
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. 2021 бр. 6 / Viti 2021 nr. 6 

30 Јуни 2021 / 30 Qershor 2021 
 

 

 

 

 



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. 2021 бр. 6 / Viti 2021 nr. 6 

30 Јуни 2021 / 30 Qershor 2021 

 

 



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 

AO – Ангола / Angola 

AR – Аргентина / Argjentina 

AT – Австрија / Austria 

AU – Австралија / Australia 

AW – Аруба / Aruba 

AZ – Азербејџан / Azerbejxhan 

BA - Босна и Херцеговина / Bosnja dhe 

Hercegovina 

BB – Барбадос / Barbados 

BD – Бангладеш / Bangladesh 

BE – Велгија / Belgjika 

BF - Горна Волта / Volta e Epërme 

BG – Бугарија / Bullgaria 

BH – Бахреин / Bahrein  

BI – Бурунди / Burundi 

BJ – Бенин / Benin 

BM – Бермуди / Bermuda 

BN - Брунеј Даресалам / Brunej Darasalam 

BO – Боливија / Bolivija 

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 

CM – Камерун / Kamerun 

CN – Кина / Kina 

CO – Колумбија / Kolumbia 

CR – Костарика / Kostarika 

CU – Куба / Kuba 

CV - Капе Верде / Kape Verde 

CY – Кипар / Qipro 

CZ – Чешка / Cekia 

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 
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ER – Еритреја / Eritreja 

ES – Шпанија / Spanja 
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FK - Фокландски Острови / Ishujt Falkland 
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GQ - Екваторијална Гвинеа / Guinea e 
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GR – Грција / Greqia 

GS - Јужна Џорџија и Острвови на Јужни 

Сендвич /  Xhorxhia Jugore dhe Ishujt 

Sanduiç të Jugut 

GT – Гватемала / Guatemala 

GW - Гвинеа Бисао / Guinea Bisao 

GY – Гвајана / Guajana 

HK - Хонг Конг / Hong Kong 

HN – Хондурас / Honduras 

HR – Хрватска / Kroacia 

HT – Хаити / Haiti 

HU – Унгарија / Hungaria 

ID – Индонезија / Indonezia 

IE – Ирска / Irlanda 

IL – Израел / Izraeli 

IN – Индија / India 

IQ – Ирак / Irak 

IR – Иран / Iran 

IS – Исланд / Islanda 

IT – Италија / Italia 

JM – Јамајка / Xhamajka 

JO – Јордан / Jordani 

JP – Јапонија / Japonia 

KE – Кенија / Kenia 

KG – Киргизија / Kirgizija 

KH – Камбоџа / Kamboxha 

KI – Кирибати / Kiribati 

KM - Коморски Острови / Ishujt e Komorit 

KN - Св. Китис и Невис / Shën Kitis dhe 

Nevis 

KP - Демоктратска Република Кореја / 

Republika Demokrate e Koresë 

KR - Република Кореја / Republika e Koresë 

KW – Кувајт / Kuvajt 

KY - Кајмански Острови / Ishujt Kajman 

KZ – Казакстан / Kazahstan 

LA – Лаос / Laos 

LB – Либан / Liban 

LC - Света Луција / Shën Lucia 

LI – Лихтенштајн / Lihtenshtajn 

LK - Шри Ланка / Shri Lanka 

LR – Либерија / Liberia 

LS – Лесото / Lesoto 

LT – Литванија / Lituania 

LU – Луксермбург / Luksemburg 

LV – Латвија / Letonia 

LY – Либија / Libia 

MA – Мароко / Maroko 

MC – Монако / Monako 

MD – Молдавија / Moldavia 

ME - Црна Гора / Mali I Zi 

MG – Мадагаскар / Madagaskar 

MK –Северна Македонија / Maqedonia e 

Veriut 

ML – Мали / Mali 

MM – Бурма / Burma 

MN – Монголија / Mongolia 

MO – Макао / Makao 

MP - Северни Маријански Острови / Ishujt 

Mariane Veriore 

MR – Мавританија / Mavritania 

MS – Монсерато / Monserator 

MT – Малта / MAlta 

MU – Маурициус / Mauricius 

MV – Малдиви / Maldive 

MW – Малави / Malavi 

MX – Мексико / Meksika 

MY – Малезија / Malajzia 

MZ – Мозамбик / Mozambik 

NA – Намибија / Namibia 

NE – Нигер / Niger 

NG – Нигерија / Nigeria 

NI – Никарагва / Nikaragua 

NL – Холандија / Hollanda 

NO – Норвешка / Norvegjia 

NP – Непал / Nepal 

NR – Неру / Neru 

NZ - Нов Зеланд / Zelanda e Re 

OM – Оман / Oman 

PA – Панама / Panama 

PE – Перу / Peru 

PG - Нова Гвинеа / Guinea e Re 

PH – Филипини / Filipine 

PK – Пакистан / Pakistan 

PL – Полска / Polonia 

PR – Порторико / Portoriko 

PT – Португалија / Portugalia 

PY – Парагвај / Paraguaj 

QA – Катар / Katar 

RO – Романија / Rumania 

RS – Србија / Srbia 

RU - Руска Федерација / Federata Ruse 

RW – Руанда / Ruanda 

SA - Саудиска Арабија / Arabia Saudite 

SB - Соломонски Острови / Ishujt Solomon 

SC - Сејшелски Острови / Ishujt Sejsheles 

SD – Судан / Sudan 

SE – Шведска / Suedia 

SG – Сингапур / Singapor 

SH - Света Елена / Shën Elena 

SI – Словенија / Sllovenia 

SK – Словачка / Sllovakia 

SL - Сиера Леоне / Siera Leone 

SM - Сан Марино / San Marino 

SN – Сенегал / Senegal 

SO – Сомлија / Somlija 

SR – Суринам / Surinam 

ST - Сао Томе и Принципе / Sao Tome dhe 

Principe 

SV – Салвадор / Salvador 

SY – Сирија / Siria 

SZ – Свазиланд / Svaziland 

TC – Турки / Turki 

TD – Чад / Cad 

TG – Того / Togo 

TH – Тајланд / Tajlanda 

TJ – Таџикистан / Taxhikistan 

TM – Туркменија / Turkmenistan 

TN – Тунис / Tunis 

TO – Тонга / Tonga 

TP - Источни Тимор / Timori Lindor 

TR – Турција / Turqia 

TT - Тринидад и Тобаго / Trinidad dhe 

Tobago 

TV – Тувалу / Tuvalu 

TW – Тајван / Tajvan 

TZ – Танзанија / Tanzania 

UA – Украина / Ukraina 

UG – Уганда / Uganda 

US - Соединети Американски Држави / 

Shtetet e Bashkuara të Amerikës 

UY – Уругвај / Uruguaj 

UZ – Узбекистан / Uzbekistan 

VA – Ватикан / Vatikan 

VC - Св. Винсент и Гренадин / Shën 

Vinsent dhe Grenadin 

VE – Венецуела / Venecuela 

VG - Британски Девствени Острови / Ishujt 

e Virgjër Britanik 

VN – Виетнам / Vietnam 

VU – Вануату / Vanuatu 

WS – Самоа / Samoa 

YE – Јемен / Jemen 

ZA - Јужноафричка Република / Republika 

Jugoafrikane 

ZM – Замбија / Zambia 

ZR – Заир / Zair 

ZW – Зимбабве / Zimbaba

 

                       КОДОВИ НА МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ / KODET E ORGANIZATAVE NDËRKOMBËTARE 

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

Industriale (ORAPI) 

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

EA -  Евроазиска патентна организација / Organizata e Patentave të Euroazisë 

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

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

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

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

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

GC -  Кооперативен совет на арапски земји во Заливот / Këshilli Bashkëpunues i Vendeve Arabe në Gjirin 
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Патенти / Patentat Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2021 - 30/06/2021  
 

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.  6/2021 - 30/06/2021  
 

ПАТЕНТИ / PATENTAT 

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

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

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

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

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

dhënat nga vendimi për njohjen e patentës. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

është paguar tarifa e paraparë. 
 

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

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

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

në INID. 
 

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

(13) Вид на документот / Lloji i dokumentit: 

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

А2-дополнителен патент/patentë shtesë 

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

patentën evropjanë  

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

patente evropiane me pretendime të modifikuara 

 

(21) Број на пријавата / Numri i aplikimit 

(22) Датум на поднесувањето / Data e depozitimit 

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

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

(45) Дата на објавување / Data e publikimit 

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

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

Patentave (KNP) 
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Патенти / Patentat Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2021 - 30/06/2021  
 

(54) Назив на пронајдокот / Titulli i shpikjes 

(56) Цитирани документи / Dokumente të cituara 

(57) Апстракт или патентно барање / Abstrakti ose pretendimi 

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

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

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

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

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

(72) Пронајдувач (и) / Shpikës (it) 

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

(74) Застапник / Përfaqësues 

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

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

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

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

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

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

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

patentës evropiane (data e njohjes, numri i buletinit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

____________________ 

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

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2021 - 30/06/2021  
 

(51)  B 61F 5/52, B 61F 5/00  

(11)  11561   (13) А 

(21)  2017/990   (22) 22/12/2017 

(45) 30/06/2021 

(30)  CN201510366236.1  29/06/2015  CN 

(86)  21/01/2016 PCT/CN2016/071589 

(87)  01/05/2017 WO2017000547 

(73)  CRRC Zhuzhou Locomotive Co., Ltd. 

Tianxin High-tech Park Zhuzhou, Hunan 

412000, CN 

(74)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(72) CHEN, Xihong; LI, Guanjun; YAN, Zhijun; 

ZHANG, Qi; JIANG, Yonghui; LI, Yunzhao; TAN, 

Yun; JIN, Junhui; CHEN, Jian; WU, Yugang; 

GAO, Bin; HE, Qiao; YU, Jiawen; LUO, Yanyun; 

LIAO, Congjian; PU, Quanwei; YU, Haihang; 

WANG, Hanyu; KONG, Yuanyuan; ZHONG, 

Xiaobo and YI, Xingli 

(54)  РАМКА, УРЕД ЗА ВЛЕЧЕЊЕ СО 

НИСКО ПОЗИЦИОНИРАЊЕ, ПОВЕЌЕОСНА 

ГРУПА УПРАВУВАНА СО ОСКА НА 

ПРОПЕЛЕР И ЖЕЛЕЗНИЧКО ВОЗИЛО 

(57)  Рамка (1), уред за влечење со ниско 

позиционирање усогласен со рамката (1), 

управувано од повеќеосна група и 

железничко возило. Рамката (1) се состои од 

лев страничен праг (10), десен страничен 

праг(9) и попрелна греда (2) со структура во 

облик на барабан. Основа за влечење за 

монтирање низ отвор (11) е поставена во 

средината на попречната греда. Првиот 

надолжен жлеб (12) и вториот надолжен 

жлеб (13) во облик на "П" се дадени во 

средината на дното на попречната греда. 

Уредот за влечење со ниско позиционирање 

содржи горна основа (22), долна основа (23), 

прва поврзувачка основа (24), втора 

поврзувачка основа (26) и склоп на шипката 

за влечење (25). Трета повечеосна група за 

монтирање низ отвор (14) е обезбедена 

помеѓу горната основа (22) и долната основа 

(23). Првиот надолжен жлеб (12) и првата 

поврзувачка основа (24) формираат прва 

повеќеосна група за монтирање низ отвор. 

Вториот надолжен жлеб (13) и втората 

поврзувачката основа (26) формираат втора 

повеќеосна група за монтирање низ отвор. 

После спојувањето, склопот на шипката за 

влечење (25) се наоѓа под рамката (1). Со 

оптимизирање на рамката и уредот за 

влечење, непречено поминување на 

повечеосна група е доволно постигнато во 

овој пронајдок. Стапката на искористување 

на спојувањето на целото возило е ефикасно 

подобрена со намалување на висината на 

влечната точка. Рамката го надминува 

проблемот што е тешко да се постават 

дискови на сопирачките бидејќи основата на 

тркалото од 2,3 метри има малку простор. 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2021 - 30/06/2021  
 

(51)  G 06F 17/30, G 06F 17/00  

(11)  11592   (13) А 

(21)  2019/931   (22) 30/10/2019 

(45) 30/06/2021 

(30)  AL/P/2018/752  01/11/2018  AL 

(73)  Leonard Boduri Rruga "Bilal Golemi", 

Komuna e Parisit, pallati DOLA shpk, shkalla 

2, apt.4, Alabanian, AL 

(74)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, 

Скопје 

(72) Leonard Boduri  

(54)  Напредни системи и методи на 

граматичка контрола 

(57)  Во рамките на овој изум нудиме 

подобрување на методите и системите на 

грамтичка контрола (морфолошка, 

синтаскичка како и за правилата на 

правописот и интерпункциите) спрема 

нормите и стандардите на албанскиот јазик 

кој опфаќа олеснување во граматичката 

контролаи постојано подобрување преку 

предлози од најразлични специјализирани 

уредници за уредување/корекција на 

граматичките грешки во текстовите земени 

од компјутерските извори, каде можните 

откриени грешки се категоризират со висока 

сигурност или грешки со ниска сигурност, и 

грешките со висока сигурност можат да се 

дистрибуират до уредниците корисници по 

ранг. 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2021 - 30/06/2021  
 

(51)  G 10D 7/00  

(11)  11593   (13) А 

(21)  2019/952   (22) 07/11/2019 

(45) 30/06/2021 

(30)  П20190952  07/11/2019  MK 

(73)  Трајаноски Владимир ул.Црногорска 

бр.45А 1060 Скопје, MK 

(72) Трајаноски Владимир   

(54)  СТЕГА ЗА УСНИК НА САКСОФОН И 

КЛАРИНЕТ 

(57)  Овој пронајдок се однесува на стега за 

прицврстување на единечна трска (2) на 

усникот (1) на дувачки инструмент, на пример 

саксофон или кларинет, со значително ист 

притисок на единечната трска (2) и на тој 

начин на потпорната површина (12) на 

усникот (1). Стегата содржи нерастегливо 

јаже (3) кое се протега околу трската (2) и 

усникот (1), четири водилки (4 и 4') на јажето 

(3) за одржување на соодветно растојание и 

ориентација, и механизам за затегнување на 

јажето (3) составен од два паралелни 

цилиндрични елементи (5 и 5') и завртка (6) 

за затегнување. Јажето (3) на двата краеви е 

прицврстено за цилиндерот (5') и се движи во 

два правци и наизменично поминува под и во 

водилките (4 и 4') и цилиндричните елементи 

(5 и 5') со што се избегнува секаков допир на 

металните делови од стегата со усникот (1) и 

единечната трска (2) минимизирајќи ги 

несаканите вибрации помеѓу усникот (1) и 

трската (2). 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2021 - 30/06/2021  
 

(51)  F 23B 50/00, F 23B 50/12, F 24B 1/02  

(11)  11544   (13) А 

(21)  2019/1035   (22) 05/12/2019 

(45) 30/06/2021 

(73)  ИГНИС 2018 дооел с.Мешеишта 

Охрид, MK 

(72) Сашко Каланоски 

(54)  ПЕЧКА ЗА ПЕЛЕТИ КОЈА НЕ КОРИСТИ 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

(57)   

Печката на пелети која не користи 
електрична енергија функционира користејќи 
ја гравитацијата за дотур на пелети и 
воздушното струење односно првилото да 
топлиот воздух се издига нагоре. Дрвените 
пелети од резервоарот(б), по гравитација 
поминуваат низ каналот за доур на пелети(7) 

и паѓаат во горилникот(5) каде се врши 
согорувањето. Горилникот(5) има жлебови 
низ кои влегува воздух потребен за 
согорување. Дотур на воздух се врши и од 
задната страна на печката кое па струење се 
случува насочено во и околу долниот дел на 
каналот за дотур на пелети(7) а кој канал е 
издупчен во долниот дел каде почнува 
процесот на согорување. 

Вака поставените елементи во печката на 
пелети која не користи електрична енергија 
овозможуваат непрекинато, контролирано и 
безбедно функционирање на истата без 
употреба на електрична енергија. 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2021 - 30/06/2021  
 

(51)  A 63F 00/00  

(11)  11623   (13) А 

(21)  2020/623   (22) 13/08/2020 

(45) 30/06/2021 

(30)  П20200623  13/08/2020  MK 

(73)  ЖИВКОВСКИ,Мартин ул.Петар Поп 

Арсов бр.36/1-11,Скопје, MK 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72) ЖИВКОВСКИ,Мартин 

(54)  КОНТРОЛЕР ЗА КОМПЈУТЕРСКИ ИГРИ 

НАМЕНЕТ ЗА КОРИСНИЦИ СО НАРУШЕНИ 

МОТОРНИ ФУНКЦИИ И ПОСТАПКА ЗА 

НЕГОВА ИЗВЕДБА 

(57)  Контролер за видео игри кој е наменет 

за корисници со ограничени или намалени 

моторички способности на рацете е опремен 

со полусферна рачка за контрола на правци 

на која се сместени прекинувачки полиња за 

опции согласно индивидуалните 

предиспозиции на корисниците. Со помош на 

постапка која опфаќа земање на соодветни 

отпечатоци од раката и прстите на модел од 

деформабилен матерјал извесно 

моделирање и произведување на 

персонализиран изглед на рачка со 

користење на 3D печатење. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9 
 

Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2021 - 30/06/2021  
 

ПРЕНОС / BARTJE 
 

 

(11) 2423 

(73) Organon LLC 30 Hudson Street,Jersey City,New Jersey 07302-4599, US 

 

(11) 2676 

(73) Organon LLC 30 Hudson Street,Jersey City,New Jersey 07302-4599, US 

 

(11) 3573 

(73) Organon LLC 30 Hudson Street,Jersey City,New Jersey 07302-4599, US 

 

(11) 4779 

(73) Theravance Biopharma R&D IP, LLC 901 Gateway Boulevard, South San Francisco, CA 

94080, US 

 

(11) 5347 

(73) FWP IP APS Østergade 24 A, 1., 1100 København K,, DK 

 

(11) 5347 

(73) Forward Pharma Operations APS Østergade 24 A, 1., 1100 København K,, DK 

 

(11) 6657 

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

shi, Osaka, JP 

 

(11) 8520 

(73) NEWALR&D Ltd 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ, UK 

 

(11) 9483 

(73) Theravance Biopharma R&D IP, LLC 901 Gateway Boulevard, South San Francisco, CA 

94080, US 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2021 - 30/06/2021  
 

ПРОМЕНИ / NDRYSHIME 
 

(11) 4779 

(73) Theravance Respiratory Company, LLC 1350 Old Bayshore Highway, Suite 400, 

Burlingame, CA 94010, CA 

 

(11) 5535 

(73) Adverio Pharma GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 1, 51373 Leverkusen, DE 

 

(11) 6764 

(73) Adverio Pharma GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 1, 51373 Leverkusen, DE 

 

(11) 7588 

(73) Theravance Respiratory Company, LLC 1350 Old Bayshore Highway, Suite 400, 

Burlingame, CA 94010, CA 

 

(11) 9483 

(73) Theravance Respiratory Company, LLC 1350 Old Bayshore Highway, Suite 400, 

Burlingame, CA 94010, CA 

 

(11)  

(73)  PAULA Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia Spolka Komandytowa ul. Lodzka 145ª 

62-800 Kalisz, PL 

 

(11) 11212 

(73) Edgemont Pharmaceuticals, LLC Liquidating Trust 1037 Raymond Blvd., Suite 1520 

Newark, New Jersey, 07102, US 

 

(11)  

(73) Abbvie Stemcentrx LLC 1 North Waukegan Road North Chicago, Illinois 60064, US 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2021 - 30/06/2021  
 

ПРЕСТАНОК / NDËRPRERJE 
 

 

(11) 1217 

(73) Valneva Austria GmbH Campus Vienna Biocenter 3 1030 Vienna, AT 

 

(11) 1625 

(73) IVAX CORPORATION and NORTHON HEALTHCARE LIMITED 4400 Biscayne Boulevard  

Miami, FL 33137, US and Albert Basin, Royal Docks  London E16 2QJ, GB 

 

(11) 1633 

(73) AstraZeneca AB 151 85 Sodertalje, SE 

 

(11) 1622 

(73) HEINEKEN TECHNICAL SERVICES B.V 2e Weteringplantsoen 21  1017 ZD Amsterdam, 

NL 

 

(11) 1642 

(73) "Creta Farm Anonimos Viomichaniki & Emporiki Etaireia" Prinos(Latzimas locality), 

Municipality of Arkadi  741 00 Rethymnon, GR 

 

(11) 2118 

(73) Uni-Pharma Kleon Tsetis  Pharmaceutical Laboratories S.A 145 64 Kifissia, GR 

 

(11) 1747 

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

 

(11) 1987 

(73) HEINEKEN TECHNICAL SERVICES B.V. P.O. Box 510  2380 BB Zoeterwoude , NL 

 

(11) 1994 

(73) HEINEKEN TECHNICAL SERVICES B.V. P.O. Box 510  2380 BB Zoeterwoude , NL 

 

(11) 2289 

(73) Monsanto Technology LLC 800 North Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, 

US 

 

(11) 2113 

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

4000, US 

 

(11) 2392 

(73) AstraZeneca AB 151 85 Sodertalje , SE 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2021 - 30/06/2021  
 

 

(11) 2193 

(73) NERVIANO MEDICAL SCIENCES S.R.L. Viale Pasteur 10  20014 Nerviano (Milano), IT 

 

(11) 2467 

(73) Merck Serono SA Centre Industriel  1267 Coinsins, Vaud, CH 

 

(11) 2542 

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

 

(11) 2890 

(73) NERVIANO MEDICAL SCIENCES S.R.L. Viale Pasteur 10  20014 Nerviano (Milano), IT 

 

(11) 2838 

(73) ADC GMBH, Beeskowdamm 3-11, 14167 Berlin,, DE 

 

(11) 3086 

(73) AstraZeneca AB 151 85 Sodertalje , SE 

 

(11) 2828 

(73) AstraZeneca AB 151 85 Sodertalje , SE 

 

(11) 3085 

(73) Takeda GmbH Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE 

 

(11) 3301 

(73) Eli Lilly & Company Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285, US 

 

(11) 3192 

(73) Merck Serono SA Centre Industriel  1267 Coinsins, Vaud, CH 

 

(11) 3628 

(73) CORIXA CORPORATION CSC The United States Corporation 2711 Centerville Road  

Wilmington, DE 19808, US 

 

(11) 3514 

(73) Heineken Suplly Chain B.V Burgemeester Smeetsweg 1,  2382 PH Zoeterwoude, NL 

 

(11) 4181 

(73) UCB Pharma, S.A. Allee de La Recherche 60  1070 Brussels, BE 

 

(11) 3488 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2021 - 30/06/2021  
 

(73) NORTON HEALTHCARE LIMITED Regent House, 5-7 Broadhurst Gardens, Swiss 

Cottage  London NW6 3RZ, GB 

 

(11) 3717 

(73) Heineken Suplly Chain B.V Burgemeester Smeetsweg 1,  2382 PH Zoeterwoude, NL 

 

(11) 3456 

(73) Innogenetics N.V. Industriepark Zwijnaarde 7, Box 4  9052 Ghent, BE 

 

(11) 4535 

(73) AstraZeneca AB 151 85 Sodertalje , SE 

 

(11) 4995 

(73) UCB Pharma S.A. Intellectual Property Department AllEede la Recherche 60 1070 

Brussels, BE 

 

(11) 6702 

(73) UCB Pharma, S.A. Allée de La Recherche 60 1070 Brussels, BE 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2021 - 30/06/2021  
 

 (11)  11601   (13) Т1 

(21)  2020/125   (22) 19/02/2020 

(45) 30/06/2021 

(96)  19/12/2014 EP14833266.1 

(97)  20/11/2019 EP3234476 

(73)  Schilder,Johannes Jacobus Maria 

Bonifatius Guytstraat 20 1132 CT Volendam, NL 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  Schilder,Johannes Jacobus Maria 

(54)  СОЛАРЕН КОЛЕКТОР 

(57)  1  Соларен колектор (1) за привремено 

складирање на топлина од сончево зрачење кој 

што се состои од проводник на зрачење за 

спроведување на сончево зрачење, леќи за 

концентрирање на сончевото зрачење на 

првиот крај на проводникот на зрачење, и кој 

што се состои од термички спроводливо јадро 

(2) на спротивниот втор крај на проводникот на 

зрачење кое што јадро (2) се загрева со 

сончевото зрачење емитирано од проводникот 

на зрачење и е во состојба да ја складира 

топлината привремено, каде што јадрото (2) 

има изолирана обвивка (4) која што практично 

целосно го обвива јадрото (2), што се 

карактеризира со тоа што изолираната обвивка 

(4) има слој од порозен керамички материјал, 

каде што проводникот на зрачење има делумно 

кварцно влакно (9), и каде што кварцното 

влакно (9) го опфаќа вториот крај на 

проводникот на зрачење и се протега надвор од 

изолираната обвивка (4) каде што проводникот 

на зрачење дополнително има стаклено влакно, 

каде што стакленото влакно (8) е поврзано со 

кварцното влакно (9) и го опфаќа првиот крај на 

проводникот на зрачење. 

има уште 9 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2021 - 30/06/2021  
 

(51)  C 07D 403/12, A 61K 45/06, A 61K 47/10, A 

61K 47/34, A 61K 9/00, A 61K 9/5A 61K 31/517, 

A 61K 47/12  

(11)  11602   (13) Т1 

(21)  2020/194   (22) 16/03/2020 

(45) 30/06/2021 

(30)  US201361878227P  16/09/2013  US and 

US201461939332P  13/02/2014  US 

(96)  12/09/2014 EP17181565.7 

(97)  15/01/2020 EP3311845 

(73)  Astra Zeneca AB 15185 Södertälje, SE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  ASHFORD, Marianne Bernice; NOLAN, 

James Martin III; SHIN, Eyoung; SONG, Young-

Ho; TROIANO, Greg and WANG, Hong 

(54)  ТЕРАПЕВТСКИ ПОЛИМЕРИ 

НАНОЧЕСТОЧКИ И МЕТОДИ ЗА ПРАВЕЊЕ И 

УПОТРЕБА НА ИСТИТЕ 

(57)  1  Терапевтска наночестичка што содржи 

2-(3-((7-(3-(етил(2-хидроксиетил)амино)-

пропокси)хиназолин-4-ил)амино)-1H-пиразол-5-

ил)-N-(3-флуорофенил)ацетамид (AZD1152 

hqpa), што содржи 50 до 99.75 тежински 

проценти од диблок кополимер на поли(млечна) 

киселина-поли(етилен)гликол, назначено со 

тоа, што терапевтската наночестичка содржи 10 

до 30 тежински проценти поли(етилен)гликол, и 

каде што терапевтската наночестичка содржи 

супстанцијална хидрофобна киселина.  

има уште 14 патентни барања 

 

 



 

 

16 

 

Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2021 - 30/06/2021  
 

(51)  C 08G 63/183, C 08G 63/78, B 29B 7/88, B 

29C 43/24, B 29C 43/28, B 29C 69/00, B 29K 

67/00, B 29K 267/00, B 32B 37/15  

(11)  11624   (13) Т1 

(21)  2020/489   (22) 30/06/2020 

(45) 30/06/2021 

(30)  US201113181882  13/07/2011  US 

(96)  02/11/2011 EPA11785530.4 

(97)  20/05/2020 EP2731778 

(73)  OCTAL SAOC FZC PC 112, PO Box 3786, 

Muscat, OM 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  BARAKAT, Nicholas and KARSZES, William 

(54)  НАПРЕДЕН КОНТРОЛЕН СИСТЕМ И 

МЕТОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО ФОЛИИ И 

ПРЕДМЕТИ ОД ПОЛИЕТИЛЕН ТЕРЕФТАЛАТ  

(57)  1  Метода за производство на PET објекти 

што содржат: 

реакција на прв PET претходник и втор PET 

претходник за да се произведе растопен PET; 

придвижување на наведениот растопен PET до 

дистрибутивен систем (118) што има 

многубројни излезни отвори; 

придвижување на наведениот растопен PET од 

дистрибутивниот систем што има многубројни 

излезни отвори до калап-формирачки систем 

(121) и страничен поток на парчиња (119); 

индивидуално контролирање на масениот 

проток од растопениот PET во секој од калап-

формирачкиот систем и страничниот поток на 

парчиња со контролен систем што комбинира 

ретроактивни и предвидливи прописи на калап-

формирачкиот систем и страничниот поток на 

парчиња, 

назначено со тоа, што наведеното 

индивидуално контролирање на масениот 

проток од растопениот PET содржи 

контролирање на притисокот на наведениот 

растопен PET со дупки за контрола на притисок 

пред наведеното формирање на наведените 

PET предмети; 

формирање на наведените PET предмети од 

наведениот растопен PET; и каде што методата 

додатно содржи: 

придвижување на наведениот PET од еден од 

наведените многубројни излезни отвори до 

страничниот поток на парчиња за формирање 

пелети. 

има уште 9 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2021 - 30/06/2021  
 

 

(51)  G 02B 5/20  

(11)  11562   (13) Т1 

(21)  2020/821   (22) 20/10/2020 

(45) 30/06/2021 

(96)  09/06/2016 EP16734563.6 

(97)  12/08/2020 EP3469406 

(73)  Fieldpoint (Cyprus) Ltd. Prodromou 75, 

Oneworld Parkview House 4th Floor 

Nicosia 2063, CY 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  KORUGA,Djuro 

(54)  ПТИЧКИ ФИЛТЕР И МЕТОД ЗА 

ПРОИЗВЕДУВАЊЕ НА ОПТИЧКИ ФИЛТЕР 

(57)  1  Уред за зрачење (100) се состои од: 

светлосен извор (102) 

       оптички филтер (104) кој се состои од 

супстрат направен од материјал кој се состои 

од оптички транспарентен матричен материјал 

и нано-фотонски материјал со икосахедрална 

или додекахедрална симетрија дисперзиран во 

матричниот материјал, и карактеризиран преку  

       Брустеров поларизер (110) позициониран 

помеѓу светлосниот извор и оптичкиот филтер.    

има уште 14 патентни барања 



 

 

18 

 

Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2021 - 30/06/2021  

 

 

(51)  B 01F 11/00, B 01L 3/00, C 12M 1/34, C 12M 

1/42, C 12M 3/06, C 12M 1/00, C 12M 1/32  

(11)  11563   (13) Т1 

(21)  2020/825   (22) 22/10/2020 

(45) 30/06/2021 

(30)  GB201518767  22/10/2015  GB 

(96)  21/10/2016 EP16787549.1 

(97)  07/10/2020 EP3365107 

(73)  Fibrofind IP Limited 12 Regent Terrace 

Gateshead Tyne and Wear NE8 1LU, GB 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  OAKLEY, Fiona; BORTHWICK, Lee; 

GRIFFITHS, Clive and DRINNAN, Michael 

(54)  КЛЕТОЧНА КУЛТУРА 

(57)  1  Апарат за обезбедување двонасочен 

проток на флуид, апаратот се состои од: 

 

апарат за култура (1) за култивирање клетки и / 

или ткиво или дел од истите и содржи држач 

(10), а телото на држачот содржи мноштво 

комори (12) за складирање на ткивната култура 

и барем еден проток за мешање на течности  

(22) кој се протега помеѓу најмалку две од 

наведените комори од многуте, потпора на 

телото на држачот (102); и барем еден погонски 

елемент распореден да лула тело на држач 

поддржан преку потпората за да може 

постојано да се подигаат и да се спуштаат по 

должината на растојанието на крајот од телото 

на држачот, при што апаратот е конфигуриран 

повеќе пати да го лула телото на држачот;  

се карактеризира со тоа што секоја патека за 

комуникација на флуиди дозволува двонасочен 

проток на флуид помеѓу наведените најмалку 

две комори и каде што апаратот понатаму 

содржи елемент на платформа поддржан од 

потпората на телото на држачот, а споменатиот 

елемент на платформата е конфигуриран да го 

задржува телото на држачот на фиксна 

локација за време на лулањето и понатаму 

каде што погонскиот елемент е конфигуриран 

да го лула телото на држачот со брзина од 

приближно 1 до 20 минути за целосно движење 

на лулањето.  

 



 

 

19 

 

Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2021 - 30/06/2021  

 

  има уште 14 патентни барања 

 

(51)  C 07K 16/40  

(11)  11548   (13) Т1 

(21)  2020/829   (22) 26/10/2020 

(45) 30/06/2021 

(30)  US201361892283P  17/10/2013  US and 

US201462020845P  03/07/2014  US 

(96)  17/10/2014 EP14853910.9 

(97)  12/08/2020 EP3057993 

(73)  Omeros Corporation and University of 

Leicester 201 Elliott Avenue West Seattle, WA 

98119, US and University Road Leicester LE1 

7RH, GB 

(74)  Влатко Величковски, адвокат ул. Франклин 

Рузвелт бр. 1/1-5, 1000, Скопје 

(72)  SCHWAEBLE, Hans-Wilhelm; DEMOPULOS, 

Gregory, A. and DUDLER, Thomas 

(54)  ПОСТАПКИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА СОСТОБИ 

ПОВРЗАНИ СО АКТИВАЦИЈА НА 

КОМПЛЕМЕНТ ЗАВИСЕН ОД MASP-2  

(57)  1  Патентни барања 1. MASP-2 

инхибиторен агенс кој се користи за лекување 

или превенција на тромботична 

микроангиопатија (TMA) асоцирана со 

трансплантација, каде што трансплантот е 

алоген трансплант на хематопоетски матични 

клетки, при што се дава терапевтски ефективна 

количина на MASP-2 инхибиторен агенс во 

фармацевтски носач на пациент кој е заболен 

или кај кого постои ризик од развој на ТМА 

асоцирана со трансплантација, каде што MASP-

2 инхибиторниот агенс е анти-MASP-2 

моноклонално антитело или негов фрагмент 

кое специфично се врзува за дел од SEQ ID 

NO:6 и селективно ја инхибира активацијата на 

комплемент зависен од MASP-2,  при што анти-

MASP-2 моноклоналното антитело или 

неговиот фрагмент сочинува варијабилен 

регион на тежок синџир како што е утврдено во 

SEQ ID NO:67 и варијабилен регион на лесен 

синџир како што е утврдено во SEQ ID N0:70.  

