави за дупчење (делови 

од машини); дигалки; дупчалки; машини за 

обработка на метал; машини за сечење; 

машини за стругање; ножеви (делови од 

машини); пили (машини); преси (машини 

за индустриска употреба); стругови 

(алатни машини); циркуларни пили  

кл. 8  алати за занитнување (рачни алати); 

алати за сечење (рачни алати); алати за 

стругање; кит (пиштоли, рачни, за 

истиснување кит); клешти; клешти за 

пробивање (рачен алат); клешти за шајки 

;ножици за метал (рачни 

инструменти);рачни алати; штравцигери; 

бургии (рачен алат); виљушкасти клучеви 

(рачен алат); брезник (рачен алат); 

стругови  

кл. 9  апарат за заварување (електричен)  

 

(111)  28603  (151)  10/06/2020 

(210)  TM  2019/1250 (220)  11/11/2019 

(181)  11/11/2029 

(450)  30/06/2020 

(732)  Ариљеметал ДОО Скопје ул. 

Васко Карангелески бр.23/39, Скопје, MK 

(540)  
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(591)  сина, сива, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  силокон; средства за отстранување 

на 'рѓа што не се користат во домаќинство; 

цемент (маслен цемент) -кит; лепило за 

индустриска употреба  

кл. 3  одмастувачи што не се користат во 

текот на процесот на производство; 

средство за отстранување на корозија; 

средство за отстранување на бои  

кл. 6  држачи од метал за алати; 

заварување (метални шипки за 

заварување); завртки од метал; јажиња од 

метал; јажиња од метал за ракување со 

товари; клинови (железарија); куки 

(железарија); кутии за алати од метал, 

празни; сајла; челични шипки; шајбни; 

шајбни за затварање од метал; шајбни од 

метал; штрафови; штрафови за брави; 

штрафови за спојување од метал за кабли; 

штрафови од метал; штрафови, рамни; 

жица за лемење од метал; цевки од метал; 

шајки  

кл. 7  бор-машини (електрични рачни бор-

машини); бургии за дупчење (делови од 

машини); машини за заварување, 

електрични; алати (делови од машини); 

алатни машини; глави за дупчење (делови 

од машини); дигалки; дупчалки; машини за 

обработка на метал; машини за сечење; 

машини за стругање; ножеви (делови од 

машини); пили (машини); преси (машини 

за индустриска употреба); стругови 

(алатни машини); циркуларни пили  

кл. 8  алати за занитнување (рачни алати); 

алати за сечење (рачни алати); алати за 

стругање; кит (пиштоли, рачни, за 

истиснување кит); клешти; клешти за 

пробивање (рачен алат); клешти за шајки; 

ножици за метал (рачни инструменти); 

рачни алати; штравцигери; бургии (рачен 

алат); виљушкасти клучеви (рачен алат); 

брезник (рачен алат); стругови  

кл. 9  апарат за заварување (електричен)  

 

(111)  28605  (151)  10/06/2020 

(210)  TM  2019/1251 (220)  11/11/2019 

(181)  11/11/2029 

(450)  30/06/2020 

(732)  Ариљеметал ДОО Скопје ул. 

Васко Карангелески бр.23/39, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  сина, сива, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  силокон; средства за отстранување 

на 'рѓа што не се користат во домаќинство; 

цемент (маслен цемент) -кит; лепило за 

индустриска употреба  

кл. 3  одмастувачи што не се користат во 

текот на процесот на производство; 

средство за отстранување на корозија; 

средство за отстранување на бои  

кл. 6  држачи од метал за алати; 

заварување (метални шипки за 

заварување); завртки од метал; јажиња од 

метал; јажиња од метал за ракување со 

товари; клинови (железарија); куки 

(железарија); кутии за алати од метал, 

празни; сајла; челични шипки; шајбни; 

шајбни за затварање од метал; шајбни од 

метал; штрафови; штрафови за брави; 

штрафови за спојување од метал за кабли; 

штрафови од метал; штрафови, рамни; 

жица за лемење од метал; цевки од метал; 

шајки  

кл. 7  бор-машини (електрични рачни бор-

машини); бургии за дупчење (делови од 

машини); машини за заварување, 

електрични; алати (делови од машини); 

алатни машини; глави за дупчење (делови 

од машини); дигалки; дупчалки; машини за 
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обработка на метал; машини за сечење; 

машини за стругање; ножеви (делови од 

машини); пили (машини); преси (машини 

за индустриска употреба); стругови 

(алатни машини); циркуларни пили  

кл. 8  алати за занитнување (рачни алати); 

алати за сечење (рачни алати); алати за 

стругање; кит (пиштоли, рачни, за 

истиснување кит); клешти; клешти за 

пробивање (рачен алат); клешти за шајки; 

ножици за метал (рачни инструменти); 

рачни алати; штравцигери; бургии (рачен 

алат); виљушкасти клучеви (рачен алат); 

брезник (рачен алат); стругови  

кл. 9  апарат за заварување (електричен)  

 

(111)  28664  (151)  26/06/2020 

(210)  TM  2019/1254 (220)  12/11/2019 

(181)  12/11/2029 

(450)  30/06/2020 

(732)  Друштво за трговија и услуги 

КАНТИНА МТСД ДОО Скопје ул. 

Радњанска 4/1, MK 

(740)  Друштво за трговија и услуги 

КАНТИНА МТСД ДОО Скопје ул. 

Македонија 13/2-13 

(540)  

 

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги за произведување на храна 

и пијалоци  

 

(111)  28665  (151)  26/06/2020 

(210)  TM  2019/1255 (220)  12/11/2019 

(181)  12/11/2029 

(450)  30/06/2020 

(732)  Друштво за трговија и услуги 

КАНТИНА МТСД ДОО Скопје ул. 

Радњанска 4/1, MK 

(740)  Друштво за трговија и услуги 

КАНТИНА МТСД ДОО Скопје ул. 

Македонија 13/2-13 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги за произведување на храна 

и пијалоци  

 

(111)  28627  (151)  15/06/2020 

(210)  TM  2019/1256 (220)  12/11/2019 

(181)  12/11/2029 

(450)  30/06/2020 

(732)  Друштво за производство, 

трговија, услуги издавање и печатење 

ИНТЕА-ПРЕС-НОВАК ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје бул. Видое Смилевски Бато бр. 

83/3-27, 1000, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  виолетова, црвена, жолта, црна, 

бела, портокалова, зелена, сина, розева 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, брошури, списанија, 

периодични публикации, печатени 

материјали, детски сликовници, детски 

борнки, книги за деца, едукативни детски 

стрипови  
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кл. 35  фотокопирање, принтање, 

дистрибуција и секаков вид на 

рекламирање и промоција  

кл. 41  електронско издаваштво, 

издаваштво, објавување книги, текстови 

(објавување текстови) со исклучок на 

рекламни текстови  

 

(111)  28633  (151)  15/06/2020 

(210)  TM  2019/1257 (220)  12/11/2019 

(181)  12/11/2029 

(450)  30/06/2020 

(732)  Друштво за трговија на големо и 

мало СТОКОМАК ДОО увоз-извоз 

Скопје ул. Димо Хаџи Димов бр. 66, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  бела, портокалва, светло 

портокалова, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  масло за јадење, ајвар, туршија, 

кисели краставички, лутеница, малиџано, 

конзервирана храна, конзервиран грав, 

конзервиран грашок, конзервирана леќа  

кл. 30  сол, шеќер, додатоци за готвење, 

брашно, сосови, маринади, зачини, ориз  

кл. 31  леќа, грав, грашок, зрнеста храна  

 

(111)  28628  (151)  15/06/2020 

(210)  TM  2019/1284 (220)  15/11/2019 

(181)  15/11/2029 

(450)  30/06/2020 

(732)  VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. Söğütözü 

Mahallesi 2177.  Cadde Via Twins Iş 

Merkezi No: 10B/49 ÇANKAYA, Ankara, TR 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

Diaksi 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  28639  (151)  26/06/2020 

(210)  TM  2019/1285 (220)  15/11/2019 

(181)  15/11/2029 

(450)  30/06/2020 

(732)  AFOI HATZIPRODROMOU AE - 

ANONYMI EMPOROVIOMICHANIKI 

ETAIRIA IPODYMATON Road to 

Oreokastro 8, 564 30 Thessaloniki, GR 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  обувки  

 

(111)  28606  (151)  10/06/2020 

(210)  TM  2019/1306 (220)  25/11/2019 

(181)  25/11/2029 

(450)  30/06/2020 

(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)  
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(591)  бела, црвена, жолта, темно кафена, 

светло кафена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, замена за кафе  

 

(111)  28604  (151)  22/06/2020 

(210)  TM  2019/1307 (220)  25/11/2019 

(181)  25/11/2029 

(450)  30/06/2020 

(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)  

 

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

темно и светло кафена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, замена за кафе  

 

(111)  28625  (151)  22/06/2020 

(210)  TM  2019/1308 (220)  25/11/2019 

(181)  25/11/2029 

(450)  30/06/2020 

(732)  LAWAND GENERAL TRADING FZE 

JAFZA VIEW - LOB 19-2603 JEBEL ALI, 

DUBAI, AE 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

Candy 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун; цигари; тутун меласа; тутун 

за џвакање; кутии за цигари; запалки за 

пушачи; кутивчиња со кибрити; пепелници; 

филтри за цигари; табакери; филтри за 

цигари; врвови на цигари  

 

(111)  28626  (151)  22/06/2020 

(210)  TM  2019/1309 (220)  25/11/2019 

(181)  25/11/2029 

(450)  30/06/2020 

(732)  LAWAND GENERAL TRADING FZE 

JAFZA VIEW - LOB 19-2603 JEBEL ALI, 

DUBAI, AE 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун; цигари; тутун меласа; тутун 

за џвакање; кутии за цигари; запалки за 

пушачи; кутивчиња со кибрити; пепелници; 
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филтри за цигари; табакери; филтри за 

цигари; врвови на цигари  

 

(111)  28652  (151)  26/06/2020 

(210)  TM  2019/1311 (220)  26/11/2019 

(181)  26/11/2029 

(450)  30/06/2020 

(732)  Трговско друштво за компјутерско 

програмирање и услуги СИМФОНИ 

ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје ул.Филип 

Втори Македонски бр. 3, дел 2/зграда1-

11ти кат, Скопје, MK 

(740)  ТРАЈЧЕ САЗДОВ, АДВОКАТ ул. 

Дебарца 57/1-17, 1000, Скопје 

(540)  

СИМФОНИ ДИГИТАЛ 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутери и компјутерска опрема, 

изработка на: компјутерски програми, 

компјутерски софтвер, компјутерски 

оперативни програми, апликации за 

компјутерски софтвери што можатда се 

преземат и системи за обработка на 

податоци  

кл. 35  собирање, ажурирање и одржување 

информации во компјутерски бази на 

податоци и нивна систематизација и 

давање на аутсорсинг услуги  

кл. 38  обезбедување пристап до бази на 

податоци, услуги за онлајн форуми, проток 

на податоци, кориснички пристап и 

телекомуникациски врски на глобалната 

компјутерска мрежа, давање информации 

од областа на телекомуникациите, 

комуникација со помош на компјутерски 

терминали, пренесување слики и пораки 

со помош на компјутери и пренос на 

дигитални датотеки  

кл. 42  обновување на комјутерски бази на 

податоци, умножување и осовременување 

на компјутерските програми, електронско 

зачувување податоци, консултации за 

безбедноста на податоците и безбедноста 

на Интернетот, обезбедување 

советодавни услуги од областа на 

телекомуникациските технологии и 

компјутерската технологија како и услуги 

на надворешни фирми во областа на 

информациските технологии, 

надгледување компјутерски системи 

заради откривање неовластен пристап или 

повреда на податоци, анализа на 

компјутерски системи, услуги од областа 

на графичкиот дизајн, давање 

информации за компјутерски технологии и 

програмирање преку интернет-страници, 

креирање и одржување интернет страници 

за трети лица  

 

(111)  28651  (151)  26/06/2020 

(210)  TM  2019/1312 (220)  26/11/2019 

(181)  26/11/2029 

(450)  30/06/2020 

(732)  Трговско друштво за компјутерско 

програмирање и услуги СИМФОНИ 

ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје ул.Филип 

Втори Македонски бр. 3, дел 2/зграда1-

11ти кат, Скопје, MK 

(740)  ТРАЈЧЕ САЗДОВ, АДВОКАТ ул. 

Дебарца 57/1-17, 1000, Скопје 

(540)  

SYMPHONY DIGITAL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутери и компјутерска опрема, 

изработка на: компјутерски програми, 

компјутерски софтвер, компјутерски 

оперативни програми, апликации за 

компјутерски софтвери што можатда се 

преземат и системи за обработка на 

податоци  

кл. 35  собирање, ажурирање и одржување 

информации во компјутерски бази на 

податоци и нивна систематизација и 

давање на аутсорсинг услуги  
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кл. 38  обезбедување пристап до бази на 

податоци, услуги за онлајн форуми, проток 

на податоци, кориснички пристап и 

телекомуникациски врски на глобалната 

компјутерска мрежа, давање информации 

од областа на телекомуникациите, 

комуникација со помош на компјутерски 

терминали, пренесување слики и пораки 

со помош на компјутери и пренос на 

дигитални датотеки  

кл. 42  обновување на комјутерски бази на 

податоци, умножување и осовременување 

на компјутерските програми, електронско 

зачувување податоци, консултации за 

безбедноста на податоците и безбедноста 

на Интернетот, обезбедување 

советодавни услуги од областа на 

телекомуникациските технологии и 

компјутерската технологија како и услуги 

на надворешни фирми во областа на 

информациските технологии, 

надгледување компјутерски системи 

заради откривање неовластен пристап или 

повреда на податоци, анализа на 

компјутерски системи, услуги од областа 

на графичкиот дизајн, давање 

информации за компјутерски технологии и 

програмирање преку интернет-страници, 

креирање и одржување интернет страници 

за трети лица  

 

(111)  28586  (151)  11/06/2020 

(210)  TM  2019/1314 (220)  27/11/2019 

(181)  27/11/2029 

(450)  30/06/2020 

(732)  Друштво за трговија и големо 

мало АГРОТЕХНА Атанас и др. ДОО 

увоз-извоз Скопје ул. Христо Татарчев 

1' 21-a, 1000, Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

VENUM 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  возила и нивни делови, апарати за 

движење по земја; велосипеди; 

велосипеди на акумулатор; детски 

велосипеди; додатоци за велосипеди; 

електрични велосипеди; скутери; 

електрични скутери; мопеди; мотори; 

електрични мотори; тротинети; електрични 

тротинети  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи; увоз-извоз и 

трговија на големо и мало со: возила, 

апарати за движење по земја; велосипеди; 

велосипеди на акумулатор; детски 

велосипеди; додатоци за велосипеди; 

електрични велосипеди; скутери; 

електрични скутери; мопеди; мотори; 

електрични мотори; тротинети; електрични 

тротинети  

кл. 37  сервисирање и поправки на: 

апарати за движење по земја; велосипеди; 

велосипеди на акумулатор; детски 

велосипеди; додатоци за велосипеди; 

електрични велосипеди; скутери; 

електрични скутери; мопеди; мотори; 

електрични мотори  

 

(111)  28582  (151)  11/06/2020 

(210)  TM  2019/1315 (220)  28/11/2019 

(181)  28/11/2029 

(450)  30/06/2020 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги МЕДИКОН ДООЕЛ 

увоз-извоз Скопје 

ул. Борис Трајковски бр. 7/85, Скопје, 

MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

Velmed 

(551)  индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи; хемиско-

фармацевтски производи  

 

(111)  28585  (151)  11/06/2020 

(210)  TM  2019/1316 (220)  28/11/2019 

(181)  28/11/2029 

(450)  30/06/2020 

(732)  Pfizer Inc 235 East 42nd Street, New 

York, New York 10017, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

BREAKTHROUGHS THAT 

CHANGE PATIENT'S LIVES 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

кл. 44  медицински информативни услуги, 

имено, обезбедување на информации на 

тема здравје и здравствена свест и 

здравствени проблеми на лекарите, 

здравствените работници ипациентите  

 

(111)  28579  (151)  11/06/2020 

(210)  TM  2019/1317 (220)  29/11/2019 

(181)  29/11/2029 

(450)  30/06/2020 

(732)  DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE 

YUNIRISK DOO, BEOGRAD 

Simina 18, 11000, Beograd, RS 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

(591)  зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 40  согорување на смет и отпад; 

хемиско рециклирање на отпадни 

производи; хемиска обработка на отпадни 

производи; уништување на отпад; услуги 

на обработка на опасен отпад; согорување 

на отпад; преработка на отпадно масло; 

обезбедување на информации кои се 

однесуваат на рециклирање на отпад; 

прочистување на индустриски отпадни 

води; рециклирање и третман на отпад и 

смет; рециклирање на отпадни материи; 

рециклирање на отпадни производи; 

сортирање, трансформација на отпад и 

материјали кои може да се рециклираат; 

третман на хемиски отпад; третман на 

опасен отпад; третман на токсичен отпад; 

третман на отпад; третман на отпадни 

води од индустриски процеси; третман на 

отпадни води од производни операции; 

уништување на отпад и смет; согорување 

на отпад и смет; преработка на отпад; 

услуги на рециклажа на отпад; хемиска 

обработка на издувни гасови со 

согорување на фосилни горива  

кл. 41  образовни услуги, обезбедување на 

обуки, подготовка и водење на семинари 

во врска со преработка и згрижување на 

отпад  

кл. 42  следење на животна средина со 

цел за обработка на отпад;истражувања 

кои се однесуваат на анализа на 

отпад;следење на животна средина во 

депонии;услуги на техничко 

истражување;научно истражување и 

анализи;научно истражување и 

развој;научни истражувања кои се 

однесуваат на екологија;истражувања 

врзани за заштита на животна 

средина;советодавни услуги во врска со 

енергетска ефикасност;истражувања во 

област на енергија  

 

(111)  28583  (151)  11/06/2020 
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(210)  TM  2019/1318 (220)  29/11/2019 

(181)  29/11/2029 

(450)  30/06/2020 

(732)  Драган Живковиќ ул. Црниче бр. 

13, 1000, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

SLOBODNA.TV 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  весници; дневни весници; неделни 

весници; месечни весници; годишни 

изданија; магазини; списанија; огласи  

кл. 35  услуги за следење на печатени 

вести; економско прогнозирање; 

рекламирање  

кл. 38  агенции за информирање  

кл. 39  испорачани весници  

кл. 41  он-лајн публикување на весници и 

списанија  

 

(111)  28613  (151)  22/06/2020 

(210)  TM  2019/1319 (220)  29/11/2019 

(181)  29/11/2029 

(450)  30/06/2020 

(732)  Драган Живковиќ ул. Црниче бр. 

13, 1000, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

ESPRESO.MK 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  весници; дневни весници; неделни 

весници; месечни весници; годишни 

изданија; магазини; списанија; огласи  

кл. 35  услуги за следење на печатени 

вести; економско прогнозирање; 

рекламирање  

кл. 38  агенции за информирање  

кл. 39  испорачани весници  

кл. 41  он-лајн публикување на весници и 

списанија  

 

(111)  28629  (151)  15/06/2020 

(210)  TM  2019/1323 (220)  29/11/2019 

(181)  29/11/2029 

(450)  30/06/2020 

(732)  Адвокат Даниел Иваноски ул. 

Филип Втори Македонски бр. 13/8, 7000, 

Битола, MK 

(540)  

 

(591)  црна, бела, темно црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  канцелариски работи  

кл. 41  обуки  

кл. 45  услуги при водење судски процеси; 

услуги за изработка на правни документи  

 

(111)  28630  (151)  15/06/2020 

(210)  TM  2019/1324 (220)  29/11/2019 

(181)  29/11/2029 

(450)  30/06/2020 

(732)  Здружение на моторциклисти 

Ѓорги Стефановски ул. Филип Втори 

Македонски бр. 13/8, 7000, Битола, MK 

(540)  

 

(591)  црна, сива, бела, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 39  организирање патувања; возачи на 

мотори (услуги на возачите), галерии за 

возила (измнјмување галерии за возила) 

гаражи (изнајмување гаражи), земање под 

наем паркинг простории, земање под наем 

возила, излети (организирање на излети), 

лични возила (изнајмување на лични 

возила), лични возила (превоз со лични 

возила), навигациски услуги, 

организирање излети, паркиралишта 

(услуги на паркиралишта), патници (превоз 

на патници), патувања (организирање на 

патувања), патувања (резервации за 

патувања) посредување при превоз, 

придружба на патници, упаства 

/информации/ за превоз  

 

(111)  28617  (151)  15/06/2020 

(210)  TM  2019/1325 (220)  02/12/2019 

(181)  02/12/2029 

(450)  30/06/2020 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и консалтинг ОРНАМАКС 

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје бул.Видое 

Смилевски Б 7/9/, 1000, Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  црна, бела, портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 19  неметални градежни материјали; 

композитни структури (не-метални) за 

обложување на површини; композитни 

облоги (фасадни изведби); композитни 

плочи за обложување на ѕидови, 

парапетни плочи  

кл. 20  мебел, кујнски плотни, медицински 

и лабораториски плотни, приемни пултови, 

хотелски дескови, маси, канцелариски 

бироа, мијалници, садопери, мијалници 

(подметки или прекривки што може да се 

извадат за мијалници), декоративни 

елементи  

кл. 40  обработка на материјали  

 

(111)  28618  (151)  15/06/2020 

(210)  TM  2019/1326 (220)  02/12/2019 

(181)  02/12/2029 

(450)  30/06/2020 

(732)  РГ ГРОУП ДООЕЛ Тетово ул. 

Охридска бр. 15, Тетово, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  машини и машински алати, мотори и 

погонски машини (освен за сувоземни 

возила), машински спојници и 

трансмисиски елементи (освен за 

сувоземни возила), земјоделски направи 

(кои не се рачни), инкубатори за јајца; 

електрични соковници; кујнски мелници, 

електрични; електрични машини за 

вшмукување воздух; машини за употреба 

во домаќинствата; електрични машини за 

мелење; машини за обработка на месо; 

машини за перење алишта; машини за 

миење садови; машини за пеглање; 

машини за плетење; машини за сецкање и 

рендање за зеленчук; машини за шиење; 

машини на компресиран воздух; машини 

со центрифуга; центрифуги за сушење; 

миксери електрични за употреба во 

домаќинството; правосмукалки; блендери  

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

производство на пареа, варење (готвење), 

ладење, сушење, вентилација, 

снабдување со вода и за санитарни 

намени; машини за перење; машини за 
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сушење; машини за перење и сушење; 

ладилници без замрзнувач; ладилници со 

замрзнувач; замрзнувачи хоризонтални и 

вертикални; вградени ладилници со 

замрзнувач; вградени ладилници без 

замрзнувач; електрични шпорети; 

комбинирани шпорети на гас и струја 

(плински и електрични); шпорети на гас 

(плински шпорети); вградени рерни; 

вградени плотни; вградени микробранови 

печки; вградени апарати за кафе; вградени 

машини за миење садови; електрични 

бојлери; проточни бојлери; соларни 

бојлери; комбинирани бојлери за парно; 

топлотни пумпи; клима уреди инвертер и 

ON/OFF; VRF клима уреди; чилери; 

електрични радијатори за бања; 

надворешни клима уреди; тостери; 

електрични фритези; електрични бокали; 

електрични скари; електрични машини за 

мелење месо; сецкалки; кафемати; 

електрични решоа; плински решоа; 

комбинирани решоа плински и електрични; 

фенови; обликувачи за коса; депилатори; 

пегли; апарати за филтрирање на вода; 