има уште 7 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2021 - 30/06/2021  

 

 

(51)  E 03D 9/00  

(11)  11549   (13) Т1 

(21)  2020/830   (22) 26/10/2020 

(45) 30/06/2021 

(30)  IT2015MI00109  28/01/2015  IT 

(96)  27/01/2016 EP16152928.4 

(97)  26/08/2020 EP3051033 

(73)  Bolton Manitoba SpA Via G.B. Pirelli 19 

20124 Milano, IT 

(74)  КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ  

Пиринска 66, 7500, Прилеп 

(72)  BAIGUERRA, Gianpaolo 

(54)  УРЕД ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРОИЗВОД 

ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈА, ПОСЕБНО ЗА АПАРАТИ 

ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈА И СЛИЧНО 

(57)  1  Уред  за користење на производ за 

дезинфекција, посебно за апарати за 

дезинфекција, со блистер пакување (20) кој ја 

заштитува шуплината (2) адаптирана да го 

смести производот за дезинфекција (3), 

блистер пакувањето (20) содржи уред за 

активирање (4) прилагоден да им дозволи на 

прстите на корисникот влез во истото и да 

дозволи превиткување на блистер пакувањето 

(20) и истиснување на производот за 

дезинфекција од блистер пакувањето (20) со 

потпирање кон уредот за потпирање (8), со цел 

да се извлече производот за дезинфекција (3), 

превиткувањето на блистер пакувањето (20), 

преку уредот за вклучување (4) наспроти 

уредот за потпирање (8), со што се овозможува 

поединечно изложување на производот за 

дезинфекција од шуплината (2), назначено со 

тоа што шуплината (2) е прилагодена да го 

прифати производот за дезинфекција кој е 

поединечно блокиран со слој (5) кој ги 

дефинира останатите крилца (10) од 

производот за дезинфекција (3) со цел да се 

спречи производот за дезинфекција да не 

падне од шуплината (2) надвор. 

има уште 6 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2021 - 30/06/2021  

 

 

(51)  A 01N 25/10, A 01N 25/18, A 01N 59/00, A 

01N 59/08, A 01P 1/00  

(11)  11560   (13) Т1 

(21)  2020/831   (22) 27/10/2020 

(45) 30/06/2021 

(30)  US201862760519P  13/11/2018  US 

(96)  12/11/2019 EPA19836870.6 

(97)  09/09/2020 EP3672405 

(73)  CSP Technologies, Inc. 960 West Veterans 

Boulevard, Auburn, Alabama 36832, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  FREEDMAN, Jonathan R.; GUPTA, Deepti 

S.; JOHNSTON, Michael A.; BELFANCE, John; 

PRATT, Jason and SPANO, William Frederick 

(54)  АГЕНСИ И СИСТЕМИ ШТО 

ОСЛОБОДУВААТ АНТИМИКРОБЕН ГАС И 

МЕТОДИ ЗА УПОТРЕБА НА ИСТИТЕ 

(57)  1  Агенс што ослободува антимикроби што 

содржи: 

и. материјал-носач што содржи закиселен 

силика гел, материјалот-носач има pH од 1.4 до 

3.1 и е 50 до 90% по тежина во однос на 

вкупната тежина на агенсот што ослободува 

антимикроби; 

ии. активно соединение што содржи метал 

хлорит, активното соединение е 5 до 30% по 

тежина во однос на вкупната тежина на агенсот 

што ослободува антимикроби; и 

иии. активатор што содржи хигроскопско 

соединение, активаторот е 2 до 20% по тежина 

во однос на вкупната тежина на агенсот што 

ослободува антимикроби. 

има уште 15 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2021 - 30/06/2021  

 

 

(51)  H 04L 12/28, H 04L 12/46, H 04L 29/12, H 

04L 29/06, H 04L 29/08, H 04L 12/58  

(11)  11550   (13) Т1 

(21)  2020/832   (22) 27/10/2020 

(45) 30/06/2021 

(30)  US201361962311P  25/10/2013  US and 

US201461923829P  06/01/2014  US 

(96)  27/10/2014 EP14855509.7 

(97)  29/07/2020 EP3172867 

(73)  Li, Lei 190 Townhouse Hershey, PA 17033, 

US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  Li, Lei 

(54)  МРЕЖНА АРХИТЕКТУРА СО СТАТИЧКО 

РУТИРАЊЕ 

(57)  1  Логички контролираната компјутерска 

мрежа (100) за логично поврзување на 

глобални корисници на компјутер (10) и 

корисници на мобилен (10) и обезбедување на 

централизирани карактеристики и услуги на 

корисниците на компјутер (10), се состои од 

архитектурата на: 

• глобални оперативни системи (24, 26), 

• регионални оперативни системи (20), и  

• локални оперативни системи (18), 

 

каде што локален оперативен систем (18) е 

дизајниран на логична мрежа на корисници на 

компјутер (10) во подрачјето, и каде што 

рутирањето во рамките на мрежата (100) е 

статичко така што: 

 

• било кои два глобални оперативни 

системи (24, 26) можат да комуницираат еден 

со друг директно во земјата или глобално, 

• било кој глобален оперативен систем 

(24, 26) може да комуницира со секој 

регионален оперативен систем (20) во неговата 

земја; 

• било кои два регионални оперативни 

системи (20) во рамките на земјата можат да 

комуницираат еден со друг директно, 

• било кој регионален оперативен систем 

(20) може да комуницира со сите локални 

оперативни системи (18) во регионот, и  

• било кои два локални оперативни 

системи (18) можат да комуницираат еден со 



 

 

23 

 

Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2021 - 30/06/2021  

 

друг директно во регионот, 

каде што, за глобално пренесување на 

податоци, оперативниот систем на локалниот 

испраќач (18) е конфигуриран да одреди само 

рутирање во рамките на земјата на испраќачот, 

и глобалниот оперативен систем (26) во земјата 

на примачот е конфигуриран да одреди 

статичко рутирање во земјата на примачот, 

карактеризиран со тоа што оперативниот 

систем на локалниот испраќач (18) и 

глобалниот оперативен систем (26) се 

конфигурирани да ја вклучат адресата на 

испраќачот, адресата на примачот и сите 

адреси за рутирањето во хедерите од пакетите 

со податоци за време на процесот на 

енкапсулација, и оперативниот систем на 

локалниот испраќач (18) и глобалниот 

оперативен систем (26) во земјата на примачот 

се конфигурирани го да одредат статичкото 

рутирање по сесија на апликација, наместо 

отколку по пакет.  

има уште 13 патентни барања 

 

(51)  C 07K 14/195, C 12N 15/74, C 12N 15/70, C 

12N 1/2C 12N 15/62  

(11)  11551   (13) Т1 

(21)  2020/833   (22) 27/10/2020 

(45) 30/06/2021 

(30)  EP15195493  19/11/2015  EP 

(96)  17/11/2016 EP16825704.6 

(97)  12/08/2020 EP3377634 

(73)  Universität Basel Petersgraben 35 

4001 Basel, CH 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  ITTIG, Simon; AMSTUTZ, Marlise and 

KASPER, Christoph 

(54)  ДОСТАВА НА ПРОТЕИНИ ЗАСНОВАНИ 

НА БАКТЕРИИ  

(57)  1  Комбиниран грам-негативен бактериски 

вид трансформиран со вектор кој се состои во 

насока од 5 ’до 3’: промотор; прва ДНК секвенца 

која има кодиран сигнал за испорака од протеин 

на бактериски T3SS, оперативно поврзан со 

споменатиот промотор; и втора ДНК секвенца 

што кодира повторени домени на хетеролошки 
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протеин, каде што повторените домени на 

хетеролошкиот протеин содржат фузиски 

протеин кој се состои од неколку повторувања 

на домен на хетеролошки протеин или две или 

повеќе домени на различни хетеролошки 

протеини, каде што двата или повеќе домени на 

различни хетеролошки протеини содржат 

фузиски протеин кој се состои од еден или 

повеќе повторувања на најмалку две домени на 

различни хетеролошки протеини споени во 

рамка со 3-тата од претходно кажаната ДНК 

секвенца, при што хетеролошките протеини се 

протеини вклучени во регулацијата на 

апоптозата или апоптозата при што сигналот за 

испорака од бактерискиот Т3СС-ефекторен 

протеин кодиран со првата ДНК секвенца има 

протеински YopE-ефектор или негов N-

терминален фрагмент или SopE или SteA-

ефекторниот протеин или негов Н терминален 

фрагмент  

има уште 12 патентни барања 

 

(51)  H 04W 24/02  

(11)  11552   (13) Т1 

(21)  2020/834   (22) 27/10/2020 

(45) 30/06/2021 

(96)  30/05/2014 EP14893520.8 

(97)  14/10/2020 EP3149991 

(73)  ASSIA SPE, LLC 1209 Orange Street 

Corporation Trust Center Wilmington, DE 

19801, 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)  YUN, Sungho; GARCIA HERNANDEZ, 

Carlos; LEE, Wooyul; BALAKRISHNAN, 

Manikanden and BHAGAVATULA, Ramya 

(54)  МЕТОД И АПАРАТУС ЗА СОЗДАВАЊЕ 

НА ПОЛИТИКИ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА 

ПЕРФОРМАНСИТЕ НА МРЕЖНИОТ СИСТЕМ 

(57)  1  Метод извршен од компјутерски уред за 

генерирање политики за подобрување на 

перформансите на мрежниот систем, методот 

опфаќа: примање (201) оперативни податоци 

од мрежен уред; обработка (202) на 

оперативните податоци од мрежниот уред за 

генерирање политика за управување со Wi-Fi; 
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спојување (203) на политика за управување со 

Wi-Fi, политика на мобилен уред и 

претпочитање на корисник или корисничка 

политика за да се генерира унифицирана 

политика; и испраќање (204) на унифицираната 

политика до мрежниот уред за управување со 

мрежата. 

има уште 9 патентни барања 

 

(51)  B 21B 37/00, C 21D 9/46, C 21D 9/56, C 22F 

1/04  

(11)  11553   (13) Т1 

(21)  2020/835   (22) 27/10/2020 

(45) 30/06/2021 

(30)  AT504502017  29/05/2017  AT 

(96)  27/04/2018 EP18169697.2 

(97)  30/09/2020 EP3409811 

(73)  Andritz AG Stattegger Strasse 18 

8045 Graz, AT 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  HOFBAUER, Thomas; LEEBER, Florian; 

KAUTZ, Walter and  FEIN, Martin 

(54)  МЕТОД ЗА КОНТРОЛА НА 

ТЕМПЕРАТУРА ЗА НАВОЈ НА МЕТАЛНА 

ЛЕНТА 

(57)  1  Метод за намотување на метална лента 

(7), каде металната лента (7) се третира 

термички во печка (5) непосредно пред 

процесот на намотување се сместува во 

навиткувачот (9) со излезна брзина и се 

намотува со загревање на дефинирана 

температура, се карактеризира со тоа што 

брзината на излезот на металната лента (7) и 

загубите на топлина од металната лента (7) 

помеѓу печката (5) и навиткувачот  (9) се 

пресметуваат со користење на предвидливо 

моделирање со цел да се активира печката (5) 

пред да се смени брзината на излезот, при што 

печката (5) тогаш се контролира со промена на 

резултатот на загревање или промена на 

брзината на вентилаторот или електричната 

енергија што се користи за да металната лента 

(7) се намотува на дефинираната температура 

со максимално отстапување од +/- 5 ° С. 
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  има уште 9 патентни барања 

 

(51)  A 61K 9/00, A 61P 35/00  

(11)  11554   (13) Т1 

(21)  2020/838   (22) 27/10/2020 

(45) 30/06/2021 

(96)  12/12/2012 EP12857452.2 

(97)  09/09/2020 EP2790668 

(73)  EnGeneIC Molecular Delivery Pty Ltd. 

Building 2, 25 Sirius Road Lane Cove West 

Sydney NSW 2066, AU 

(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)  BRAHMBHATT, Himanshu and 

MACDIARMID, Jennifer 

(54)  БАКТЕРИСКИ ДОБИЕНИ, ИНТАКТНИ 

МИНИ-КЛЕТКИ ЗА ИСПОРАКА НА 

ТЕРАПЕВТСКИ АГЕНТИ КАЈ МОЗОЧНИ 

ТУМОРИ 

(57)  1  Состав за употреба во третман на тумор 

на мозок со систематско давање на терапија, 

при што составот содржи мноштво интактни, 

бактериски добиени миниќелии, при што: (А) 

секоја миниќелија од споменатиот плуралитет 

(з) содржи антитело кое специфично 

препознава  антиген на туморна клетка и (ii) 

опфаќа анти-неопластичен агенс; и (Б) туморот 

на мозокот има крвни садови со фенестрации 

во нивните ѕидови преку кои миниќелиите 

можат пасивно да се екстравазираат. 

има уште 15 патентни барања 
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(51)  F 41A 21/30  

(11)  11555   (13) Т1 

(21)  2020/839   (22) 27/10/2020 

(45) 30/06/2021 

(96)  14/07/2017 EP17737835.3 

(97)  02/09/2020 EP3504501 

(73)  BreveX S.A. Place Benjamin-Constant 2 

1003 Lausanne, 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)  BARCHERINI, Antonio 

(54)  ПРИГУШУВАЧ ЗА ОГНЕНО ОРУЖЈЕ 

(57)  1   Уред за пригушување на огнено оружје, 

особено за пушка или друго долго или кратко 

огнено оружје, што се состои од: механизам со 

клапа  (10) што содржи најмалку едно 

затворачка клапа (10) поставено попречно на 

оската на цевката (42) на огненото оружје со 

цел привремено да се запечати цевката по 

минувањето на муницијата и да се спречи 

премин на гасови од согорување и звучен бран 

кон устата на цевката при истрел, единица за 

активирање (334, 35) со мобилен дел (31) 

распореден аксијално на цевката на огненото 

оружје за да се придвижи контролниот 

механизам (6), при што аксијално подвижниот 

дел (31) има внатрешна перфорација погодна 

за да дозволи минување на муниција, 

контролниот механизам (6) вклучително и 

најмалку една контролна палка (8) стожерно 

монтирана на оската (7) прикачена на цевката, 

при што секоја палка (8) е споена со посебен 

затворачка клапа (10), подвижната единица за 

активирање (334, 35) дејствува на контролниот 

механизам (6) за да се овозможи попречно 

движење на споменатите најмалку една од 

затворачките клапи (10) помеѓу отворена 

положба, во кое механизмот на клапа (10) 

дозволува муниција да помине кон устата на 

цевката (42) и затворена положба, што 

спречува премин на гасовите на согорување и 

звучниот бран по поминувањето на муницијата 

и издувната единица (121-27) вклучувајќи 

барем една издувна цевка (121) сместена на 

цевката во спротивна насока од механизмот за 

затворање со клапа (10) со цел да се пренасочи 

согорувањето гасови и звучниот бран и да се 

овозможи да им да се ослободат од цевката. 

има уште 18 патентни барања 
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(51)  C 07K 14/435, C 07K 14/565, C 07K 14/56, C 

07K 14/555  

(11)  11556   (13) Т1 

(21)  2020/840   (22) 27/10/2020 

(45) 30/06/2021 

(96)  18/08/2015 EP15763443.7 

(97)  29/07/2020 EP3183264 

(73)  Biogen MA Inc. 225 Binney Street 

Cambridge, MA 02142, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  GRONKE, Robert S. and JAQUEZ, Orlando 

(54)  МЕТОД НА ПЕГИЛАЦИЈА 

(57)  1  Процес на спојување на PEG со IFN β 

кој што се состои од следните чекори: 

 

(а) додавање на активиран PEG во прочистен 

раствор на IFN β во сад за реакција за да се 

формира мешавина од активиран PEG и IFN β, 

каде што прочистениот раствор на IFN β има 

концентрација на IFN β од 1,75 mg/ml до 3,3 

mg/ml и температура од 2°C до 30°C, каде што 

додадената количина на активиран PEG е 

доволна за да се обезбеди моларен сооднос на 

активиран PEG и IFN β во мешавината од 

реакцијата на PEG спојувањето од 1:1 до 20:1 и 

каде што pH вредноста на мешавината е од 4,0 

до 6,0; 

(б) незадолжително додавање на Луисов 

киселински катализатор на мешавината, каде 

што количината на Луисовиот киселински 

катализатор кога се додава е доволна за да се 

обезбеди концентрација на Луисовиот 

киселински катализатор во мешавината од 

реакцијата на PEG спојувањето од 0,1 mM до 

2,2 mM;  

(в) додавање на NaCNBH3 на мешавината за 

да се формира мешавина од реакцијата на PEG 

спојувањето со мешање во период од од 5 

минути до 600 минути, каде што количината на 

додадената NaCNBH3 е доволна за да се 

обезбеди концентрација на NaCNBH3 во 

мешавината од реакцијата на PEG спојувањето 

од 15 mM до 25 mM; и  

(г) по чекорот (в), инкубација на мешавината од 

реакцијата на PEG спојувањето од 10 минути 
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до 24 часа за се произведе преференцијално 

моно-PEG IFN β. 

 

  

има уште 25 патентни барања 

 

(51)  C 07K 16/40, A 61K 39/00, A 61P 11/00, A 

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

21/02, A 61P 25/00, A 61P 25/14, A 61P 25/28, A 

61P 25/30, A 61P 29/00, A 61P 31/04, A 61P 

33/00, A 61P 35/02, A 61P 37/06, A 61P 43/00, A 

61P 9/10, A 61P 1/16, A 61P 1/04, A 61P 1/00  

(11)  11567   (13) Т1 

(21)  2020/843   (22) 28/10/2020 

(45) 30/06/2021 

(30)  GB20120009096  24/05/2012  GB 

(96)  24/05/2013 EP19163818.8 

(97)  14/10/2020 EP3521315 

(73)  LifeArc 7th Floor Lynton House 

7-12 Tavistock Square London, Greater London 

WC1H 9LT , GB 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  JOHNSON, Tim; WATSON, Phil; 

MATTHEWS, David and BROWN, Alex 

(54)  АНТИ-ТРАНСГЛУТАМИНАЗНИ 2 

АНТИТЕЛА  

(57)  1  Антитело или негов антиген-врзувачки 

фрагмент којшто селективно се врзува за 

епитоп во рамките на регионот на јадро од 

човечки трансглутаминазен тип 2 (TG2) и 

инхибира човечка TG2 активност, кадешто 

споменатиот регион на јадро содржи 

аминокиселини 143 до 473 од човечки TG2, 

кадешто антителото или негов антиген-

врзувачки фрагмент селективно се врзува за 

регионот којшто ги содржи аминокиселините 

304 до 326 од човечки TG2, и кадешто 

човечката TG2 активност којашто е инхибирана 

е TG2 вкрстено-поврзан лизин и глутамин со 

Ne(y-глутамил)лизин изопептидна врска. 

има уште 13 патентни барања 
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(51)  C 07F 5/02, A 61K 31/69, A 61P 31/06  

(11)  11568   (13) Т1 

(21)  2020/844   (22) 28/10/2020 

(45) 30/06/2021 

(30)  EP20150382054  12/02/2015  EP; 

EP20150382055  12/02/2015  EP and 

EP20150382056  12/02/2015  EP 

(96)  12/02/2016 EP16706002.9 

(97)  29/07/2020 EP3256479 

(73)  Anacor Pharmaceuticals, Inc. and 

GlaxoSmithKline Intellectual Property (No. 2) 

Limited 1020 East Meadow Circle Palo Alto, CA 

94303, US and 980 Great West Road 

Brentford, Middlesex TW8 9GS , GB 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  PLATTNER, Jacob J.; ALEMPARTE-

GALLARDO, Carlos; ALLEY, M.R.K. (dickon); 

BARROS-AGUIRRE, David; GIORDANO, Ilaria; 

HERNANDEZ, Vincent and LI, Xianfeng 

(54)  4-СУПСТИТУИРАНИ БЕНЗООКСАБОРОЛ 

СОЕДИНЕНИЈА И НИВНИ УПОТРЕБИ  

(57)  1  Соединение коешто ја има структурата 

како што е прикажано во формула III: 

  

кадешто  

R3 е -CH3; и 

R1 и R2 се секој независно H или -CH3, 

или негова фармацевтска прифатлива сол. 

има уште 14 патентни барања 
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(51)  A 61K 31/00, A 61K 31/4166, A 61P 35/00 

(11)  11569   (13) Т1 

(21)  2020/845   (22) 28/10/2020 

(45) 30/06/2021 

(30)  US201261705900P  26/09/2012  US 

(96)  23/09/2013 EP17187458.9 

(97)  02/09/2020 EP3305285 

(73)  Aragon Pharmaceuticals, Inc. 10990 

Wilshire Blvd. Suite 300 Los Angeles, CA 

90024, US 

(74)  Адвокатско друштво Поповски и Партнери  

Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје 

(72)  CHEN, Isan 

(54)  ANTI-ANDROGENS FOR THE TREATMENT 

OF NON-METASTATIC CASTRATE-RESISTANT 

PROSTATE CANCER 

АНТИАНДРОГЕНИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА 

НЕМЕТАСТАТСКИ КАРЦИНОМ НА ПРОСТАТА 

ОТПОРЕН НА КАСТРАЦИЈА 

(57)  1  Терапевтски ефикасна количина на 

антиандроген за употреба во постапка на 

лекување на неметастатски карцином на 

простата отпорен на кастрација кај маж, при 

што наведената постапка опфаќа 

администрирање на споменатиот антиандроген 

на маж со неметастатски карцином на простата 

отпорен на кастрација, при што антиандрогенот 

е 4- [7- (6-цијано). -5-трифлуорометилпиридин-

3-ил) -8-оксо-6-тиоксо-5,7-дијазаспиро [3,4] окт-

5-ил] -2-флуоро-N-метилбензамид, а каде 

споменатата постапка понатаму опфаќа 

одржување на нивоата на кастрација на 

тестостерон со истовремена администрација на 

агонист или антагонист на хормон кој осободува 

гонадотропин (GnRH) или со ориентомија, и 

каде лекувањето обезбедува PSA90 во3 

месеци, PSA50 во 6 месеци и / или PSA90 во 6 

месеци. 

има уште 19 патентни барања 
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(51)  A 01M 1/04, A 01M 1/02  

(11)  11570   (13) Т1 

(21)  2020/846   (22) 28/10/2020 

(45) 30/06/2021 

(30)  PT20160109433  07/06/2016  PT 

(96)  06/06/2017 EP17739345.1 

(97)  29/07/2020 EP3466256 

(73)  Pinheiro Pinto Sobreiro, Luís Filipe 

Rua Campos Monteiro 125 - 2 DTO 

4900-436 Viana Do Castelo , PT 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.Орце Николов бр.68, 1000 Скопје 

(72)  Pinheiro Pinto Sobreiro, Luís Filipe 

(54)  “МАШИНА ЗА ФАЌАЊЕ, БРОЕЊЕ И 

НАБЉУДУВАЊЕ ИНСЕКТИ” 

(57)  1  Машина за фаќање, идентификација и 

броење инсекти, која се состои од водоотпорно 

куќиште (5) во која се сместени канали за влез 

на инсекти (2) и безбоен пластичен прстен (6) 

кој содржи прв инфрацрвен сензор (4), 

назначена со тоа што понатаму содржи: 

 

• потпорна структура во која се сместени 

фотоволтаичен панел (1), влез за микро USB 

(9), литиумска батерија на полнење (11), модул 

за приемник и предавател на глобален систем 

за мобилни комуникации (GSM) (12), модул 

предавател и приемник за безжична 

веродостојност (Wi-Fi) (14), приемник за 

глобален систем за позиционирање (GPS) (10) 

и микропроцесор (13); 

• втор инфрацрвен сензор (4) и фотографска 

камера (4), вградени во безбојниот пластичен 

прстен (6) во кој е сместенa ЛЕД-ламба со 

ултравиолетова светлина (7), каде што 

резервоар за феромон (8) се поврзува со 

механичко дејство, при што споменатото 

механичко поврзување помеѓу безбојниот 

пластичен прстен (6) и резервоарот за феромон 

(8) овозможува брзо и ефикасно поврзување и 

одвојување; и каде што 

• наведениот прв инфрацрвен сензор (4) се 

наоѓа во втор сегмент од наведениот канал за 

влез на инсекти (2), вториот инфрацрвен 

сензор (4) се наоѓа во сегмент кој се спушта 

надолу по текот на каналите за влез на 

инсектите (2), a фотографската камера (3) се 

наоѓа помеѓу првиот и вториот инфрацрвен 

сензор (4); 

• првиот инфра-црвен сензор (4) е 

конфигуриран така што при забележување на 

влез на инсект во каналите за влез (2) на 

инсектите се буди фотографската камера oд 

состојбата на мирување (3) на режимот за 

надгледување регистрирајќи слика на инсектот, 

a вториот инфра-црвен сензор (4) e 

конфигуриран така што при забележување на 

движење на инсект назначува број на 

прибавената слика; и  

• делот кој се спушта надолу по текот 

наведениот канал за влез на инсекти (2) се 

протега во надолна насока. 

има уште 4 патентни барања 
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(51)  C 12N 9/22, C 12N 9/96, A 61K 38/00  

(11)  11571   (13) Т1 

(21)  2020/847   (22) 29/10/2020 

(45) 30/06/2021 

(30)  US25745809P  02/11/2009  US and 

US37075210P  04/08/2010  US 

(96)  02/11/2010 EPA18190143.0 

(97)  19/08/2020 EP3460056 

(73)  University of Washington 4311 11th 

Avenue NE, Suite 500, Seattle, WA 98105-4608, 

US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  LEDBETTER, Jeffrey, A.; HAYDEN-

LEDBETTER, Martha; ELKON, Keith and SUN, 

Xizhang 

(54)  ТЕРАПЕВТСКИ НУКЛЕАЗА СОСТАВИ И 

МЕТОДИ 

(57)  1  Полипептид што содржи прв нуклеаза 

домен, втор нуклеаза домен, и варијанта на Fc 

домен, назначено со тоа, што првиот и вториот 

нуклеаза домени се оперативно поврзани, 

опционално со поврзувач, еден на друг во 

серии за да формираат тандем серија, каде 

што наведената тандем серија од нуклеаза 

домени е оперативно поврзана, опционално со 

поврзувач, или на C-завршетокот или N-

завршетокот на варијантата на Fc домен, каде 

што првиот и вториот нуклеаза домени се 

селектирани од RNаза и  DNаза, и каде што 

варијантата на Fc домен е варијанта на човечки 

IgG1 Fc домен што содржи амино киселинска 

супституција што го намалува врзувањето, 

споредено со див-тип, за Fcγ рецептор или 

комплементарен протеин или обете, и каде што 

полипептидот има функција на редуциран 

ефектор опционално селектирано од групата 

составена од опсонизација, фагоцитоза, 

комплементарно зависна цитотоксичност, и 

антитело-зависна клеточна цитотоксичност. 

има уште 14 патентни барања 
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(51)  A 21D 2/26, A 21D 2/36, A 23J 3/14  

(11)  11572   (13) Т1 

(21)  2020/848   (22) 29/10/2020 

(45) 30/06/2021 

(96)  04/06/2018 EP18175668.5 

(97)  02/09/2020 EP3578053 

(73)  Verso Food Oy Tekniikantie 4 C 

02150 Espoo , FI 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  Saarinen, Leena and Laukkala, Elli 

(54)  МЕТОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 

ПРЕХРАНБЕН ПРОИЗВОД 

(57)  1  Метод за производство на прехранбен 

производ, кој содржи постапка на 

- мешање брашно од излупени зрна од 

фава (бакла) и брашно од растителен протеин 

за да се добие основна мешавина, каде што 

основната смеса содржи 15-30 wt-% брашно од 

излупени зрна од фава (бакла) и 70 85 wt-% 

брашно од растителен протеин; 

- додавање вода во основната смеса во 

количина од 30-70 wt-% од вкупната тежина на 

основната смеса и вода за да се добие 

хидрирана смеса; 

- месење на хидрираната смеса на 

температура од 100-150 °C во екструдер за да 

се оформи тесто; и 

- дозволување на тестото да излезе од 

екструдерот преку матрица за ладење за да се 
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оформи прехранбениот производ, каде што 

температурата на прехранбениот производ на 

излезот од матрицата за ладење е 50-95 °C. 

има уште 13 патентни барања 

 

(51)  C 12N 15/113, A 61K 31/7088, A 61P 35/00 

(11)  11573   (13) Т1 

(21)  2020/849   (22) 29/10/2020 

(45) 30/06/2021 

(30)  US201562128480P  04/03/2015  US 

(96)  03/03/2016 EP16710890.1 

(97)  12/08/2020 EP3265565 

(73)  Board of Regents, The University of Texas 

System 210 West 7th Street Austin, TX 78701, 

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)  LU, Xiongbin and LIU, Yunhua 

(54)  МЕТОДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАК СО 

СКЛАДИРАЊЕ НА ХЕМИЗИГОЗНИ 

ГУБИТОЦИ НА TP53 

(57)  1  Состав за употреба во лекување на 

пациент кој има рак, при што клетките на ракот 

се тестирани за: (i) хемизиготна загуба на генот 

TP53; (ii) хемизиготна загуба на генот POLR2A; 

или (iii) намалено ниво на експресија на генски 

производ POLR2A во однос на референтно 

ниво на изразување, составот истовремено 

содржи терапевтски ефикасна количина на 

инхибитор на POLR2A, при што инхибиторот на 

POLR2A содржи аматоксин и каде што 

аматоксинот е конјугиран со антитело кој 

специфично се врзува за туморски врзан 

антиген. 

има уште 10 патентни барања 
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(51)  A 01J 25/15, A 01J 25/13  

(11)  11574   (13) Т1 

(21)  2020/850   (22) 29/10/2020 

(45) 30/06/2021 

(30)  EP3501269  16/09/2020  EP 

(96)  18/12/2018 EP18213289.4 

(97)  16/09/2020 EP3501269 

(73)  Kalt Maschinenbau AG Letziwiesstrasse 8 

  9604 Lütisburg, 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)  Waldburger, Peter 

(54)  КАПАК СО ПРИТИСОК 

(57)  1  Капак со притисок за калап за сирење, 

пресекот на капакот со притисок (1) одговара на 

внатрешниот пресек на калапот за сирење, 

капакот со притисок е од пластика одобрена за 

употреба со храна, се состои од едно парче, 

односно е во еден дел, при тоа се состои од 

перфорирана плоча со само еден ѕид (10) и 

ивичник (12, 13) формиран на страната на 

перфорираната плоча (10) свртен настрана од 

калапот за сирење, а структурата на ивичникот 

(12, 13) се состои од надолжни ребра во форма 

на стапчиња (13) и прстенести попречни ребра 

(12) распоредени со  вкрстување. 

има уште 7 патентни барања 
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(51)  A 61K 38/3A 61K 9/16, A 61K 9/00  

(11)  11575   (13) Т1 

(21)  2020/851   (22) 29/10/2020 

(45) 30/06/2021 

(96)  31/03/2014 EP14717411.4 

(97)  21/10/2020 EP3125871 

(73)  Pharmathen S.A. 6, Dervenakion Str. 

15351 Pallini Attikis, GR 

(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)  KARAVAS, Evangelos; MANTOURLIAS, 

Theofanis; PAPANIKOLAOU, Georgia; KOUTRIS, 

Efthymios; MINIOTI, Katerina and CHAITIDOU, 

Sotiria 

(54)  ПОДГОТОВКА НА ПЛГА МИКРОСФЕРИ 

ПОЛНЕТИ СО ПЕПТИД И КАРАКТЕРИСТИКИ 

НА КОНТРОЛИРАНО ОСЛОБОДУВАЊЕ 

(57)  1  Постапка за подготовка на полимерни 

микросфери на поли (D, L лактид-ко-гликолид) 

полимер на октреотид ацетат, кој се состои од: 

а. растворање на октреотид ацетат во барем 

еден органски растворувач што може да се 

меша во вода, и незадолжително, исто така, 

содржи вода, за да се формира фаза на вода; б 

формирање емулзија масло во вода или вода 

во масло-вода во соодветна фаза на масло, 

што се состои од органски раствор на полимер 

поли (D, L лактид-ко-гликолид), растворот не 

може да се меша со фазата на вода каде што 

споменатиот органски раствор на полимер од 

поли (D, L лактид-ко-гликолид) се лади на 5 ° C 

или помалку; в. испарување на најмалку еден 

органски растворувач што се користи во чекор 

(а) од емулзијата за формирање на 

микросферите со контролирање на 

температурата за време на чекорот на 

испарување и зголемување на температурата 

за време на чекор на испарување со стапка од 

0,1 ° C / мин до 1 ° C / мин; при што ин-виво и 

ин-витро карактеристики на ослободување на 

октреотид ацетат од микросферите се 

контролираат со избор на стапка на 

зголемување на температурата за време на 

чекорот на испарување. (продолжение) Време 

на формулација 20-38 ° C (мин) Лек количина 

(%) Mw (g / mol) Дистрибуција на големината на 
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честичките Остаток на DCM (%) Вкупни 

нечистотии (%) Растворање d (0,9) a (конечно 

ослободување) 69,8 84,7 b (Наклон) 5,2 2a 20 

4,79 41,050 d (0,1) 0,23 2,22 xo (време на 

задоцнување) 26,6682 19,4 d (0,5) yo (почетно 

ослободување) 42,577 0 d (0,9) a (конечно 

ослободување) 68,198 82,3 b (наклон) 4,2 2b 60 

4,8 39,780 d (0,1) 0,38 1,52 xo (време на 

задоцнување) 28,281 23,7 d (0,5) yo (почетно 

ослободување) 46,96 0 d (0,9) a (конечно 

ослободување) 76,958 81,5 b (наклон) 3,9 2c 

180,0,03 40,230 d (0,1) 0,19 0,85 хојо (време на 

задоцнување) 28,644 31,7 d (0,5) yo (почетно 

ослободување) 46,742,0,0 d (0,9) a (конечно 

ослободување) 75,041 84,1 b (наклон) 3,9 EP 3 

125 871 B1 11 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 

има уште 5 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/785, A 61P 3/12  

(11)  11576   (13) Т1 

(21)  2020/852   (22) 30/10/2020 

(45) 30/06/2021 

(30)  US201361831445P  05/06/2013  US 

(96)  05/06/2014 EP19169259.9 

(97)  05/08/2020 EP3578185 

(73)  Tricida Inc. 7000 Shoreline Court, Suite 

201 South San Francisco, CA 94080, US 

(74)  Адвокатско друштво Поповски и Партнери  

Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје 

(72)  KLAERNER, Gerrit; GBUR, Randi, K.; 

BUYSSE, Jerry, M.; CONNOR, Eric F.; KADE, 

Matthew J.; KIERSTEAD, Paul H.; COPE, Michael 

J.; BIYANI, Kalpesh N.; NGUYEN, Son H. and 

TABAKMAN, Scott M. 