аспиратори за кујни; апарати за ладење 

пијалоци; апарати и машини за ладење; 

апарати и уреди за ладење; апарати за 

јонизирање на воздух; апарати за сушење 

на воздухот; апарати и машини на 

прочистување на воздухот; бојлери на гас; 

бојлери за пералници; бојлери што не се 

делови од машини; вентилатори; греалки 

за бањи; греалки за воздух; електрични 

апарати за кафе; електрични апарати за 

сушење алишта; сушари за алишта; 

електрични апарати за филтрирање кафе; 

замрзнувачи; котли за греење; машини за 

печење леб; микробранови печки (апарати 

за готвење); машини и апарати за мраз; 

печки (грејни апарати); уреди за ладење 

на печките; пумпи за топлење; електрични 

радијатори; радијатори (греење); 

радијатори на централно греење; 

разладни уреди и апарати; рерни за 

загревање чинии; рерни со топол воздух; 

садови за ладење; скари (апарати за 

готвење); скари на јаглен; плински скари; 

соларни колектори (греење); соларни 

печки; тостери за леб; уреди за правење 

леб; уреди за влажнење на воздухот, за 

радијатори за централно греење; уреди за 

ладење на водата; уреди и апарати за 

вентилација (климатизација); уреди и 

машини за ладење; уреди на пареа за 

пеглање ткаенина; фрижидери; чешми со 

ладна и топла вода; шпорети; кујнски 

шпорети (рерни); шпорети за готвење; 

ладилници за вино електрични; греалки; 

кварцни греалки; плински греалки; 

конвектори; греалки со вентилатор; инфра 

црвени греалки; радијатори на масло; 

електрични мини шпорети; плински мини 

шпорети; плински шпорети; шпорети на 

дрва; фурни; вентилатори; вентилатори со 

вода; електрични апарати за домаќинство; 

осветлување за велосипеди; бела техника  

кл. 12  возила, апарати за движење по 

земја, воздух или вода; велосипеди; 

велосипеди на акумулатор; детски 

велосипеди; трицикли; мотори; тротинети; 

електрични тротинети; додатоци за 

велосипеди; возила за движење на 

различен вид на погон  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи; рекламирање; услуги при увоз-

извоз и продажба на големо и мало со: 

машини и машински алати, мотори и 

погонски машини (освен за сувоземни 

возила), машински спојници и 

трансмисиски елементи (освен за 

сувоземни возила), земјоделски направи 

(кои не се рачни), инкубатори за јајца, 

електрични соковници, кујнски мелници 

електрични, електрични машини за 
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вшмукување воздух, машини за употреба 

во домаќинствата, електрични машини за 

мелење, машини за обработка на месо, 

машини за перење алишта, машини за 

миење садови, машини за пеглање, 

машини за плетење, машини за сецкање и 

рендање за зеленчук, машини за шиење, 

машини на компресиран воздух, машини 

со центрифуга, центрифуги за сушење, 

миксери, електрични, за употреба во 

домаќинството, правосмукалки, блендери, 

машинки за пострижување, машинки за 

бричење, апарати за осветлување, 

греење, производство на пареа, варење 

(готвење), ладење, сушење, вентилација, 

снабдување со вода и за санитарни 

намени, машини за перење, машини за 

сушење, машини за перење и сушење, 

ладилници без замрзнувач, ладилници со 

замрзнувач, замрзнувачи хоризонтални и 

вертикални, вградени ладилници со 

замрзнувач, вградени ладилници без 

замрзнувач, електрични шпорети, 

комбинирани шпорети на гас и струја 

(плински и електрични), шпорети на гас 

(плински шпорети), вградени рерни, 

вградени плотни, вградени микробранови 

печки, вградени апарати за кафе, вградени 

машини за миење садови, електрични 

бојлери, проточни бојлери, соларни 

бојлери, комбинирани бојлери за парно, 

топлотни пумпи, клима уреди инвертер и 

ON/OFF, VRF кпима уреди, чилери, 

електрични радијатори за бања, 

надворешни клима уреди, тостери, 

електрични фритези, електрични бокали, 

електрични скарил, електрични машини за 

мелење месо, сецкалки, кафемати, 

електрични решоа, плински решоа, 

комбинирани решоа плински и електрични, 

фенови, обликувачи за коса, депилатори, 

пегли, апарати за филтрирање на вода, 

аспиратори за кујни, апарати за ладење 

пијалоци, апарати и машини за ладење, 

апарати и уреди за ладење, апарати за 

јонизирање на воздух, апарати за сушење 

на воздухот, апарати и машини на 

прочистување на воздухот, бојлери на гас, 

бојлери за пералници, бојлери што не се 

делови од машини, вентилатори, греалки 

за бањи, греалки за воздух, електрични 

апарати за кафе, електрични апарати за 

сушење алишта, сушари за алишта, 

електрични апарати за филтрирање кафе, 

замрзнувачи, котли за греење, машини за 

печење леб, микробранови печки (апарати 

за готвење), машини и апарати за мраз, 

печки (грејни апарати), уреди за ладење 

на печките, пумпи за топлење, електрични 

радијатори, радијатори (греење), 

радијатори на централно греење, 

разладни уреди и апарати, рерни за 

загревање чинии, рерни со топол воздух, 

садови за ладење, скари (апарати за 

готвење), скари на јаглен, плински скари, 

соларни колектори (греење), соларни 

печки, тостери за леб, уреди за правење 

леб, уреди за влажнење на воздухот за 

радијатори за централно греење, уреди за 

ладење на водата, уреди и апарати за 

вентилација (климатизација), уреди и 

машини за ладење, уреди на пареа за 

пеглање ткаенина, фрижидери, чешми со 

ладна и топла вода, шпорети, кујнски 

шпорети (рерни), шпорети за готвење, 

ладилници за вино електрични, греалки, 

кварцни греалки, плински греалки, 

конвектори, греалки со вентилатор, инфра 

црвени греалки, радијатори на масло, 

електрични мини шпорети, плински мини 

шпорети, плински шпорети, шпорети на 

дрва, фурни, вентилатори, вентилатори со 

вода, електрични апарати за домаќинство, 

осветлување за велосипеди, бела техника, 

возила, апарати за движење по земја, 

воздух или вода, велосипеди, велосипеди 
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на акумулатор, детски велосипеди, 

трицикли, мотори, тротинети, електрични 

тротинети, додатоци за велосипеди, игри и 

играчки, детски играчки, лулашки, детски 

лулашки, трицикли за деца, колички за 

деца, детски коли на педали, детски коли 

на батерија, детски мотори, мотори на 

батерија, дубаци, електричен прибор за 

маникирање, електрични турпии за нокти, 

инструменти за потстрижување на коса, 

електрични и неелектрични направи за 

виткање коса (рачни направи за виткање 

коса), машинки за бричење електрични и 

неелектрични, машинки за депилација 

електрични и неелектрични, машинки за 

потсрижување брада, прибор за педикир, 

прибор за маникир, пегли неелектрични, 

миксери [блендери] неелектрични за 

употреба во домаќинствата, телевизори, 

телевизиски апарати, компјутери, 

компјутерски тастатури, компјутерско 

глувче, апарати за далечинско 

управување, звучници, слушалки, мобилни 

телефони, преносни снимачи на звук, 

приемници (ауди и видео приемници), 

чистачи за екран, држачи за електрични 

калеми, компакт дискови (аудио и видео), 

компакт диск плеери, компакт дискови 

(меморија само за читање), куќишта, тв 

акцесоари (далечински управувач, држач 

за тв), ваги, подни ваги, сет топ бокс и 

антени, кујнски ваги, даски за пеглање, 

куќни или кујнски апарати и садови  

 

(111)  28644  (151)  26/06/2020 

(210)  TM  2019/1330 (220)  03/12/2019 

(181)  03/12/2029 

(450)  30/06/2020 

(732)  Pierre Balmain S.A.S. 44, rue 

Francois 1er, 75008, Paris, FR 

(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. 9  научни, наутички, геодетски, 

фотографски, кинематографски, апарати 

за вагање, апарати за мерење, 

сигнализирачки, контролни (проверка), 

апарати за спасување и настава; оптички 

апарати и инструменти, вклучувајќи очила, 

оптички леќи, очила за сонце, рамки за 

очила, футроли за очила; апарати за 

снимање, пренос или репродукција на 

звуци и слики; магнетни носачи на 

податоци, дискови за снимање; механизми 

за апарати што се вклучуваат со паричка; 

регистар-каси, сметачки машини и опрема 

за обработка на податоци; компјутери, 

таблети, капаци за таблетни компјутери, 

лаптопи, компјутерски бележници, 

преносни компјутери; слушалки; мобилни 

телефони; спортски заштитувачи за глава, 

заштитни кациги, спортски заштитни 

кациги, визири за кациги  

кл. 14  благородни метали и нивни легури; 

накит, вклучувајќи прстени, обетки, 

бразлетни, брошеви, ланчиња, ѓердани, 

игли, привезоци за клучеви од благородни 

метали, копчиња за накит, украси за 

шапки, бисери [накит]; украсни игли; 

приврзоци за клучеви [прстени за клучеви 

со ситни украси или украсни приврзоци]; 

петлици за ракавици; брошеви за 
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вратоврски; скапоцени камења, 

полускапоцени камења; кутии за накит, 

кутии за презентации на накит  

кл. 18  кожа и имитации на кожа; кожени 

кутии или табли, кожени кутии за чување 

шапки; кожени украси за мебел; чанти 

(пликоа, торби) од кожа, за пакување; 

женски чанти, кожени празни торби за 

алат, ранци, торби за плажа, торби со 

тркала за пазарење, ученички чанти, 

ученички училишни торби и чанти, 

бубрежиња; торби за костими за 

патување; прибори за патување [кожни]; 

кожени ремени; плитки актовки, актовки; 

мали ташнички; неприцврстени несесери, 

паричници; мрежести чанти со синџири; 

футроли за кредитни картички 

[новчаници]; кутии за клучеви; животинска 

кожа; големи куфери за патување; чадори, 

чадори за сонце и бастуни; камшици, 

појаси и ремени од кожа; јаки, ремени и 

облека за животни  

кл. 25  облека, вклучувајќи фустани, 

здолништа, комбинезони, сукња-

панталони, одела, дамски костими, 

вечерни костими, пантолони, шорцеви, 

бермуди, бебешки гаќички [долна облека], 

кошули, блузи, корсети [женска долна 

облека], работнички комбинезони, маици 

со кратки ракави, поткошули, елеци, јакни 

[облека], кардигани, џемпери / пуловери / 

плетени пуловери [пуловери], пелерини, 

парки, палта, габардини; водоотпорна 

облека, крзна [облека]; женски крзнени 

шалови, платнени широки појаси, шалови, 

шамии, ракавици [облека], вратоврски, 

каиши [облека], кратки чорапи, чорапи, 

хулахопки, корсети, долна облека, пижами, 

бањарки, костими за капење / костими за 

пливање, бањарки, ластици за облека 

[трегери], маски за спиење; обувки, кои 

вклучуваат чевли, сандали, салонки, 

мокасинки, чизми, чизмички, папучи, 

производи што се носат на глава, 

вклучувајќи шапки, беретки; капи [за на 

глава], маски за спиење  

кл. 35  бизнис администрација; 

комерцијална администрација за 

издавање лиценци за стоки и услуги; 

бизнис менаџмент; бизнис менаџмент кај 

уметнички професии; маркетинг; 

организирање модни ревии за промотивни 

цели; организирање трговски саеми за 

комерцијални или рекламни цели; 

презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми, за 

малопродажба; онлајн рекламирање преку 

компјутерски мрежи; малопродажба и 

големопродажба на производи (каде 

спаѓаат научни, наутички, геодетски, 

фотографски, кинематографски, апарати 

за вагање, апарати за мерење, 

сигнализирачки, контролни (проверка), 

апарати за спасување и настава; апарати 

за снимање, пренос или репродукција на 

звуци и слики; магнетни носачи на 

податоци, дискови за снимање; механизми 

за апарати што се вклучуваат со паричка; 

регистар-каси, сметачки машини и опрема 

за обработка на податоци; компјутери, 

таблети, капаци за таблетни компјутери, 

лаптопи, компјутерски бележници, 

преносни компјутери; слушалки; мобилни 

телефони; спортски заштитувачи за глава, 

заштитни кациги, спортски заштитни 

кациги, визири за кациги, благородни 

метали и нивни легури; накит, скапоцени 

камења, полускапоцени камења; кожа и 

имитации на кожа; кожени кутии или 

табли, кожени кутии за чување шапки; 

кожени украси за мебел; чанти (пликоа, 

торби) од кожа, за пакување; женски 

чанти, кожени празни торби за алат, 

ранци, торби за плажа, торби со тркала за 

пазарење, ученички чанти, ученички 

училишни торби и чанти, бубрежиња; 
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торби за костими за патување; прибори за 

патување [кожни]; кожени ремени; плитки 

актовки, актовки; мали ташнички; 

неприцврстени несесери, паричници; 

мрежести чанти со синџири; футроли за 

кредитни картички [новчаници]; кутии за 

клучеви; животинска кожа; големи куфери 

за патување; чадори, чадори за сонце и 

бастуни; камшици, појаси и ремени од 

кожа; јаки, ремени и облека за животни, 

облека, обувки, производи што се носат на 

глава); малопродажба и големопродажба 

на производи преку интернет (каде спаѓаат 

научни, наутички, геодетски, фотографски, 

кинематографски, апарати за вагање, 

апарати за мерење, сигнализирачки, 

контролни (проверка), апарати за 

спасување и настава; апарати за снимање, 

пренос или репродукција на звуци и слики; 

магнетни носачи на податоци; дискови за 

снимање; механизми за апарати што се 

вклучуваат со паричка; регистар-каси, 

сметачки машини и опрема за обработка 

на податоци; компјутери таблети, капаци 

за таблетни компјутери, лаптопи, 

компјутерски бележници, преносни 

компјутери; слушалки; мобилни телефони; 

спортски заштитувачи за глава, заштитни 

кациги, спортски заштитни кациги, визири 

за кациги; благородни метали и нивни 

легури; накит, скапоцени камења, 

полускапоцени камења; кожа и имитации 

на кожа; кожени кутии или табли, кожени 

кутии за чување шапки;кожени украси за 

мебел; чанти (пликоа, торби) од кожа, за 

пакување; женски чанти, кожени празни 

торби за алат, ранци, торби за плажа, 

торби со тркала за пазарење, ученички 

чанти, училишни торби и чанти, 

бубрежиња; торби за костими за 

патување; прибори за патување [кожни]; 

кожени ремени; плитки актовки, актовки; 

мали ташнички; неприцврстени несесери, 

паричници; мрежести чанти со синџири; 

футроли за кредитни картички 

[новчаници]; кутии за клучеви; животинска 

кожа; големи куфери за патување; чадори, 

чадори за сонце и бастуни; камшици, 

појаси и ремени од кожа; јаки, ремени и 

облека за животни, облека, обувки, 

производи што се носат на глава)  

 

(111)  28645  (151)  26/06/2020 

(210)  TM  2019/1331 (220)  03/12/2019 

(181)  03/12/2029 

(450)  30/06/2020 

(732)  Balmain S.A. 44, rue Francois 1er, 

75008, Paris, FR 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  козметика; козметички моливи, кои 

вклучуваат моливи за усни и креони за 

очи; козметички креми, кои вклучуваат 

креми за навлажнување и потхранување 

на кожата, крема за рамномерен тен, 

крема за белеење на кожата, крема против 

брчки, ноќни и дневни креми; козметички 

препарати за нега на кожа, кои вклучуваат 

млеко за чистење за тоалетна употреба, 

лосиони за козметички цели; препарати за 

самопотемнување [козметика]; препарати 

за заштита од сонце; препарати за бања и 
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туш, кои не се за медицински цели; соли 

за капење, кои што не се за медицински 

цели; забни пасти; дезодоранси за луѓе; 

дезодорантни сапуни; парфимерија, 

парфеми, сушено ароматично лисје и 

мирудии [мириси], миризлива вода, 

парфимирана вода, тоалетна вода, 

колонска вода; есенцијални масла; масла 

за козметичка намена; масла за чистење; 

масла за тоалетна употреба; гелови за 

масирање, освен за медицински намени, 

свеќи за масажа за козметичка намена; 

балсами, освен за медицинска намена; 

препарати за бричење, сапун за бричење, 

лосиони за пред-бричење и за после-

бричење; маски за убавина; шминка, која 

што вклучува пудри, основа за шминка во 

форма на гелови, крема, и течност, 

руменило, пудра за шминкање; кармини, 

сјаеви за усни; маскара, моливче за очи, 

сенка за очи; препарати за отстранување 

на шминка, книжни марамчиња 

импрегнирани со препарати за 

отстранување на шминка; тоалетен сапун; 

пудра во прав, за тоалетна употреба; 

препарати за нега на нокти и стапала, кои 

што вклучуваат лакови за нокти, 

отстранувач на лак за нокти, вештачки 

нокти; препарати за нега на коса не за 

медицински цели, кои вклучуваат балсам 

за коса, лосиони за коса, спрејови за коса, 

гелови, креми, балсами, мусеви, шампони, 

препарати за испирање; бои за коса; 

неутрализирачи за трајно виткање; 

препарати за виткање на коса; препарати 

за исправување на коса; депилатори; 

препарати за белење [деколоранти] за 

козметичка употреба; козметички 

препарати со намена за слабеење; 

средства за спречување на крварење за 

козметичка употреба  

 

(111)  28646  (151)  26/06/2020 

(210)  TM  2019/1333 (220)  03/12/2019 

(181)  03/12/2029 

(450)  30/06/2020 

(732)  Прехранбена индустрија 

„ВИТАМИНКА“ АД Прилеп ул. „Леце 

Котески“ 23, 7500, Прилеп, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  жолта, бела, светло и темно 

портокалова, црвена, зелена, кафена, 

црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чоколадо, млечна какао табла со 

ориз  

 

(111)  28647  (151)  26/06/2020 

(210)  TM  2019/1334 (220)  03/12/2019 

(181)  03/12/2029 

(450)  30/06/2020 

(732)  Прехранбена индустрија 

„ВИТАМИНКА“ АД Прилеп ул. „Леце 

Котески“ 23, 7500, Прилеп, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  црвена, зелена, жолта, бела, 

портокалова, кафена, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 30  флипс со кикиритки  

 

(111)  28657  (151)  26/06/2020 

(210)  TM  2019/1340 (220)  04/12/2019 

(181)  04/12/2029 

(450)  30/06/2020 

(732)  Трговско друштво за 

производство, услуги и промет АССЕКО 

СЕЕ ДООЕЛ Скопје 

ул. Народен фронт бр. 17, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  сина, црна, бела 

(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. 9  магнетски носачи на податоци, 

дискови за снимање; компакт-дискови, 

машини за сметање и опрема за 

обработка податоци, компјутери; 

компјутерски софтвер  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижен имот  

кл. 40  обработка на материјали  

кл. 41  образование; обука  

кл. 42  научни и технолошки успуги и 

истражување и планирањето поврзано со 

нив; индустриски анализи и истражувачки 

услуги; изработка и развој на комјутерски 

хардвер и софтвер  

 

(111)  28619  (151)  15/06/2020 

(210)  TM  2019/1341 (220)  04/12/2019 

(181)  04/12/2029 

(450)  30/06/2020 

(732)  МАКЕДОНИЈАЛЕК ДОО ул. Боца 

Иванова бр.1, 1000, Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  сива, сино сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  не-медицински козметички 

производи и препарати за лична хигиена; 

не-медицински препарати за нега на 

забите; парфимерија, етерични масла; 

препарати за белење и други супстанции 

за перење; препарати за чистење, 

полирање, триење и нагризување  

кл. 5  фармацевтски производи, 

медицински и ветеринарни препарати; 

санитарни препарати за медицински цели; 

диететска храна и супстанции што се 

користат во медицината и ветерината, 

храна за бебиња; диететски суплементи за 

луѓето и животните; фластери, материјали 

за завои; материјали за пломбирање заби, 

забарски смоли;средства за дезинфекција; 

препарати за уништување штетници; 

фунгициди; хербициди  

 

(111)  28620  (151)  15/06/2020 

(210)  TM  2019/1342 (220)  04/12/2019 

(181)  04/12/2029 

(450)  30/06/2020 
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(732)  МАКЕДОНИЈАЛЕК ДОО ул. Боца 

Иванова бр.1, 1000, Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  сива, сино сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  не-медицински козметички 

производи и препарати за лична хигиена; 

не-медицински препарати за нега на 

забите; парфимерија, етерични масла; 

препарати за белење и други супстанции 

за перење; препарати за чистење, 

полирање, триење и нагризување  

кл. 5  фармацевтски производи, 

медицински и ветеринарни препарати; 

санитарни препарати за медицински цели; 

диететска храна и супстанции што се 

користат во медицината и ветерината, 

храна за бебиња; диететски суплементи за 

луѓето и животните; фластери, материјали 

за завои; материјали за пломбирање заби, 

забарски смоли; средства за 

дезинфекција; препарати за уништување 

штетници; фунгициди; хербициди  

 

(111)  28621  (151)  15/06/2020 

(210)  TM  2019/1343 (220)  04/12/2019 

(181)  04/12/2029 

(450)  30/06/2020 

(732)  CITY CASH Ltd. Sofia, Postal code: 

1000, Sredets district, 29 Slavyanska 

Street, 7th floor, BG 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, зелена, сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон; регистри; плакати 

од хартија или картон; тетратки; 

бележници [канцелариски материјали]; 

билети; печатени формулари и обрасци; 

брошури; календари; каталози; летоци; 

навлаки [канцелариски материјали]; 

амбалажа за шишиња од хартија или 

картон; класери [канцелариски 

материјали]; пенкала [канцелариски 

прибор]; постери; обвивки за шишиња од 

хартија или картон; подметки за чаши за 

пиво; мали табли за пишување, со држач 

за хартија; подметки од хартија за 

шишиња; проспекти; печатени публикации; 

огласни табли од хартија или картон; 

салфети од хартија за маса; натписи од 

хартија или картон; бележници или 

блокчиња; кеси [плика, торбички] од 

хартија или пластика, за пакување  

кл. 35  управување со работата; 

канцелариски работи; компјутерско 

рекламирање преку интернет; 

дистрибуција на рекламен материјал; 

директно рекламирање преку пошта; 

лепење плакати; лепење плакати; 

рекламирање преку пошта; рекламирање 

по пат на телевизија; објавување 

рекламни текстови; пишување на 

рекламни тесктови; изнајмување простор 

за рекламирање; услуги за телемаркетинг; 

бизнис менаџмент на хотели; 

рекламирање; водење на работење  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; разменување пари; 

позајмување врз основа на залог; 

инвестирање во фондови; финансиски 

информации; финансиски менаџмент; 

финасиски консалтинг; кредити со отплата 

на рати; давање заеми врз основа на 
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хипотеки; лизинг кредит; гаранции; 

финансиски услуги; финансиско 

спонзорирање; работење со недвижен 

имот  

 

(111)  28631  (151)  15/06/2020 

(210)  TM  2019/1344 (220)  05/12/2019 

(181)  05/12/2029 

(450)  30/06/2020 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstraße 1, 74172, Neckarsulm, DE 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

ITALIAMO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо и производи направени од 

него; риба и производи направени од неа; 

живина и производи од живина; дивеч и 

производи направени од него; колбаси и 

сувомеснати производи; школки, неживи, 

производи направени од школки, неживи; 