(54)  PROTON-BINDING POLYMERS FOR ORAL 

ADMINISTRATION 

ПОЛИМЕРИ ШТО ВРЗУВААТ ПРОТОНИ ЗА 

ОРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЈА  

 

(57)  1  Фармацевтски состав за употреба во 

лекување на метаболичка ацидоза, каде 

фармацевтскиот состав содржи вмрежен 

амински полимер кој врзува протони кои 

содржат остатоци на амин што одговара на 

Формула 2b и вмрежен амински полимер се 

добива со радикална полимеризација на амин 

што одговара на формулата 2b: 
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 каде 

m и n се независно ненегативни цели броеви; 

секој R12 е независно водород, супституиран 

хидрокрабил или хидрокарбил; 

R22 и R32 се независно водород, супституиран 

хидрокарбил или хидрокарбил; 

R42 е водород, хидрокарбил или супституиран 

хидрокабил; 

X1 е 

  

X2 е алкил, аминоалкил или алканол; 

секој X13 е независно водород, хидрокси, 

алициклилен, амино, аминоалкил, халоген, 

алкил, хетероарил, боронска киселина или 

арил; 

z е број кој не е негативен; и 

амин кој одговара на Формулата 2b содржи 

најмалку една алил група и 

вмрежен амински полимер има (i) рамнотежен 

капацитет на врзување на протонот од најмалку 

5 mmol / g и капацитет на врзување на 

хлоридни јони од најмалку 5 mmol / g, во воден 

пуфер на симулирана гастрична течност 

("SGF") кој содржи 35 mM NaCl и 63 mM HCl, 

при pH 1,2 и на 37 ° C, (ii) рамнотежен однос на 

набубрување во дејонизирана вода од околу 2 

или помалку, и (iii) врзување на хлорид 

поголемо од 2,0 mmol на грам полимер во SIB 

тестот (тест на симулиран неоргански пуфер на 

тенко црево ("SIB", од анг. Simulated Small 

Intestine Inorganic Buffer ") по еден час 

изложеност на полимер на пуферот за SIB 

тестот кој содржи 36 mM NaCl, 20 mM NaH2PO4 

и 50 mM 2- (N-морфолино) на етансулфонска 

киселина (MES) и прилагоден на pH 5,5, на 37 ° 

С. 

има уште 17 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2021 - 30/06/2021  
 

(51)  C 07K 1/107, C 07K 14/64, C 07K 14/50  

(11)  11577   (13) Т1 

(21)  2020/853   (22) 30/10/2020 

(45) 30/06/2021 

(30)  US201562258644P  23/11/2015  US 

(96)  22/11/2016 EP16816042.2 

(97)  02/09/2020 EP3380487 

(73)  Bristol-Myers Squibb Company Route 206 

and Province Line Road Princeton, NJ 08543 , 

US 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  HICKEY, Matthew R. and RAMIREZ, Antonio 

(54)  ДОПОЛНИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЗА 

КОРИСТЕЊЕ ВО ПРОТЕИНСКА ПЕГИЛАЦИЈА 

(57)  1  Подобрен дополнителен систем за 

реакција на протеинска ПЕГилација, 

споменатиот систем содржи p-аминобензоев 

хидразид во комбинација со ароматичен амин 

или амониумова сол, каде што споменатиот 

ароматичен амин е избран од група која содржи 

3,5-диаминобензоева киселина, o-

фенилендиамин, 1-пиридин-2-ил-етиламин, 2-

(диметиламино)етилхидразин, m-

фенилендиамин и 2-пиколиламин, и каде што 

споменатата амониумова сол е избрана од 

група која содржи амониум ацетат и амониум 

хлорид. 

има уште 16 патентни барања 

 

(51)  C 07K 1/18, C 07K 16/24, C 07K 1/36  

(11)  11578   (13) Т1 

(21)  2020/854   (22) 30/10/2020 

(45) 30/06/2021 

(30)  GB20100012603  27/07/2010  GB 

(96)  26/04/2011 EP11736364.8 

(97)  09/09/2020 EP2598514 

(73)  UCB Biopharma SRL Allée de la 

Recherche 60 1070 Brussels, BE 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)   SPITALI, Mariangela; SYMMONS, Jonathan;  

WHITCOMBE, Richard and PEARCE-HIGGINS, 

Mark Robert 

(54)  ПРОЧИСТУВАЊЕ БА ПРОТЕИН 

(57)  1  Постапката за прочистување на 

фрагмент на антитело од периплазматичен 

клеточен екстракт од грам-негативна бактерија 

избрана од видови на E. coli MC4100, TGTG2, 

DHB4, DH5α, DHBL2K12, XL1Blue, JM109 и 

W3110 содржи:  

a) прв хроматографски чекор за да се фати 

фрагментот на антителото кадешто смесата 

содржи фрагмент на антитело со концентрација 

од барем 1.5 g/L е подложен на катјон 

изменувачка хроматографија и последователно 

елиуран за да се добие прв елуат којшто 

содржи фрагмент на антитело; и 

b) втор хроматографски чекор кадешто првиот 

елуат е подложен на анјон изменувачка 

хроматографија за да се фати начистотијата и 

да се добие проток низ кој се содржи 

фрагментот на антитело,  

кадешто постапката содржи не повеќе од два 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2021 - 30/06/2021  
 

хроматографски чекори.  

  

има уште 17 патентни барања 

 

(51)  G 01B 9/02, A 61B 1/00, A 61B 5/05  

(11)  11579   (13) Т1 

(21)  2020/855   (22) 30/10/2020 

(45) 30/06/2021 

(30)  US20100311171P  05/03/2010  US and 

US20100311272P  05/03/2010  US 

(96)  07/03/2011 EP11751520.5 

(97)  09/09/2020 EP2542154 

(73)  The General Hospital Corporation 55 Fruit 

Street Boston, MA 02114 , US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

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

Скопје 

(72)  TEARNEY, Guillermo, J.;  BOUMA, Brett, E.; 

GARDECKI, Joseph, A. and  LIU, Linbo 

(54)  УРЕД ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРО-

MAГНЕТНО ЗРАЧЕЊЕ НА ПРИМЕРОК 

(57)  1  Уред за обезбедување на најмалку 

едено електро-магнетно зрачење на најмалку 

еден примерок, кој што опфаќа: 

поголем број на конусни сочива (520, 530) кои 

што се конфигурирани за да обезбедат 

најмалку едно електро-магнетно зрачење со 

најмалку делумна форма на прстен; и најмалку 

една оптичка склопка која што го вклучува 

оптичкиот отвор и конфигуриран за да обезбеди 

најмалку едно понатамошно зрачење базирано 

на најмалку едно електро-магнетно зрачење, 

при што најмалку едно понатамошно зрачење ја 

генерира трансферната функција на оптичката 

склопка која што е различна од трансферната 

функција од најмалку една од конусните сочива 

(520, 530), каде што пречникот на точката на 

фокус е помала од 10 µm, a длабочината на 

фокус или опсегот на фокус е поголема од 

блиску 0.5 mm. 

има уште 4 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2021 - 30/06/2021  
 

 

(51)  C 07D 471/04  

(11)  11557   (13) Т1 

(21)  2020/971   (22) 09/12/2020 

(45) 30/06/2021 

(30)  PCT/CN200/076321  31/12/2009  CN 

(96)  30/12/2010 EPA19151824.0 

(97)  30/09/2020 EP3511330 

(73)  Hutchison Medipharma Limited 720 Cai 

Lun Road Building 4, Pudong, Shanghai 

201203, CN 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  SU, Wei-Guo; DAI, Guangxiu and JIA, Hong 

(54)  СИНТЕТИЧКИ МЕЃУПРОИЗВОД 

КОРИСЕН ВО ПОДГОТОВКАТА НА 

ТРИАЗОЛОПИРИДИН C-MET ИНХИБИТОРИ 

(57)  1  Соединение со формулата: 

  

или негова киселинска адитивна сол. 

има уште 1 патентни барања 

 

(51)  C 07D 231/20, C 07D 401/04, C 07D 401/14, 

A 61K 31/455, A 61P 11/00  

(11)  11547   (13) Т1 

(21)  2020/978   (22) 09/12/2020 

(45) 30/06/2021 

(30)  US201662432537P  09/12/2016  US 

(96)  08/12/2017 EP17826629.2 

(97)  07/10/2020 EP3551622 

(73)  Vertex Pharmaceuticals Incorporated 

50 Northern Avenue Boston, MA 02210, US 

(74)  Адвокатско друштво Поповски и Партнери  

Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје 

(72)  MCCARTNEY, Jason; ZHOU, Jinglan; VAN 

GOOR, Fredrick, F.; MILLER, Mark, Thomas; 

ANDERSON, Corey; KESHAVARZ-SHOKRI, Ali; 

TERMIN, Andreas, P.; PARASELLI, Prasuna; 

STAVROPOULOS, Kathy; SHI, Yi; CLEVELAND, 

Thomas; KHATUYA, Haripada; UY, Johnny; 

ABELA, Alexander, Russell; ALCACIO, Timothy; 

ANGELL, Paul, Timothy; BAEK, Minson; 

CLEMENS, Jeremy, J.; FERRIS, Lori, Ann; 

GROOTENHUIS, Peter Diederik, Jan; GROSS, 

Raymond, Stanley; GULEVICH, Anton; HADIDA 

RUAH, Sara, Sabina; HSIA, Clara, Kuang-Ju; 

HUGHES, Robert, M.; JOSHI, Pramod, Virupax; 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2021 - 30/06/2021  
 

KANG, Ping; KRENITSKY, Paul, John; PIERRE, 

Fabrice Jean, Denis; SHRESTHA, Muna; SIESEL, 

David, Andrew and  YOUNG, Tomothy, John 

(54)  МОДУЛАТОР НА РЕГУЛАТОР НА 

ТРАНСМЕМБРАНСКА ПРОВОДЛИВОСТ НА 

ЦИСТИЧНА ФИБРОЗА, ФАРМАЦЕВТСКИ 

СОСТАВИ, ПОСТАПКИ НА ЛЕКУВАЊЕ, И 

ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ НА МОДУЛАТОР 

(57)  1  Соединение со следна формула:  

  

негова фармацевтски прифатлива сол, или 

деутериран дериват на кое било од претходно 

споменатите. 

има уште 9 патентни барања 

 

(11)  11545   (13) Т1 

(21)  2020/992   (22) 15/12/2020 

(45) 30/06/2021 

(96)  26/01/2016 EPA16888341.1 

(97)  16/09/2020 EP3407736 

(73)  Thai Union Group Public Company 

Limited 72/1 Moo 7, Sethakit 1 Road, Tambon 

Tarsrai, Amphur Muang  Samutsakorn, 

Samutsakorn 74000, TH 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2021 - 30/06/2021  
 
 

(72)  KASEMSUWAN, Tunyawat and 

BOONTIANG, Supaporn 

(54)  ПРОИЗВОД ОД МОРСКА ХРАНА 

ЗБОГАТЕН СО КАЛЦИУМ 

(57)  1  Производ од морска храна збогатен со 

калциум што содржи дополнителен додаток со 

калциум, назначено со тоа, што: 

- наведениот збогатен производ од морска 

храна е подготвен од туна или лосос, 

- наведениот збогатен производ од морска 

храна е во форма на снегулки, изрендан, парче 

или одрезок, 

- количината на наведениот дополнителен 

додаток со калциум е во опсегот од 0.5 до 5.0 % 

(w/w) од вкупната тежина на наведениот 

производ, и 

- наведениот дополнителен додаток со калциум 

е: 

- прав од коски од риба селектирана од туна, 

лосос или прав од коски од пастрмка, или 

- неоргански калциум селектиран од групата од 

калциум карбонат, калциум фосфат, калциум 

сулфат и калциум хлорид или комбинација од 

истите. 

има уште 14 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2021 - 30/06/2021  
 

(51)  C 07K 16/28, A 61P 35/02  

(11)  11546   (13) Т1 

(21)  2020/993   (22) 15/12/2020 

(45) 30/06/2021 

(30)  US201061428699P  30/12/2010  US; 

US201161470382P  31/03/2011  US; 

US201161470406P  31/03/2011  US and 

US201161485104P  11/05/2011  US 

(96)  30/12/2011 EPA17189925.5 

(97)  04/11/2020 EP3284754 

(73)  Takeda Pharmaceutical Company Limited 

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

Osaka 541-0045, JP 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  HAAK-FRENDSCHO, Mary; LANDES, 

Gregory; SINGH, Shweta; KORVER, Wouter; 

BHASKAR, Vinay; ELIAS, Kathleen Ann; DRAKE, 

Andrew Walling and SNELL, Gyorgy Pal 

(54)  АНТИ-CD38 АНТИТЕЛА 

(57)  1  Изолирано антитело или антитело 

фрагмент од истото кој специфично врзува 

човечки CD38 (СЕК ИД БР:1) и  циномолгус 

CD38 (СЕК ИД БР:2) содржи: 

a) варијабилен регион на тежок ланец содржи: 

и) прв CDR што содржи СЕК ИД БР:3; 

ии) втор CDR што содржи СЕК ИД БР:4; 

иии) трет CDR што содржи СЕК ИД БР:5; и 

б) варијабилен регион на лесен ланец содржи: 

и) прв CDR што содржи СЕК ИД БР:6; 

ии) втор CDR што содржи СЕК ИД БР:7; 

иии) трет CDR што содржи СЕК ИД БР:8; 

назначено со тоа, што варијабилниот регион на 

тежок ланец содржи аминокиселинска секвенца 

што има идентичност од најмалку 95%, или 

најмалку 98% to СЕК ИД БР:9 и  варијабилниот 

регион на лесен ланец содржи 

аминокиселинска секвенца што има 

идентичност од најмалку 95%, или најмалку 

98% to СЕК ИД БР:10; 

каде што антителото или антитело фрагментот 

од истото заемно дејствува со најмалку 

K12F135, Q139, D14M142, E239, W24S274, 

C275, K276, F284, V288, K289, N290, P29E292 и 

D293 од СЕК ИД БР:1 и  СЕК ИД БР:2, базирано 

на нумерирање на човечки секвенци; и 

каде што антителото или антитело фрагментот 

од истото се врзува за човечки CD38 (СЕК ИД 

БР:1) со KD од 10-8 M или поголем афинитет, 

каде што KD се мери со употреба на 

површинска плазмонска резонанца. 

има уште 17 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2021 - 30/06/2021  
 

 

(51)  A 61K 35/74, A 61P 37/00, A 61P 25/00  

(11)  11558   (13) Т1 

(21)  2020/994   (22) 15/12/2020 

(45) 30/06/2021 

(30)  GB20170009466  14/06/2017  GB and 

GB20170009533  15/06/2017  GB 

(96)  14/06/2018 EP18731444.8 

(97)  14/10/2020 EP3638271 

(73)  4D Pharma Research Limited Life 

Sciences Innovation Building Cornhill Road 

Aberdeen, Aberdeenshire AB25 2ZS, GB 

(74)  Адвокатско друштво Поповски и Партнери  

Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје 

(72)  MULDER, Imke Elisabeth; AHMED, Suaad; 

SAVIGNAC, Helene; YUILLE, Samantha; 

FOTIADOU, Parthena and ETTORRE, Anna 

(54)  СОСТАВИ КОИ СОДРЖАТ БАКТЕРИСКИ 

СОЕВИ 

(57)  1  Состав кој содржи бактериски сој од 

родот Roseburia, за употреба во постапка на 

лекување или спречување на Паркинсонова 

болест, која опфаќа прогресивна 

супрануклеарна парализа, синдром на Стил-

Ричардсон-Олшев, хидроцефалус со нормален 

притисок, васкуларен или артеросклеротски 

паркинсонизам и паркинсонизам предизвикан 

од лекови; Алцхајмерова болест, која вклучува 

Бенсонов синдром; Хантингтонова болест; 

амиотрофична латерална склероза; болест на 

Лу Гериг; болести на моторните неврони; 

прионска болест; спиноцеребеларна атаксија; 

спинална мускулна атрофија; деменција, која 

вклучува тело на Леви, васкуларна и 

фронтотемпорална деменција; примарна 

прогресивна афазија; благо когнитивно 

оштетување; когнитивно оштетување поврзано 

со ХИВ; или кортикобазална дегенерација. 

има уште 14 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2021 - 30/06/2021  
 
 

 

(51)  C 07K 14/47, A 61K 38/00  

(11)  11559   (13) Т1 

(21)  2020/998   (22) 15/12/2020 

(45) 30/06/2021 

(30)  GB201511546  01/07/2015  GB and 

US201562187507P  01/07/2015  US 

(96)  29/06/2016 EP16733523.1 

(97)  30/09/2020 EP3317296 

(73)  Immatics Biotechnologies GmbH 

  Paul-Ehrlich-Strasse 15 72076 Tübingen, DE 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  WEINSCHENK, Toni; SCHOOR, Oliver; 

FRITSCHE, Jens; MAHR, Andrea; HÖRZER, 

Helen and  SINGH, Harpreet 

(54)  Нови пептиди и комбинациja на пептиди 

за употреба во имунотерапијата против 

канцер на јајниците и други канцери 

(57)  1  Пептид што се состои од 

аминокиселинската секвенца според SEQ ID 

No. 11; или фармацевтски прифатлива сол од 

него. 

има уште 13 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2021 - 30/06/2021  
 

 

(51)  A 61K 31/216, A 61K 9/08, A 61M 5/178  

(11)  11622   (13) Т1 

(21)  2020/1006   (22) 21/12/2020 

(45) 30/06/2021 

(96)  30/11/2018 EP18209583.6 

(97)  18/11/2020 EP3659594 

(73)  Stegemann, Klaus Hackmackbogen 82 

21035 Hamburg, DE 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  Stegemann, Klaus  

(54)  СТЕРИЛЕН РАСТВОР СО ИНЈЕКТОР ЗА 

АПЛИКАЦИЈА КОЈ СОДРЖИ МЕДИЦИНСКИ 

АГЕНС И МЕТОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 

ИСТОТО 

(57)  1  Инјектор за апликација кој содржи 

стерилен раствор со медицински агенс (1) за 

внесување на раствор кој содржи активна 

супстанца во мочниот меур на пациент преку 

уринарниот тракт и/или катетер на мочниот 

меур, каде што 

• инјекторот за апликација (1) има цилиндрична 

обвивка (2) што се создава во еден дел заедно 

со обвивката (2) и има отвор за излез (5), кој е 

затворен со капак на инјектор (3), и е формиран 

од циклоолефин кополимер (COC), и има клип 

направен од, особено халогенирана, изобутан-

изопренска гума, и 

• стерилниот раствор кој го содржи 

медицинскиот агенс во цилиндрична обвивка 

(2) со капак за инјектор (3) и клипот, кој e 

ограничен во шуплина (6)  

се карактеризира со тоа што отворот за излез 

(5) кој е создаден во еден дел заедно со 

обвивката (2) и капакот на инјекторот (3) е 

формиран во скалест конус (4) и кој има 

најмалку две, по можност најмалку три, 

цилиндрични дела (8) со различни дијаметри 

кои се намалуваат кон врвот на скалестиот 

конус (4). 

има уште 13 патентни барања 
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(51)  A 61K 31/495, A 61P 25/18  

(11)  11564   (13) Т1 

(21)  2021/51   (22) 20/01/2021 

(45) 30/06/2021 

(30)  P1200691  29/11/2012  HU 

(96)  28/11/2013 EP13805597.5 

(97)  30/12/2020 EP2925324 

(73)  Richter Gedeon Nyrt. Gyömröi út 19-21. 

1103 Budapest, HU 

(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)   PITTER, János György; SZATMÁRI, Balázs; 

DEBELLE, Marc; NÉMETH, György József and 

LASZLOVSZKY, István 

(54)  ТРАНС-4-{2-[4-(2,3-ДИХЛОРОФЕНИЛ)-

ПИПЕРАЗИН-1-ИЛ]-ЕТИЛ}-N, N-

ДИМЕТИЛКАРБАМОИЛ-ЦИКЛОХЕКСИЛАМИН 

ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА ПРИМАРНИ НЕГАТИВНИ 

СИМПТОМИ НА ШИЗОФРЕНИЈА 

(57)  1  Транс-4-{2-[4-(2,3-дихлорофенил)-

пиперазин-1-ил]-етил}-N, N-диметилкарбамоил-

циклохексиламин и / или фармацевтски 

прифатливи соли и / или хидрати и / или 

солвати и / или нивни полиморфи за употреба 

во лекување на примарни негативни симптоми 

на шизофренија. 

има уште 1 патентни барања 
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(51)  A 23J 1/14, A 23J 3/32, A 23J 3/30  

(11)  11603   (13) Т1 

(21)  2021/301   (22) 07/04/2021 

(45) 30/06/2021 

(30)  BR102017021876  10/10/2017  BR 

(96)  10/10/2018 EP18199574.7 

(97)  13/01/2021 EP3469917 

(73)  Rio Pardo Bioenergia SA. Rod. Br 060, 

S/N, KM 425 CEP: 79170-000 Sidrolândia, MS, 

BR 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  Neves de Aguiar, Osvaldo; Borges, Cesar 

and Gonçalves, Luiz Antonio 

(54)  ПРОЦЕС НА ПРОИЗВОДСТВО НА 

ОБРОК ОД СОЈА СО ВИСОКА СОДРЖИНА НА 

РАСТВОРЛИВИ ПРОТЕИНИ И ТАКА ДОБИЕН 

ПРОДУКТ 

(57)  1  ПРОЦЕС НА ПРОИЗВОДСТВО НА 

ОБРОК ОД СОЈА, КОЈ Е ПРЕДВИДЕН ВО 

ЧЕКОР 1 ОД СОИНАТА ПОДГОТОВКА, КАДЕ 

ШТО ПОДЛЕЖИ НА КОНВЕНЦИОНАЛЕН 

ПРОЦЕС НА СУШЕЊЕ, СКЛАДИРАЊЕ, ПРЕД-

ЧИСТЕЊЕ, КРШЕЊЕ НА СОЈА, 

ОТСТРАНУВАЊЕ НА ЛУШПИ, 

КОНДИЦИОНИРАЊЕ, ЛАМИНИРАЊЕ, 

ПРЕРАБОТКА ВО ЕКСПАНДЕР (ФИНАЛНА 

МАСА НА ЕКСПАНДИРАН ПРОДУКТ) И 

ЛАДЕЊЕ, понатаму ги опфаќа следниве 

чекори: 

2. Екстракција со етанол: 

- масата добиена во претходниот чекор се 

спроведува во континуиран екстрактор, наречен 

екстрактор кој работи на атмосферски притисок 

и подлежи на противструјна екстракција со 

воден раствор на етанол од 65-85 масени%, 

претходно загреана на помеѓу 50 и 80 °C; 

- растворот кој е резултат на оваа екстракција, 

кој содржи 15-25% вода, 60-80% етанол, 8-12% 

на шеќери и други растворливи супстанци се 

испраќа на декантација на цврсти материи; 

3. Декантирање на цврсти материи: 

- во конвенционален декантатор се разделува 

цврстиот остаток кој содржи гуми, пигменти и 

ситни честички од експандираната маса; 

- декантираната течност се праќа во 

дестилациона колона за да се отстранат 
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шеќерите и другите растворливи компоненти; 

4. Дестилација на етанол: 

- после декантацијата на цврстите материи, 

дестилацијата се изведува на конвенционална 

"B" колона, каде воден раствор на етанол со 

концентрација од 65-85 масени% се обновува 

на врвот, а како долен продукт е водена 

фракција која содржи шеќери и други 

растворливи супстанци; 

- дестилатот со концентрација на етанол помеѓу 

65 и 85 масени% се враќа во екстрактор 1 и 

неговиот проток се прилагодува преку 

надоместување на губитокот на етанол; 

5. Екстракција со хексан: 

- експандираната маса без растворливи шеќери 

се доведува во друг континуиран екстрактор, 

наречен екстрактор 2, каде се подложува на 

екстракција со хексан; 

- екстракторот 2 работи со вакуум помеѓу -25 и 

25 mm од водената колона и хексанот 

претходно се загрева помеѓу 50 и 60°C пред 

полнењето; 

- растворот кој содржи: хексан, масло, вода, 

етанол и шеќери се собира и се подлежува на 

декантација заради разделувањето на 

водените и органските фази; 

6. Декантација на водените и органските фази: 

- декантацијата се изведува во конвенционален 

декантатор вообичаено користен во 

индустријата за преработка на соја, каде преку 

разликата во густините полесната органска 

фракција од потешката водена фракција се 

разделува како супернатант; 

- органската фаза со состав 60-85% хексан и 

15-40% масло се праќа на декантација за да се 

раздели хексанското масло; 

- водената фаза која содржи етанол, вода и 

растворени шеќери се праќа на дестилација на 

етанол преку обновување на водениот раствор 

која се враќа во екстрактор 1; 

7. Дестилација на хексан: 

- дестилацијата се изведува со вакуум во 

конвенционална дестилерија од индустријата 

за преработка на соја, разделувајќи го хексанот 

како лесна фракција, кој се враќа во екстрактор 

2 и како тешка фракција маслото, кое се праќа 

за складирање; 

- во дестилацијата, околу 20% од соиното 

јадење се разделува како дегумирано масло; 

- обновениот хексан се прилагодува за да се 

надоместат загубите; 

8. Десолвентизација: 

- експандираната маса после екстракцијата 

подлежи на десолвентизација во DT 

(Десолвентизер и Тостер), каде целиот хексан и 

етанол присутни во масата се отстрануваат 

преку индиректно и директно загревање со 

водена пареа; 

- после оваа операција, масата се преименува 

во SPC соин оброк и достигнува температура 

помеѓу 85 и 100°C на излезот од уредот; 

9. Кондензација на растворувачите: 

- пареите од DT се ладат со вода за ладење во 

трупен тип на кондензатор и цевки кои страдаат 

од кондензација; 

- кондензатот исто така се праќа за декантација 

на водените и органските фази; 

10. Сушење и ладење: 

- SPC соиниот оброк подлежи на сушење и 

дополнително ладење во сушара/ладилник; 

- сушењето се изведува со топол воздух на 

температура помеѓу 120 и 180°C; 

- ладењето се изведува преку минување на 

воздухот на собна температура со што на 

излезот температурата што се добива за SPC 

соиниот оброк е помеѓу 30 и 45°C. 

има уште 4 патентни барања 
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(51)  C 07K 14/47, C 07K 16/18, A 61K 38/17, A 

61K 38/00, A 61P 43/00, A 61P 25/28, A 61P 

37/04  

(11)  11604   (13) Т1 

(21)  2021/303   (22) 09/04/2021 

(45) 30/06/2021 

(30)  US221105P  29/06/2009  US 

(96)  29/06/2010 EP10739701.0 

(97)  27/01/2021 EP2448968 

(73)  BioArctic AB Warfvinges väg 35 112 51 

Stockholm , SE 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  LANNFELT, Lars; GELLERFORS, Pär; 

SÖDERBERG, Linda and TEGERSTEDT, Karin 

(54)  СЕЛЕКТИВНИ АНТИТЕЛА ЗА N-

ТЕРМИНАЛНО СКРАТЕНИ 

ПРОТОФИБРИЛИ/ОЛИГОМЕРИ НА 

АМИЛОИД-БЕТА 

(57)  1   Антитело, при што антителото е 

подигнато против стабилизиран протофибрил 

кој содржи N-терминално скратен амилоид бета 

(Aβ) Aβ3(pE)-42 и е избран така што (i) врзува 

растворлив протофибрил кој се состои од 

Aβ3(pE)-42, (ii) го врзува мономерот Aβ3(pE)-42 
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и (iii) не покажува или суштински не се врзува 

со N-терминално скратен Aβ мономер, при што:  

(а) не-N-терминално скратениот мономер Аβ 

може или не може да има скратување на C-

терминал; и  

(б) стабилизираниот протофибрил е 

стабилизиран со хидрофобно органско 

средство што содржи не-јонски детергент, 

цвитерионичен детергент, 4-хидрокси-2-не-

енален (HNE) или 4-оксо-2-не-енален (ONE) и 

при што стабилизираниот протофибрил има 

помала стапка на формирање до 

нерастворлива агрегирана форма отколку 

нестабилизираната форма на протофибрил. 

има уште 8 патентни барања 

 

(51)  C 07D 471/14, C 07D 495/14, C 07D 513/14, 

C 07D 491/14, A 61K 31/55, A 61P 35/00  

(11)  11625   (13) Т1 

(21)  2021/304   (22) 09/04/2021 

(45) 30/06/2021 

(30)  IN2015CHE4781  09/09/2015  IN 

(96)  08/09/2016 EP16798006.9 

(97)  24/03/2021 EP3347356 

(73)  Jubilant Biosys Limited No.96 Industiral 

Suburb, 2nd Stage Yeshwanthpur Bangalore 

560022 KRN , IN 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  VADIVELU, Saravanan; RAJAGOPAL, 

Sridharan; RAMAIAH, Manjunatha M;  

GONDRALA, Pavan Kumar; CHINNAPATTU, 

Murugan; SIVANANDHAN, Dhanalakshmi; 

PARIKH, Payal Kiran and MULAKALA, Chandrika 

(54)  ТРИЦИКЛИЧНИ ФУЗИРАНИ ПИРИДИН-2-

ОН ДЕРИВАТИ И НИВНА УПОТРЕБА КАКО 

BRD4 ИНХИБИТОРИ 

(57)  1  Соединение со формулата (I) 

    

кадешто; 

---- е отсутен или единечна врска; 

X е избран од-O-, -N-, или -S-; 

n е 0-6; 

R1 е избран од групата составена од водород, 

халоген, C1-6 алкил, C1-6 алкокси, C1-6 

халоалкил, C3-8 циклоалкил, C5-6 арил, C1-6 

хетероарил, и C1-6 алкоксиалкил, кадешто 

хетероатоми се избрани од N, O, S;  кадешто 

C1-6 алкил, C3-8 циклоалкил, C5-6 арил, C1-6 
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хетероарил, е опционално супституиран со 

една или повеќе од групите избрани од 

водород, C1-6 алкил, халоген, OH; 

R2 и R3 се независно избрани од водород, 

халоген, хидрокси, нитро, цијано, азидо, 

нитрозо, оксо (=O), тиоксо(=S), -SO2-, амино, 

хидразино, формил, C1-6 алкил, халоалкил, C1-

6 алкокси, C1-6 халоалкокси, арилалкокси, C3-8 

циклоалкил, C3-8 циклоалкилокси, C5-6 арил, 

C2-6 хетероциклил, C1-6 хетероарил, 

алкиламино, -COORa, -C(O)Rb, -C(S)Ra, -

C(O)NRaRb, -C(S)NRaRb, -NRaC(O)NRbRc, 

NRaC(S)NRbRc, -N(Ra)SORb, -N(Ra)SO2Rb, -

NRaC(O)ORb, -NRaRb, -NRaC(O)Rb, 

NRaC(S)Rb, -SONRaRb, -SO2NRaRb, -ORa, -

ORaC(O)ORb, -OC(O)NRaRb, OC(O)Ra, -

OC(O)NRaRb, -RaNRbRc, -RaORb, -SRa, -SORa 

или-SO2Ra, кадешто Ra, Rb и Rc се независно 

избрани од водород, C1-6 алкил, C3-8 

циклоалкил, C5-6 арил, C5-6 арилалкил, C2-6 

хетероциклил, C1-6 хетероарил или C2-6 

хетероарилалкил; 

R4 е избран од групата составена од водород, 

C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, C3-8 циклоалкил, 

C5-6 арил, C1-6 хетероарил, и C1-6 

алкоксиалкил, кадешто хетероатоми се избрани 

од N, O, S; 

кадешто C1-6 алкил, C3-8 циклоалкил, C5-6 

арил, C2-6 хетероарил, е опционално 

супституиран со една или повеќе од групите 

избрани од водород, C1-6 алкил,  

C3-8 циклоалкил, халоген, OH и цијано; 

прстен A е избран од групата составена од C1-6 

хетероарил, C3-8 циклоалкил,  

C4-6 хетероциклоалкил, и C4-10 хетероарил, 

кадешто хетероатоми се избрани од N, O, S; Z е 

избран од -CH2OR5,-COOR5, -CONR5R6, -

NR5R6, -NR5CO-OR6, -NR5CO-NR6R7, -

NR5COR6, -NR5SO2R6 или -O-CO-NR5R6; 

R5, R6 и R7 се независно избрани од водород 

или супституиран или несупституиран C5-6 

арил, C1-6 хетероарил, C3-8 циклоалкил и C1-6 

алкил; 

кадешто кога, R5, R6 и R7 се супституирани, 

едниот или повеќе супституенти се избрани од 

водород, халоген, хидрокси, нитро, цијано, 

азидо, нитрозo, оксо (=O), тиоксо(=S), -SO2-, 

амино, хидразино, формил, C1-6 алкил, 

халоалкил, C1-6 алкокси, C1-6 халоалкокси; C5-

6 арилалкокси, C3-8 циклоалкил, C3-8 

циклоалкилoxy, C5-6 арил, C2-6 хетероциклил, 

C1-6 хетероарил, алкиламино, -COORa, -

C(O)Rb, -C(S)Ra, -C(O)NRaRb, -C(S)NRaRb, -

NRaC(O)NRbRc, NRaC(S)NRbRc, -N(Ra)SORb, -

N(Ra)SO2Rb, -NRaC(O)ORb, -NRaRb, -

NRaC(O)Rb, NRaC(S)Rb, -SONRaRb, -

SO2NRaRb, -ORa, -ORaC(O)ORb-, -

OC(O)NRaRb, OC(O)Ra, -OC(O)NRaRb-, -

RaNRbRc, -RaORb-,-SRa, -SORa или -SO2Ra, 

кадешто Ra, Rb и Rc се независно избрани од 

водород, C1-6 алкил, C3-8 циклоалкил, C5-6 

арил, C5-6 арилалкил, C2-6 хетероциклил, C1-6 

хетероарил или C1-6 хетероарилалкил. 

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  C 08B 37/08, C 08L 5/08, A 61K 8/73  

(11)  11626   (13) Т1 

(21)  2021/305   (22) 08/04/2021 

(45) 30/06/2021 

(30)  FR20170061314  28/11/2017  FR 

(96)  09/11/2018 EP18799772.1 

(97)  07/04/2021 EP3510050 

(73)  Kiomed Pharma Rue Haute Claire 4 4040 

Herstal , BE 

(74)  КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ  

Пиринска 66, 7500, Прилеп 

(72)  CHAUSSON, Mickaël; DOUETTE, Pierre; 

GAUTIER, Sandrine Emilia; VAESEN, Philippe; 

CHOUMANE, Houtaï and ROCASALBAS, 

Guillermo 

(54)  АНЈОНСКИ НАЕЛЕКТРИЗИРАН 

ЧИТОСАН 

(57)  1  Карбоксиалкил читосан со единици од 

глукозамин, единици од N-ацетил-глукозамин и 
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единици од глукозамин заменети со 

карбоксиалкилна група, карбоксиалкилниот 

читосан има зета потенцијал, мерен на рН 7.5, 

понизок или еднаков на -18 mV, 

карбоксиалкилниот читосан има степен на 

ацетилација помеѓу 40% и 80%, изразена во 

број на молови од единици на N-ацетил-

глукозамин во врска со бројот на молови од 

вкупните единици и има степен на супституција 

со карбоксиалкил група поголема од 50%, 

изразена како број на молови од супституентот 

во врска со бројот на молови од вкупните 

единици. 

има уште 21 патентни барања 

 

(51)  D 06M 10/02, D 06M 15/03, D 06M 23/02, D 

06M 15/267, D 06M 15/643, D 06M 15/15  

(11)  11607   (13) Т1 

(21)  2021/306   (22) 12/04/2021 

(45) 30/06/2021 

(30)  EP17196664  16/10/2017  EP 

(96)  15/10/2018 EPA18783048.4 

(97)  10/03/2021 EP3697958 

(73)  Werner & Mertz GmbH and Plasmabionic 

GmbH Rheinallee 96,55120 Mainz, DE and 

Augartenstrasse 27, 6890 Lustenau, AT 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  BRAKEMEIER, Andreas; GRATZL, Vera; 

HOSSAIN, Gaffar and GRABHER, Günter 

(54)  МЕТОДА ЗА ПРОИЗВЕДУВАЊЕ 

ТЕКСТИЛЕН ПРОИЗВОД СО ХИДРОФОБНА 

ТЕКСТИЛНА ПОВРШИНА СО УПОТРЕБА НА 

ТРЕТМАН СО ПЛАЗМА И МОКРА ХЕМИСКА 

ОБРАБОТКА 

(57)  1  Метода за произведување текстилен 

производ што има хидрофобна текстилна 

површина, што ги содржи следниве чекори: 

(а) произведување или обезбедување производ 

што има текстилна површина, 

(б) третирање со плазма на текстилната 

површина произведена или обезбедена во 

чекор (а), за да даде текстилна површина 

третирана со плазма, 

(ц) мокра-хемиска обработка на текстилната 

површина третирана со плазма што резултира 

од чекор (б), или текстилна површина 

произведена од истата во додатни чекори, со 

хидрофобен агенс, за да даде хидрофобна 

текстилна површина третирана со плазма, 

назначено со тоа, што третирањето со плазма 

во чекор (б) 

- е третман со плазма на низок-притисок 

или 

- содржи третман со плазма на низок-притисок 

и барем еден додатен чекор на третман со 

плазма, 

каде што третманот со плазма на низок-

притисок, во обата случаи, се спроведува со 

барем едно соединение што содржи кислород 

селектирано од групата составена од O, O2, O3, 

NO, N2O и CO2, 

каде што барем едното соединение што содржи 

кислород е присутно во гасна мешавина што 

содржи O2 и барем еден инертен гас 

селектиран од групата составена од He и Ar, 

каде што гасната мешавина содржи дел од O2 

во опсегот од 70 vol% до 90 vol% и дел од 

инертен гас во опсегот од 10 vol% до 30 vol%. 

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  G 01N 33/68, C 07K 16/18, C 07K 16/46  

(11)  11608   (13) Т1 

(21)  2021/307   (22) 12/04/2021 

(45) 30/06/2021 

(30)  US201462022952P  10/07/2014  US 

(96)  08/07/2015 EPA15738876.0 

(97)  10/03/2021 EP3166970 

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

BioArctic AB 4-6-10 Koishikawa Bunkyo-ku, 

Tokyo 112-8088, JP and Warfvinges väg 35, 112 

51 Stockholm, SE 
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(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  NERELIUS, Charlotte; LAUDON, Hanna and 

SIGVARDSON, Jessica 

(54)  ПОДОБРЕНИ А-БЕТА ПРОТОФИБРИЛ 

ВРЗУВАЧКИ АНТИТЕЛА 

(57)  1  Антитело или негов антиген врзувачки 

фрагмент што содржи: 

(a) варијабилен лесен ланец што содржи 

аминокиселинска секвенца како што е 

претставено во СЕК ИД БР: 12; и варијабилен 

тежок ланец што содржи аминокиселинска 

секвенца како што е претставено во СЕК ИД 

БР: 16; 

(б) варијабилен лесен ланец што содржи 

аминокиселинска секвенца како што е 

претставено во СЕК ИД БР: 9; и варијабилен 

тежок ланец што содржи аминокиселинска 

секвенца како што е претставено во СЕК ИД 

БР: 15; 

(ц) варијабилен лесен ланец што содржи 

аминокиселинска секвенца како што е 

претставено во СЕК ИД БР: 10; и варијабилен 

тежок ланец што содржи аминокиселинска 

секвенца како што е претставено во СЕК ИД 

БР: 15; 

(д) варијабилен лесен ланец што содржи 

аминокиселинска секвенца како што е 

претставено во СЕК ИД БР: 11; и варијабилен 

тежок ланец што содржи аминокиселинска 

секвенца како што е претставено во СЕК ИД 

БР: 15; 

(е) варијабилен лесен ланец што содржи 

аминокиселинска секвенца како што е 

претставено во СЕК ИД БР: 12; и варијабилен 

тежок ланец што содржи аминокиселинска 

секвенца како што е претставено во СЕК ИД 

БР: 15; 

(ф) варијабилен лесен ланец што содржи 

аминокиселинска секвенца како што е 

претставено во СЕК ИД БР: 9; и варијабилен 

тежок ланец што содржи аминокиселинска 

секвенца како што е претставено во СЕК ИД 

БР: 16 

(г) варијабилен лесен ланец што содржи 

аминокиселинска секвенца како што е 

претставено во СЕК ИД БР: 10; и варијабилен 

тежок ланец што содржи аминокиселинска 

секвенца како што е претставено во СЕК ИД 

БР: 16; или 

(х) варијабилен лесен ланец што содржи 

аминокиселинска секвенца како што е 

претставено во СЕК ИД БР: 11; и варијабилен 

тежок ланец што содржи аминокиселинска 

секвенца како што е претставено во СЕК ИД 

БР: 16. 

има уште 19 патентни барања 
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(51)  B 05B 1/34, C 12N 7/00, A 61K 47/10, A 61K 

47/18, A 61K 9/12, A 61K 47/02, A 61K 39/145, A 

61K 47/32, A 61M 11/00, A 61M 15/08  

(11)  11627   (13) Т1 

(21)  2021/308   (22) 12/04/2021 

(45) 30/06/2021 

(30)  JP2014130150  25/06/2014  JP 

(96)  24/06/2015 EPA15811100.5 

(97)  17/03/2021 EP3162402 

(73)  Toko Yakuhin Kogyo Kabushiki Kaisha 

14-25 Naniwa-cho Kita-ku Osaka-shi, Osaka 

530-0022, JP 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  KAMISHITA, Taizou; MIYAZAKI, Takashi and 

HOSHINO, Shinya 

(54)  РАСПРСКУВАЧ НА НАЗАЛЕН СПРЕЈ ЗА 

УПОТРЕБА ВО МЕДИЦИНСКИ ШПРИЦ 

(57)  1  Распрскувач на назален спреј (10) што 

се употребува за медицински шприц (1) што 

има отвор на врвот (6) во течна комуникација со 

буре на шприц (3) за складирање формулација 

(2), Распрскувачот на назалниот спреј (10) 

содржи: 

шупливо тело на распрскувач (20) што има дел 

на врв (22) што на истата дефинира отвор на 

распрскувач (21); 

тврда прачка за полнење (30) аранжирана во 

рамките на шупливото тело на распрскувачот 

(20); и 

комора на распрскувач (42) дефинирана помеѓу 

прачката за полнење (30) и шупливото тело на 
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распрскувачот (20) за да се овозможи течна 

комуникација помеѓу отворот на врвот (6) и 

отворот на распрскувачот (21); 

каде што формулацијата (2) содржи гел 

материјал што содржи агенс за модификација 

на вискозитет и карбокси винил полимер на кој 

се менува вискозноста со примена на егзогена 

смолкнувачка сила, и 

каде што отворот на распрскувачот (21) има 

дијаметар во опсег помеѓу 0.25 mm и 0.30 mm, 

назначено со тоа, што: 

тврдата прачка за полнење (30) има дел на 

прачка со мал дијаметар (35) и дел на прачка со 

голем дијаметар (36), и рамо (37) што има 

дијаметар што постепено-чекор-по-чекор се 

намалува од делот на прачка со голем 

дијаметар (36) кон делот на прачка со мал 

дијаметар (35), 

и каде што тврдата прачка за полнење (30) 

вклучува мнозинство на жлебови (38, 39) 

периферно распоредени еден од друг и на 

делот на прачка со мал дијаметар (35) и на 

делот на прачка со голем дијаметар (36), 

и каде што е дефиниран јаз (40) помеѓу 

прачката за полнење (30) и телото на 

распрскувачот (20). 

има уште 11 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/519, A 61P 17/00, A 61P 35/00, A 

61P 27/00, A 61P 29/00, A 61P 1/00, A 61P 19/00 

(11)  11609   (13) Т1 

(21)  2021/309   (22) 12/04/2021 

(45) 30/06/2021 

(30)  US201161530866P  02/09/2011  US; 

US201261594882P  03/02/2012  US and 

US201261677445P  30/07/2012  US 

(96)  31/08/2012 EP18215449.2 

(97)  10/03/2021 EP3513793 

(73)  Incyte Holdings Corporation 1801 

Augustine Cut-Off Wilmington, DE 19803, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  YAO, Wenqing; HE, Chunhong; COMBS, 

Andrew, P.; YUE, Eddy, W.; SPARKS, Richard, B.;  

LI, Yun-Long; MEI, Song; GLENN, Joseph; 

MADUSKUIE, Thomas, P., Jr.;  ZHU, Wenyu and  

DOUTY, Brent 
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(54)  ХЕТЕРОЦИКЛИЛАМИНИ КАКО AS PI3K 

ИНХИБИТОРИ 

(57)  1  Фармацевтски состав за употреба во 

постапка за лекување на болест, кадешто 

составот содржи соединение со формула VIIa:  

  

или негова фармацевтска прифатлива сол, 

кадешто:  

G е NH, n е и V е O; или  

G e NH, n e 0, и V e CH2; или  

G e O, n e 0 и V e NH;  

R1 e C1-3 алкил;  

R2 е хало, C1-6 алкил, C1-6 алкокси, C1-6 

халоалкил, C1-6 халоалкокси, фенил, или 5-6 

член хетероарил; кадешто  

споменатиот фенил и 5-6 член хетероарил се 

секој опционално супституиран со 2, 3, или 4 

супституенти независно избрани од хало, OH, 

CN, C1-4 алкил, C1-4 алкокси, и C1-4 

халоалкокси;  

R4 е H, хало, OH, CN, C1-4 алкил, C1-4 

халоалкил, C1-4 алкокси, или C1-4 халоалкокси;  

R5 е хало, OH, CN, C1-4 алкил, C1-4 халоалкил, 

C1-4 алкокси, C1-4 халоалкокси, или 

циклопропил;  

R6 е H, хало, OH, CN, C1-4 алкил, C1-4 

халоалкил, C1-4 алкокси, или C1-4 халоалкокси;  

R8 е H, хало, -OH, -CN, C1-6 алкил, C2-6 

алкенил, C2-6 алкинил, C1-6 халоалкил, Cy2, -

(C1-3 алкилен)-Cy2, ORa2, SRa2, C(= O)Rb2, 

C(= O)NRc2Rd2, C(= O)ORa2, OC(= O)Rb2, 

OC(= O)NRc2Rd2, NRc2Rd2, NRc2C(=O)Rb2, 

NRc2C(=O)ORb2, NRc2C(=O)NRc2Rd2, 

C(=NRe)Rb2, C(=NRe)NRc2Rd2, 

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

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

или S(=O)2NRc2Rd2; кадешто споменатиот C1-

6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил се секој 

опционално супституиран со 2, 3, или 4 

независно избрани R11 групи; 

R10 е H или C1-4 алкил; 

секој Re е независно избран од H, CN, OH, C1-4 

алкил, и C1-4 алкокси;  

секој Cy2 е независно избран од C3-7 

циклоалкил, 4-7 член хетероциклоалкил, 

фенил, 5-6 член хетероарил, или 9-10-член 

бицикличен хетероарил, секој од нив е 

опционално супституиран со 2, 3, или 4 

независно избрани R11 групи; 

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

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

алкенил, C2-6 алкинил, C3-7 циклоалкил, 4-7 

член хетероциклоалкил, фенил, и 5-6 член 

хетероарил; кадешто споменатиот C1-6 алкил, 

C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C3-7 циклоалкил, 

4-7 член хетероциклоалкил, фенил и 5-6 член 

хетероарил се секој опционално супституирани 

со 2, или 3 независно избрани R11 групи;  

или Rc2 и Rd2 заедно со N атом кон којшто тие 

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

хетероалкил група, којашто е опционално 

супституиран со -OH или C1-3 алкил; и 

секоја R11 е независно избран од OH, NO2, CN, 

хало, C1-3 алкил, C2-3 алкенил, C2-3 алкинил, 

C1-3 халоалкил, цијано-C1-3 алкил, HO-C1-3 

алкил, C1-3 алкокси-C1-3 алкил, C3-7 

циклоалкил, C1-3 алкокси, C1-3 халоалкокси, 

амино, C1-3 алкиламино, ди(C1-3 алкил)амино, 

тио, C1-3 алкилтио, C1-3 алкилсулфинил, C1-3 

алкилсулфонил, карбамил, C1-3 

алкилкарбамил, ди(C1-3 алкил)карбамил, 

карбокси, C1-3 алкилкарбонил, C1-4 

алкоксикарбонил, C1-3 алкилкарбониламино, 

C1-3 алкилсулфониламино, аминосулфонил, 

C1-3 алкиламиносулфонил, ди(C1-3 

алкил)аминосулфонил, аминосулфониламино, 

C1-3 алкиламиносулфониламино, ди(C1-3 

алкил)аминосулфониламино, 

аминокарбониламино, C1-3 

алкиламинокарбониламино, и ди(C1-3 

алкил)аминокарбониламино; и  

барем еден фармацевтски агенс избран од 

групата составена од хемотерапевтици, 

антиинфламаторни агенси, стероиди, 

имуносупресанти, цитостатични агенси, 

терапевтски антитела, Bcr-Abl киназни 
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инхибитори, Flt- 3 киназни инхибитори, EGFR 

киназни инхибитори, HER2 киназни инхибитори, 

c-MET киназни инхибитори, VEGFR киназни 

инхибитори, PDGFR киназни инхибитори, cKit 

киназни инхибитори, IGF-1R киназни 

инхибитори, RAF киназни инхибитори, FAK 

киназни инхибитори, mTИЛИ киназни 

инхибитори, PIM киназни инхибитори, и AKT 

киназни инхибитори.  

има уште 19 патентни барања 

 

(51)  C 12N 15/86, A 61K 39/12, A 61K 39/21  

(11)  11628   (13) Т1 

(21)  2021/310   (22) 12/04/2021 

(45) 30/06/2021 

(30)  US201462056059P  26/09/2014  US 

(96)  24/09/2015 EP15845233.4 

(97)  17/02/2021 EP3197489 

(73)  Beth Israel Deaconess Medical Center, Inc. 

and Janssen Vaccines & Prevention B.V. 

330 Brookline Avenue Boston, MA 02215 , US 

and Archimedesweg 4 2333 CN Leiden, NL 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  PAU, Maria Grazia; VAN MANEN, Danielle; 

BAROUCH, Dan; SCHUITEMAKER, Johanna; 

TOMAKA, Frank and HENDRIKS, Jennifer, Anne 

(54)  ПОСТАПКИ И СОСТАВИ ЗА 

ПРЕДИЗВИКУВАЊЕ НА ИМУНИТЕТ ЗА 

ЗАШТИТА ПРОТИВ ИНФЕКЦИЈА ОД ХУМАН 

ИМУНОДЕФИЦИЕНТЕН ВИРУС  

(57)  1  Комбинација на вакцина за употреба во 

постапка за предизвикување на имун одговор 

против хуман имунoдефициентен вирус (ХИВ) 

кај субјект, споменатата комбинација содржи: 

 

(i) прв состав којшто содржи имуногенетска 

ефективна количина на еден или повеќе 

аденовирусни 26 (rAd26) вектори коишто 

кодираат ХИВ антигени полипептиди коишто 

имаат аминокиселински секвенци на SEQ ID 

NO: SEQ ID NO: 3 и SEQ ID NO: 4 и 

фармацевтски прифатлив носач; 

(ii) втор состав којшто содржи имуногенетска 

ефективна количина на изолиран ХИВ затворен 

гликопротеин којшто ја содржи 

аминокиселинската секвенца на SEQ ID NO: 5 

или SEQ ID NO: 6, адјуванс и фармацевтски 

прифатлив носач; и 

(iii) имуногенетска ефективна количина на еден 

или повеќе дополнителни rAd26 вектори коишто 

кодираат ХИВ антигени полипептиди коишто ја 

имаат аминокиселинската секвенца на SEQ ID 

NO: SEQ ID NO: 3 и SEQ ID NO: 4, 

 

кадешто првиот состав е администриран за 

примарна имунизација и вториот состав е 

администриран за зајакнување на 

имунизацијата и имуногенетската ефективна 
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количина на дополнителни rAd26 вектори е 

присутен во вториот состав или трет состав 

којшто е администриран заедно со вториот 

состав за зајакнување на имунизацијата. 

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/198, A 61K 9/08, A 61P 25/14, A 

61P 25/16  

(11)  11632   (13) Т1 

(21)  2021/311   (22) 13/04/2021 

(45) 30/06/2021 

(30)  SE1750707  05/06/2017  SE 

(96)  05/06/2018 EP18730319.3 

(97)  27/01/2021 EP3634384 

(73)  Dizlin Pharmaceuticals AB Sahlgrenska 

Science Park Medicinaregatan 8A 413 90 

Göteborg , SE 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)   ERIKSSON, Elias; DIZDAR SEGRELL, Nil; 

EHRNEBO, Mats and BRING, Leif 

(54)  ЛЕВОДОПА ИНФУЗИОНЕН РАСТВОР  

(57)  1  Воден фармацевтски раствор за 

употреба во третман на болести на 

централниот нервен систем (CNS), водениот 

фармацевтски раствор содржи, 

најмалку 5 mg/ml растворен леводопа, 

инхибитор на допа декарбоксилазата (DDC) 

карбидопа, и е со pH во опсег од 3.0 до 8.5, 

каде што споменатиот раствор е добиен со 

мешање; 

a) воден основен раствор кој содржи леводопа 

и карбидопа, и споменатиот основен раствор е 

со pH помалку од 2.8 на 25 °C; и 

b) воден пуферски раствор, за зголемување на 

pH на споменатиот основен раствор, содржи 

најмалку една пуферска компонента, 

споменатиот пуферски раствор е со pH од 

најмалку 4.0 на 25 °C, 
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каде што водениот пуферски раствор и 

водениот основен раствор континуирано се 

мешаат и со тоа добиениот воден 

фармацевтски раствор континуирано се 

внесува во субјект кој пати од болест на 

центалниот нервен систем (CNS) во тек на 2 

часа, 1 час, 30 минути, 20 минути, 10 минути, 5 

минути или 1 минута, од мешање на водениот 

основен раствор и водениот пуферски раствор, 

и 

каде што болеста на централниот нервен 

систем е избрана од група која се состои од 

Паркинсонова болест, Атипичен 

Паркинсонизам, Алцхајмерова болест, и 

Синдром на немирни ноза (RLS). 

има уште 22 патентни барања 

 

(51)  C 07D 403/12, A 61K 31/50A 61P 29/00  

(11)  11610   (13) Т1 

(21)  2021/312   (22) 13/04/2021 

(45) 30/06/2021 

(30)  US201762478789P  30/03/2017  US 

(96)  29/03/2018 EP18718340.5 

(97)  17/03/2021 EP3601268 

(73)  Bristol-Myers Squibb Company Route 206 

and Province Line Road Princeton, NJ 08543 , 

US 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  LI, Jun; ROSSO, Victor W.; WANG, Jianji; 

CHEN, Ke; DEERBERG, Joerg; LIN, Dong; 

DUMMELDINGER, Michael; INANKUR, Bahar; 

KOLOTUCHIN, Sergei V.; ROGERS, Amanda J.; 

SIMMONS, Eric M.; SOUMEILLANT, Maxime C. 

D.; TREITLER, Daniel S.; ZHENG, Bin; SMITH, 

Michael J.; STROTMAN, Neil A.; TYMONKO, 

Steven and BENKOVICS, Tamas 
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(54)  ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ НА 6-

(ЦИКЛОПРОПАНАМИДО)-4-((2-МЕТОКСИ-3-(1-

МЕТИЛ-1H-1,2,4-ТРИАЗОЛ-3-

ИЛ)ФЕНИЛ)АМИНО)-N-(МЕТИЛ-

D3)ПИРИДАЗИН-3-КАРБОКСАМИД 

(57)  1  Процес на подготовка на Соединение I 

со  формула 

  

кој ги опфаќа чекорите на 

a) реагирање на соединение 1a со формула, 

  

каде R е C1-C6 алкил или арил; 

со активирачки реагенси за да се добие 

Соединение 2a со формула, 

  

каде X1 и X2 се независно халид или сулфонат; 

и R е како што е дефиниран погоре, 

b) последователно реагирање на Соединение 

2a со водена база за да се добие Соединение 

3a со  формула, 

  

каде M е H, Li, Na, K, Cs, Ca, Mg, или Zn, и X1 и 

X2 се како што е дефинирано погоре, 

c) реагирање на Соединение 3a, со Соединение 

7 со формула 

  

во соодветен растворувач, и опционално во 

присуство на киселина, база, или метални соли 

за да се добие Соединение 8a со формула, 

  

каде M и X2 се дефинирани како погоре,  

d) реагирање на Соединение 8a со Соединение 

10 со формула 

  

во присуство на соодветен преоден метал 

катализатор, лиганд, една или повеќе бази, и 

еден или повеќе соодветни растворувачи за да 

се добие Соединение 9a со формула, 

  

 

каде M е дефиниран како погоре, 

e) реагирање на Соединение 9a со Соединение 

13, или слободна база или нејзина сол, со  

формула 

D3C-NH2   Соединение 13 

во присуство на еден или повеќе соодветни 

активатори, и опционално база, за да се добие 

Соединение I. 

има уште 5 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/519, A 61P 25/18  

(11)  11633   (13) Т1 

(21)  2021/314   (22) 13/04/2021 

(45) 30/06/2021 

(96)  17/12/2008 EP08863534.7 

(97)  31/03/2021 EP2234617 

(73)  Janssen Pharmaceutica NV 

Turnhoutseweg 30 2340 Beerse , BE 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  VERMEULEN, An, Margriet, Cornelia; 

WOUTERS, Alfons, Jeanne; GOPAL, Srihari; 

KUSAMAKER, Vivek;  LEWYN-BRISCOE, Peter 

H. and SAMTANI, Mahesh 

(54)  ДОЗИРАЧКИ РЕЖИМ ПОВРЗАН СО 

ИНЈЕКТАБИЛНИ ПАЛИПЕРИДОН ЕСТЕРИ СО 

ДОЛГО ДЕЈСТВО  

(57)  1  Палиперидон палмитат за употреба во 

лекување на психијатриски пациент со 

дозирачки режим којшто содржи: 

 

(1) администрирање интрамускуларно во 

делтоидата на пациент при негова потреба за 

лекување на прва почетна доза од околу 

100mg-eq. до околу 150 mg- eq еднакво на 

палиперидон како палиперидон палмитат 

формулиран во формулација за продолжено 

ослободување на прв ден од лекувањето; 

(2) администрирање интрамускуларно во 

делтоидата на мускулот од пациентот при 

негова потреба од втора почетна доза од околу 

100 mg-eq. до околу 150 mg-eq. на палиперидон 

како палиперидон палмитат формулиран во 

формулација за продолжено ослободување на 
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6-ти до 10-ти ден од третман; и 

(3) администрирање интрамускуларно во 

делтоидата или глутеален мускул кај пациентот 

при негова потреба за лекување со доза за 

одржување од околу 25 mg-eq. до околу 150 

mg-eq. на палиперидон како палиперидон 

палмитат во формулација за продолжено 

ослободување на 34-ти до 38-ми ден од 

лекувањето; и  

кадешто формулацијата за продолжено 

ослободување е водена суспензија со 

наночестички. 

има уште 21 патентни барања 

 

(51)  C 07D 519/00, A 61K 45/06, A 61P 35/00  

(11)  11636   (13) Т1 

(21)  2021/316   (22) 14/04/2021 

(45) 30/06/2021 

(30)  EP16192431  05/10/2016  EP and 

US201662394295P  14/09/2016  US 

(96)  13/09/2017 EPA17768428.9 

(97)  24/02/2021 EP3512857 

(73)  Janssen Pharmaceutica NV 

Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, BE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  ANGIBAUD, Patrick, René; PILATTE, 

Isabelle, Noëlle, Constance; QUEROLLE, Olivier, 

Alexis, Georges; PANDE, Vineet; HERKERT, 

Barbara; KROSKY, Daniel, Jason and PATRICK, 

Aaron, Nathaniel 

(54)  СПИРО БИЦИКЛИЧНИ ИНХИБИТОРИ НА 

МЕНИН-MLL ИНТЕРАКЦИЈА 

(57)  1  Соединение со формулата (и) 

  

 или негова таутомерна или 

стереоизомерна форма, назначено со тоа, што 

R1 е селектиран од групата составена од CH3, 

CH2F, CHF2, и CF3; 

R2 е селектиран од групата составена од 

водород и CH3; 

L1 претставува 7- до 10-член заситен 

спирохетеробицикличен систем што содржи 

еден или два N-атоми под услов истиот да е N-

поврзан за тиенопиримидинил хетероциклот; и 

-L2-R3 е селектиран од (а), (б), (ц), (д), (е), (ф) 

или (г), каде што 

(а) L2 е селектиран од групата составена од 

>SO2, >CR4aR4b, и -CHR4aCHR5-; каде што 

(и) кога L2 е поврзано со јаглероден атом на 

Lтогаш R4a и R5 се секој независно 

селектирани од групата составена од водород; -

OR6; -NR7aR7b; -C(=O)NR7aR7b; C1-4алкил 

опционално супституиран со супституент 

селектиран од групата составена од флуоро, -

CN, -OR8, и -NR9aR9b; и C-поврзан 4- до 7-член 
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не-ароматичен хетероциклил што содржи 

барем еден азотен, кислороден или сулфурен 

атом; 

(ии) кога L2 е поврзано со азотен атом на 

Lтогаш R4a е селектиран од групата составена 

од водород; -C(=O)NR7aR7b; C1-4алкил 

опционално супституиран со супституент 

селектиран од групата составена од флуоро, -

CN, -OR8, и -NR9aR9b; и C-поврзан 4- до 7-член 

не-ароматичен хетероциклил што содржи 

барем еден азотен, кислороден или сулфурен 

атом; 

R5 е селектиран од групата составена од 

водород; -OR6; -NR7aR7b; -C(=O)NR7aR7b; C1-

4алкил опционално супституиран со 

супституент селектиран од групата составена 

од флуоро, -CN, -OR8, и -NR9aR9b; и C-поврзан 

4- до 7-член не-ароматичен хетероциклил што 

содржи барем еден азотен, кислороден или 

сулфурен атом; 

R4b е селектиран од групата составена од 

водород и метил; или R4a и R4b заедно со 

јаглеродниот атом на кој тие се прикачени 

формираат C3-5циклоалкил или C-поврзан 4- 

до 6-член хетероциклил што содржи 

кислороден атом; каде што 

R6, R7a, R7b, R8, R9a и R9b се секој независно 

селектирани од групата составена од водород; 

C1-4алкил опционално супституиран со 

супституент селектиран од групата составена 

од флуоро, -CN, и -C(=O)NR10aR10b; и C2-

4алкил супституиран со супституент селектиран 

од групата составена од -OR11 и -NR10aR10b; 

каде што 

R10a, R10b и R11 се секој независно 

селектирани од групата составена од водород; 

C1-4алкил; и C-поврзан 4- до 7-член не-

ароматичен хетероциклил што содржи барем 

еден азотен, кислороден или сулфурен атом; и 

R3 е селектиран од групата составена од Ar, 

HetHet2, и 7- до 10-член заситен 

спирокарбобицикличен систем; или 

(б) L2 е селектиран од групата составена од 

>CR4cR4d и -CHR4cCHR5a-, каде што R4c, 

R4d, и R5a се секој независно селектирани од 

групата составена од водород и C1-4алкил; и 

R3 е селектиран од групата составена од 

  

каде што R12a, R12b, и R12c се секој независно 

селектирани од групата составена од C1-

6алкил опционално супституиран со -OH или -

NH2 супституент; и -OC1-6алкил; или 

(ц) -L2-R3 е C1-6алкил опционално 

супституиран со еден, два или три флуоро 

супституенти; или 

(д) L2 е O и R3 е селектиран од групата 

составена од C3-6алкил опционално 

супституиран со еден, два или три флуоро 

супституенти; Ar; Het1; Het2; 7- до 10-член 

заситен спирокарбобицикличен систем; -CH2-

Ar; -CH2-Het1; -CH2-Het2; и -CH2-(a7- до 10-

член заситен спирокарбобицикличен систем); 

кога L2 е поврзано со јаглероден атом на L1; 

или 

(e) -L2-R3 е -O-CHR5-R3 кога L2 е поврзано со 

јаглероден атом на Lкаде што 

R5 е селектиран од групата составена од -

C(=O)NR13aR13b; C1-4алкил опционално 

супституиран со супституент селектиран од 

групата составена од флуоро, -OR14, и -

NR15aR15b; и C-поврзан 4- до 7-член не-

ароматичен хетероциклил што содржи барем 

еден азотен, кислороден или сулфурен атом; 

каде што 

R13a, R13b, R14, R15a и R15b се секој 

независно селектирани од групата составена од 

водород; C1-4алкил опционално супституиран 

со супституент селектиран од групата 

составена од флуоро и -C(=O)NR16aR16b; и 

C2-4алкил супституиран со супституент 

селектиран од групата составена од -OR17 и -

NR16aR16b; каде што 

R16a, R16b и R17 се секој независно 

селектирани од групата составена од водород; 

C1-4алкил; и C-поврзан 4- до 7-член не-

ароматичен хетероциклил што содржи барем 
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еден азотен, кислороден или сулфурен атом; и 

R3 е селектиран од групата составена од 

водород; C1-4алкил опционално супституиран 

со еден, два, или три флуоро супституенти; -

CN; Ar, Het1; Het2; и 7- до 10-член заситен 

спирокарбобицикличен систем; или 

(ф) -L2-R3 е 

  

каде што 

R18 е селектиран од групата составена од 

водород; C1-4алкил опционално супституиран 

со флуоро или -CN супституент; и C2-4алкил 

супституиран со супституент селектиран од 

групата составена од -OR19 и -NR20aR20b; 

каде што 

R19, R20a и R20b се секој независно 

селектирани од групата составена од водород; 

C1-4алкил опционално супституиран со 

супституент селектиран од групата составена 

од флуоро, -CN, и -C(=O)NR21aR21b; C2-

4алкил супституиран со супституент селектиран 

од групата составена од -OR22 и -NR21aR21b; 

и C-поврзан 4- до 7-член не-ароматичен 

хетероциклил што содржи барем еден азотен, 

кислороден или сулфурен атом; каде што R21a, 

R21b и R22 се секој независно селектирани од 

групата составена од водород и C1-4алкил; и 

R18a е селектиран од групата составена од 

водород, флуоро и C1-4алкил; 

R18b е селектиран од групата составена од 

флуоро, -OC1-4алкил, и C1-4алкил опционално 

супституиран со 2 или 3 флуоро супституенти; 

или 

R18a и R18b се врзани на истиот јаглероден 

атом и заедно формираат C3-5циклоалкил или 

C-поврзан 4- до 6-член хетероциклил што 

содржи кислороден атом; или 

(г) -L2-R3 е 

  

и каде што 

Ar е фенил или нафтил, секој од истите може 

да е опционално супституиран со еден, два, 

или три супституенти секој независно 

селектиран од групата составена од хало, -CN, 

-OW4, -NR25aR25b, и C1-4алкил опционално 

супституиран со супституент селектиран од 

групата составена од флуоро, - CN, -OR26, -

NR27aR27b, и -C(=O)NR27aR27b; 

Het1 е моноцикличен хетероарил селектиран од 

групата составена од пиридил, 4-, 5- или 6-

пиримидинил, пиразинил, пиридазинил, 

фуранил, тиенил, пиролил, пиразолил, 

имидазолил, 4- или 5-тиазолил, изотиазолил, 

тиадиазолил, и изоксазолил; или бицикличен 

хетероарил селектиран од групата составена 

од имидазотиазолил, имидазоимидазолил, 

бензофуранил, бензотиофенил, 

бензимидазолил, бензоксазолил, 

изобензоксазолил, бензизоксазолил, 

бензотиазолил, бензизотиазолил, 

изобензофуранил, индолил, изоиндолил, 

индолизинил, индолинил, изоиндолинил, 

индазолил, пиразолопиридинил, 

пиразолопиримидинил, имидазопиридинил, 

имидазопиразинил, имидазопиридазинил; секој 

од истите може да е опционално супституиран 

со еден, два, или три супституенти секој 

независно селектиран од групата составена од 

хало, -CN, -OR24, -NR25aR25b, и C1-4алкил 

опционално супституиран со супституент 

селектиран од групата составена од флуоро, -

CN, -OR26, -NR7aR7b , и -C(=O)NR7aR27b; и 

Het2 е не-ароматичен хетероциклил 

опционално супституиран со еден, два, или три 

супституенти секој независно селектиран од 

групата составена од хало, -CN, -OR24, -

NR25aR25b, и C1-4алкил опционално 

супституиран со супституент селектиран од 

групата составена од флуоро, -CN, -OR26, -

NR27aR27b, и -C(=O)NR27aR27b; 

каде што 

R24, R25a, R25b, R26, R27a, и R27b се секој 

независно селектирани од групата составена од 

водород; C1-4алкил опционално супституиран 

со супституент селектиран од групата 

составена од флуоро и -C(=O)NR28aR28b; и 
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C2-4алкил супституиран со супституент 

селектиран од групата составена од -OR29 и -

NR28aR28b; каде што 

R28a, R28b и R29 се секој независно 

селектирани од групата составена од водород; 

C1-4алкил; и C-поврзан 4- до 7-член не-

ароматичен хетероциклил што содржи барем 

еден азотен, кислороден или сулфурен атом; 

или негова фармацевтски прифатлива сол или 

солват. 