школки, неживи, производи направени од 

морски плодови, неживи; екстракти од 

месо, риба, живина, дивеч, школки, 

зеленчук и овошје; овошни и зеленчукови 

каши; производи од компир од сите 

видови, вклучени во класа 29; сите 

гореспоменати производи, вклучително во 

зачувана, конзервирана, зготвена, сушена 

и/или замрзната форма; конзервирано, 

замрзнато, сушено и зготвено овошје и 

зеленчук; вклучително гореспоменатите 

производи да бидат скиселени; желеа; 

џемови, мармалад, компоти, слатки 

намази составени од овошје или зеленчук, 

слатки намази составени од јаткасти 

плодови; јајца; сирење, путер, млеко и 

други млечни производи, производи од 

сирење, павлака, јогурти, урда, млеко во 

прав за исхрана; десерти направени од 

овошје, јаткасти плодови, јогурт, свежо 

сирење и/или павлака; бадеми и јаткасти 

плодови (подготвени), мешавини од 

јаткасти плодови, мешавини од јаткасти 

плодови од сите видови, вклучително со 

сушено овошје; масла и масти; маслиново 

масло; предјадења, составени претежно 

од месо и/или риба и/или морска храна 

и/или живина и/или дивеч и/или колбаси 

и/или зеленчук и/или овошје, вклучени во 

класа 29; супи; конзервиран зеленчук; 

бујони; салати составени претежно од 

месо, риба, живина, дивеч, школки, 

зеленчук, овошје и/или млечни производи; 

подготвени оброци составени претежно од 

месо, риба, живина, дивеч, школки, 

компири, зеленчук, овошје и/или млечни 

производи; замрзната храна составена 

претежно од месо, риба, живина, дивеч, 

школки, компири, зеленчук, овошје и/или 

млечни производи; диетална храна, освен 

за медицински цели, составена претежно 

од месо, риба, живина, дивеч, школки, 

зеленчук, овошје и/или млечни производи; 

масло за готвење (освен есенцијални 

масла)  

кл. 30  кафе, чај, какао; шеќер; ориз, 

тапиока, саго; вештачко кафе; кафе, чај, 

какао и пијалоци базирани на чоколадо; 

состојки од кафе и какао за правење на 

алкохолни и безалкохолни пијалоци; 

брашно, гриз и состојки направени од 

житарки, трошки од леб, топчиња за супа; 

житарки, мусли и производи од интегрални 

житарки; тестенини, прехранбени 

тестенини, производи од тестенини, готови 

оброци базирани на нудли, салати од 

тестенини; пици и производи од пица; 

лазања, листови за лазања; суши; леб; 

производи од леб; готови мешавини за 

печење; печиво и слатки; кондиторски 

производи; чоколадо; производи базирани 
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на чоколадо; кондиторски производи кои 

содржат пралини; вклучувајќи ги сите 

горенаведени производи направени со 

употреба на замени на шеќер; готови 

мешавини за правење на нудли од сите 

видови; подготвено тесто, особено смеси 

за кнедли, тесто со квасец, лиснато тесто; 

производи за печење, имено прашок за 

печење, квасец, глазури за колачи, 

преливи, глазура, состојки за 

зацврстување на шлаг, ароми за печење, 

шеќерни трошки, бадемова паста, пире од 

бадеми, орев-нугат, обланди за печење, 

ванила и шеќер од ванила, стапчиња 

ванила; прехранбен скроб, згуснувач на 

сос; пудинзи, пудинзи во форма на прав; 

лед; мед, меласа; ароми за храна; сол; 

сенф; мајонез, кечап, ремуладе, песто; 

оцет, сосови (зачински додатоци), преливи 

за салата; зачини, екстракти од зачини, 

сушени билки; рен (прилози); подготвени 

слатки оброци, особено пудинг од ориз, 

пудинг од гриз, палачинки, шеќерни 

палачинки; подготвени оброци составени 

претежно од состојки направени од 

житарки, производи од интегрални 

житарки, тестенини, нудли, ориз, леб, 

печиво и/или кондиторски производи; 

замрзната храна составена претежно од 

состојки направени од житарки, производи 

од интегрални житарки, тестенини, нудли, 

ориз, леб, печиво и/или кондиторски 

производи; диетална храна, освен за 

медицински цели, која се состои претежно 

од житни состојки, прехранбени тестенини, 

нудли, ориз, леб, печива и/или 

кондиторски производи  

кл. 31  свежо овошје и зеленчук; свежи 

бадеми и свежи јаткасти плодови од сите 

видови  

кл. 32  пиво, мешани пијалоци кои што 

содржат пиво; минерални, газирани води, 

вода; безалкохолни пијалоци; лимонади; 

пијалоци направени од овошје; овошни 

сокови; сокови од зеленчук; смути; сирупи 

и други состојки за подготовка на пијалоци  

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво); 

вино; пенливи вина; жестоки пијалоци 

(пијалоци); ликери и ликери со понизок 

процент на алкохол; алкохолни мешани 

пијалоци; коктели; аперитиви; пијалоци кои 

што содржат вино; алкохолни состојки за 

правење на пијалоци  

 

(111)  28636  (151)  15/06/2020 

(210)  TM  2019/1345 (220)  05/12/2019 

(181)  05/12/2029 

(450)  30/06/2020 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstraße 1, 74172, Neckarsulm, DE 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

J.D.GROSS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чоколадо, производи од чоколадо, 

преливи; какао во прав и производи 

базирани на какао; чоколади и 

кондиторски производи; нугат, производи 

од нугат; вклучувајќи ги сите 

гореспоменати производи направени со 

употреба на замени на шеќер  

 

(111)  28623  (151)  15/06/2020 

(210)  TM  2019/1351 (220)  06/12/2019 

(181)  06/12/2029 

(450)  30/06/2020 

(732)  VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. Söğütözü 

Mahallesi 2177.  Cadde Via Twins Iş 

Merkezi No: 10B/49 ÇANKAYA, Ankara, TR 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  
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Omeref 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  28632  (151)  15/06/2020 

(210)  TM  2019/1352 (220)  06/12/2019 

(181)  06/12/2029 

(450)  30/06/2020 

(732)  NEUTEC ILAÇ SAN. TIC.A.Ş. Yildiz 

Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü 

Teknoloji Geliştirme Bölgesi Esenler, 

Istanbul, TR 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

Alles 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  28624  (151)  15/06/2020 

(210)  TM  2019/1353 (220)  06/12/2019 

(181)  06/12/2029 

(450)  30/06/2020 

(732)  Друштво за трговија на големо и 

мало АГРОТЕХНА Атанас и др. ДОО 

увоз-извоз Скопје ул. Христо Татарчев 

1' 21-a, 1000, Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  возила и нивни делови, апарати за 

движење по земја; велосипеди; 

велосипеди на акумулатор; детски 

велосипеди; додатоци за велосипеди; 

електрични велосипеди; скутери; 

електрични скутери; мопеди; мотори; 

електрични мотори; тротинети; електрични 

тротинети  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи; увоз-извоз и 

трговија на големо и мало со: возила, 

апарати за движење по земја; велосипеди; 

велосипеди на акумулатор; детски 

велосипеди; додатоци за велосипеди; 

електрични велосипеди; скутери; 

електрични скутери; мопеди; мотори; 

електрични мотори; тротинети; електрични 

тротинети  

кл. 37  сервисирање и поправки на: 

апарати за движење по земја; велосипеди; 

велосипеди на акумулатор; детски 

велосипеди; додатоци за велосипеди; 

електрични велосипеди; скутери; 

електрични скутери; мопеди; мотори; 

електрични мотори  

 

(111)  28655  (151)  26/06/2020 

(210)  TM  2019/1354 (220)  06/12/2019 

(181)  06/12/2029 

(450)  30/06/2020 

(732)  DigiCert, Inc. 2801 North 

Thanksgiving Way #500, Lehi, UT 84043, 

US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

CERTCENTRAL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 45  услуги на компјутерска безбедност 

во вид на обезбедување автентификација, 

издавање, валидација и повлекување на 

дигитални сертификати;обезбедување 

бази со податоци и решенија за 

управување со софтвер за следење на 

животен циклус и усогласеност на 

безбедносни сертификати  
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(111)  28640  (151)  26/06/2020 

(210)  TM  2019/1355 (220)  06/12/2019 

(181)  06/12/2029 

(450)  30/06/2020 

(300)  UKTM 3405714  10/06/2019  UK 

(732)  Cosmetic Warriors Limited 29 High 

Street, Poole, Dorset BH15 1AB, UK 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

LUSH 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 21  држачи за цвеќиња и растенија 

[уредување на цвеќе]; држачи за 

растенија; собни терариуми за растенија; 

садови за растенија; преносни контејнери 

за растенија; семенски расадници ( садови 

за садење семе); контејнери за цвеќиња; 

корпи за цвеќе; садови за цвеќе; вазни за 

цвеќе; четки за шминка; сунѓери за 

шминка; прибор за отстранување на 

шминка; апликатори за шминкање на очи; 

појаси за прибор за шминкери; апликатори 

за козметика; четки; четки за триење; 

четки за усни; маскара четки; четки за 

нокти; четки за веѓи; четки за бричење; 

четки за коса; четки за трепки; четки за 

заби футроли за четки за заби; четки за 

козметика; четки за отстранување на 

изумрените клетки од горниот слој на 

кожата од телото; четки за линија на очи; 

четки за чистење на кожа; чешли, четки; 

опрема за бањи; сунѓери; кутии за сапун; 

садови за сапун; држачи за сапун; садови 

за горење миризливи материи; спрејови за 

парфеми; прскалки за парфеми; шишиња 

за парфеми; садови за горење 

есенцијални масла; стакпарија, порцелан, 

кинески порцелан, сервис за јадење, 

теракота  

 

(111)  28641  (151)  17/06/2020 

(210)  TM  2019/1403 (220)  16/12/2019 

(181)  16/12/2029 

(450)  30/06/2020 

(732)  TPK d.o.o. Carice Milice 79, Parašin, 

RS 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  алкохолни и безалкохолни парфеми 

сами по себе; парфемски производи за 

лице и тело; парфемски производи за 

ароматерапија; парфемски мириси за 

простории; ароми за парфем; есенции за 

парфеми  

кл. 35  комерцијално и административно 

работење, рекламирање, огласување, 

публикација, малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со 

алкохолни и безалкохолни парфеми сами 

по себе, парфемски производи за лице и 

тело, парфемски производи за 

ароматерапија, парфемски мириси за 

простории, ароми за парфем и есенции за 

парфеми  

 

 

 

 

(111)  28673  (151)  26/06/2020 

(210)  TM  2019/1418 (220)  17/12/2019 

(181)  17/12/2029 

(450)  30/06/2020 
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(732)  Акционерско друшто за 

производство и промет на вино 

ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ експорт-

импорт АД-Кавадарци ул.8-ми 

Септември бр.5, Кавадарци, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

BABUNA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  вино  

 

(111)  28674  (151)  26/06/2020 

(210)  TM  2019/1419 (220)  17/12/2019 

(181)  17/12/2029 

(450)  30/06/2020 

(732)  Акционерско друшто за 

производство и промет на вино 

ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ експорт-

импорт АД-Кавадарци ул.8-ми 

Септември бр.5, Кавадарци, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

DOMAINE BABUNA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  вино  
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ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA 
 

ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА 
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ / PASQYRA E MARKAVE TREGTARE 

SIPAS KUALIFIKIMIT NDËRKOMBËTAR TË MARKAVE TREGTARE 
 

 
(510) код во Меѓународната класафикација на трговски марки (Ниченска) / kodi në kualifikimin 
ndërkombëtar të markave tregtare (Niçe) 
(111) регистарски броj / numri i regjistrimit 
 

(510) (111) 