под услов да следниве соединенија, и 

фармацевтски прифатливи адитивни соли, и 

негови солвати се исклучени: 

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  H 01H 1/22, H 01H 71/24, H 01H 73/50, H 

01H 71/52, H 01H 71/40  

(11)  11565   (13) Т1 

(21)  2021/403   (22) 18/05/2021 

(45) 30/06/2021 

(30)  20170000103  13/04/2017  SI 

(96)  09/04/2018 EP18729509.2 

(97)  24/02/2021 EP3610492 

(73)  NELA Razvojni center za elektroindustrijo 

in elektroniko d.o.o. Na Plavzu 79 4228 

Zelezniki, SI 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  JANC, Domen; DRNOVSEK, Tadej; 

DOLINSEK, Miran and SKRABANJA, Janez 

(54)  СИГУРНОСЕН ЕЛЕКТРИЧЕН 

ПРЕКИНУВАЧ СО ПОДОБРЕНА КОНТАКТНА 

СКЛОПКА 

(57)  1  Сигурносен електричен прекинувач со 

подобрена контактна склопка (2), наведениот 

прекинувач содржи 

 

 i) куќиште во форма на кутија (1), кое 

што се состои од материјал за електрична 

 изолација и е на едниот од своите 

крајни површини опремен со седло (11) 

 овозможувајќи раздвоива врска со 

наведеното куќиште (1) со стандардизиран 

 споен раб во секоја достапна 

електрична разводна табла, и на друга своја 

крајна  површина со вртлив контактен лост (12) 

којшто служи заедно за мануелна 

 активација на прекинувачот поради 

воспоставување на електрично коло низ него 

 како и  за мануелна деактивација на 

прекинувачот поради прекини во наведеното 

 електрично коло, кадешто наведеното 

куќиште (1) е покрај тоа опремено со 

 поврзувачки терминали (13, 14), коишто 

сами по себе може да се поврзат со секоj 

 електричен проводник (15’, 15") кон кого 

припаѓаат, преку кои прекинувачот во 

 секое соодветно електрично коло; 

 ii) контактна склопка (2), којашто е 

интегрирана во рамките во наведеното куќиште 

 (1) и којашто се состои од неподвижен 

контактен член (21) и подвижен контактен 

 член (22) и е адаптирана за 

воспоставување или прекинување на 

електричното  коло низ прекинувачот, така што 

електричното коло се воспоставува кога 

 подвижен контактен член (22) го допира 

неподвижниот контактен член (21), и се 

 прекинува кога подвижен контактен 

член  (22) се чува надвор од неподвижниот 

 контактен член (21), кадешто секој од 

контактни членови (222) електрично  е поврзан 

со еден од контактни терминали (13, 14) и 

притоа исто така со секој  електричен 

проводник (15’, 15") кон кого припаѓаат; 

 iii) прекинувачка склопка (3), којашто 

исто така е интегрирана во куќиштето (1) и се 

 состои од цевкасто куќиште (30), околу 

кое што е намотана намотка (31), и во 

 чии рамки е вметната централно 

поставена и лонгитудинално  издолжена 

ударна  игла (32), во правец на 

контактната склопка (2) која се испакнува на 

завршниот  крај (30’) на чијашто биметална 

мембрана (33) е монтирана, и како дополнение 
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на  тоа, стационарна спојница (34) и 

лонгитудинално заедно со наведената игла (32) 

и  заменливо сидро (35) се вметнати во 

внатрешноста на наведеното цевкасто 

 куќиште (30) од прекинувачка склопка 

(3) во просторот на намотката (31),  кадешто е 

вметната пружина (36) помеѓу спојницата (34) и 

сидрото (35), кое  што е  со интенција да ја 

поттурне спојницата (34) сидрото (35) е 

одделено  едно од  друго, и кадешто 

иглата (32) може да се поместува по должина 

на целото куќиште  (30) или со помош на 

биметална мембрана(33) поради 

 деформацијата заради  нејзино 

прегревање поради електрично 

преоптоварување, или со помош на 

 наведеното сидро (35) кога и да 

последниот се поместува во однос на 

спојницата  (34) во правец на контактната 

склопка (2) поради појава на магнетно поле, кое 

што  се создава поради електрично 

преоптоварување создадено од страна на 

 намотката (31); 

 iv) префрлувачка склопка (4), која што 

се состои од електричен изолаторски 

 материјал и од една страна е механички 

поврзана со контактниот лост (12),  куќиштето 

(1) од прекинувачот, така што со помош на 

наведениот лост (12) е  вртлива или на 

својата прва или втора терминална позиција, и 

наведената  префрлувачка склопка е 

поставена пред ударната игла (32) од 

 прекинувачката склопка (3) и соседно до 

наведениот подвижен контактен член 

 (22) на контактната склопка (2), такашто 

со секое поместување на наведената игла 

 (32) во правец на наведениот подвижен 

контактен член (22) наведената игла (32)  ја 

удира наведената префрлувачка склопка (4), 

која потоа предизвикува, од една  страна, 

наведениот подвижен контактен член (22) се 

оддели од неподвижниот  контактен член 

(21), пришто електричното коло ќе се прекине 

низ прекинувачот,  и од друга страна 

наведениот контактен лост (12) е пренасочен 

од својата прва кон  својата втора завршна 

позиција, и кадешто наведената префрлувачка 

склопка се  задржува на својата основна 

позиција со помош на пружина (41), којаштое 

 поставена во рамките на наведеното 

куќиште (1) од прекинувачот, 

 

и кадешто контактната склопка (2) содржи 

неподвижен контактен член (21), којшто е 

изработен од материјал за електрична 

изолација и електрично е поврзан со намотката 

(31) на прекинувачката склопка (3), пришто 

намотката е електрично поврзана со првиот 

контактен терминал (13) на куќиштето (1) 

прекинувачот, преку којшто неподвижниот 

контактен член (21) е поставен во рамките на 

наведеното куќиште (1) надвор од 

прекинувачката склопка (3) и на таа страна, 

којашто е свртена во правец на седло (11), и 

кадешто контактната склопка исто така содржи 

подвижен контактен член (22), којшто исто така 

е изработен од материјал за електрична 

изолација и се наоѓа во внатрешноста на 

куќиштето (1) на прекинувачот поставен 

соседно на неподвижниот контактен член (21) и 

е електрично поврзан со останатиот контактен 

терминал (14) на куќиштето (1) на 

прекинувачот, каде што подвижниот контактен 

член (22) е вртливо граден во лежиштето (220), 

се карактеризира со тоа што наведеното 

лежиште (220) е формирано на слободниот 

завршен крај од конзолната греда (221) во 

просторот од напред од наведената игла (32) 

на прекинувачката склопка (3) и е механички и 

електрично поврзана со вториот поврзувачки 

терминал (14), така што подвижниот контактен 

член (22), којшто е вртливо вграден во 

лежиштето (220), е притиснат во правец на 

неподвижниот контактен член (21) со помош на 

рамна пружина (222), преку којшто е поткрепен 

соседно на наведеното лежиште (220), којшто 
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може исто така да се помести во спротивна 

насока т.е. оддалечен од неподвижниот 

контактен член (21) и спротивно на силата на 

пружината (222) кога префрлувачката склопка 

(4) се врти поради влијанието на иглата (32). 

има уште 2 патентни барања 

 

(51)  H 03M 13/11  

(11)  11566   (13) Т1 

(21)  2021/404   (22) 18/05/2021 

(45) 30/06/2021 

(30)  20080017279  26/02/2008  KR; 20080022484  

11/03/2008  KR and 20080025144  18/03/2008  

KR 

(96)  26/02/2009 EP11151068.1 

(97)  21/04/2021 EP2363962 

(73)  Samsung Electronics Co., Ltd. and 

Postech Academy-Industry Foundation 

129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si, 

Gyeonggi-do, 443-742, KR and Pohang 

University of Science and Technology 31 San 

Hyoja-dong, Nam-gu Pohang-si, 

Gyeongsangbuk-do, KR 

(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)  Myung, Seho; Kwon, Hwan-Joon; Kim, Jae-

Yoel; Lee, Hak-Ju; Kim, Kyung-Joong; Yang, 

Kyeong-Cheol and Yang, Hyun-Koo 

(54)  МЕТОД И АПАРАТ ЗА КОДИРАЊЕ И 

ДЕКОДИРАЊЕ НА КАНАЛИ ВО 

КОМУНИКАЦИСКИ СИСТЕМ СО УПОТРЕБА 

НА КОДОВИ ЗА ПРОВЕРКА НА ПАРИТЕТ СО 

НИСКА ГУСТИНА 

(57)  1  Метод за кодирање на податоци за 

генерирање на проверка на паритет со ниска 

густина, LDPC, шифра од предавател во 

радиодифузен систем,  

при што шифрата LDPC се добива со кодирање 

користејќи матрица за проверка на паритет со 

должина од Nдел на информација со должина 

на информации K1 и дел на пaритет со 

должина на паритет од (N1-K1), K1  колони во 

делот на информација се групирани во групи 

колони K1/Mкаде што секоја група колони се 

состои од M1 колони, и  

каде што N1 е 16200, K1 е 7200 и М1 е 360,  

при што шифрата LDPC има должина еднаква 

на N1 бита, битови на информација K1 што 

одговараат на делот на информација и битови 

на паритет N1-K1 што соодветствуваат на 

делот на паритет,  

при што делот на информација има структура 

дефинирана од: 

  

каде: 

i = индекс кој означува ith група колони; 

j = индекс кој означува jth колона во група 

колони; 

q = (N1-K1)/M1;  

М1 = број на колони по група колони; 

Di = степен, т.е. број на не-нула записи, од 0th 

колона во секоја група на колони; 

 позиции на редови со вредност 1 во 0th колона 

во секоја ith  група колони; и 

  позиции на редови со вредност 1 во jth колона 

во ith група колони,  
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методот опфаќа:  

одредување на број m од групи на битови на 

информација меѓу K1/M1=20 групи на битови на 

информација што одговараат на групите 

колони, врз основа на број KΔ на битови на 

информација што треба да се скратат, каде што 

KΔ=K1-K2 во кои K2 е должина на 

информацијата од скратена LDPC шифра што 

треба да се добие со скратување на шифрата 

LDPC и 

  и 

скратување на сите битови на информација 

вклучени во m битови на информација што 

одговараат на индексите π(0), ..., π(m-1) врз 

основа на модел на скратување, а моделот на 

скратување се одредува врз основа на шема за 

модулација, при што во случај шемата за 

модулација да е бинарно фазно поместување, 

BPSK, шема за модулација, моделот на 

скратување е дефиниран со следнава табела, 

  

методот понатаму опфаќа LDPC кодирање на 

битови на информација, вклучувајќи ги и 

скратените битови на информација за да се 

генерира шифра за LDPC. 

има уште 5 патентни барања 

 

(51)  C 07K 16/24, A 61K 39/00, A 61P 19/02, A 

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

(11)  11580   (13) Т1 

(21)  2021/405   (22) 19/05/2021 

(45) 30/06/2021 

(30)  161156582  19/02/2016  EP and 16156651  

22/02/2016  EP 

(96)  17/02/2017 EP17705873.2 

(97)  07/04/2021 EP3416983 

(73)  MorphoSys AG and Galapagos NV 

Semmelweisstrasse 7 82152 Planegg, DE and 

Generaal De Wittelaan L11/A3 2800 Mechelen, 

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)  HAAS, Jan Dominik; KLATTIG, Jürgen and 

VANDEGHINSTE, Nick Ernest René 

(54)  АНТИТЕЛА ЗА IL-17C 
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(57)  1  Антитело или фрагмент од антитело 

специфичен за IL-17C каде што споменатото  

антитело или фрагмент од антитело содржи  

(а) регион HCDR1 што ја содржи 

аминокиселинската секвенца СЕКВ ИД БР: 7, 

регион  

HCDR2 кој ја содржи аминокиселинската 

секвенца СЕКВ ИД БР: 8, регион HCDR3 кој ја  

содржи аминокиселинската секвенца СЕКВ ИД 

БР: 9, регион LCDR1 што ја содржи  

аминокиселинската секвенца СЕКВ ИД БР: 13, 

регион LCDR2 кој ја содржи  

аминокиселинската секвенца СЕКВ ИД БР: 14 и 

регион LCDR3 кој ја содржи  

аминокиселинската секвенца СЕКВ ИД БР: 15, 

или  

(б) регион HCDR1 што ја содржи 

аминокиселинската секвенца СЕКВ ИД БР: 20, 

регион  

HCDR2 кој ја содржи аминокиселинската 

секвенца СЕКВ ИД БР: 2регион HCDR3 кој ја  

содржи аминокиселинската секвенца СЕКВ ИД 

БР: 22, LCDR1 регион што ја содржи  

аминокиселинската секвенца СЕКВ ИД БР: 26, 

регион LCDR2 кој ја содржи  

аминокиселинската секвенца СЕКВ ИД БР: 27 и 

регион LCDR3 кој ја содржи  

аминокиселинската секвенца СЕКВ ИД БР: 28.  

има уште 14 патентни барања 
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(51)  C 07K 7/08  

(11)  11581   (13) Т1 

(21)  2021/406   (22) 19/05/2021 

(45) 30/06/2021 

(30)  201419237  29/10/2014  GB and 201515245  

27/08/2015  GB 

(96)  29/10/2015 EP15790220.6 

(97)  24/02/2021 EP3215518 

(73)  BicycleRD Limited B900 Babraham 

Research Campus Cambridge CB22 3AT, GB 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  WALKER, Edward; TEUFEL, Daniel Paul; 

STACE, Catherine Lucy; PAVAN, Silvia and 

BALDASSARRE, Leonardo 

(54)  ЛИГАНДИ НА БИЦИКЛИЧНИ ПЕПТИДИ 

СПЕЦИФИЧНИ ЗА MT1-MMP 

(57)  1  Пептиден лиганд специфичен за MT1-

MMP кој содржи полипептид кој содржи 

најмалку три остатоци од цистеин, одделени со 

најмалку две циркуларни секвенци и 

молекуларна структура која формира 

ковалентни врски со остатоците од цистеин на 

полипептидот, така што се формираат најмалку 

две циркуларни полипептидина молекуларната 

структура, каде што пептидниот лиганд содржи 

аминокиселинска секвенца со формулата (I): 

 

       -Ci-X1-U/O2-X3-X4-G5-Cii-E6-D7-

F8-Y9-X10-X11-Ciii- (СЕКВ ИД БР: 1)     

(I) 

 

или негова фармацевтски прифатлива сол; 

при што:  

Ci, Cii и Ciii претставуваат прв, втор и трет 

остаток на цистеин, редоследно; 

X претставува кој било остаток на 

аминокиселина; 

U претставува поларен, ненаелектризиран 

остаток од аминокиселина избран од N, C, Q, M, 

S и T; и 

О претставува остаток на неполарна 

алифатична аминокиселина избран од G, A, I, L, 

P и V.  

  

има уште 21 патентни барања 
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(51)  C 07D 401/14, C 07D 417/08, C 07D 239/74, 

C 07D 401/08, C 07D 487/04, C 07D 403/08, C 

07D 405/10, A 61K 31/517, A 61P 35/00  

(11)  11582   (13) Т1 

(21)  2021/408   (22) 19/05/2021 

(45) 30/06/2021 

(30)  201662440581 P  30/12/2016  US 

(96)  28/12/2017 EP17832694.8 

(97)  10/03/2021 EP3562822 

(73)  Mitobridge, Inc. 1030 Massachusetts 

Avenue Suite 200 Cambridge, MA 02138, US 

(74)  Игор Тасевски, адвокат ул. „Петричка“ бр. 

6/1-3, Скопје 

(72)  LAGU, Bharat; TAKAHASHI, Taisuke; 

KLUGE, Arthur and JI, Nan 

(54)  ПОЛИ-АДП РИБОЗА ПОЛИМЕРАЗА 

(ПАРП) ИНХИБИТОРИ 

(57)  1  Фармацевтскиот состав кој што се 

состои од фармацевтски прифатлив носач или 

разредувач и соединение претставено според 

следната структурна формула: 

 

  

 

или негова фармацевтски прифатлива сол, 

каде што: 

 

Прстенот А е опционално заменет фенил или 

опционално заменет 5-6 член хетероарил;  

Прстенот Б е арил, 5-6 член хетероарил или 5-6 

член хетероциклил, секој опционално заменет 

со еден или повеќе супституенти претставени 

од R3;  

"-----" е отсутен или врска;  

E е N или CH кога "----" е отсутен или E е C кога 

"-----" е врска; 

е опционално заменет со (C1-C5) алкил или 

хидрокси (C1-C5) алкил;  

секој R3 е независно избран од групата која што 

се состои од -халоген, -CN, -NO2, -ORd, -NReRf, 

-S(O)iRe, -C(=NRe)NReRf, -NReS(O)iRf, -

S(O)iNReRf, -C(=O)ORe, -OC(=O)ORe, -

C(=S)ORe, -O(C= S)Re, -C(=O)NReRf, -

NReC(=O)Rf, -C(=S)NReRf, -NReC (=S)Rf, -

NRe(C=O)ORf, -O(C=O)NReRf, -NRe(C=S)ORf , -

O(C=S)NReRf, -NRe(C=O)NReRf, -

NRe(C=S)NReRf, -C(=S)Re, -C(=O)Re, хало(C1-

Cs)алкил и (C1-C5)алкил, каде што (C1-

C5)алкил претставен од R3 е опционално 

заменет со -CN, -NO2, -ORe, -NReRf, -S(O)iRe, -

NReS(O)iRf, -S(O)iNReRf, -C(=O)ORe, -

OC(=O)ORe, -C(=S)ORe, -O(C=S)Re, -

C(=O)NReRf, -NReC(=О)Rf, -C(=S)NReRf, -

NReC(=S)Rf, -NRe(C=O)ORf, -O(C=O)NReRf, -

NRe(C=S)ORf, -O(C=S)NReRf, -NRe(C=O)NReRf, 

-NRe(C=S)NReRf, -C(=S)Re, или -C(=O)Re-; 

Rd е -H, хало(C1-C5)алкил или (C1-C5)алкил, 

каде што (C1-C5)алкил е опционално заменет 

со хидроксил или (C1-C3)алкокси; 

секој Rf е независно избран од групата 

составена од-H, (C1-C5)алкил опционално 

заменет со хидроксил или (C1-C3)алкокси, (C3-

C6)циклоалкил опционално заменет со (C1-

C2)алкил и 4-6 член кислород хетероциклил 

опционално заменет со (C1-C2)алкил; или 

-NReRf земени заедно се 4-6-член 

хетероциклил опционално заменет со (C1-C2) 

алкил; или -C (=NRe)NReRf земени заедно се 4-

6-член хетероциклил опционално заменет со 

Re; 

R5 е-H или (C1-C5) алкил; и 

i  е 0, 1 или 2. 

има уште 16 патентни барања 
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(51)  C 07D 405/14, C 07D 401/14, C 07D 403/06, 

C 07D 403/14, A 61K 31/506, A 61K 31/5377, A 

61K 31/54A 61P 31/12  

(11)  11635   (13) Т1 

(21)  2021/409   (22) 19/05/2021 

(45) 30/06/2021 

(30)  20160013475  04/08/2016  GB 

(96)  03/08/2017 EP17752431.1 

(97)  10/03/2021 EP3494110 

(73)  Reviral Limited Stevenage Bioscience 

Catalyst Gunnels Wood Road Stevenage 

Hertfordshire SG1 2FX, GB 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  COCKERILL, Stuart and BARRETT, Matthew 

(54)  ПИРИМИДИН ДЕРИВАТИ И НИВНА 

УПОТРЕБА ВО ЛЕКУВАЊЕ ИЛИ ЗАШТИТА 

НА РЕСПИРАТОРНА СИНТИЦИЈАЛНА 

ВИРУСНА ИНФЕКЦИЈА  

(57)  1  Соединение коешто е пиримидин 

дериват со формула (I):  

  

кадешто:  

 

Z е директна врска или -(CH2)n- кадешто n е 1 

или 2; 

еден од X и Y е N, CH или CF, и другиот од X и 

Y е CH; 

еден од R1 и R2 е избран од -NHR, -NR2, -OR, -

SR, -S(O)R, -S(O)2R и група со следната 

формула (A):  

  

и другиот од R1 и R2 е избран од -NHR’, -OH, -

OR’ и група со горната формула  (A); 
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R е несупституиран C1-C6 алкил; 

R’ е група избрана од C1-C6 алкил, 6 - до 12-

член арил и C3-C6 циклоалкил, којашто група е 

не супституирана или супституирана со R, -OH, 

-OR, -CF3, -S(O)2R, -CN, -NH2, -NHR или NR2, 

кадешто R е како што е дефинирано погоре;  

W е -(CH2)m-, -CH2-O-CH2-, -CH2-S-CH2- or -

CH2-S(O)2-CH2-; 

m е цел број од 1 до 4; 

p е q е цел број од 1 - 6 и Vis N; или p е q е 0 и V 

е CH; или p е 0, q е 0 и V е N; 

r е 0 или 1; и 

R3 е -(CH2)s-NH2 или -(CH2)s-OH кадешто s е 0 

или цел број од 1 до 4;  

 

или негова фармацевтска прифатлива сол. 

има уште 13 патентни барања 

 

(51)  G 01N 33/68  

(11)  11583   (13) Т1 

(21)  2021/412   (22) 20/05/2021 

(45) 30/06/2021 

(30)  201423361  30/12/0014  GB and 

201462097994 P  30/12/2014  US 

(96)  15/12/2015 EP15822924.5 

(97)  14/04/2021 EP3241026 

(73)  Immatics Biotechnologies GmbH 

Paul-Ehrlich-Strasse 15 72076 Tübingen, DE 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  WEINSCHENK, Toni and LEIBOLD, Julia 

(54)  МЕТОДА ЗА АПСОЛУТНА 

КВАНТИФИКАЦИЈА НА ПРИРОДНО 

ПРОЦЕСИРАНИ HLA-РЕСТРИКТИРАНИ 

КАНЦЕРНИ ПЕПТИДИ 

(57)  1  Метода за апсолутна квантификација на 

пептиден лиганд на MHC (главен 

хистокоматибилен комплекс) на клетка, при што 

спомнатата метода содржи 

а) подготвување на клетките што го 

презентираат спомнатиот пептиден лиганд на 

MHC од биолошки примерок одбран од 

примерок од ткиво, крвен примерок,туморен 

примерок или примерок од инфицирано ткиво 

што ги содржи спомнатите клетки, што содржи 

ензиматска дигестија на ткива и/или клеточна 

лиза, 

б) утврдување на бројот на клетките од 

спомнатиот препарат во чекор a) што содржи 

броење на клеточните нуклеуси, фотометриско 

одредување на ДНК, флуориметриско 

одредување на ДНК или квантитативна ПЦР, 

в) додавање познато количество од 

пептидниот лиганд на MHC и/или комплексот 

пептид-MHC што ќе се квантифицира кон 

спомнатиот препарат во чекор a) директно по 

хомогенизација на ткивото („spiking I”), 

г) изолирање на пептидниот лиганд на 

MHC од спомнатиот препарат во чекор в) со 

цел да се добие пептиден елуат, 

д) додавање познато количество од 

пептидниот лиганд на MHC што ќе се 

квантифицира кон спомнатиот пептиден елуат 

(„spiking II”) како внатрешен калибрант, 

ѓ) вршење анализа со масена 

спектрометрија на спомнатиот пептиден лиганд 

на MHC со цел да се генерира aa) сигнал за 

ефикасноста на изолацијата во чекор г), 

бб) сигнал за внатрешниот калибрант во чекор 

д), и 

вв) сигнал за спомнатиот пептиден лиганд на 

MHC од спомнатите подготвени клетки во чекор 

a), 

и 

е) квантифицирање на спомнатиот 

пептиден лиганд на MHC врз основа на 

споредба на сигналите како што се добиени во 

чекор ѓ) со 

aa)бројот на клетки како што се добиени, 

бб) познатото количество на спомнатиот 

пептиден лиганд на MHC и/или комплекс 

пептид-MHC што ќе се квантифицира како што 
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е додадено во чекор в), и 

вв) познатото количество на пептидниот 

лиганд на MHC што ќе се квантифицира како 

што е додадено во чекор д), при што 

квантифицирањето содржи пресметување на 

сооднос помеѓу сигналите на внатрешниот 

калибрант во чекор д) и на изолираниот 

пептиден лиганд на MHC, и споредување на 

соодносот со воспоставена калибрациска крива 

на пептидниот лиганд на MHC, и 

при што квантифицирањето понатаму содржи 

генерирање на пептид-специфична 

калибрациска крива врз основа на соодносот со 

внатрешниот калибрант користен со истото 

количество, и одредување на најниското ниво 

на квантификација (ННК) за спомнатиот 

пептиден лиганд на MHC што ќе се 

квантифицира, при што за пептидниот лиганд 

на MHC се постигнува апсолутна 

квантификација на пептидниот лиганд на MHC 

на клетка ако квантифицираното количество е 

над ННК како што е одредено. 

има уште 9 патентни барања 

 

(51)  C 07D 413/04, A 61K 31/4545, A 61P 25/28 

(11)  11621   (13) Т1 

(21)  2021/413   (22) 20/05/2021 

(45) 30/06/2021 

(30)  201741028024  07/08/2017  IN 

(96)  06/08/2018 EP18773832.3 

(97)  03/03/2021 EP3649124 

(73)  Suven Life Sciences Limited Serene 

Chambers Road - 5 Avenue - 7 Banjara Hills 

Hyderabad, Telangana 500034, IN 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 
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МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  JASTI, Venkateswarlu; NIROGI, 

Ramakrishna; SHINDE, Anil Karbhari; 

MOHAMMED, Abdul Rasheed; BADANGE, Rajesh 

Kumar; BOJJA, Kumar; GOYAL, Vinod Kumar; 

PANDEY, Santosh Kumar and THENTU, 

Jagadeesh Babu 

(54)  ФЛУОРОПИПЕРИДИНСКИ 

СОЕДИНЕНИЈА КАКО ЧИСТИ 5-HT6 

РЕЦЕПТОРНИ АНТАГОНИСТИ 

(57)  1  Соединение флуоропиперидин со 

формула (I), 

  

Каде што:  

R1 претставува фенил или пиридил; каде што 

фенилот или пиридилот е опционално заменет 

со една или повеќе групи избрани од халоген, 

(C1-6)-алкил или хало(C1-6)-алкил; 

R2 претставува водород или (C1-6)-алкил; 

R3 претставува водород или (C1-6)-алкил; или 

R2 и R3 можат да се комбинираат заедно за да 

формираат (C3-6)-циклоалкил; 

R4 претставува водород, (C1-6)-алкил или 

хало(C1-6)-алкил; 

R5 претставува водород, (C1-6)-алкил, хало(C1-

6)-алкил или -(CH2)0-3-(C3-6)-циклоалкил;  

или стереоизомер или изотопска форма или 

негова фармацевтски прифатлива сол.  

има уште 13 патентни барања 
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(51)  B 01D 53/00, C 01B 17/00, F 28D 21/00, F 

28D 9/00  

(11)  11584   (13) Т1 

(21)  2021/414   (22) 20/05/2021 

(45) 30/06/2021 

(30)  20160097320  28/09/2016  IT 

(96)  19/09/2017 EP17778358.6 

(97)  10/03/2021 EP3519752 

(73)  Saipem S.p.A. Via Martiri di Cefalonia, 67 

20097 San Donato Milanese (Milano), IT 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  BRUNO, Lorenzo; GALATI, Rosario and 

CARLESSI, Lino 

(54)  ТОПЛИНСКИ ИЗМЕНУВАЧ СО ВКРСТЕН 

ПРОТОК 

(57)  1  Топлински изменувач со вкрстен проток 

на контра струја (1) за загревање на прв гас 

претставен преку SO2 и втор гас за ладење 

претставен преку SO3, се состои од 

многубројни модули (3, 4, 5, 6) кои се во 

флуидна комуникација едни со други, секој 

модул (3, 4, 5, 6) е позициониран на рамнина (α, 

α’, α’’, α’’’), наведените рамнини (α, α’, α’’, α’’’) се 

заемно преклопени, понатаму се состои од 

канали (11) за влез на наведениот прв гас, 

канали (12) за влез на наведениот втор гас и 

канали (13) за излез на наведениот гас и канали 

(14) за излез на наведениот втор гас во и 

надвор од изменувачот (1), секој модул (3, 4, 5, 

6) се состои од многубројни плочи за 

изменување на топлина (2), секоја има 

загревачка површина (2а) и површина за 

ладење (2б), наведените плочи (2) се 

позиционирани ортогонално на рамнината од 

секој модул (α, α’, α’’, α’’’) и паралелни една на 

друга така што дефинираат загревачки 

простори (7) помеѓу наведените загревачки 

површини (2а) и простори за ладење (8) помеѓу 

наведените површини за ладење (2б), 

наведените простори за загревање (7) и 

простори за ладење (8) наизменично поврзани 

едни на други, каде што наведениот прв гас го 

поминува изменувачот од подолниот модул (3) 

до погорниот модул (5 или 6) поминувајќи низ 

секој загревачки простор (7) со насока х која во 

голем дел е паралелна на рамнината на секој 

модул (α, α’, α’’, α’’’) и каде што наведениот втор 

гас го поминува изменувачот (1) од погорниот 

модул (5 или 6) до подолниот модул (3) 

поминувајќи низ секој простор за ладење (8) со 

насока y која во голем дел е ортогонална на 

рамнината на секој модул (α, α’, α’’, α’’’), каде 

што просторите за ладење (8) помеѓу еден 

модул и оној кој лежи непосредно под него (6 и 

5, 5 и 4, 4 и 3) се во директна флуидна 

комуникација еден со друг, додека загревачките 

простори (7) помеѓу еден модул и оној кој лежи 

непосредно над него (3 и 4, 4 и 5, 5 и 6) се во 

флуидна комуникација еден со друг преку начин 

со канали/пренесувачи (9, 9’, 9”), притоа 

создавајќи “сепрентински” пат од наведениот 

втор гас, карактеризиран преку фактот дека 

наведениот топлински изменувач (1) понатаму 

се состои од рамка (16), наведената рамка (16) 

се состои од структура која што лежи на земјата 

и што ги носи товарите за ангажирањето и 

суспензијата на првиот модул (3) од 

изменувачот на наведената рамка (16).  

има уште 13 патентни барања 
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(51)  A 01K 67/027, C 07K 14/705, C 07K 14/47 

(11)  11585   (13) Т1 

(21)  2021/415   (22) 20/05/2021 

(45) 30/06/2021 

(30)  201562258181 P  20/11/2015  US and 

201662370430 P  03/08/2016  US 

(96)  18/11/2016 EP16810152.5 

(97)  24/02/2021 EP3376857 

(73)  Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 

777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, NY 

1059US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  MURPHY, Andrew J.; BUROVA, Elena and 

MUJICA, Alexander O. 

(54)  НЕ-ЧОВЕЧКИ ЖИВОТНИ КОИШТО 

ИМААТ ХУМАНИЗИРАН ЛИМФОЦИТЕН-

АКТИВАЦИОНЕН ГЕН 3 

(57)  1  Глодар чијшто геном содржи 

хуманизиран Lag-3 ген на ендоген Lag-3 локус, 

кадешто споменатиот глодар го изразува Lag-3 

полипептид од споменатиот хуманизиран Lag-3 

ген, чијшто хуманизиран Lag-3 полипептид 

содржи: екстрацелуларен дел којшто ги содржи 

првите два N-zавршетоци на имуноглобулин 

(Ig)-слични домени од човечки LAG-3 

полипептид и барем два Ig-слични домени на 

едногени Lag-3 полипептиди; 

трансмембранскиот домен од ендогениот Lag-3 

полипептид; и интрацелуларниот домен од 

ендогениот Lag-3 полипептид; и кадешто 

споменатиот глодар е глушец или стаорец.   

има уште 16 патентни барања 
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(51)  C 07K 14/005, A 61K 39/12  

(11)  11586   (13) Т1 

(21)  2021/417   (22) 21/05/2021 

(45) 30/06/2021 

(30)  20150202480  23/12/2015  EP and 

20160162688  29/03/2016  EP 

(96)  23/12/2016 P16826738.3 

(97)  31/03/2021 EP3393505 

(73)  Themis Bioscience GmbH Muthgasse 11/2 

1190 Vienna, AT 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  TAUBER, Erich; SCHRAUF, Sabrina; 

MÜLLNER, Matthias; RAMSAUER, Katrin; 

IRMLER, Angelika and CSAR, Patrick 

(54)  РЕКОМБИНАНТНИ ЗИКА ВАКЦИНИ 

(57)  1  Имуноген состав којшто содржи барем 

една вирусна честичка од инфективни 

сипаници, кадешто инфективните вирусни 

честички содржат столб на вирусен вектор на 

сипанци и Зика вирус E-протеин или 

функционален фрагмент на E протеин на Зика 

вирус, кадешто вирусната честичка на 

инфективните сипаници содржи како негов 

геном две нуклеински киселински секвенци, 

кадешто првата нуклеинска киселинска 

секвенца е секвенца којашто кодира E-протеин 

на Зика вирус или функционален фрагмент на 

E-протеин на Зика вирус и кадешто првата 

нуклеинска секвенца е оперативно поврзaна со 

втора нуклеинска киселинска секвенца којашто 

содржи столб на вирусен вектор на сипаници, 

кадешто имуногениот состав опционално 

содржи барем еден фармацевтски и/или 

ветеринарно прифатлив носач и/или 

ексципиенс, 

кадешто имуногениот состав не содржи 

дополнително нуклеинска киселинска секвенца 

којашто кодира не-структурен протеин на 

флавивирус; и 

 

(a) кадешто првата нуклеинска киселинска 

секвенца којашто содржи во секвенционен ред, 

 

(i) нуклеинска киселинска секвенца којашто 

кодира две базни аминокиселински остатоци, 

кадешто двете базни аминокиселински 

остатоци ја имаат секвенцата аргинин-аргинин, 
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(ii) кодирање на секвенца на сигнална секвенца 

за пре-мембрански протеин на Зика вирус или 

за функционален фрагмент на пре-мембрански 

протеин на Зика вирус, 

(iii) кодирање на секвенца на пре-мембрански 

протеин на Зика вирус или негов функционален 

фрагмент, 

(iv) нуклеинска киселинска секвенца за 

кодирање на сигнална секвенца за  E-протеин 

на Зика вирус E-протеин или за функционален 

фрагмент на E-протеин на Зика вирус и  

(v) нуклеинска киселинска секвенца за 

кодирање на Зика вирус E-протеин или за 

функционален фрагмент на E-протеин на Зика 

вирус и 

(vi) кадешто првата нуклеинска секвенца не 

содржи кодирање на секвенца за стем-

зацврстувачки регион на E-протеин на Зика 

вирус, или хетерологен стем-зацврстувачки 

регион за E-протеин на Зика вирус; или 

 

(b1) кадешто првата нуклеинска секвенца 

содржи, во секвенционален ред, 

 

(i) нуклеинска киселинска секвенца којашто 

кодира две базни аминокиселински остатоци, 

кадешто двете базни аминокиселински 

остатоци имаат секвенца аргинин-аргинин, 

(ii) секвенца којашто кодира сигнална секвенца 

за пре-мембрански протеин на Зика вирус или 

за функционален фрагмент на пре-мембрански 

протеин на Зика вирус, 

(iii) кодирање на секвенца за пре-мембрански 

протеин на Зика вирус или негов функционален 

фрагмент, 

(iv) нуклеинска киселинска секвенца за 

кодирање на сигнална секвенца за E-протеин 

на Зика вирус E-протеин или за функционален 

фрагмент на E-протеин на Зика вирус, и 

(v) нуклеинска киселинска секвенца за 

кодирање на E-протеин на Зика вирус или негов 

функционален фрагмент којшто има мутација 

на аминокиселинска позиција 107 во споредба 

со секвенцата на SEQ ID NOs:40 до 52 или 130 

до 150 претставувајќи див-тип E-протеини на 

Зика вирус, и 

(vi) нуклеинска киселинска секвенца којашто 

содржи секвенца на стем зацврстувачки регион 

на E-протеин на Зика вирус, или хетерологен 

стем- зацврстувачки регион за E-протеин на 

Зика вирус; или 

 

(b2) кадешто првата нуклеинска киселинска 

секвенца е дефинирана во (b1) и содржи 

мутации L107D во споредба со секвенцата на 

SEQ ID NOs:40 до 52 или 130 до 150 во E-

протеин на Зика вирус или неговиот 

функционален фрагмент кодиран со првата 

нуклеинска киселинска секвенца; или 

(c) кадешто првата нуклеинска киселинска 

секвенца во секвенционен ред, 

 

(i) нуклеинска киселинска секвенца кодира две 

базни аминокиселински остатоци, кадешто 

двете базни аминокиселински остатоци ја има 

секвенцата аргинин-аргинин, 

(ii) секвенца за кодирање на сигнална секвенца 

за пре-мембрански протеин на Зика вирус или 

за функционален фрагмент на пре-мембрански 

протеин на Зика вирус, 

(iii) секвенца за кодирање на пре-мембрански 

протеин на Зика вирус или негов функционален 

фрагмент, 

(iv) нуклеинска киселинска секвенца за 

кодирање на сигнална секвенца за E-протеин 

на Зика вирус E-протеин или за функционален 

фрагмент на E-протеин на Зика вирус, 

(v) нуклеинска киселинска секвенца за 

кодирање на Зика вирус E-протеин или за 

функционален фрагмент на E-протеин на Зика 

вирус, и 

(vi) нуклеинска киселинска секвенца за 

кодирање на секвенца којашто кодира стем 

зацврстувачки регион на E-протеин на Зика 

вирус или хетерологен стем-зацврстувачки 

регион за E-протеин на Зика вирус, 
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кадешто првата нуклеинска киселинска 

секвенца содржи секвенца избрана од групата 

составена од SEQ ID NOs: 53 до 56, или 

секвенца којашто има барем 75%, 76%, 77%, 

78%, 79%, 80%, 81%, 82%, 83%, 84%, 85%, 

86%, 87%, 88%, 89%, 90%, 91%, 92%, 93%, 

94%, 95%, 96%, 97%, 98% или 99% негова 

идентичност на секвенца обезбедена со 

хомологната секвенца којашто кодира барем 

еден функционален Зика вирус антиген. 

има уште 10 патентни барања 

 

(51)  C 07D 471/04, A 61P 35/00  

(11)  11587   (13) Т1 

(21)  2021/418   (22) 21/05/2021 

(45) 30/06/2021 

(30)  201662371602P  15/08/2016  US and 

201762533347P  17/07/2017  US 

(96)  31/07/2017 EP17752493.1 

(97)  05/05/2021 EP3497103 

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

NY 10017, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  CHEN, Ping; NINKOVIC, Sacha; RUI, 

Eugene Yuanjin; BEHENNA, Douglas Carl; 

NAGATA, Asako; NAIR, Sajiv Krishnan; 

HOFFMAN, Robert Louis; FREEMAN-COOK, 

Kevin Daniel; JALAIE, Mehran; ORNELAS, Martha 

Alicia and PALMER, Cynthia Louise 

(54)  ПИРИДОПИРИМИДИНОН CDK2/4/6 

ИНХИБИТОРИ  

(57)  1  Соединение со формула (VI):  

  

 

или негова фармацевтска прифатлива сол, 

кадешто:  

 

R2A и R2B се независно H, OH или C1-C4 

алкил, дава дека барем еден од R2A и R2B не е 

H;  

R3 е C1-C4 флуороалкил; 

R4 е H; 

R5A е SO2R7 или SO2NR8R9;  

R7 е C1-C4 алкил; и 

R8 и R9 се независно H или C1-C4 алкил.  

има уште 19 патентни барања 
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(51)  C 07D 403/04, A 61K 31/4155, A 61K 

31/167, A 61K 31/506, A 61P 35/00  

(11)  11620   (13) Т1 

(21)  2021/419   (22) 21/05/2021 

(45) 30/06/2021 

(30)  201462063394P  13/10/2014  US 

(96)  13/10/2015 EP19196713.2 

(97)  05/05/0221 EP3604294 

(73)  Yuhan Corporation 74 Noryangjin-ro 

Dongjak-gu Seoul 06927, KR 

(74)  Адвокатско друштво Поповски и Партнери  

Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје 

(72)  SUH, Byung-Chul; SALGAONKAR, Paresh 

Devidas; LEE, Jaekyoo; KOH, Jong Sung; SONG, 

Ho-Juhn; LEE, In Yong; LEE, Jaesang; JUNG, 

Dong Sik; KIM, Jung-Ho and KIM, Se-Won 

(54)  СОЕДИНЕНИЈА И СОСТАВИ ЗА 

МОДУЛИРАЊЕ НА АКТИВНОСТИ НА ЕГФР 

МУТАНТ КИНАЗА  

(57)  1  Фармацевтски состав за употреба во 

лекување на карцином на немали клетки на 

бели дробови , а споменатиот фармацевтски 

состав содржи како активна состојка 

соединение со формула (I):  

  

каде:  

X е CH или N;  

R1 е H, R8 или -OR8;  

R2 е водород, C1-6 алкил, 6-10 член 

моноцикличен или бицикличен арил, или 5-10 

член хетероарил кој содржи 1-4 хетероатоми 

избрани од N, O и S, каде хетероарил или арил 

е опционално и независно заменет на еден или 

повеќе атоми јаглерод со R13; и каде 

хетероарил кој има еден или повеќе атоми азот 

е опционално заменет на еден или повеќе 

атоми азот со R8;  

R3 е водород, 4-7 член моноцикличен 

хетероциклилкој содржи 1-2 хетероатоми 

избрани од N, O и S, и опционално заменети со 

оксо, 5-6 член хетероарил кој содржи 1-3 

хетероатоми избрани од N, O и S, NR9R10, 

NR11R12, или фенил, каде хетероарил или 

фенил е опционално и независно заменет на 

еден или повеќе атоми јаглерод со R13; и каде 

хетероциклил или хетероарил кој има еден или 

повеќе атоми азот е опционално заменет на 

еден или повеќе атоми азот со R8;  
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R4 е водород, C1-4 алкил, C3-5 циклоалкил, F, 

Cl, Br, CN, или CF3;  

R5 е водород, CF3, C1-6 алкил, C3-7 

циклоалкил, 5-6 член хетероарил кој содржи 1-3 

хетероатоми избрани од N, O и S, или 6-10 член 

моноцикличен или бицикличен арил, каде 

хетероарил или арил е опционално и независно 

заменет на еден или повеќе атоми јаглерод  

R13;  

R6 е водород или C1-6 алкил;  

R7 е водород, -CH2OH, -CH2OR8, C1-3 алкил, 

(CH2)nNR9R10, (CH2)nNR11R12, C(O)NR9R10, 

или C(O)NR11R12, каде секој n е независно 1 

или 2;  

R8 е избран од C1-6 алкил или C3-7 

циклоалкил;  

R9 е избран од C1-6 алкил, C3-7 циклоалкил 

или 4-7 член хетероциклил кој содржи 1-2 

хетероатоми избрани од N, O и S, каде C1-6 

алкил или C3-7 циклоалкил jе опционално 

заменет со или -OR8, и каде 4-7 член 

хетероциклил кој има еден атом азот кој е 

опционално и независно заменет со -R8,-

C(O)R8, -C(O)OR8, или C(O)NHR8;  

R10 е C1-6 алкил, C3-7 циклоалкил, или 

(CH2)nNR9R9, каде е секој n независно 1 или 2; 

R11 и R12, земен заедно со атом азот за кој се 

врзани создаваат, независно од секое 

појавување, 

 

i) 3-8 члена заситебна или делумно заситена 

моноциклична група која нема други 

хетероатоми освен атоми азот за кои се врзани 

R11 и R12 , каде споменатат 3-8 члена 

заситена или делумно заситена моноциклична 

група е опционално и независно заменета на 

еден или повеќе атоми јаглерод со халоген, 

хидроксил, -OR8, -NR9R10, или -NR11R12; или  

ii) 5-8 члена заситена или делумно заситена 

моноциклична група која има 1 или 2 

хетероатоми, освен атом азот за кој се врзани 

R11 и R12, каде споменатите хетероатоми се 

независно избрани од азот, кислород, сулфур, 

сулфон или сулфоксид, каде споменатата 5-8 

члена заситена или делумно заситена 

моноциклична група која има 1 или 2 атоми азот 

е опционално заменета со еден или повеќе 

атоми јаглерод или азот со  -R8, -C(O)R8, -

C(O)OR8, -C(O)NHR8, -SO2R8, -SO2NH2, или -

SO2NR82; и 

 

R13 е избран од халоген, CN, CF3, R8, -OR8 

или C2-4 алкенил,  

или негова фармацевтски прифатлива сол. 

има уште 12 патентни барања 
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(51)  H 05H 1/54, G 21B 1/05, G 21B 3/00  

(11)  11588   (13) Т1 

(21)  2021/424   (22) 25/05/2021 

(45) 30/06/2021 

(30)  201462063382P  13/10/2014  US and 

201462064346P  15/10/2014  US 

(96)  12/10/2015 EP19210201.0 

(97)  19/05/2021 EP3633683 

(73)  TAE Technologies, Inc. 19631 Pauling 

Foothill Ranch, CA 92610, US 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. “Народен 

фронт” 7/4 П.О. Бокс 768 

(72)  BINDERBAUER, Michl; BYSTRITSKII, Vitaly 

and TAJIMA, Toshiki 

(54)  МЕТОД ЗА СПОЈУВАЊЕ И 

КОМПРИМИРАЊЕ НА КОМПАКТНИ ТОРУСИ 

(57)  1  Метод на спојување и компримирање на 

компактната торусна плазма во систем што се  

состои од централна комора (20), дијаметрално 

спротивно поставени делови за  

формирање (12N, 12S), множество активни 

магнетни калеми (32N, 32S) распоредени  

околу и аксијално по должината на деловите за 

формирање, еден или повеќе делови за  

забрзување (16N, 16S), множество делови за 

компресија (14N, 14S) конфигурирани со  

конусен констрикционен конзерватор на флукс 

и што ги интерпонираат деловите за  

формирање, како и соседните делови за 

забрзување и што ги интерпонираат 

централната  

комора и соседните делови за забрзување, и 

множество активни магнетни калеми (36N и  

36S) распоредени околу и аксијално по 

должината на делот за забрзување (16N, 16S), 

каде  

што чекорите се состојат од: 

формирање и забрзување на компактните 

торуси во етапна симетрична низа, во  

рамките на деловите за формирање и деловите 

за забрзување кон централната  

рамнина на централната комора, пасивно 

адијабатски компримирајќи ги 

компактните торуси во рамките на деловите за 

компресија и магнетно  

компримирање на споените компактни торуси 

во рамките на централната комора  

има уште 11 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2021 - 30/06/2021  
 

 

(51)  C 07D 495/20, A 61K 31/438, A 61P 37/02, A 

61P 29/00  

(11)  11589   (13) Т1 

(21)  2021/425   (22) 25/05/2021 

(45) 30/06/2021 

(30)  201762466110P  02/03/2017  US 

(96)  27/02/2018 EP18710280.1 

(97)  14/04/2021 EP3589637 

(73)  Eli Lilly and Company P.O. Box 6288 

Indianapolis, IN 46206-6288, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  MORPHY, John Richard; RICHARDSON, 

Timothy Ivo; RUDYK, Helene; STITES, Ryan 

Edward; LUGAR, Charles Willis III and SAPMAZ, 

Selma 

(54)  СОЕДИНЕНИЈА КОРИСНИ ЗА 

ИНХИБИРАЊЕ НА ROR-ГАМА-T 

(57)  1  Соединение со формула  

  

кадешто 

X е независно -N- или -CH-; 

R1 и R2 се заедно CH3; или R1 и R2 може да 

бидат споени заедно за да формираат три-член 

карбоцикличен прстен;  

R3 е -CN или -CF3; 

или негова фармацевтска прифатлива сол. 

има уште 7 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/635, A 61K 9/20, A 61P 31/18  

(11)  11619   (13) Т1 

(21)  2021/428   (22) 26/05/2021 

(45) 30/06/2021 

(30)  20150100526  02/12/2015  GR 

(96)  30/11/2016 EP16808570.2 

(97)  24/03/2021 EP3383402 

(73)  Pharmathen S.A. 

6, Dervenakion Str. 15351 Pallini Attikis, GR 

(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)  KARAVAS, Evangelos; KOUTRIS, Efthymios; 

SAMARA, Vasiliki; KOUTRI, Ioanna; KALASKANI, 

Anastasia; KIZIRIDI, Christina and ABATZIS, 

Morfis 

(54)  ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ КОИ 

СОДРЖАТ ДАРУНАВИР И МЕТОД ЗА 

ПОДГОТОВКА НА ИСТИТЕ 

(57)  1  Таблета со непосредно ослободување 

на Дарунавир пропилен гликолат, која се состои 

од ефективна количина на исушена со 

распрскување мешавина од лактоза и 

микрокристална целулоза и повидон во 

количина од 1% до 5% од тежината на вкупната 

тежина на составот.   

има уште 8 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2021 - 30/06/2021  
 

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

(11)  11590   (13) Т1 

(21)  2021/429   (22) 26/05/2021 

(45) 30/06/2021 

(30)  20160188857  14/09/2016  EP 

(96)  14/09/2017 EP17769025.2 

(97)  10/03/2021 EP3512882 

(73)  Merck Patent GmbH Frankfurter Strasse 

250 64293 Darmstadt, DE 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  DOERNER, Achim; TOLEIKIS, Lars; PIATER, 

Birgit; RHIEL, Laura; KNUEHL, Christine; 

SELLMANN, Carolin and KRAH, Simon 

(54)  АНТИ-C-MET АНТИТЕЛА И НЕГОВИ 

АНТИТЕЛО ЛЕК КОЊУГАТИ ЗА ЕФИКАСНО 

ИНХИБИРАЊЕ НА ТУМОР  

(57)  1  Анти-c-Met антитело или негов антиген-

врзувачки фрагмент, кадешто антителото или 

негов антиген-врзувачки фрагмент се врзува за 

човечки c-MET со афинитет од барем 10-8M, 

кадешто антителото IgG тип антитело и 

кадешто антителото содржи тешка и лесна низа 

на аминокиселински секвенци во согласност со 

SEQ ID NO:1 и SEQ ID NO: 2, или SEQ ID NO: 3 

и SEQ ID NO: 4, или SEQ ID NO: 5 и SEQ ID NO: 

6, или SEQ ID NO: 7 и SEQ ID NO: 8.  

има уште 13 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2021 - 30/06/2021  
 

(51)  C 07D 213/69, C 07D 401/14, A 61K 31/506, 

A 61K 31/444, A 61K 45/06  

(11)  11599   (13) Т1 

(21)  2021/430   (22) 27/05/2021 

(45) 30/06/2021 

(30)  201361832736P  07/06/2013  US 

(96)  06/06/2014 EP14808115.1 

(97)  24/02/2021 EP3003039 

(73)  Aclaris Therapeutics, Inc. 640 Lee Road 

Suite 200 Wayne, Pennsylvania 19087, US 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(72)  HOCKERMAN, Susan, L.; MONAHAN, 

Joseph, B. and SELNESS, Shaun, R. 

(54)  МЕТИЛ/ФЛУОРО-ПИРИДИНИЛ-МЕТОКСИ 

ЗАМЕНЕТИ ПИРИДИНОН-ПИРИДИНИЛ 

СОЕДИНЕНИЈА И ФЛУОРО-ПИРИМИДИНИЛ-

МЕТОКСИ ЗАМЕНЕТИ ПИРИДИНОН-

ПИРИДИНИЛ СОЕДИНЕНИЈА 

(57)  1  Соединение со формулата (I): 

 

или негова фармацевтски прифатлива сол, при 

што: 

 

X е CH или N; 

R1 е избран од групата што се состои од H, C1-

C6 алкил, флуоро, хлоро, бромо, цијано или -

CF3; 

R2 е избран од групата која се состои од H, 

метил, цијано или флуоро; 

R3 е избран од групата составена од: 

 

  

R4 е избран од групата што се состои од H, 

метил, OH и O-CH3; 

R5 е H или C1-C3 алкил; 

m е 1 или 2; 

n е 0 или 1; 

p е 1; и 

q е 0 или 1. 

има уште 16 патентни барања 

 

(51)  C 07K 16/28, A 61K 31/00, A 61K 39/395, A 

61P 35/00  

(11)  11598   (13) Т1 

(21)  2021/431   (22) 27/05/2021 

(45) 30/06/2021 

(30)  20160196184  28/10/2016  EP 

(96)  27/10/2017 EP17797564.6 

(97)  07/04/2021 EP3532098 

(73)  MorphoSys AG Semmelweisstrasse 7 

82152 Planegg, DE 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  ENDELL, Jan; BOXHAMMER, Rainer; 

PETROPOULOS, Konstantin; KELEMEN, Peter 

and RÜCKERT, Markus 

(54)  КОМБИНАЦИЈА НА АНТИ CD19 

АНТИТЕЛА СО BCL-2 ИНХИБИТОР И НИВНИ 

УПОТРЕБИ 

(57)  1  Комбинација којшто содржи антитело 

специфично за CD19 кадешто споменатото 

антитело содржи HCDR1 регион содржи 

секвенца на SYVMH (SEQ ID NO: 1), HCDR2 

регион којшто содржи секвенца NPYNDG (SEQ 

ID NO: 2), HCDR3 регион којшто содржи 

секвенца GTYYYGTRVFDY (SEQ ID NO: 3), 

LCDR1 регион којшто содржи секвенца 

RSSKSLQNVNGNTYLY (SEQ ID NO: 4), LCDR2 

регион којшто содржи секвенца RMSNLNS (SEQ 

ID NO: 5), и LCDR3 регион којшто содржи 

секвенца MQHLEYPIT (SEQ ID NO: 6) и 

венетоклакс за употреба во лекување на не-

Хоџкинов лимфим, хронична лимфоцитична 

леукемија и/или акутна лимфобластна 

леукемија.  

има уште 19 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2021 - 30/06/2021  
 

 

(51)  A 61K 31/198, A 61K 9/20, A 61K 47/20, A 

61K 47/18  

(11)  11597   (13) Т1 

(21)  2021/432   (22) 27/05/2021 

(45) 30/06/2021 

(30)  201710102192  03/02/2017  DE and 

201710122807  29/09/2017  DE 

(96)  02/02/2018 EP18706422.5 

(97)  07/04/2021 EP3576795 

(73)  Berlin-Chemie AG Glienicker Weg 125 

12489 Berlin, DE 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  BECKER, Achim 

(54)  ОРАЛЕН ТИРОИДЕН ТЕРАПЕВТСКИ 

АГЕНС 

(57)  1  Орален тироиден терапевтски агенс, 

којшто содржи барем една активна состојка во 

формата на тироиден хормон или негови 

фармацевтски прифатливи соли во 

комбинација со барем еден антиоксиданс и 

барем еден адсорбенс, кадешто односот на 

активната состојка: антиоксиданс:  

адсорбенс во тп.-% е 1 : 1: 5 до 1 : 50 : 100, 

се карактеризира со тоа што антиоксидансот е 

избран од тие што содржат сулфур, органски 

антиоксиданси, кадешто тие што содржат 

сулфур, органски антиоксиданси се избрани од 

цистеин, цистин, глутатион,  

димеркаптопропан сулфонска киселина и нивни 

соли и од смеси на горе споменатите агенси и 

кадешто адсорбенсот е избран од аноргански 

адсорбенси.  

има уште 11 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2021 - 30/06/2021  
 

 

(51)  C 12N 15/1C 12N 15/85, C 12N 15/63  

(11)  11606   (13) Т1 

(21)  2021/435   (22) 27/05/2021 

(45) 30/06/2021 

(30)  201562110919 P  02/02/2015  US 

(96)  02/02/2016 EP16747144.0 

(97)  14/04/2021 EP3265563 

(73)  Meiragtx UK II Limited 92 Britannia Walk 

London N1 7NQ, GB 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  BOYNE, Alex, R.; DANOS, F., Olivier; 

VOLLES, J., Michael and GUO, Xuecui 

(54)  РЕГУЛАЦИЈА НА ГЕНСКА ЕКСПРЕСИЈА 

СО МОДУЛАЦИЈА НА АЛТЕРНАТИВНО 

СВРЗУВАЊЕ ПРЕКУ АПТАМЕР 

(57)  1  Полинуклеотидна касета за регулација 

на експресијата на целниот ген која содржи 

а. рибопрекинувач 

б. алтернативно сврзан егзон, придружуван од 

5' интрон и 3' интрон, 

при што рибопрекинувачот опфаќа (i) 

ефекторна област што содржи стебло кое има 7 

до 20 основни парови што вклучува низа од 5' 

место на сврзување на 3' интрон и (ii) аптамер, 

при што: 

низата од 5' место на сврзување на 3' интронот 

ја содржи низата GTAATG или GTRAGT, каде 

што R е A или G; и  

егзонот кој е алтернативно споен, содржи стоп 

кодон кој е во рамка со целниот ген кога 

алтернативно сврзаниот егзон е сврзан во 

целниот ген mРНК. 

има уште 19 патентни барања 
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Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2021 - 30/06/2021  
 

 

(51)  A 61K 38/2A 61P 31/14, A 61P 1/16  

(11)  11618   (13) Т1 

(21)  2021/436   (22) 28/05/2021 

(45) 30/06/2021 

(30)  201662297759 P  19/02/2016  US 

(96)  17/02/2017 EP17753966.5 

(97)  24/03/2021 EP3416675 

(73)  Eiger Biopharmaceuticals, Inc. 2155 Park 

Boulevard Palo Alto, CA 94306, 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)  MARTINS, Eduardo Bruno 

(54)  ТРЕТМАН НА ХЕПАТИТИС ДЕЛТА 

ВИРУС ИНФЕКЦИЈА СО ИНТЕРФЕРОН 

ЛАМБДА 

(57)  1  Интерферон ламбда за употреба во 

третман на хепатитис делта вирус (HDV) 

инфекција кај пациент човек, при што 

интерферон ламбда се дава на пациентот 

најмалку четири недели. 

има уште 15 патентни барања 

 

(51)  C 08F 222/14, C 09D 4/06, C 09D 135/02  

(11)  11596   (13) Т1 

(21)  2021/437   (22) 28/05/2021 

(45) 30/06/2021 

(30)  201510105983  20/04/2015  DE 

(96)  20/04/2016 EP16727616.1 

(97)  10/03/2021 EP3286272 

(73)  Mankiewicz Gebr. & Co. GmbH & Co. KG 
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Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2021 - 30/06/2021  
 

Georg-Wilhelm-Strasse 189 21107 Hamburg, DE 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  WEHNER, Jochen and COSTA, Andrea 

(54)  СИСТЕМИ ЗА ОБЛОЖУВАЊЕ, НИВНА 

УПОТРЕБА ЗА КОМПОНЕНТИ ЗА 

ОБЛОЖУВАЊЕ И КОМПОНЕНТИ ОБЛОЖЕНИ 

СО НИВ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ГРАДЕЖНИ 

МАШИНИ 

(57)  1  Материјал за обложување за 

производството на облоги што содржи најмалку  

- 10 до 70 % од тежината барем едно СН-

киселинско соединение А со формулата 

  

 

I со 

 

R е водород, аликлна група или арилна група, 

Y е алкилна група, аралкилна група, арилна 

група, алкокси група или амино група, и со 

Y’ е алкилна група, аралкилна група, арилна 

група, алкокси група или амино група, 

 

- 4 до 40 % од тежината од најмалку едно 

винилогно карбонилно соединение В избрано 

од акрилати и/или малеати,  

- 0.1 до 15 % од тежината од барем една 

латентна база како катализатор С, 

- 0.00001 до 10 % од тежината од 

најмалку стабилизатор на светлина избран од 

групата која се состои од слободно-радикални 

скавенџери, UV апсорбери, квенчер агенси и 

пероксидни декомпозери, 

- 0.00001 до 20 % од тежината од 

најмалку еден продолжувач на отворено-време 

избран од групата што се состои од базни NH 

функционални соединенија со pKa вредност од 

помеѓу 4 и 14, 

- 0.00001 до 20 % од тежината од 

најмалку еден продолжувач на времето на 

работа избран од групата која се состои од 

алкохоли со дури до 6 јаглеродни атоми, и 

покажува број на евапорација од под 35, 

- 0.00001 до 70 % од тежината од 

најмалку еден неоргански пигмент и/или 

органски пигмент, и 

- 0,1 до 40 % од тежината од најмалку 

еден агенс за заштита од коризија избран од 

групата која се соостои од деривати на танин, 

базни сулфонати, нитрокарбоксилати, зинкови 

соли од орргански нитрични киселини, анти-

корозивни пигменти и активни пигменти, 

секој базиран на вкупната количина од 

материјалот за обложување. 

има уште 20 патентни барања 

 

(51)  C 07C 15/28, C 07D 403/12, C 07D 407/12, C 

07D 241/04, A 61K 31/496, A 61K 31/4545, A 61P 

25/00, A 61P 35/00  

(11)  11634   (13) Т1 

(21)  2021/439   (22) 31/05/2021 

(45) 30/06/2021 

(30)  201461936267 P  05/02/2014  US 

(96)  05/02/2015 EPA15745995.9 

(97)  12/05/2021 EP3102555 

(73)  VM Oncology LLC 47460 Fremont Blvd 

Fremont, California 94538-6503, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)   WU, Jay Jie-Qiang 

(54)  СОСТАВИ ОД СОЕДИНЕНИЈА И 

УПОТРЕБИ НА ИСТИТЕ 

(57)  1  Соединение што ја има структурната 

формула (I): 

  

 или сол, солват или естер на истото; 

 назначено со тоа, што: 

A1 и A2 се независно кислород или сулфур; 

R1 претставува NH2 или R7; 

R2 претставува NR7 или CR7R10; 

R3, R5, R6, и R9 се независно R7; 

R4 претставува халоген, CN, NO2, CF3, -

(CHR)nCOOR1-(CHR)nSO2R1C1-4 халоалкил, -

OC1-4-халоалкил, C2-6 алкил, C2-6 алкенил, 
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Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2021 - 30/06/2021  
 

C2-6 алкинил, -(CHR)nC6-10 арил, -(CHR)nC5-8 

хетероцикл, -(CHR)nC3-8 циклоалкил, -O-C6-10 

арил, -O-C5-10 хетероцикл, -(CHR)nC(O)CF3, -

(CHR)nC(OH)(CF3)2, -(CH2)nхалоген, -OR10, -

NR11R12, -NR aCOR1-NRaCOOR1-NRaSO2R1-

NRaCONR11R12, -COR1тетразол, -

(CHR)nтетразол,-S-C1-6 алкил, или -

CONR11R12, каде што секој наведен алкил, 

алкенил, алкинил, арил, циклоалкил и 

хетероцикл е независно опционално 

супституиран со 1 до 2 групи на R8; 

R7 и R10 се независно селектирани од групата 

составена од водород, халоген, CN, NH2, NO2, 

C1-4 халоалкил, -OC1-4 халоалкил, C1-6 алкил, 

C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, -(CHR)nC6-10 

арил, -(CHR)nC5-8 хетероцикл, -(CHR)nC3-8 

циклоалкил, -O-C6-10 арил,-O-C5-10 

хетероцикл, -C(O)CF3, -(CH2)nхалоген, -(CHR)n-

(O)n-C(=O)R8, -(CHR)n-(S)n-C(=O)R8, -ORa, -

NR11R12, -NRaCOR1-NRaCOORa, -NRaSO2R, -

NRaCONR11R12, -CORa,-(CHR)nCOORa, -S-C1-

6 алкил, и -CONR11R12, каде што секој наведен 

алкил, алкенил, алкинил, арил, циклоалкил и 

хетероцикл е независно опционално 

супституиран со 1 до 2 групи на R8; 

R11 и R12 се независно селектирани од групата 

составена од водород, NRaC(=O)R, халоген, 

CN, NH2, NHRa, NO2, C1-4 халоалкил, -OC1-4 

халоалкил, C1-6 алкил, C2-8 алкенил, -S-C1-6 

алкил, -C(=O)-(O)n-Ra, -(CHR)n-(O)n-C(=O)R8, -

(CHR)n-(S)n-C(=O)R8, -ORa, -(CHR)nC3-10 

циклоалкил, -(CHR)nC6-10 арил, -(CHR)nC5-10 

хетероарил, и -(CHR)nC5-10 хетероцикл, каде 

што секој наведен алкил, алкенил, циклоалкил, 

арил, хетероарил и хетероцикл е независно 

опционално супституиран со 1 до 2 групи на R8, 

и каде што еден или повеќе јаглеродни атоми 

на наведениот алкил може да се заменат со 

еден или повеќе хетероатоми селектирани од 

групата составена од азот, кислород, и сулфур; 

или алтернативно, R11 и R12, земени заедно со 

атомот(е) на кој тие се прикачени, формираат 3 

до 6 члена опционално супституирана 

хетероциклична група што содржи еден или 

повеќе хетероатоми селектирани од групата 

составена од азот, кислород, и сулфур; каде 

што опционалниот супституент е R8; и 

R секое независно претставува водород, 

халоген, CN, NO2, NH2, или C1-6 алкил; 

Ra секое независно претставува водород или 

C1-6 алкил; 

R8 секое независно претставува C1-6 алкил, 

халоген, CN, NO2, NH2, NHRa, SO2R1или 

NRaSO2R11; и 

n претставува цел број од 0 до 3; 

 со следниве услови: 

кога R2 е CH2, R4 не е H или CH3; 

кога R2 е NCH2CH2OH, (a) R4 не е H или OCH3, 

или (б) R5 не е OCH3; и 

кога R2 е N(CH3), R4 не е H, CH3, OCH3, или F. 