1 28597 

1 28599 

1 28600 

1 28602 

1 28603 

1 28605 

1 28648 

1 28661 

3 28599 

3 28600 

3 28602 

3 28603 

3 28605 

3 28614 

3 28619 

3 28620 

3 28635 

3 28641 

3 28643 

3 28645 

3 28661 

5 28582 

5 28585 

5 28589 

5 28590 

5 28592 

5 28593 

5 28594 

5 28597 

5 28612 

5 28614 

5 28619 

5 28620 

5 28623 

5 28628 

5 28632 

5 28657 

5 28661 

5 28667 

5 28668 

6 28599 

6 28600 

6 28602 

6 28603 

6 28605 

6 28658 

7 28599 

7 28600 

7 28602 

7 28603 

7 28605 

7 28618 

7 28635 

8 28599 

8 28600 

8 28602 

8 28603 

8 28605 

9 28599 

9 28600 

9 28602 

9 28603 

9 28605 

9 28607 

9 28622 

9 28635 

9 28643 

9 28644 

9 28648 

9 28650 

9 28651 

9 28652 

9 28657 

9 28658 

11 28618 

11 28622 

11 28643 

12 28581 

12 28586 

12 28618 

12 28624 

14 28644 

14 28658 

14 28672 

16 28583 

16 28601 

16 28609 

16 28613 

16 28614 

16 28615 

16 28621 

16 28627 

16 28659 

16 28660 

18 28642 

18 28644 

19 28598 

19 28617 

19 28658 

20 28584 

20 28617 

21 28640 

24 28597 

24 28642 

25 28608 

25 28639 

25 28642 

25 28644 

29 28631 

29 28633 

30 28588 

30 28604 

30 28606 

30 28631 

30 28633 

30 28636 

30 28646 

30 28647 

30 28659 

30 28660 

31 28588 

31 28631 

31 28633 
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32 28616 

32 28631 

33 28595 

33 28596 

33 28616 

33 28631 

33 28634 

33 28673 

33 28674 

34 28591 

34 28611 

34 28622 

34 28625 

34 28626 

34 28638 

34 28643 

34 28656 

35 28580 

35 28583 

35 28584 

35 28586 

35 28588 

35 28601 

35 28609 

35 28610 

35 28613 

35 28615 

35 28618 

35 28621 

35 28624 

35 28627 

35 28629 

35 28641 

35 28644 

35 28648 

35 28650 

35 28651 

35 28652 

35 28653 

35 28654 

35 28659 

35 28660 

35 28662 

35 28663 

35 28669 

35 28670 

35 28672 

36 28598 

36 28621 

36 28653 

36 28654 

36 28657 

36 28666 

37 28586 

37 28598 

37 28624 

37 28648 

37 28650 

38 28580 

38 28583 

38 28598 

38 28613 

38 28651 

38 28652 

39 28583 

39 28613 

39 28630 

39 28650 

40 28579 

40 28584 

40 28617 

40 28657 

40 28672 

41 28579 

41 28580 

41 28583 

41 28587 

41 28601 

41 28609 

41 28610 

41 28613 

41 28615 

41 28627 

41 28629 

41 28637 

41 28650 

41 28653 

41 28654 

41 28657 

41 28671 

42 28579 

42 28648 

42 28650 

42 28651 

42 28652 

42 28657 

43 28615 

43 28662 

43 28663 

43 28664 

43 28665 

43 28669 

44 28585 

44 28662 

44 28663 

44 28669 

45 28615 

45 28629 

45 28655 
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ /  
PASQYRA SIPAS PRONARËVE TË SË DREJTËS SË MARKAVE TREGTARE 

 
(732) носител на правото на трговски марка / pronari i të drejtës së markës tregtare 
(111) регистарски број  / numri i regjistrimit 
(210) број на пријавата / numri i aplikimit 

 

(732) (111) (210) 

BMJ Industries FZCO 28656 MK/T/2017/0980 

ТРД РАДИО КАНАЛ 77 28580 MK/T/2018/0278 

Мебел-Ви ДООЕЛ 28584 MK/T/2018/1274 

BOSNALIJEK d.d. 28667 MK/T/2019/0303 

BOSNALIJEK d.d. 28668 MK/T/2019/0321 

Институт за наука, уметност, култура и спорт Куманово 28637 MK/T/2019/0322 

Македонска развојна фондација за претпријатија Скопје 28653 MK/T/2019/0343 

Македонска развојна фондација за претпријатија Скопје 28654 MK/T/2019/0344 

Маклер ДМП ДООЕЛ - Виница 28642 MK/T/2019/0612 

BELUX AA SH.P.K. 28643 MK/T/2019/0803 

ТП АДОР ГОЛД ЗЛАТАР АЏИЈА ФИКРЕТ ЕНДИ 28672 MK/T/2019/0961 

Друштво за проектирање и производство ВЕДА ДОО увоз-извоз Скпје 28648 MK/T/2019/0973 

VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD 28607 MK/T/2019/1081 

VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. 28612 MK/T/2019/1082 

Црвенковска Билјана 28671 MK/T/2019/1085 

Philip Morris Products S.A. 28638 MK/T/2019/1098 

Pharmactive Ilac San.ve Tic.A.S. 28589 MK/T/2019/1099 

NEUTEC ILAÇ SAN. TIC.A.Ş. 28590 MK/T/2019/1100 

G M B GENERAL TRADING L.L.C. 28591 MK/T/2019/1108 

VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. 28592 MK/T/2019/1109 

Управа за јавни приходи 28666 MK/T/2019/1110 

Стојановска Соња 28634 MK/T/2019/1116 

Трговско друштво за вработување на инвалидни лица-заштитно друштво 

за трговија, производство и услуги ЈОЛЕ ДООЕЛ Штип 28635 MK/T/2019/1126 

Друштво за трговија, производство, услуги, издаваштво и филмска 

продукција ВАЛИЈАНТ ДООЕЛ 28615 MK/T/2019/1171 

Друштво за угостителство, трговија и услуги ДИНЧЕР ГЛОБАЛ ДООЕЛ 

Тетово 28669 MK/T/2019/1181 

Philip Morris Products S.A. 28622 MK/T/2019/1186 

Philip Morris Products S.A. 28611 MK/T/2019/1187 

Essity Hygiene and Health Aktiebolag 28614 MK/T/2019/1189 

Друштво за издавање и маркетинг ВЕЧЕР ПРЕС ДООЕЛ Скопје 28609 MK/T/2019/1192 

Друштво за издавање и маркетинг ВЕЧЕР ПРЕС ДООЕЛ Скопје 28601 MK/T/2019/1193 

Друштво за производство на мелнички, пекарски и други производи и 

промет на мало и големо ЖИТО БИТОЛА ДООЕЛ - Битола 28588 MK/T/2019/1196 
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Друштво за производство, трговија и услуги ХАЛИЛ ДООЕЛ Скопје 28608 MK/T/2019/1197 

ДПТУ ФАСХИОН СОЦКС-АР ДООЕЛ Струмица 28670 MK/T/2019/1202 

Здружение на граѓани за спорт и рекреација - ФИРС Скопје 28587 MK/T/2019/1204 

Здружение на граѓани за подршка на младите МЛАДИНСКА ГЕРИЛА 

Скопје 28610 MK/T/2019/1205 

TAV BİLİSİM HİZMETLERI A.Ş. 28650 MK/T/2019/1208 

SAILUN GROUP CO., LTD. 28581 MK/T/2019/1211 

Lidl Stiftung & Co. KG 28616 MK/T/2019/1215 

Кацарски Владимир 28658 MK/T/2019/1216 

RAVАNICA DOO 28659 MK/T/2019/1217 

RAVАNICA DOO 28660 MK/T/2019/1218 

Друштво за трговија и услуги УНИОН-ДБЗ ДООЕЛ Скопје 28661 MK/T/2019/1219 

Друштво за угостителство, трговија и услуги ДИНЧЕР ГЛОБАЛ ДООЕЛ 

Тетово 28662 MK/T/2019/1220 

Друштво за угостителство, трговија и услуги ДИНЧЕР ГЛОБАЛ ДООЕЛ 

Тетово 28663 MK/T/2019/1221 

NEUTEC ILAÇ SAN. TIC.A.Ş. 28593 MK/T/2019/1236 

NEUTEC ILAÇ SAN. TIC.A.Ş. 28594 MK/T/2019/1237 

Акционерско друшто за производство и промет на вино ВИНАРСКА 

ВИЗБА-ТИКВЕШ експорт-импорт АД-Кавадарци 28595 MK/T/2019/1239 

Акционерско друшто за производство и промет на вино ВИНАРСКА 

ВИЗБА-ТИКВЕШ експорт-импорт АД-Кавадарци 28596 MK/T/2019/1240 

DDP Specialty Electronic Materials US 8, LLC 28597 MK/T/2019/1242 

Саити Хабиљ; Saiti Habil 28598 MK/T/2019/1246 

Ариљеметал ДОО Скопје 28599 MK/T/2019/1247 

Ариљеметал ДОО Скопје 28600 MK/T/2019/1248 

Ариљеметал ДОО Скопје 28602 MK/T/2019/1249 

Ариљеметал ДОО Скопје 28603 MK/T/2019/1250 

Ариљеметал ДОО Скопје 28605 MK/T/2019/1251 

Друштво за трговија и услуги КАНТИНА МТСД ДОО Скопје 28664 MK/T/2019/1254 

Друштво за трговија и услуги КАНТИНА МТСД ДОО Скопје 28665 MK/T/2019/1255 

Друштво за производство, трговија, услуги издавање и печатење ИНТЕА-

ПРЕС-НОВАК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 28627 MK/T/2019/1256 

Друштво за трговија на големо и мало СТОКОМАК ДОО увоз-извоз Скопје 28633 MK/T/2019/1257 

VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. 28628 MK/T/2019/1284 

AFOI HATZIPRODROMOU AE - ANONYMI EMPOROVIOMICHANIKI 

ETAIRIA IPODYMATON 28639 MK/T/2019/1285 

Друштво за производство, трговија и услуги ДРОГА КОЛИНСКА ДООЕЛ 

увоз-извоз Скопје 28606 MK/T/2019/1306 

Друштво за производство, трговија и услуги ДРОГА КОЛИНСКА ДООЕЛ 

увоз-извоз Скопје 28604 MK/T/2019/1307 

LAWAND GENERAL TRADING FZE 28625 MK/T/2019/1308 

LAWAND GENERAL TRADING FZE 28626 MK/T/2019/1309 

Трговско друштво за компјутерско програмирање и услуги СИМФОНИ 28652 MK/T/2019/1311 
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ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје 

Трговско друштво за компјутерско програмирање и услуги СИМФОНИ 

ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје 28651 MK/T/2019/1312 

Друштво за трговија и големо мало АГРОТЕХНА Атанас и др. ДОО увоз-

извоз Скопје 28586 MK/T/2019/1314 

Друштво за производство, трговија и услуги МЕДИКОН ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје 28582 MK/T/2019/1315 

Pfizer Inc 28585 MK/T/2019/1316 

DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE YUNIRISK DOO, BEOGRAD 28579 MK/T/2019/1317 

Драган Живковиќ 28583 MK/T/2019/1318 

Драган Живковиќ 28613 MK/T/2019/1319 

Адвокат Даниел Иваноски 28629 MK/T/2019/1323 

Здружение на моторциклисти Ѓорги Стефановски 28630 MK/T/2019/1324 

Друштво за производство, трговија и консалтинг ОРНАМАКС ДООЕЛ 

увоз-извоз Скопје 28617 MK/T/2019/1325 

РГ ГРОУП ДООЕЛ Тетово 28618 MK/T/2019/1326 

Pierre Balmain S.A.S. 28644 MK/T/2019/1330 

Balmain S.A. 28645 MK/T/2019/1331 

Прехранбена индустрија „ВИТАМИНКА“ АД Прилеп 28646 MK/T/2019/1333 

Прехранбена индустрија „ВИТАМИНКА“ АД Прилеп 28647 MK/T/2019/1334 

Трговско друштво за производство, услуги и промет АССЕКО СЕЕ ДООЕЛ 

Скопје 28657 MK/T/2019/1340 

МАКЕДОНИЈАЛЕК ДОО 28619 MK/T/2019/1341 

МАКЕДОНИЈАЛЕК ДОО 28620 MK/T/2019/1342 

CITY CASH Ltd. 28621 MK/T/2019/1343 

Lidl Stiftung & Co. KG 28631 MK/T/2019/1344 

Lidl Stiftung & Co. KG 28636 MK/T/2019/1345 

VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. 28623 MK/T/2019/1351 

NEUTEC ILAÇ SAN. TIC.A.Ş. 28632 MK/T/2019/1352 

Друштво за трговија на големо и мало АГРОТЕХНА Атанас и др. ДОО 

увоз-извоз Скопје 28624 MK/T/2019/1353 

DigiCert, Inc. 28655 MK/T/2019/1354 

Cosmetic Warriors Limited 28640 MK/T/2019/1355 

TPK d.o.o. 28641 MK/T/2019/1403 

Акционерско друшто за производство и промет на вино ВИНАРСКА 

ВИЗБА-ТИКВЕШ експорт-импорт АД-Кавадарци 28673 MK/T/2019/1418 

Акционерско друшто за производство и промет на вино ВИНАРСКА 

ВИЗБА-ТИКВЕШ експорт-импорт АД-Кавадарци 28674 MK/T/2019/1419 
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Гласник/ Buletini  Бр./Nr.  6/2020 - 30/06/2020  
 