има уште 13 патентни барања 

 

(51)  H 03M 13/1H 03M 13/00  

(11)  11600   (13) Т1 

(21)  2021/443   (22) 01/06/2021 

(45) 30/06/2021 

(30)  20080017279  26/02/2008  KR; 20080022484  

11/03/2008  KR and 20080025144  18/03/2008  

KR 

(96)  26/02/2009 EP12166288.6 

(97)  26/05/2021 EP2490337 

(73)  Samsung Electronics Co., Ltd. and 

Postech Academy-Industry Foundation 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 

Gyeonggi-do, 443-742, KR and San 3Hyoja-

dong Nam-gu Pohang-si, Gyeongsangbuk-do, 

KR 

(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)  Myung, Seho; Kwon, Hwan-Joon; Kim, Jae-

Yoel; Lee, Hak-Ju; Kim, Kyung-Joong; Yang, 

Kyeong-Cheol and Yang, Hyun-Koo 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2021 - 30/06/2021  
 

(54)  МЕТОД И АПАРАТ ЗА КОДИРАЊЕ И 

ДЕКОДИРАЊЕ НА КАНАЛИ ВО 

КОМУНИКАЦИСКИ СИСТЕМ СО УПОТРЕБА 

НА КОДОВИ ЗА ПРОВЕРКА НА ПАРИТЕТ СО 

НИСКА ГУСТИНА   

(57)  1  Метод за декодирање на податоци во 

приемник во радиодифузен систем, методот 

опфаќа:  

демоделирање на примениот сигнал, сигналот 

со податоци за проверка на паритет со ниска 

густина, LDPC, шифра, каде што шифрата на 

LDPC се добива со кодирање на LDPC преку 

користење на матрица за проверка на паритет 

со должина Nдел на информација со должина 

на информација K1 и дел на паритет со 

должина на паритет од (N1-K1), колони K1 во 

делот на информација кои се групирани во 

групи колони K1/Mкаде што секоја група колони 

содржи колони М 

одредувајќи модел за скратување од 

демодулираниот сигнал; и  

одредување на информации за позиција за 

скратени информативни битови врз основа на 

моделот за скратување; и  

податоци за декодирање во демодулираниот 

сигнал заснован на информација за позицијата,  

каде што N1 е 16200, K1 е 7200 и M1 е 360,  

при што шифрата LDPC има должина еднаква 

на N1 битови, информативни битови K1 што 

одговара на делот на информација и N1-К1 

битови на паритет што одговараат на делот на 

паритет,  

при што делот на информација има структура 

дефинирана со: 

  

k = 1,2,...,Di , i = 1,...,K1/Mj = 1,...,M1 - 1  

каде што: 

i = индекс кој означува ith група колони; 

j = индекс кој означува jth колона во група 

колони; 

q = (N1-K1)/M1; 

М1 = број на колони по група колони; 

Di = степен, т.е. број на не-нула записи, од 0th 

колона во секоја ith група колони;  

 

    позиции на редови со вредност 1 во 0th 

колона во секоја ith група колони;и 

 позиции на редови со вредност 1 во jth колона 

на ith група колони,  

при што моделот на скратување е поврзан со 

индекси π(0), ..., π(m-1) што одговараат на m 

групи информативни битови од K1/M1=20 групи 

информативни битови што одговараат на 

групите колони во кои се скратени сите 

информативни битови, каде  во која KΔ = K1-K2, 

K2 е должина на информацијата на скратенa 

шифра LDPC што се добива со скратување на 

шифрата LDPC, а KΔ е број на скратени 

информативни битови и  

при што моделот на скратување се одредува 

врз основа на шема за модулација, и  

при што во случај шемата за модулација да 

биде модулација со фазно поместување, QPSK, 

шема за модулација, моделот за скратување е 

дефиниран со следнава табела, 

има уште 5 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2021 - 30/06/2021  
 

 

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

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

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

A 61B 17/30, A 61F 5/00, A 61F 2/04, A 61N 1/36 

(11)  11605   (13) Т1 

(21)  2021/444   (22) 01/06/2021 

(45) 30/06/2021 

(30)  0802138  10/10/2008  SE and 6719 P  

29/01/2008  US 

(96)  29/01/2009 EP09706524.7 

(97)  10/03/2021 EP2240137 

(73)  Implantica Patent Ltd. Ideon Science Park 

223 70 Lund, SE 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  FORSELL, Peter 

(54)  АПАРАТ ЗА ТРЕТМАН НА ГОЈАЗНОСТ 

(57)  1  Апарат за третман на гојазност кај 

гојазен пациент кој има проширен желудник, 

апаратот се состои од:  

- барем еден уред за пoполнување (10; 10y, 

310; 310a-c, 399; 810y) прилагоден да биде 

барем суштински инвагиран во дел од ѕидот на 

желудникот (12) на пациентот и има 

надворешна површина прилагодена да се 

намести на ѕидот на желудникот, така што 

проширениот желудник е намален во големина, 

се карактеризира со тоа што апаратот понатаму 

се состои од 

- барем еден имплантирачки уред за 

истегнување  (10b; 10 "y, 50y;, 110y 350) 

прилагоден за да истегне дел од ѕидот на 

желудникот на пациентот и 

- оперативен уред (40, 40y, 42, 42y; 90y; 317; 

330; 354;) за неинвазивно работење на 

имплантирачкиот уред за истегнување, за да се 

истегне делот на ѕидот на желудникот така што 

се создава ситост при што оперативниот уред 

за истегнување е прилагоден да се постави на 

надворешната страна на ѕидот на желудникот.  

има уште 16 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2021 - 30/06/2021  
 

 

(51)  C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61P 35/00  

(11)  11595   (13) Т1 

(21)  2021/445   (22) 01/06/2021 

(45) 30/06/2021 

(30)  20160176322  27/06/2016  EP 

(96)  27/06/2017 EP17735440.4 

(97)  14/04/2021 EP3475303 

(73)  MorphoSys AG Semmelweisstrasse 7 

82152 Planegg , DE 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  GARIDEL, Patrick; LANGER, Andreas;  

HESSLING, Martin; WEINFURTNER, Daniel and 

BROCKS, Bodo 

(54)  АНТИ-CD19 АНТИТЕЛО ФОРМУЛАЦИИ  

(57)  1  Стабилна лиофилизирана 

фармацевтска формулација, формулацијата 

содржи анти -CD19 антитело со концентрација 

од 20 mg/ml до 125 mg/ml, пуфер, полисорбат 

со концентрација од 0.005% (w/v) до 0.06% 

(w/v), и pH со 6.0, кадешто формулацијата 

дополнително содржи  

 

a) трехалоза со концентрација од 180 mM до 

240 mM или 

b) манитол со концентрација од 180 mM до 240 

mM и сукроза со концентрација од 10 mM до 

50mM, 

 

и кадешто споменатото анти-CD19 антитело 

содржи тешка низа со константен домен од 

секвенцата  

ASTKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAALGCLVKDYFP

EPVTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQSSG 

LYSLSSVVTVPSSSLGTQTYICNVNHKPSNTKVD

KKVEPKSCDKTHTCPPCPAPELLGGPDV 

FLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVQ

FNWYVDGVEVHNAKTKPREEQFNSTFR 

VVSVLTVVHQDWLNGKEYKCKVSNKALPAPEEK

TISKTKGQPREPQVYTLPPSREEMTKNQ 

VSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTP

PMLDSDGSFFLYSKLTVDKSRWQQGNVF 

SCSVMHEALHNHYTQKSLSLSPGK (SEQ ID NO: 

8) и лесна низа со константен домен со 

секвенцата 

има уште 21 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2021 - 30/06/2021  
 

 

(51)  C 07D 417/14, A 61K 31/445, A 61P 25/28, A 

61P 25/00  

(11)  11594   (13) Т1 

(21)  2021/446   (22) 01/06/2021 

(45) 30/06/2021 

(30)  201762451137P  27/01/2017  US 

(96)  19/01/2018 EP18703154.7 

(97)  21/04/2021 EP3573983 

(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)   DREYFUS, Nicolas Jacques Francois and  

LINDSAY-SCOTT, Peter James 

(54)  N-[4-ФЛУОРО-5-[[(2S,4S)-2-МЕТИЛ-4-[(5-

МЕТИЛ-1,2,4-ОКСАДИАЗОЛ-3-ИЛ)МЕТОКСИ]-

1-ПИПЕРИДИНИЛ]МЕТИЛ]ТИАЗОЛ-2-

ИЛ]АЦЕТАМИД КАКО OGA ИНХИБИТОР 

(57)  1  Соединение со формулата: 

  

или негова фармацевтска прифатлива сол. 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2021 - 30/06/2021  
 

 

  

има уште 11 патентни барања 

 

(51)  C 12N 15/1C 12N 15/113, A 61K 31/7105  

(11)  11591   (13) Т1 

(21)  2021/447   (22) 02/06/2021 

(45) 30/06/2021 

(30)  201261697766 P  06/09/2012  US 

(96)  06/09/2013 EP18177365.6 

(97)  03/03/2021 EP3421602 

(73)  The University of Chicago 5801 South Ellis 

Avenue Chicago, IL 60637, US 

(74)  Игор Тасевски, адвокат ул. „Петричка“ бр. 

6/1-3, Скопје 

(72)  MCNALLY, Elizabeth 

(54)  АНТИСЕНС ПОЛИНУКЛЕОТИДИ ЗА 

ИНДУЦИРАЊЕ НА ПРЕСКОКНУВАЊЕ НА 

ЕГЗОН И ПОСТАПКИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА 

ДИСТРОФИИ 

(57)  1  Антисенс полинуклеотид за употреба во 

терапија со предизвикување прескокнување на 

егзон на РНК на гама саркогликан во клетка (по 

можност човечка мускулна клетка, а особено 

каде што човечката мускулна клетка е кај 

пациент кој има мускулна дистрофија),  

при што антисенсниот полинуклеотид 

специфично хибридизира кон егзон насочениот 

регион на РНК на гама саркогликан, каде што 

егзонот е избран од групата што се состои од 

егзон 4 (SEQ ID NO: 1), егзон 5 (SEQ ID NO: 2), 

егзон 6 (SEQ ID БР: 3), егзон 7 (SEQ ID бр: 4) и 

нивна комбинација. 

има уште 13 патентни барања 

 

(51)  B 02C 17/20  

(11)  11616   (13) Т1 

(21)  2021/453   (22) 02/06/2021 

(45) 30/06/2021 

(30)  11076910  13/10/2010  BG 

(96)  11/10/2011 EP11785568.4 

(97)  31/03/2021 EP2683488 

(73)  Assarel-Medet Ad; Bodurov, Petar and 

Penchev, Todor M. Assarel 4500 

Panagyurishte, BG; 1 Oborishte str. entr. Aapp. 

17, 1504 Sofia , BG and Compl. Zona B-5 bl. 2 

entr. B app. 72, 1303 Sofia, BG 

(74)  Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(72)  PENCHEV, Todor and  BODUROV, Petar 

(54)  ТЕЛО ЗА МЕЛЕЊЕ 

(57)  1  Телото за мелење формирано од конус 

(1) со крива на формирање (5) и теме (6), 

основа (2) што е дел од сфера и раб (4) помеѓу 

конусот (1) и основата (2), каде што конусот (1) 

е сфероиден и неговата крива на формирање 

(5) е дел од круг, каде што е формиран 

цилиндар (9) или периферен прстен (10, 112) 

помеѓу конусот (1) и основата (2), каде што е 

формирано  рамно место (3, 7, 8, 6а) на 

површината телото за мелење и каде што 

кривините, формирајќи го конусот (1) и 

основата ( 2) се различни во должина и форма. 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2021 - 30/06/2021  
 

 

  

има уште 4 патентни барања 

 

(51)  C 07D 401/12, A 61K 31/4439, A 61P 25/06 

(11)  11611   (13) Т1 

(21)  2021/457   (22) 02/06/2021 

(45) 30/06/2021 

(30)  201562203996P  12/08/2015  US and 

201562266867P  14/12/2015  US 

(96)  05/08/2016 EP16751123.7 

(97)  28/04/2021 EP3334721 

(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)  COATES, David Andrew; STUCKY, Russell 

Dean; FORTNER, Kevin Charles; MASSEY, 

Steven Marc; MYERS, Jason Kenneth; 

NAVARRO, Antonio and SIEGEL, Miles Goodman 

(54)  CGRP РЕЦЕПТОР АНТАГОНИСТИ  

(57)  1  Соединение со формулата: 

  

кадешто 

 

Y е CH или N; 

Z е CH или N; 

дава дека кога Y е CH, Z е N и кога Y е N, Z е 

CH; 

X е CH или N; и 

R е C1-C3 алкил, C3-C5 циклоалкил, или CN, 

или негова фармацевтска прифатлива сол. 

има уште 17 патентни барања 

 

(51)  C 07D 487/22, C 07D 471/22, A 61K 31/438, 

A 61P 35/00  

(11)  11612   (13) Т1 

(21)  2021/461   (22) 03/06/2021 

(45) 30/06/2021 

(30)  20150189210  09/10/2015  EP 

(96)  07/10/2016 EP16778038.6 

(97)  17/03/2021 EP3359542 

(73)  Boehringer Ingelheim International GmbH 

Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein, 

DE 
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Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2021 - 30/06/2021  
 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  HENRY, Manuel; RAMHARTER, Juergen; 

BROEKER, Joachim; GILLE, Annika; GOLLNER, 

Andreas; WEINSTABL, Harald; KERRES, Nina; 

KOFINK, Christiane; GOEPPER, Stefan and 

HUCHLER, Guenther 

(54)  СПИРО[3H-ИНДОЛ-3,2´-ПИРОЛИДИН]-

2(1H)-ОН СОЕДИНЕНИЈА И ДЕРИВАТИ КАКО  

MDM2-P53 ИНХИБИТОРИ 

 

(57)  1  Соединенија со формула (I)  

  

Кадешто 

--  

R1 е група, опционално супституирани со еден 

или повеќе, идентични или различни Rb1 и/или 

Rcизбран од помеѓу C1-6 алкил, C2-6 алкенил, 

C2-6 алкинил, C1-6халоалкил, C3-7циклоалкил, 

C4-7циклоалкенил, C6-10арил, 5-10 член 

хетероарил и 3-10 член хетероциклил;  

 

секој Rb1 е независно избран од помеѓу -ORc-

NRc1Rcхалоген, -CN, -C(O)Rc-C(O)ORc-

C(O)NRc1Rc-S(O)2Rc-S(O)2NRc1Rc-NHC(O)Rc-

N(C1-4алкил)C(O)Rc1 и бивалентен супституент  

=O, додека =O може да биде супституент во не-

ароматичен прстенест систем; 

секој Rc1 независно еден од друг означува 

водород или група, опционално супституирани 

со еден или повеќе, идентични или различни 

Rd1 и/или Reизбран од помеѓу C1-6алкил, C2-

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

7циклоалкил, C4-7циклоалкенил, C6-10арил, 5-

10 член хетероарил и 3-10 член хетероциклил;  

секој Rd1 е независно избран од помеѓу -ORe-

NRe1Reхалоген, -CN, -C(O)Re-C(O)ORe-

C(O)NRe1Re-S(O)2Re-S(O)2NRe1Re-NHC(O)Re-

N(C1-4алкил)C(O)Re1 и бивалентен 

супституент =O, додека =O може само да биде 

супституент во не-ароматични прстенести 

системи; 

секој Re1 независно еден од друг означува 

водород или група, опционално супституирани 

со еден или повеќе, идентични или различни 

Rf1 и/или R9избрани од помеѓу C1-6алкил, C2-

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

7циклоалкил, C4-7циклоалкенил, C6-10арил, 5-

10 член хетероарил и 3-10 член хетероциклил;  

секој Rf1 е независно избран од помеѓу -ORg-

NRg1Rgхалоген, -CN, -C(O)Rg-C(O)ORg-

C(O)NRg1Rg-S(O)2Rg-S(O)2NRg1Rg-NHC(O)Rg-

N(C1-4алкил)C(O)Rg1 и бивалентниот 

супституент  

=O, додека =O може само да биде супституент 

во не-ароматични прстенести системи; 

секој Rg1 е независно избран од помеѓу 

водород, C1-6алкил, C2-6алкенил, C2-

6алкинил, C1-6халоалкил, C3-7циклоалкил, C4-

7циклоалкенил, C6-10арил, 5-10 член 

хетероарил и 3-10 член хетероциклил;  

 

eден од R2 и R3 е водород и другиот е избран 

од помеѓу фенил и 5-6 член хетероарил, 

кадешто споменатиот фенил и 5-6 член 

хетероарил е опционално супституирани со 

еден или повеќе, идентични или различни Rb2 

и/или Rc2;  

 

секој Rb2 е независно избран од помеѓу -ORc2, 

-NRc2Rc2, халоген, -CN, -C(O)Rc2, -C(O)ORc2, -

C(O)NRc2Rc2, -S(O)2Rc2, -S(O)2NRc2Rc2, -

NHC(O)Rc2 и -N(C1-4алкил)C(O)Rc2; 

секој Rc2 независно еден од друг означува 

водород или група избрани од помеѓу C1-

6алкил, C2-6алкенил, C2-6алкинил, C1-

6халоалкил, C3-6циклоалкил, C4-

6циклоалкенил, фенил, 5-6 член хетероарил и 

3-7 член хетероциклил;  

 

A е избран од помеѓу фенил и 5-6 член 

хетероарил ако F е јаглерод или  

A е 5-6 член, азот-којшто содржи хетероарил 

ако F е азот; 

секој R4 e независно избран од помеѓу Ra4 и 

Rb4;  
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секој Ra4 независно еден од друг е група, 

опционално супституирана со еден или повеќе, 

идентични или различни Rb4 и/или Rc4, 

избрани од помеѓу C1-6алкил, C2-6алкенил, C2-

6алкинил, C1-6халоалкил, C3-7циклоалкил, C4-

7циклоалкенил, C6-10арил, 5-10 член 

хетероарил и 3-10 член хетероциклил; 

секој Rb4 e независно избран од помеѓу -ORc4, 

-NRc4Rc4, халоген, -CN, -C(O)Rc4, -C(O)ORc4, -

C(O)NRc4Rc4, -C(O)NRg4ORc4, -S(O)2Rc4, -

S(O)2NRc4Rc4, -NHSO2Rc4, -N(C1-

4алкил)SO2Rc4, -NHC(O)Rc4 и -N(C1-

4алкил)C(O)Rc4;  

секој Rc4 независно еден од друг означува 

водород или група, опционално супституирани 

со еден или повеќе, идентични или различни 

Rd4 и/или Re4, избрани од помеѓу C1-6алкил, 

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

7циклоалкил, C4-7циклоалкенил, C6-10арил, 5-

10 член хетероарил и 3-10 член хетероциклил;  

секој Rd4 е независно избран од помеѓу -ORe4, 

-NRe4Re4, халоген, -CN, -C(O)Re4, -C(O)ORe4, 

-C(O)NRe4Re4, -C(O)NRg4ORe4, -S(O)2Re4, -

S(O)2NRe4Re4, -NHC(O)Re4 и -N(C1-

4алкил)C(O)Re4;  

секој Re4 независно еден од друг означува 

водород или група, опционално супституирани 

со еден или повеќе, идентични или различни 

Rf4 и/или Rg4, избрани од помеѓу C1-6алкил, 

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

7циклоалкил, C4-7циклоалкенил, C6-10арил, 5-

10 член хетероарил и 3-10 член хетероциклил;  

секој Rf4 е независно избран од помеѓу -ORg4, -

NRg4Rg4, халоген, -CN, -C(O)Rg4, -C(O)ORg4, -

C(O)NRg4Rg4, -C(O)NRg4ORg4, -S(O)2Rg4, -

S(O)2NRg4Rg4, -NHC(O)Rg4 и -N(C1-

4алкил)C(O)Rg4; секој Rg4 е независно избран 

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

C2-6алкинил, C1-6халоалкил, C3-7циклоалкил, 

C4-7циклоалкенил, C6-10арил, 5-10 член 

хетероарил и 3-10 член хетероциклил;  

 

r го означува бројот 0, 2 или 3;  

-- 

n го означува бројот 1 или 2; 

-- 

секој R7 е независно избран од помеѓу халоген, 

C1-4алкил, -CN, C1-4халоалкил, -OC1-4алкил и 

-OC1-4халоалкил; 

q го означува бројот 0, 2 или 3;  

-- 

W, X и Y се -CH= со клаузула дека водород во 

секој -CH= може да биде заменет со 

супституент R7 ако е присутен; 

-- 

V е кислород или сулфур;  

D е  азот, E е јаглерод и F е јаглерод; или  

D е јаглерод, E е азот и F е јаглерод; или  

D е јаглерод, E е јаглерод и F е азот;  

 

или негова сол.  

има уште 35 патентни барања 

 

(51)  C 07D 473/06, C 07D 473/08, A 61K 31/522, 

A 61P 29/00, A 61P 19/06, A 61P 13/12, A 61P 

13/04, A 61P 19/02  

(11)  11613   (13) Т1 

(21)  2021/469   (22) 07/06/2021 

(45) 30/06/2021 

(30)  201510216089  30/04/2015  CN; 

20151048096  30/01/2015  CN; 20151079809  

13/02/2015  CN and 20151080714  13/02/2015  

CN 

(96)  28/01/2016 EP16742632.9 

(97)  21/04/2021 EP3251675 

(73)  Shanton Pharma Pte. Ltd. 80 Robinson 

Road 02-00 Singapore 068898, SG 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  ZHANG, Qian;  HUANG, Zhenhua;  LIU, 

Jinrong and  CHI, Shuangshuang 

(54)  ЗАШТИТА ИЛИ ЛЕКУВАЊЕ НА БОЛЕСТ 

НА УРИЧНА КИСЕЛИНА ИЛИ ГИХТ 
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(57)  1  Соединение претставено со формула (I), 

или негова фармацевтска прифатлива сол или 

негов солват, или фармацевтски состав којшто 

го содржи соединението претставено со 

формула (I), или негова фармацевтска 

прифатлива сол или негов солват за употреба 

во заштитата или лекувањето на болеста 

поврзана со покачено ниво на урична киселина 

во организмот,  

кадешто  

R1 претставува водород или метил, 

R2 претставува етил, пропил, 2-метилпропил, 

бутил, 3-метилбутил или пентил, и 

R3 претставува флуорин или хлорин. 

има уште 15 патентни барања 

 

(51)  G 01N 33/574  

(11)  11614   (13) Т1 

(21)  2021/470   (22) 08/06/2021 

(45) 30/06/2021 

(30)  20160171885  30/05/2016  EP 

(96)  30/05/2017 EP17728484.1 

(97)  28/04/2021 EP3465214 

(73)  MorphoSys AG Semmelweisstrasse 7 

82152 Planegg, DE 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  ENDELL, Jan; WINDERLICH, Mark and  

BOXHAMMER, Rainer 

(54)  ПОСТАПКИ ЗА ПРЕДВИДУВАЊЕ НА 

ТЕРАПЕВТСКА КОРИСТ ОД АНТИ-CD19 

ТЕРАПИЈА КАЈ ПАЦИЕНТИ  

(57)  1  Постапка за идентификација на субјект 

којшто има не-Хоџкинов лимфом (NHL) којшто 

оговара на лекување со анти-CD19 антитело, 

споменатата постапка содржи: 

 

a. обезбедување на крвен примерок добиен од 

споменатиот примерок пред третманот со 

споменатото анти-CD19 антитело, 

b. определување на нивото од барем еден 

биомаркер во споменатиот примерок избран од 

групата составена од: 

 

i. периферно NK клеточно броење и  

ii. CD16 нивоа на изразување на периферни NK 

клетки, 

 

c. споредување на нивотo на споменатиот 

барем еден биомаркер во споменатиот 

примерок за предопределеното ниво на 

отсекување, кадешто нивоата на барем еден 

биомаркер на или над предопределеното ниво 

на отсекување е индикативен за субјект којшто 

има корист од лекување со анти-CD19 

антитело. 

има уште 14 патентни барања 
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(51)  C 07D 209/40, C 07D 471/04, C 07D 405/12, 

C 07D 403/12, C 07D 403/06, C 07D 403/04, C 

07D 401/14, C 07D 401/12, C 07D 401/06, C 07D 

401/04, C 07D 231/56, C 07D 209/48, C 07D 

209/12, C 07D 487/04, C 07D 209/42, A 61K 

31/404, A 61K 31/416, A 61K 31/4439, A 61K 

31/4035, A 61P 25/00, A 61P 13/12, A 61P 13/00, 

A 61P 25/28, A 61P 37/00, A 61P 37/06, A 61P 

9/00, A 61P 21/04  

(11)  11617   (13) Т1 

(21)  2021/473   (22) 08/06/2021 

(45) 30/06/2021 

(30)  201662289653 P  01/02/2016  US 

(96)  01/02/2017 EP17748044.9 

(97)  19/05/2021 EP3411411 

(73)  Biocryst Pharmaceuticals, Inc. 4505 

Emperor Blvd. Durham, North Carolina 27703, 

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)  KOTIAN, Pravin, L.; BABU, Yarlagadda, S.; 

WU, Minwan; ZHANG, Weihe; VOGETI, 

Lakshminarayana; CHINTAREDDY, Venkat, R. 

and RAMAN, Krishnan 

(54)  ДЕРИВАТИ НА 1H-ИНДАЗОЛ-3-

КАРБОКСАМИД И ПОВРЗАНИ СОСТАВИ 

КАКО ФАКТОР Д ИНХИБИТОРИ ЗА ТРЕТМАН 

НА БОЛЕСТИ ШТО ГИ КАРАКТЕРИЗИРА 

ДЕВИЈАНТНА КОМПЛЕТИРАЧКА 

СИСТЕМСКА АКТИВНОСТ, КАКО ШТО СЕ НА 

ПР. ИМУНОЛОШКИ НАРУШУВАЊА 

(57)  1  Соединение претставено со Формула (I) 

или негова фармацевтски прифатлива сол: 
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при што, независно за секоја појава: 

R1 претставува опционално супституиран арил, 

хетероарил, циклоалкил, хетероциклоалкил, 

алкил, или алкенил, каде што кога R1 

претставува арил или хетероарил, еден или 

повеќе изборни супституенти се избрани 

независно од групата која се состои од халоген, 

-CN, алкокси, халоалкокси, алкил, халоалкил, 

алкенил, диалкиламино, хетероциклоалкил, 

арил и хетероарил; 

R2 и R3 секој независно претставува H, F или 

опционално супституиран алкил, алкенил, 

алкинил, алкоксиалкил, халоалкил, 

хидроксиалкил, (алкилтио)алкил, циклоалкил, 

(циклоалкил)алкил, хетероциклоалкил или 

(хетероциклоклокил)алкил; 

или R2 и R3, земени заедно со јаглеродниот 

атом за кој се врзуваат, формираат опционално 

супституиран циклоалкил или 

хетероциклоалкил прстен; 

R4 претставува Н или опционално алкил, 

алкенил, алкинил, циклоалкил, 

(циклоалкил)алкил, хетероциклоалкил, 

(хетероциклоалкил)алкил, аралкил, 

хетероаралкил, хидроксиалкил или халоалкил; 

X претставува NH, CH2, CHF, CF2, CH(C1-

C6)алкил, или C((C1-C6)алкил)2; 

Y е отсутен или претставува CH2, C(O), 

CR15R16, S(O)2 или опционално супституиран 

(C3-C7)циклоалкилен, арилен, или 

хетероарилен; 

Ra претставува H или опционално супституиран 

(C1-C6)алкил, (хетероциклоалкил)алкил или 

(C3-C7)циклоалкил; 

m е цел број од 1-6; 

n е 0 или 1; 

R15 и R16 се независно избрани од групата која 

се состои од H, хидрокси, халоген, -C(O)OR17, -

OR17, -C(O)NR17R18, -NR17R18, алкил, 

хидроксиалкил, халоалкил, алкоксиалкил, арил, 

аралкил, хетероарил, хетероаралкил, 

циклоалкил, (циклоалкил)алкил, 

хетероциклоалкил и (хетероциклоалкил)алкил, 

при што алкил, арил, аралкил, хетероарил, 

хетероаралкил, циклоалкил, (циклоалкил)алкил, 

хетероциклоалкил, и (хетероциклоалкил)алкил 

се опционално супституирани со еден или 

повеќе супституенти избрани од групата која се 

состои од -CN, -OR17, -NR17R18, хало и алкил; 

или R15 и R16 може да се земат заедно со 

интервенираниот атом за да се формира 

опционално супституиран карбоцикличен или 

хетероцикличен прстен; 

R17 и R18 се независно одбрани од групата 

која се состои од H, алкил, халоалкил, 

хидроксиалкил, алкоксиалкил, арил, аралкил, 

хетероарил, хетероаралкил, циклоалкил, 

(циклоалкил)алкил, хетероциклоалкил и 

(хетероциклоклокил)алкил; 

или R17 и R18, кога се прицврстени на истиот 

атом, може да се земат заедно со 

интервенираниот атом за да се формира 

опционално супституиран хетероцикличен 

прстен; 

  

претставува 

  

  

Z1 и Z3 секој независно претставува C или N; 

Z2 претставува N, CH или CF; 

Z4 претставува N или CR8; 

Z5 претставува N или CR5; 

Z6 претставува N или CR6; 

Z7 претставува N или CR9; 

Z8 и Z9 секој независно претставува N или 

CR19; 

R5 и R6 секој независно претставува H, 

халоген, -CN, -NO2, -OR13, -NR13R14, -

C(O)R13, -C(O)OR13, -C(O)NR13R14, -

OC(O)R13, -NR13C(O)R14, -OC(O)NR13R14, -

OC(O)OR13, -NR13C(O)OR14, -

NR13C(O)NR13R14, -OS(O)p(R13), -

NR13S(O)p(R14), или опционално супституиран 

алкил, алкенил, алкинил, халоалкил, аралкил, 

хетероаралкил, хетероарил, арил, циклоалкил, 

(циклоалкил)алкил, хетероциклоалкил или 
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(хетероциклоалкил)алкил; 

L претставува -H, -CN, -C(O)R7, -CH(OH)R7, или 

-S(O)p(алкил); 

R7, независно за секоја појава, претставува H, 

NH2, CH3, OH, CF3, CH2OH, (C1-C6)алкил, 

хидрокси(C1-C6)алкил, (C1-C6)алкокси(C1-

C6)алкил, хало(C1-C6)алкил, NH(C1-C6)алкил, 

N((C1-C6)алкил)2; 

R8 и R9 секој независно претставува H, 

халоген, -OR13, -NR13R14, -C(O)R13, -

C(O)OR13, -C(O)NR13R14, -OC(O)R13, -

NR13C(O)R14, -OC(O)NR13R14, -OC(O)OR13, -

NR13C(O)OR14, -NR13C(O)NR13R14, -

OS(O)p(R13), -NR13S(O)p(R14), или опционално 

супституиран алкил, алкенил, алкинил, 

халоалкил, аралкил, хетероаралкил, 

хетероарил или арил; 

или R5 и R8, или R5 и R6, или R6 и R9 може да 

се земат заедно со интервенираните атоми за 

да се формира опционално супституиран 

хетероцикличен или карбоцикличен прстен; 

R13 и R14, независно за секоја појава, 

претставуваат Н или опционално супституиран 

алкил, алкенил, алкинил, арил, аралкил, 

хетероарил, хетероаралкил, циклоалкил, 

(циклоалкил)алкил, хетероциклоалкил или 

(хетероциклоклокил)алкил;  

или, кога R13 и R14 се прикачени на истиот 

атом, R13 и R14 земени заедно со атомот може 

да формираат опционално супституиран 

хетероцикличен прстен; 

R19, независно за секоја појава, претставува H, 

F, CN, -C(O)R7, -CH(OH)R7, или -S(O)p(алкил); 

J претставува H или NH2; и 

p е 0, 1 или 2; 

каде што, ако Z1 е N, или ако 

  

претставува 

  

     тогаш X претставува CH2, 

при што соединението со формулата (I) не е 

избрано од: 

има уште 17 патентни барања 

 

(51)  C 07J 71/00, C 07K 16/24, C 07K 16/18, A 

61K 39/00, A 61P 37/06  

(11)  11615   (13) Т1 

(21)  2021/476   (22) 09/06/2021 

(45) 30/06/2021 

(30)  201662344948P  02/06/2016  US and 

201662371134P  04/08/2016  US 

(96)  01/06/2017 EP17733222.8 

(97)  21/04/2021 EP3464318 

(73)  AbbVie 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)   MCPHERSON, Michael J.; HOBSON, Adrian 

D.; HAYES, Martin E.; MARVIN, Christopher C.;  

SCHMIDT, Diana; WAEGELL, Wendy; GOESS, 

Christian;  OH, Jason Z.; HERNANDEZ JR., Axel 

and RANDOLPH, John T. 

(54)  ГЛУКОКОРТИКОИДЕН РЕЦЕПТОРЕН 

АГОНИСТ И НЕГОВИ ИМУНОКОЊУГАТИ 

(57)  1  Соединение: 

  

кадешто n е 2 или 4, и A е антитело коешто 

содржи SEQ ID NO: 66 и SEQ ID NO:73 или 

адалимумаб. 

има уште 3 патентни барања 
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(51)  C 07D 231/12, C 07D 401/12, C 07D 401/14, 

C 07D 403/12, C 07D 513/04, C 07D 413/14, C 

07D 471/12, C 07D 487/04, C 07D 405/14  

(11)  11631   (13) Т1 

(21)  2021/477   (22) 09/06/2021 

(45) 30/06/2021 

(30)  200925515909P  27/10/2009  US 

(96)  27/10/2010 EP18163765.3 

(97)  26/05/2021 EP3369732 

(73)  ORION CORPORATION Orionintie 1 02200 

Espoo, FI 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  WOHLFAHRT, Gerd; SALO, Harri; 

KARJALAINEN, Arja; HOLM, Patrik; RASKU, 

Sirpa; VESALAINEN, Anniina; TÖRMÄKANGAS, 

Olli;  KNUUTTILA, Pia and HÖGLUND, Lisa 

(54)  АНДРОГЕН РЕЦЕПТОР МОДУЛИРАЧКИ 

СОЕДИНЕНИЈА  

(57)  1  Соединение коешто е со формула (VI) 

  

 

кадешто R1 е халоген, метил, цијано, нитро или 

трифлуорометил; R2 е цијано, халоген или 

нитро; R3 е водород, халоген или метил; R4 is 

водород или метил; R5 е водород or C1-3 

алкил,  

 

R8 е водород, хидрокси, халоген, нитро, амино, 

цијано, оксо, C1-7 алкил, C1-7 алкокси, халоC1-

7 алкил, хидрокси C1-7 алкил, цијано C1-7 

алкил, аминоC1-7 алкил, оксо C1-7 алкил, C1-7 

алкокси C1-7 алкил, метилсулфониламидоC1-7 

алкил, оксиранC1-7 алкил, C1-7 алкиламино, 

хидрокси C1-7 алкиламино, C1-7 алкокси C1-7 

алкиламино, C1-7 алкиламиноC1-7 алкил, 

хидрокси C1-7 алкиламиноC1-7 алкил, 

хидроксиимино C1-7 алкил, халоC1-7 

алкилхидрокси C1-7 алкил, -C(O)R10, -

OC(O)R17, -NH-C(O)R18 или опционално 

супституиран 5 - 12 член карбоцикличен или 

хетероцикличен прстен, секоја група 

опционално е поврзана со A-прстен преку C1-7 

алкилен поврзувач;  

R9 e водород, халоген, C1-7 алкил, оксо, 

хидрокси C1-7 алкил, оксо C1-7 алкил или 

опционално супституиран 5 или 6 член 

карбоцикличен или хетероцикличен прстен, 
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секоја група е опционално поврзана со A-

прстен преку C1-7 алкилен поврзувач; 

R10 е водород, хидрокси, C1-7 алкил, хидрокси 

C1-7 алкил, халоC1-7 алкил, C1-7 алкокси, 

NR11R12, или опционално супституиран 5 - 12 

член карбоцикличен или хетероцикличен 

прстен;  

R11 е водород, C1-7 алкил, хидрокси C1-7 

алкил, аминоC1-7 алкил, C1-7 алкил аминоC1-7 

алкил, 

R12 е водород или C1-7 алкил; 

R17 е C1-7 алкил, C1-7 алкокси, аминоC1-7 

алкил или C1-7 алкиламиноC1-7 алкил; 

R18 е C1-7 алкил, аминоC1-7 алкил or C1-7 

алкиламиноC1-7 алкил; или е негова 

фармацевтска прифатлива сол;  

 

и кадешто A е било кое од следните групи или 

негови таутомери:  

има уште 10 патентни барања 

 

(51)  C 07D 417/12, C 07D 417/14, A 61K 31/50A 

61K 31/497, A 61K 31/4439, A 61K 31/506, A 61K 

31/433, A 61P 31/18, A 61P 29/00, A 61P 25/28, 

A 61P 25/16, A 61P 13/00  

(11)  11630   (13) Т1 

(21)  2021/483   (22) 11/06/2021 

(45) 30/06/2021 

(30)  14196954  09/12/2014  EP 

(96)  07/12/2015 EPA15804824.9 

(97)  26/05/2021 EP3230281 

(73)  Bayer Aktiengesellschaft Kaiser-Wilhelm-

Allee 51373 Leverkusen, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  ROTTMANN, Antje; BRAEUER, Nico; 

ROTGERI, Andrea; FISCHER, Oliver Martin; 

NAGEL, Jens; DAVENPORT, Adam James; 

NEAGOE, Ioana; GODINHO-COELHO, Anne-

Marie and KLAR, Juergen 

(54)  1,3-ТИАЗОЛ-2-ИЛ СУПСТИТУИРАНИ 

БЕНЗАМИДИ 

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

  

во кое 

R1 претставува C1-C4-алкил; 

R2 претставува несупституиран 

тетрахидрофуран-3-ил, 

R3 претставува C1-C4-алкил; 

A претставува CF3-пиримидинил; 

или енантиомер, диастереомер, рацемат, 

хидрат, солват, или негова сол, или мешавина 

од истите. 