 

 

ПРЕНОС / BARTJE 

 

 

(111) 9826 

(732) NORSKE SKOG AS KARENSLYST ALLE 49, 0279 OSLO, NO 

 

(111) 17064 

(732) Teijin Limited 2-4, Nakanoshima 3-chome, Kita-ku, Osaka, JP 

 

 

 

 

ПРОМЕНИ / NDRYSHIME 

 

 

(111) 3900 

(732) ADAMA Makhteshim Ltd. P.O.Box 60-Beer Sheva, IL 

 

(111) 3949 

(732) Illinois Tool Works Inc., a Delaware corporation 155 Harlem Avenue, Illinois 60025, 

Glenview, US 

 

(111) 2976 

(732) Badel d.o.o. Quirinova 8, Sisak, HR 

 

(111) 3468 

(732) PANASONIC CORPORATION 1006, Oaza-Kadoma, Kadoma-shi, Osaka Prefecture, JP 

 

(111) 6845 

(732) Nissan Chemical Corporation 5-1, Nihonbashi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, JP 

 

(111) 9575 

(732) EMS-CHEMIE AG Via Innovativa 1, CH-7013 Domat/Ems, CH 

 

(111) 9114 

(732) Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво 

Куманово ул. 11 Ноември бр. 87А, Куманово, MK 

 

(111) 9377 
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(732) Dunhill Tobacco of London Limited Globe House, 4 Temple Place, London, WC2R 2PG, 

GB 

 

(111) 9986 

(732) EKO INDUSTRIAL AND COMMERCIAL PETROLEUM COMPANY A.E 8A Cheimarras 

street, 15125 Marousi, GR 

 

(111) 9864 

(732) EKO INDUSTRIAL AND COMMERCIAL PETROLEUM COMPANY A.E 8A Cheimarras 

street, 15125 Marousi, GR 

 

(111) 9826 

(732) NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA KARENSLYST ALLE 49, 0279 OSLO, NO 

 

(111) 14057 

(732) NXP USA Inc. 6501 William Cannon Drive West, Austin, Texas 78735, US 

 

(111) 13205 

(732) Atlantič Štark d.o.o Beograd "Kumodraska" 249, 11000, Beograd, RS 

 

(111) 13205 

(732) Soko Štark doo Beograd "Kumodraska" br. 249, 11000, Beograd, RS 

 

(111) 13204 

(732) Soko Štark doo Beograd "Kumodraska" br. 249, 11000, Beograd, RS 

 

(111) 13204 

(732) Atlantič Štark d.o.o Beograd "Kumodraska" 249, 11000, Beograd, RS 

 

(111) 13203 

(732) Atlantič Štark d.o.o Beograd "Kumodraska" 249, 11000, Beograd, RS 

 

(111) 13203 

(732) Soko Štark doo Beograd "Kumodraska" br. 249, 11000, Beograd, RS 

 

(111) 13202 

(732) Atlantič Štark d.o.o Beograd "Kumodraska" 249, 11000, Beograd, RS 

 

(111) 13202 

(732) Soko Štark doo Beograd "Kumodraska" br. 249, 11000, Beograd, RS 

 

(111) 13190 

(732) Atlantič Štark d.o.o Beograd "Kumodraska" 249, 11000, Beograd, RS 
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Гласник/ Buletini  Бр./Nr.  6/2020 - 30/06/2020  
 

 

(111) 13190 

(732) Soko Štark doo Beograd "Kumodraska" br. 249, 11000, Beograd, RS 

 

(111) 13189 

(732) Soko Štark doo Beograd "Kumodraska" br. 249, 11000, Beograd, RS 

 

(111) 13189 

(732) Atlantič Štark d.o.o Beograd "Kumodraska" 249, 11000, Beograd, RS 

 

(111) 13191 

(732) Soko Štark doo Beograd "Kumodraska" br. 249, 11000, Beograd, RS 

 

(111) 13191 

(732) Atlantič Štark d.o.o Beograd "Kumodraska" 249, 11000, Beograd, RS 

 

(111) 13206 

(732) Atlantič Štark d.o.o Beograd "Kumodraska" 249, 11000, Beograd, RS 

 

(111) 13206 

(732) Soko Štark doo Beograd "Kumodraska" br. 249, 11000, Beograd, RS 

 

(111) 13192 

(732) Atlantič Štark d.o.o Beograd "Kumodraska" 249, 11000, Beograd, RS 

 

(111) 13192 

(732) Soko Štark doo Beograd "Kumodraska" br. 249, 11000, Beograd, RS 

 

(111) 13199 

(732) Atlantič Štark d.o.o Beograd "Kumodraska" 249, 11000, Beograd, RS 

 

(111) 13199 

(732) Soko Štark doo Beograd "Kumodraska" br. 249, 11000, Beograd, RS 

 

(111) 13225 

(732) Atlantič Štark d.o.o Beograd "Kumodraska" 249, 11000, Beograd, RS 

 

(111) 13225 

(732) Soko Štark doo Beograd "Kumodraska" br. 249, 11000, Beograd, RS 

 

(111) 13212 

(732) Soko Štark doo Beograd "Kumodraska" br. 249, 11000, Beograd, RS 
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(111) 13212 

(732) Atlantič Štark d.o.o Beograd "Kumodraska" 249, 11000, Beograd, RS 

 

(111) 13211 

(732) Atlantič Štark d.o.o Beograd "Kumodraska" 249, 11000, Beograd, RS 

 

(111) 13211 

(732) Soko Štark doo Beograd "Kumodraska" br. 249, 11000, Beograd, RS 

 

(111) 14430 

(732) Soko Štark doo Beograd "Kumodraska" br. 249, 11000, Beograd, RS 

 

(111) 14430 

(732) Atlantič Štark d.o.o Beograd "Kumodraska" 249, 11000, Beograd, RS 

 

(111) 13210 

(732) Atlantič Štark d.o.o Beograd "Kumodraska" 249, 11000, Beograd, RS 

 

(111) 13210 

(732) Soko Štark doo Beograd "Kumodraska" br. 249, 11000, Beograd, RS 

 

(111) 13209 

(732) Soko Štark doo Beograd "Kumodraska" br. 249, 11000, Beograd, RS 

 

(111) 13209 

(732) Atlantič Štark d.o.o Beograd "Kumodraska" 249, 11000, Beograd, RS 

 

(111) 13215 

(732) Atlantič Štark d.o.o Beograd "Kumodraska" 249, 11000, Beograd, RS 

 

(111) 13215 

(732) Soko Štark doo Beograd "Kumodraska" br. 249, 11000, Beograd, RS 

 

(111) 13214 

(732) Soko Štark doo Beograd "Kumodraska" br. 249, 11000, Beograd, RS 

 

(111) 13214 

(732) Atlantič Štark d.o.o Beograd "Kumodraska" 249, 11000, Beograd, RS 

 

(111) 13213 

(732) Soko Štark doo Beograd "Kumodraska" br. 249, 11000, Beograd, RS 

 

(111) 13213 
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(732) Atlantič Štark d.o.o Beograd "Kumodraska" 249, 11000, Beograd, RS 

 

(111) 23644 

(732) Nissan Chemical Corporation 5-1, Nihonbashi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, JP 

 

 

 

 

ПОНИШТУВАЊЕ 

 

 

(111) 14817 Правото на трговската марка престанува да важи на: 13/06/2017 

 

(111) 14815 Правото на трговската марка престанува да важи на: 13/06/2017 

 

 

 

 

СПОЈУВАЊЕ 

 

(111) 3581 

(732) Sumitomo Rubber Industries, Ltd 6-9, Wakinohama-cho 3-chome, Chuo-ku Kobe-shi, 

Hyogo 651-0072, JP 

 

(111) 2976 

(732) Labud d.o.o. tvornica sredstava za pranje, kozmetičkih i kemijskih proizvoda 

Radnička cesta 173/r, Zagreb, HR 

 

(111) 9986 

(732) HELLENIC FUELS AND LUBRICANTS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL S.A. also 

trading as "EKO ABEE" 8A Cheimarras street, 15125 Marousi, GR 

 

(111) 9864 

(732) HELLENIC FUELS AND LUBRICANTS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL S.A. also 

trading as "EKO ABEE" 8A Cheimarras street, 15125 Marousi, GR 
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ОБНОВУВАЊА / RIPËRTËRITJE 

 

 

(111) 1990   (186) 05/12/2028 

(111) 3900   (186) 20/11/2028 

(111) 3949   (186) 05/12/2028 

(111) 2976   (186) 20/11/2028 

(111) 4168   (186) 16/01/2029 

(111) 3468   (186) 15/12/2028 

(111) 2073   (186) 16/01/2029 

(111) 2075   (186) 16/01/2029 

(111) 2082   (186) 16/01/2029 

(111) 2297   (186) 03/02/2029 

(111) 10153   (186) 13/02/2028 

(111) 11399   (186) 13/02/2028 

(111) 8585   (186) 23/11/2028 

(111) 8835   (186) 02/12/2028 

(111) 9575   (186) 05/01/2029 

(111) 8556   (186) 11/01/2029 

(111) 9114   (186) 18/03/2029 

(111) 9377   (186) 22/06/2029 

(111) 15712   (186) 28/02/2028 

(111) 15711   (186) 28/02/2028 

(111) 15428   (186) 10/03/2028 

(111) 16183   (186) 17/04/2028 

(111) 16182   (186) 17/04/2028 

(111) 19727   (186) 04/08/2028 

(111) 16291   (186) 12/08/2028 

(111) 16482   (186) 12/08/2028 

(111) 16492   (186) 15/08/2028 

(111) 19048   (186) 15/08/2028 

(111) 16579   (186) 03/11/2028 

(111) 16761   (186) 11/11/2028 
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(111) 16750   (186) 19/12/2028 

(111) 16751   (186) 19/12/2028 

(111) 18733   (186) 16/01/2029 

(111) 16875   (186) 16/01/2029 

(111) 16848   (186) 21/01/2029 

(111) 16854   (186) 22/01/2029 

(111) 16925   (186) 30/01/2029 

(111) 17202   (186) 06/02/2029 

(111) 17454   (186) 12/05/2029 

(111) 17399   (186) 17/06/2029 

(111) 18302   (186) 14/07/2029 

(111) 18478   (186) 19/08/2029 

(111) 17897   (186) 15/10/2029 

(111) 17935   (186) 12/03/2030 
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2020 - 30/06/2020 

ПРИЈАВИ НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН / 
APLIKIMET PЁR DISENJO INDUSTRIALE 

 
 

 

Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод 
индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за идустрискиот дизајн. / Në përputhje me 
nenin 154 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 21/2009, 24/11, 
12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18), Enti Shtetëror për Pronësi Industriale publikon të dhënat e aplikimeve 
për disenjo industrialе. 
 

Податоците означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80) / Të dhënat 
shënohen me kodet për disenjo industrial INID* (standart WIPO ST.80): 
 
(21) број на пријавата / numri i aplikimit 

(22) датум на поднесување / data e depozitimit 

(23) датум на изложба, саем / data e ekspozitës, panairit 

(45) датум на објавување / data e publikimit 

(28) вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот (дво/тродимензионален) / numri i 

përgjithshëm i disenjove dhe i lloji i përcaktimit të dizajnit (dy/tre dimensional) 

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

(51) меѓународна класификација на индустриски дизајн (од Локарно) / klasifikimi ndërkombëtar (prej 

Locarno) 

(54) назив на дизајнот / emërimi i dizajnit 

(55) прикази на индустрискиот дизајн / pamja e disenjos industriale 

(57) назначување на боите или комбинации на бои / Theksimi ngjyrave ose kombinimi i tyre 

(72) податоци за авторот: презиме, име и адреса / të dhënat e autorit: mbiemri, emir dhe adresa 

(73) податаци за подносителот на пријавата / të dhënat e aplikantit 

(74) податоци за застапник / të dhënat e përfaqësues juridik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________ 
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа 
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2020 - 30/06/2020 
 

(21) ID  2020/6  (45) 30/06/2020 

(22) 07/04/2020    

(28) 2 (два) дизајни, тродимензионални 

(72) Ѓорѓи Самарчиев and Ивана Додева 

(73) Друштво за производство, промет и услуги ФОЈА КО ДООЕЛ Скопје Борис 

Трајковски 152а, 1000, Скопје, MK 

(74) БЕРИН Д.О.О. Скопје ул. "Македонија" бр. 27/2/22, 1000 Скопје 

(51) 09-03 

(54) "Панел со растенија"  
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2020 - 30/06/2020 
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2020 - 30/06/2020 
 

(21) ID  2020/11  (45) 30/06/2020 

(22) 08/05/2020    

(28) 2 (два) дизајни, дводимензионални 

(72) Гоце Тодоровски 

(73) Друштво за производство, услуги и трговија ХАНТЕРС СТАЈЛ ДООЕЛ Скопје 

ул. 1571 бр. 37, Визбегово, Скопје, MK 

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски  

ул. "Вељко Влаховиќ" 4/1-1, 1000 Скопје 

(51) 02-04 

(54) "Компресивни чорапи"  
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2020 - 30/06/2020 
 

(21) ID  2020/13  (45) 30/06/2020 

(22) 20/05/2020    

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален 

(72) не сака да биде наведен 

(73) Прехранбена индустрија „ВИТАМИНКА“ АД Прилеп ул.“Леце Котески“ бр. 23, 7500, 

Прилеп, MK 

(74) БЕРИН Д.О.О. Скопје ул. "Македонија" бр. 27/2/22, 1000 Скопје 

(51) 09-01 

(54) "Шише"  
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2020 - 30/06/2020 
 

ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA 

 
 

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ ЗА ИНДУСТРИСКИ 
ДИЗАЈН / PASQYRA SIPAS BARTËSIT TË SË DREJTËS PËR 

DISENJO INDUSTRIALE 

 

(51) код по меѓународна класификација на индустриски дизајн / kodi sipas 
kualifikimit ndërkombëtar të disenjove industriale 

(21) број на пријавата / numri i aplikimit 

 

 

(51) (21) 

09-03 MK/I/ 2020/6 

02-04 MK/I/ 2020/11 

09-01 MK/I/ 2020/13 

 

 

 

 

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН / PASQYRA 
SIPAS BARTËSIT TË SË DREJTËS SË APLIKIMIT PËR DISENJO 

  

(73) носител на правото на индустриски дизајн / bartësi i së drejtës së disenjos 
industriale 

(21) број на пријавата / numri i aplikimit 

 

 

(73) (21) 

Друштво за производство, промет и услуги ФОЈА КО ДООЕЛ Скопје 
Борис Трајковски 152а, 1000, Скопје, MK MK/I/ 2020/6 

Друштво за производство, услуги и трговија ХАНТЕРС СТАЈЛ ДООЕЛ 
Скопје ул. 1571 бр. 37, Визбегово, Скопје, MK MK/I/ 2020/11 

Прехранбена индустрија „ВИТАМИНКА“ АД Прилеп ул.“Леце Котески“ 
бр. 23, 7500, Прилеп, MK MK/I/ 2020/13 
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2020 - 30/06/2020 

 

РЕШЕНИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН / 

VENDIMET PЁR DISENJOT INDUSTRIALE 

 
Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на 

Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод 
индустриска сопственост ги објавува податоците за идустрискиот дизајн.. Në përputhje me nenin 
154 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 21/2009, 24/11, 
12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18”) Enti Shtetëror për Pronësi Industriale publikon të dhënat për 
disenjot industriale.  
 

Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80) / Të dhënat 

shënohen me INID* kode për disenjo industriale (standart WIPO ST. 80): 

 

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

(18) Датум на важење на индустриски дизајн / Data e vlefshmërisë së disenjos industriale 

(21) Број на пријавата / Numri i aplikimit 

(22) Дата на поднесување / Data e depozitimit 

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

(28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број на  индустриски дизајни / Lënda e aplikimit, 

theksohet numri i përgjithshëm  i disejnove industriale 

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

(45) Дата на објавување / Data e publikimit 

(51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)  / Klasifikimi Ndërkombëtar I 

Disenjove Industriale (Locarno) 

(54) Назив на телото, односно сликата или цртежот / Emri i objektit, përkatësisht fotografia ose 

vizatimi 

(55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот / Fotografia ose 

paraqitja grafike (skica) e objektit, përkatësisht fotoja ose vizatimi 

(57) Назначување на боите или комбинации на бои / caktimimi ngjyrave ose kombinimi i ngjyrave 

(72) Автор / Autori 

(73) Носител на правото / Bartësi i së drejtës 

(74) Застапник / Përfaqësuesi juridik 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data 
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2020 - 30/06/2020 
 

(11) 891  (45) 30/06/2020 

(21) ID  2019/26 (22) 17/10/2019    

(18) 17/10/2024 

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален  

(72) Поповски Влатко (Видое Смилевски Бато 14А/2-34, 1000, Скопје) 

(73) Поповски Влатко "Видое Смилевски Бато" 14А/2-34, 1000, Скопје, MK 

(51) 06-01 

(54) "Фитнес столица" 
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2020 - 30/06/2020 
 

(11) 890  (45) 30/06/2020 

(21) ID  2019/28 (22) 29/10/2019    

(18) 29/10/2024 

(28) 4 (четири) дизајни, тродимензионални  

(72) Maxwell Joseph PETRIE (7251 Crooked Oak Road Dallas Texas TX 75248); Robert Anthony 

EGNATCHIK (1500 Mission Ridge Trail Carrollton Texas TX 75007) and Joshua Noah Sussman HIATT 

(7755 John Q Hammons Drive, Apt. 1329 Frisco TX 75034) 

(73) Frito-Lay North America, Inc 7701 Legacy Drive, Plano, Texas, TX 75024-4099, US 

(74) Тоневски Драган, адвокат  

бул. Кочо Рацин бр. 14/4-13 1000 Скопје 

(51) 01-01 

(54) "БИСКВИТИ"  
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2020 - 30/06/2020 
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2020 - 30/06/2020 
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2020 - 30/06/2020 
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2020 - 30/06/2020 
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2020 - 30/06/2020 
 

(11) 888  (45) 30/06/2020 

(21) ID  2019/31 (22) 06/12/2019    

(18) 06/12/2024 

(28) 2 (два) дизајни, тродимензионални  

(72) Горан Ангеловски (ул. Востаничка бр.1, 1000, Скопје) 

(73) Горан Ангеловски ул. Востаничка бр. 1, 1000, Скопје, MK 

(74) Адвокат Лидија Ристовски ул.Христо Смирненски бр. 17, Скопје 

(51) 15-02 

(54) "РУДНИЧКА ПУМПА" 
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2020 - 30/06/2020 
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2020 - 30/06/2020 
 

(11) 889  (45) 30/06/2020 

(21) ID  2019/32 (22) 06/12/2019    

(18) 06/12/2024 

(28) 3 (три) дизајни, тродимензионални  

(72) Горан Ангеловски (ул. Востаничка бр. 1, 1000, Скопје) 

(73) Горан Ангеловски ул. Востаничка бр. 1, 1000, Скопје, MK 

(74) Адвокат Лидија Ристовски ул.Христо Смирненски бр. 17, Скопје 

(51) 15-02 

(54) "ОБЛОГА ЗА РУДНИЧКИ ПУМПИ" 
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2020 - 30/06/2020 
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2020 - 30/06/2020 
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2020 - 30/06/2020 
 

(11) 892  (45) 30/06/2020 

(21) ID  2019/36 (22) 27/12/2019    

(18) 27/12/2024 

(28) 9 (девет) дизајни, дводимензионални  

(72) Марија Ичокаева (ул. Милан Мијалковиќ бр.61 , Скопје); Влатко Бојковски (ул.6-ти 

Септември 4-2, Кратово); Стефан Ристовски (бул.Партизански одреди бр.80-1-3, Скопје); 

Јован Стојановски  (ул. Маршал Тито бр. 112-18, Тетово); Александар Талев (ул. Пандил 

Шишков бр.4-1-2, Скопје); Даниел Досев (ул. Трајче Арсов бр.22, Кратово); Зоран Спасов (ул. 

Вој. Васил Чакаларов бр. 1/3-35, Скопје); Киро Шопов (ул. Кочо Рацин бр.32-3/16, Скопје) and 

Андреа Ичокаева-Бундалевска (ул.Кочо Рацин бр. 8/1-26, Скопје) 

(73) КНИГОТЕКА ДОО Скопје ул."11-ти Октомври" 33А, Скопје, MK 

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски ул. "Вељко Влаховиќ" 4/1-1, 1000 Скопје 

(51) 14-04 

(54) "Кориснички интерфејс екран за платформа за читање книги" 
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2020 - 30/06/2020 
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2020 - 30/06/2020 
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2020 - 30/06/2020 
 

ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA 
 

 

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА 
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН /  

PASQYRA E DISENJOVE TË PUBLIKUARA SIPAS KUALIFIKIMIT 
NDËRKOMBËTAR TË DISENJOVE INDUSTRIALE 

 

 

(51) код по меѓународната класификација на индустриски дизајн / kodi sipas 
kualifikimit ndërkombëtar të disenjove industriale 

 

(11) регистарски број на дизајнот / numri i regjistrimit së disenjos 

 

 
 

(51) (11) 

06-01 MK/I/ 2019/26 

01-01 MK/I/ 2019/28 

15-02 MK/I/ 2019/31 

15-02 MK/I/ 2019/32 

14-04 MK/I/ 2019/36 
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2020 - 30/06/2020 
 

 

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕН ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН / 
PASQYRA SIPAS BARTËSIT TË SË DREJTËS TË DISENJOS 

INDUSTRIALE TË PUBLIKUAR 
 

 

(73) носител на правото на индустриски дизајн / bartësi i së drejtës së disenjos 
industriale 

 

(11) регистарски број на документот / numri i regjistrimit të dokumentit 

 

(21) број на пријавата / numri i aplikimit 

 

 

(73) (11) (21) 

Поповски Влатко "Видое Смилевски Бато" 14А/2-34, 1000, Скопје, MK 891 MK/I/ 2019/26 

Frito-Lay North America, Inc 7701 Legacy Drive, Plano, Texas, TX 75024-
4099, US 

890 
MK/I/ 2019/28 

Горан Ангеловски ул. Востаничка бр. 1, 1000, Скопје, MK 888 MK/I/ 2019/31 

Горан Ангеловски ул. Востаничка бр. 1, 1000, Скопје, MK 889 MK/I/ 2019/32 

КНИГОТЕКА ДОО Скопје ул."11-ти Октомври" 33А, Скопје, MK 892 MK/I/ 2019/36 

 

 

 

 

 

ОБНОВУВАЊЕ / RIPËRTËRITJE 
 

 

(111) 639    (186) 09/06/2025 
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