има уште 15 патентни барања 

 

(51)  C 07D 471/04, A 61K 31/4375, A 61K 45/06, 

A 61P 35/00  

(11)  11629   (13) Т1 

(21)  2021/488   (22) 11/06/2021 

(45) 30/06/2021 

(30)  20150000968  02/04/2015  EP 

(96)  31/03/2016 EP19172903.7 

(97)  31/03/2021 EP3560924 

(73)  Merck Patent GmbH Frankfurter Strasse 

250 64293 Darmstadt , US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  Fuchss, Thomas and Schiemann, Kai 

(54)  ИМИДАЗОЛОНИЛ КИНОЛИНИ И НИВНА 

УПОТРЕБА КАКО АТМ КИНАЗНИ 

ИНХИБИТОРИ 

(57)  1  Соединение со формулата (I) 

  

кадешто  

 

R1 е метил,  

R3 означува неразгранет или разгранет алкил 

којшто има 2 или 3C атоми, кадешто, независно 

еден од друг, 2, 3, 4 или 5 H атоми може да 

биде заменети со Hal, 

Het1 е избран од пиразолил, триазолил и 

имидазолил, кадешто Het1 може да биде 
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несупституиран или моно- или дисупституиран, 

независно еден од друг, со алкил, којшто може 

да биде несупституиран или моно- или 

полисупституиран со Hal, -OY, -NYY, Hal и -

Het2,  

HET означува 5-член моноцикличен 

ароматичен хетероциклил, кадешто тој 

хетероциклил е поврзан со N атомот од 

скелетот преку прстенестиот C атом и кадешто 

тој хетероциклил е избран од пиразолил, 

тиазолил и имидазолил и може да биде 

несупституиран или супституиран со еден, два 

или три супституенти, кадешто се избрани, 

независно еден од друг, од групата составена 

од: Hal, A, Het2, -(CY2)p-OY, -(CY2)p-OZ, -

(CY2)p-O-Het2, -(CY2)p-O-(CY2)t-Het2, -(CY2)p-

O-(CY2)t-NYY, -(CY2)p-O-(CY2)t-OY, -(CY2)p-

NYY, -(CY2)p-COOY, -(CY2)p-CO-NYY, -(CY2)p-

NY-COY,  

A во секој случај независно означува 

неразгранет или разгранет алкил којшто има 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10 C атоми кадешто, 

независно еден од друг, 2, 3, 4, 5, 6 или 7 H 

атоми може да бидат заменети со Hal, 

Het2 означува моноцикличен заситен 

хетероциклил којшто има 2, 3, 4, 5, 6 или 7 C 

атоми и 2, 3 или 4 N, O и/или S атоми, којшто 

може да биде несупституиран или 

моносупституиран со A,  

Y означува H или A, 

Z означува неразгранет или разгранет алкенил 

којшто има 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10 C атоми, 

кадешто, независно еден од друг, 2, 3, 4, 5, 6 

или 7 H атоми може да бидат заменети со Hal, 

Hal означува F, Cl, Br или I, и 

p означува 0, 2, 3, 4, 5 или 6 

t означува 2, 3, 4, 5 или 6,  

и/или фармацевтски употребливи соли, солват, 

таутомер или негов стереоизомер. 

има уште 13 патентни барања 
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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) 

8C12M1/34 8B01L3/00 11563 T1 

8B01D53/00 8F28D9/00 11584 T1 

8F28D21/00 8F28D9/00 11584 T1 

8A61K39/12 8A61K39/12 11586 T1 

8C07K14/005 8A61K39/12 11586 T1 

8G21B3/00 8G21B1/05 11588 T1 

8A61B17/064 8A61F5/00 11605 T1 

8A61B17/08 8A61F5/00 11605 T1 

8A23J3/32 8A23J1/14 11603 T1 

8A61K38/17 8C07K16/18 11604 T1 

8A61P35/00 8A61K31/519 11609 T1 

8A61K31/501 8C07D403/12 11610 T1 

8A61P29/00 8C07D403/12 11610 T1 

8H03M13/11 8H03M13/11 11600 T1 

8A61K31/216 8A61K31/216 11622 T1 

8A61K47/10 8A61M11/00 11627 T1 

8A61M11/00 8A61M11/00 11627 T1 

8G01N33/574 8G01N33/574 11614 T1 

8A01N59/08 8A01N25/10 11560 T1 

8H01H1/22 8H01H71/52 11565 T1 

8A61P25/14 8C07K16/40 11567 T1 

8A61P31/06 8C07F5/02 11568 T1 

8A21D2/26 8A23J3/14 11572 T1 

8A01J25/15 8A01J25/15 11574 T1 

8C07K1/107 8C07K1/107 11577 T1 

8A61B1/00 8A61B5/05 11579 T1 

8A61P11/00 8A61P11/00 11580 T1 

8A61P19/02 8A61P11/00 11580 T1 

8A61K31/4035 8C07D401/12 11617 T1 

8C07D209/42 8C07D401/12 11617 T1 

8C07D231/56 8C07D401/12 11617 T1 

8A61P35/00 8C07D471/04 11629 T1 

8C07D405/14 8C07D403/12 11631 T1 

8A61K31/5377 8C07D401/14 11635 T1 

8A61P31/12 8C07D401/14 11635 T1 

8C07D403/14 8C07D401/14 11635 T1 

8A61P35/00 8A61K45/06 11636 T1 

8A61P11/00 8C07D401/14 11547 T1 

8A61K31/506 8C07D401/14 11599 T1 

8A61K45/06 8C07D401/14 11599 T1 

8E03D9/00 8E03D9/00 11549 T1 

8C21D9/56 8C22F1/04 11553 T1 

8A61K9/00 8A61K9/00 11554 T1 

8B29C43/24 8B29B7/88 11624 T1 

8C08G63/183 8B29B7/88 11624 T1 

8G02B5/20 8G02B5/20 11562 T1 

8A61K31/517 8A61K9/51 11602 T1 

8A61K47/34 8A61K9/51 11602 T1 

8C01B17/00 8F28D9/00 11584 T1 

8A61K31/438 8C07D495/20 11589 T1 

8A61K31/7105 8C12N15/113 11591 T1 

8A61B17/04 8A61F5/00 11605 T1 

8D06M23/02 8D06M10/02 11607 T1 

8A61P27/00 8A61K31/519 11609 T1 

8A61P35/00 8A61K39/395 11598 T1 
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8A61K38/21 8A61K38/21 11618 T1 

8A61K31/506 8C07D403/04 11620 T1 

8A61P25/28 8C07D413/04 11621 T1 

8A61P35/00 8C07D471/14 11625 T1 

8C07D495/14 8C07D471/14 11625 T1 

8A61K39/145 8A61M11/00 11627 T1 

8C07D471/22 8C07D471/22 11612 T1 

8A61P29/00 8C07D473/08 11613 T1 

8C07D473/08 8C07D473/08 11613 T1 

8A61P31/04 8C07K16/40 11567 T1 

8A61P37/06 8C07K16/40 11567 T1 

8A61K31/69 8C07F5/02 11568 T1 

8C07F5/02 8C07F5/02 11568 T1 

8A61K31/4166 8A61K31/00 11569 T1 

8C12N9/22 8C12N9/22 11571 T1 

8A21D2/36 8A23J3/14 11572 T1 

8C07K14/50 8C07K1/107 11577 T1 

8A61K39/00 8A61P11/00 11580 T1 

8C07K7/08 8C07K7/08 11581 T1 

8C07D209/12 8C07D401/12 11617 T1 

8C07D209/40 8C07D401/12 11617 T1 

8C07D209/48 8C07D401/12 11617 T1 

8C08B37/08 8C08B37/08 11626 T1 

8C08L5/08 8C08B37/08 11626 T1 

8A61K31/496 8C07C15/28 11634 T1 

8C07D403/06 8C07D401/14 11635 T1 

8C07D405/14 8C07D401/14 11635 T1 

8A61P35/00 8C07K16/28 11595 T1 

8C08F222/14 8C09D135/02 11596 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 11546 T1 

8H04L12/46 8H04L12/28 11550 T1 

8B21B37/00 8C22F1/04 11553 T1 

8B29C69/00 8B29B7/88 11624 T1 

8C08G63/78 8B29B7/88 11624 T1 

8B01L3/00 8B01L3/00 11563 T1 

8C12M3/06 8B01L3/00 11563 T1 

8A61K31/495 8A61K31/495 11564 T1 

8A61P25/18 8A61K31/495 11564 T1 

8A61P37/02 8C07D495/20 11589 T1 

8C12N15/63 8C12N15/11 11606 T1 

8G01N33/68 8C07K16/18 11608 T1 

8A61P43/00 8C07K16/18 11604 T1 

8D06M10/02 8D06M10/02 11607 T1 

8A61P29/00 8A61K31/519 11609 T1 

8C07D513/14 8C07D471/14 11625 T1 

8A61K47/02 8A61M11/00 11627 T1 

8A61K9/12 8A61M11/00 11627 T1 

8A61K31/4439 8C07D401/12 11611 T1 

8A61K31/522 8C07D473/08 11613 T1 

8A61K39/00 8A61K39/00 11615 T1 

8A01N25/18 8A01N25/10 11560 T1 

8A61P1/00 8C07K16/40 11567 T1 

8A61P1/16 8C07K16/40 11567 T1 

8A61P17/02 8C07K16/40 11567 T1 

8A61P17/06 8C07K16/40 11567 T1 

8A61P35/02 8C07K16/40 11567 T1 

8A61P43/00 8C07K16/40 11567 T1 

8A01M1/02 8A01M1/02 11570 T1 

8C12N9/96 8C12N9/22 11571 T1 

8C07K14/64 8C07K1/107 11577 T1 

8A61K31/404 8C07D401/12 11617 T1 

8A61P13/12 8C07D401/12 11617 T1 

8A61P25/28 8C07D401/12 11617 T1 

8A61P37/00 8C07D401/12 11617 T1 

8A61P37/06 8C07D401/12 11617 T1 

8A61P31/18 8C07D417/12 11630 T1 

8C07D239/74 8C07D401/14 11582 T1 

8C07D403/08 8C07D401/14 11582 T1 

8A61K31/519 8A61K31/519 11633 T1 

8A61K31/541 8C07D401/14 11635 T1 

8C07D401/14 8C07D401/14 11635 T1 

8A61K31/445 8C07D417/14 11594 T1 

8C09D135/02 8C09D135/02 11596 T1 

8A61K31/198 8A61K47/18 11597 T1 

8A61K47/20 8A61K47/18 11597 T1 

8C07D231/20 8C07D401/14 11547 T1 

8A61K31/444 8C07D401/14 11599 T1 

8C07D213/69 8C07D401/14 11599 T1 

8H04L12/28 8H04L12/28 11550 T1 

8C12N15/70 8C12N15/70 11551 T1 

8A61K38/00 8C07K14/47 11559 T1 

8B29C43/28 8B29B7/88 11624 T1 
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8B32B37/15 8B29B7/88 11624 T1 

8A61K9/00 8A61K9/51 11602 T1 

8A61K9/51 8A61K9/51 11602 T1 

8A01K67/027 8A01K67/027 11585 T1 

8C07K14/47 8A01K67/027 11585 T1 

8C07K14/705 8A01K67/027 11585 T1 

8G21B1/05 8G21B1/05 11588 T1 

8A61P29/00 8C07D495/20 11589 T1 

8A61P35/00 8C07K16/28 11590 T1 

8C12N15/11 8C12N15/11 11606 T1 

8A61P25/28 8C07K16/18 11604 T1 

8A61K35/74 8A61K35/74 11558 T1 

8A61P37/00 8A61K35/74 11558 T1 

8A61P25/16 8A61K9/08 11632 T1 

8A61K31/167 8C07D403/04 11620 T1 

8C07D491/14 8C07D471/14 11625 T1 

8A61M15/08 8A61M11/00 11627 T1 

8C12N7/00 8A61M11/00 11627 T1 

8A61P25/06 8C07D401/12 11611 T1 

8A61P13/12 8C07D473/08 11613 T1 

8A61P37/06 8A61K39/00 11615 T1 

8A61P25/00 8C07K16/40 11567 T1 

8A61K38/00 8C12N9/22 11571 T1 

8A01J25/13 8A01J25/15 11574 T1 

8C07K1/36 8C07K1/18 11578 T1 

8C07D403/04 8C07D401/12 11617 T1 

8A61K31/433 8C07D417/12 11630 T1 

8A61K31/4439 8C07D417/12 11630 T1 

8A61K31/506 8C07D417/12 11630 T1 

8C07D471/12 8C07D403/12 11631 T1 

8A61P25/18 8A61K31/519 11633 T1 

8A61K31/4545 8C07C15/28 11634 T1 

8A61P25/00 8C07C15/28 11634 T1 

8A61K31/506 8C07D401/14 11635 T1 

8C07D519/00 8A61K45/06 11636 T1 

8A61K9/20 8A61K47/18 11597 T1 

8C07D401/14 8C07D401/14 11547 T1 

8C07K16/40 8C07K16/40 11548 T1 

8H04L29/06 8H04L12/28 11550 T1 

8H04L29/12 8H04L12/28 11550 T1 

8C12N15/62 8C12N15/70 11551 T1 

8C07K14/555 8C07K14/555 11556 T1 

8C12M1/32 8B01L3/00 11563 T1 

8C12M1/42 8B01L3/00 11563 T1 

8A61B1/04 8A61F5/00 11605 T1 

8A61B17/068 8A61F5/00 11605 T1 

8C12N15/85 8C12N15/11 11606 T1 

8C07K16/18 8C07K16/18 11608 T1 

8A61K38/00 8C07K16/18 11604 T1 

8A61P25/00 8A61K35/74 11558 T1 

8A61P25/14 8A61K9/08 11632 T1 

8A61K39/21 8A61K39/21 11628 T1 

8C12N15/86 8A61K39/21 11628 T1 

8A61P31/14 8A61K38/21 11618 T1 

8A61K31/4155 8C07D403/04 11620 T1 

8C07D413/04 8C07D413/04 11621 T1 

8A61K47/32 8A61M11/00 11627 T1 

8C07D487/22 8C07D471/22 11612 T1 

8A61P19/02 8C07D473/08 11613 T1 

8A61P19/06 8C07D473/08 11613 T1 

8C07D473/06 8C07D473/08 11613 T1 

8C07K16/18 8A61K39/00 11615 T1 

8A01N59/00 8A01N25/10 11560 T1 

8B02C17/20 8B02C17/20 11616 T1 

8H01H71/52 8H01H71/52 11565 T1 

8H03M13/11 8H03M13/11 11566 T1 

8A61P25/28 8C07K16/40 11567 T1 

8A61P25/30 8C07K16/40 11567 T1 

8A61K31/00 8A61K31/00 11569 T1 

8A61P35/00 8A61K31/00 11569 T1 

8A61K31/7088 8C12N15/113 11573 T1 

8C12N15/113 8C12N15/113 11573 T1 

8A61K9/00 8A61K38/31 11575 T1 

8C07D403/06 8C07D401/12 11617 T1 

8C07D403/12 8C07D401/12 11617 T1 

8A61P13/00 8C07D417/12 11630 T1 

8A61P35/00 8C07D401/14 11582 T1 

8C07D417/08 8C07D401/14 11582 T1 

8C07D487/04 8C07D403/12 11631 T1 

8A61P35/00 8C07C15/28 11634 T1 

8C07C15/28 8C07C15/28 11634 T1 

8C07D241/04 8C07C15/28 11634 T1 
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8A61K39/395 8C07K16/28 11595 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 11595 T1 

8A61K47/18 8A61K47/18 11597 T1 

8H04L12/58 8H04L12/28 11550 T1 

8C12N1/21 8C12N15/70 11551 T1 

8C22F1/04 8C22F1/04 11553 T1 

8C07K14/435 8C07K14/555 11556 T1 

8B29K267/00 8B29B7/88 11624 T1 

8B01F11/00 8B01L3/00 11563 T1 

8C07D471/04 8C07D471/04 11587 T1 

8C12N15/11 8C12N15/113 11591 T1 

8A61B1/273 8A61F5/00 11605 T1 

8A61B17/00 8A61F5/00 11605 T1 

8A61B17/30 8A61F5/00 11605 T1 

8A61N1/36 8A61F5/00 11605 T1 

8D06M15/643 8D06M10/02 11607 T1 

8C07D403/12 8C07D403/12 11610 T1 

8A61K31/198 8A61K9/08 11632 T1 

8A61K9/08 8A61K9/08 11632 T1 

8A61K31/635 8A61K31/635 11619 T1 

8A61M5/178 8A61K31/216 11622 T1 

8A61K47/18 8A61M11/00 11627 T1 

8C07D401/12 8C07D401/12 11611 T1 

8C07K16/24 8A61K39/00 11615 T1 

8H01H71/24 8H01H71/52 11565 T1 

8H01H71/40 8H01H71/52 11565 T1 

8A61P1/04 8C07K16/40 11567 T1 

8A61P33/00 8C07K16/40 11567 T1 

8A61P9/10 8C07K16/40 11567 T1 

8C07K16/40 8C07K16/40 11567 T1 

8A01M1/04 8A01M1/02 11570 T1 

8A61P35/00 8C12N15/113 11573 T1 

8A61K9/16 8A61K38/31 11575 T1 

8C07K16/24 8A61P11/00 11580 T1 

8A61K31/416 8C07D401/12 11617 T1 

8A61P13/00 8C07D401/12 11617 T1 

8A61P21/04 8C07D401/12 11617 T1 

8C07D401/04 8C07D401/12 11617 T1 

8C07D401/06 8C07D401/12 11617 T1 

8C07D401/14 8C07D401/12 11617 T1 

8A61K8/73 8C08B37/08 11626 T1 

8A61K31/497 8C07D417/12 11630 T1 

8A61P25/28 8C07D417/12 11630 T1 

8C07D417/12 8C07D417/12 11630 T1 

8C07D417/14 8C07D417/12 11630 T1 

8A61K31/517 8C07D401/14 11582 T1 

8C07D401/08 8C07D401/14 11582 T1 

8C07D405/10 8C07D401/14 11582 T1 

8G01N33/68 8G01N33/68 11583 T1 

8C07D231/12 8C07D403/12 11631 T1 

8C07D403/12 8C07D403/12 11631 T1 

8A61P25/28 8C07D417/14 11594 T1 

8A61K45/06 8A61K45/06 11636 T1 

8C09D4/06 8C09D135/02 11596 T1 

8A61P35/02 8C07K16/28 11546 T1 

8A61K31/455 8C07D401/14 11547 T1 

8C07D401/14 8C07D401/14 11599 T1 

8H04L29/08 8H04L12/28 11550 T1 

8C07K14/195 8C12N15/70 11551 T1 

8C07K14/565 8C07K14/555 11556 T1 

8B29B7/88 8B29B7/88 11624 T1 

8B29K67/00 8B29B7/88 11624 T1 

8A61K47/10 8A61K9/51 11602 T1 

8C07D403/12 8A61K9/51 11602 T1 

8C07D495/20 8C07D495/20 11589 T1 

8C12N15/113 8C12N15/113 11591 T1 

8A61F2/04 8A61F5/00 11605 T1 

8A61F5/00 8A61F5/00 11605 T1 

8C07K16/46 8C07K16/18 11608 T1 

8A23J3/30 8A23J1/14 11603 T1 

8C07K14/47 8C07K16/18 11604 T1 

8D06M15/15 8D06M10/02 11607 T1 

8D06M15/267 8D06M10/02 11607 T1 

8A61K31/519 8A61K31/519 11609 T1 

8A61P1/00 8A61K31/519 11609 T1 

8A61P19/00 8A61K31/519 11609 T1 

8H03M13/00 8H03M13/11 11600 T1 

8A61K39/12 8A61K39/21 11628 T1 

8A61K9/20 8A61K31/635 11619 T1 

8C07D403/04 8C07D403/04 11620 T1 

8A61K31/4545 8C07D413/04 11621 T1 

8B05B1/34 8A61M11/00 11627 T1 
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8A61P13/04 8C07D473/08 11613 T1 

8A01N25/10 8A01N25/10 11560 T1 

8A01P1/00 8A01N25/10 11560 T1 

8A61K39/00 8C07K16/40 11567 T1 

8A61P11/00 8C07K16/40 11567 T1 

8A61P21/02 8C07K16/40 11567 T1 

8A61P29/00 8C07K16/40 11567 T1 

8A61K38/31 8A61K38/31 11575 T1 

8A61K31/785 8A61K31/785 11576 T1 

8C07K1/18 8C07K1/18 11578 T1 

8A61B5/05 8A61B5/05 11579 T1 

8G01B9/02 8A61B5/05 11579 T1 

8A61P17/00 8A61P11/00 11580 T1 

8A61K31/4439 8C07D401/12 11617 T1 

8C07D405/12 8C07D401/12 11617 T1 

8A61K45/06 8C07D471/04 11629 T1 

8C07D471/04 8C07D471/04 11629 T1 

8A61P25/16 8C07D417/12 11630 T1 

8A61P29/00 8C07D417/12 11630 T1 

8C07D487/04 8C07D401/14 11582 T1 

8C07D401/12 8C07D403/12 11631 T1 

8C07D401/14 8C07D403/12 11631 T1 

8C07D403/12 8C07C15/28 11634 T1 

8C12N15/74 8C12N15/70 11551 T1 

8H04W24/02 8H04W24/02 11552 T1 

8F41A21/30 8F41A21/30 11555 T1 

8C07D471/04 8C07D471/04 11557 T1 

8C12M1/00 8B01L3/00 11563 T1 

8A61K45/06 8A61K9/51 11602 T1 

8A61K47/12 8A61K9/51 11602 T1 

8F28D9/00 8F28D9/00 11584 T1 

8A61P35/00 8C07D471/04 11587 T1 

8H05H1/54 8G21B1/05 11588 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 11590 T1 

8A61B1/313 8A61F5/00 11605 T1 

8A61B17/32 8A61F5/00 11605 T1 

8A61B17/34 8A61F5/00 11605 T1 

8A23J1/14 8A23J1/14 11603 T1 

8A61P37/04 8C07K16/18 11604 T1 

8C07K16/18 8C07K16/18 11604 T1 

8D06M15/03 8D06M10/02 11607 T1 

8A61P17/00 8A61K31/519 11609 T1 

8A61K31/00 8A61K39/395 11598 T1 

8A61K39/395 8A61K39/395 11598 T1 

8C07K16/28 8A61K39/395 11598 T1 

8A61P1/16 8A61K38/21 11618 T1 

8A61P31/18 8A61K31/635 11619 T1 

8A61P35/00 8C07D403/04 11620 T1 

8A61K9/08 8A61K31/216 11622 T1 

8A61K31/55 8C07D471/14 11625 T1 

8C07D471/14 8C07D471/14 11625 T1 

8A61K31/438 8C07D471/22 11612 T1 

8A61P35/00 8C07D471/22 11612 T1 

8C07J71/00 8A61K39/00 11615 T1 

8H01H73/50 8H01H71/52 11565 T1 

8A61P13/12 8C07K16/40 11567 T1 

8A23J3/14 8A23J3/14 11572 T1 

8A61P3/12 8A61K31/785 11576 T1 

8C07K16/24 8C07K1/18 11578 T1 

8A61P17/06 8A61P11/00 11580 T1 

8A61P25/00 8C07D401/12 11617 T1 

8A61P9/00 8C07D401/12 11617 T1 

8C07D401/12 8C07D401/12 11617 T1 

8C07D471/04 8C07D401/12 11617 T1 

8C07D487/04 8C07D401/12 11617 T1 

8A61K31/4375 8C07D471/04 11629 T1 

8A61K31/501 8C07D417/12 11630 T1 

8C07D401/14 8C07D401/14 11582 T1 

8C07D413/14 8C07D403/12 11631 T1 

8C07D513/04 8C07D403/12 11631 T1 

8C07D407/12 8C07C15/28 11634 T1 

8A61P25/00 8C07D417/14 11594 T1 

8C07D417/14 8C07D417/14 11594 T1 

8C07D401/04 8C07D401/14 11547 T1 

8C21D9/46 8C22F1/04 11553 T1 

8A61P35/00 8A61K9/00 11554 T1 

8C07K14/56 8C07K14/555 11556 T1 

8C07K14/47 8C07K14/47 11559 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) 

4D Pharma Research Limited A 61K 35/74 MK/P/2020/0994 T1 

4D Pharma Research Limited A 61P 37/00 MK/P/2020/0994 T1 

4D Pharma Research Limited A 61P 25/00 MK/P/2020/0994 T1 

ASSIA SPE, LLC H 04W 24/02 MK/P/2020/0834 T1 

AbbVie Inc. A 61P 37/06 MK/P/2021/0476 T1 

AbbVie Inc. A 61K 39/00 MK/P/2021/0476 T1 

AbbVie Inc. C 07K 16/18 MK/P/2021/0476 T1 

AbbVie Inc. C 07K 16/24 MK/P/2021/0476 T1 

AbbVie Inc. C 07J 71/00 MK/P/2021/0476 T1 

Aclaris Therapeutics, Inc. C 07D 401/14 MK/P/2021/0430 T1 

Aclaris Therapeutics, Inc. A 61K 31/506 MK/P/2021/0430 T1 

Aclaris Therapeutics, Inc. A 61K 45/06 MK/P/2021/0430 T1 

Aclaris Therapeutics, Inc. C 07D 213/69 MK/P/2021/0430 T1 

Aclaris Therapeutics, Inc. A 61K 31/444 MK/P/2021/0430 T1 

Anacor Pharmaceuticals, Inc. A 61P 31/06 MK/P/2020/0844 T1 

Anacor Pharmaceuticals, Inc. A 61K 31/69 MK/P/2020/0844 T1 

Anacor Pharmaceuticals, Inc. C 07F 5/02 MK/P/2020/0844 T1 

Andritz AG C 21D 9/56 MK/P/2020/0835 T1 

Andritz AG C 22F 1/04 MK/P/2020/0835 T1 

Andritz AG C 21D 9/46 MK/P/2020/0835 T1 

Andritz AG B 21B 37/00 MK/P/2020/0835 T1 

Aragon Pharmaceuticals, Inc. A 61P 35/00 MK/P/2020/0845 T1 

Aragon Pharmaceuticals, Inc. A 61K 31/00 MK/P/2020/0845 T1 

Aragon Pharmaceuticals, Inc. A 61K 31/4166 MK/P/2020/0845 T1 

Astra Zeneca AB A 61K 47/10 MK/P/2020/0194 T1 

Astra Zeneca AB C 07D 403/12 MK/P/2020/0194 T1 

Astra Zeneca AB A 61K 31/517 MK/P/2020/0194 T1 

Astra Zeneca AB A 61K 9/51 MK/P/2020/0194 T1 

Astra Zeneca AB A 61K 47/12 MK/P/2020/0194 T1 

Astra Zeneca AB A 61K 47/34 MK/P/2020/0194 T1 

Astra Zeneca AB A 61K 9/00 MK/P/2020/0194 T1 
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Astra Zeneca AB A 61K 45/06 MK/P/2020/0194 T1 

Bayer Aktiengesellschaft C 07D 417/14 MK/P/2021/0483 T1 

Bayer Aktiengesellschaft C 07D 417/12 MK/P/2021/0483 T1 

Bayer Aktiengesellschaft A 61P 31/18 MK/P/2021/0483 T1 

Bayer Aktiengesellschaft A 61P 29/00 MK/P/2021/0483 T1 

Bayer Aktiengesellschaft A 61P 25/28 MK/P/2021/0483 T1 

Bayer Aktiengesellschaft A 61K 31/501 MK/P/2021/0483 T1 

Bayer Aktiengesellschaft A 61P 13/00 MK/P/2021/0483 T1 

Bayer Aktiengesellschaft A 61K 31/506 MK/P/2021/0483 T1 

Bayer Aktiengesellschaft A 61K 31/433 MK/P/2021/0483 T1 

Bayer Aktiengesellschaft A 61K 31/4439 MK/P/2021/0483 T1 

Bayer Aktiengesellschaft A 61K 31/497 MK/P/2021/0483 T1 

Bayer Aktiengesellschaft A 61P 25/16 MK/P/2021/0483 T1 

Berlin-Chemie AG A 61K 47/20 MK/P/2021/0432 T1 

Berlin-Chemie AG A 61K 9/20 MK/P/2021/0432 T1 

Berlin-Chemie AG A 61K 47/18 MK/P/2021/0432 T1 

Berlin-Chemie AG A 61K 31/198 MK/P/2021/0432 T1 

BicycleRD Limited C 07K 7/08 MK/P/2021/0406 T1 

BioArctic AB A 61P 37/04 MK/P/2021/0303 T1 

BioArctic AB A 61P 25/28 MK/P/2021/0303 T1 

BioArctic AB A 61K 38/17 MK/P/2021/0303 T1 

BioArctic AB A 61K 38/00 MK/P/2021/0303 T1 

BioArctic AB A 61P 43/00 MK/P/2021/0303 T1 

BioArctic AB C 07K 14/47 MK/P/2021/0303 T1 

BioArctic AB C 07K 16/18 MK/P/2021/0303 T1 

Biocryst Pharmaceuticals, Inc. A 61K 31/4035 MK/P/2021/0473 T1 

Biocryst Pharmaceuticals, Inc. A 61K 31/404 MK/P/2021/0473 T1 

Biocryst Pharmaceuticals, Inc. A 61K 31/416 MK/P/2021/0473 T1 

Biocryst Pharmaceuticals, Inc. A 61K 31/4439 MK/P/2021/0473 T1 

Biocryst Pharmaceuticals, Inc. A 61P 13/00 MK/P/2021/0473 T1 

Biocryst Pharmaceuticals, Inc. A 61P 13/12 MK/P/2021/0473 T1 

Biocryst Pharmaceuticals, Inc. A 61P 21/04 MK/P/2021/0473 T1 

Biocryst Pharmaceuticals, Inc. A 61P 25/00 MK/P/2021/0473 T1 

Biocryst Pharmaceuticals, Inc. A 61P 25/28 MK/P/2021/0473 T1 

Biocryst Pharmaceuticals, Inc. A 61P 37/00 MK/P/2021/0473 T1 

Biocryst Pharmaceuticals, Inc. A 61P 37/06 MK/P/2021/0473 T1 

Biocryst Pharmaceuticals, Inc. A 61P 9/00 MK/P/2021/0473 T1 

Biocryst Pharmaceuticals, Inc. C 07D 209/12 MK/P/2021/0473 T1 

Biocryst Pharmaceuticals, Inc. C 07D 209/40 MK/P/2021/0473 T1 

Biocryst Pharmaceuticals, Inc. C 07D 209/42 MK/P/2021/0473 T1 

Biocryst Pharmaceuticals, Inc. C 07D 209/48 MK/P/2021/0473 T1 
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Biocryst Pharmaceuticals, Inc. C 07D 231/56 MK/P/2021/0473 T1 

Biocryst Pharmaceuticals, Inc. C 07D 401/04 MK/P/2021/0473 T1 

Biocryst Pharmaceuticals, Inc. C 07D 401/06 MK/P/2021/0473 T1 

Biocryst Pharmaceuticals, Inc. C 07D 401/12 MK/P/2021/0473 T1 

Biocryst Pharmaceuticals, Inc. C 07D 401/14 MK/P/2021/0473 T1 

Biocryst Pharmaceuticals, Inc. C 07D 403/04 MK/P/2021/0473 T1 

Biocryst Pharmaceuticals, Inc. C 07D 403/06 MK/P/2021/0473 T1 

Biocryst Pharmaceuticals, Inc. C 07D 403/12 MK/P/2021/0473 T1 

Biocryst Pharmaceuticals, Inc. C 07D 405/12 MK/P/2021/0473 T1 

Biocryst Pharmaceuticals, Inc. C 07D 471/04 MK/P/2021/0473 T1 

Biocryst Pharmaceuticals, Inc. C 07D 487/04 MK/P/2021/0473 T1 

Biogen MA Inc. C 07K 14/565 MK/P/2020/0840 T1 

Biogen MA Inc. C 07K 14/56 MK/P/2020/0840 T1 

Biogen MA Inc. C 07K 14/555 MK/P/2020/0840 T1 

Biogen MA Inc. C 07K 14/435 MK/P/2020/0840 T1 

Board of Regents, The University of Texas System A 61P 35/00 MK/P/2020/0849 T1 

Board of Regents, The University of Texas System A 61K 31/7088 MK/P/2020/0849 T1 

Board of Regents, The University of Texas System C 12N 15/113 MK/P/2020/0849 T1 

Boehringer Ingelheim International GmbH A 61P 35/00 MK/P/2021/0461 T1 

Boehringer Ingelheim International GmbH C 07D 471/22 MK/P/2021/0461 T1 

Boehringer Ingelheim International GmbH A 61K 31/438 MK/P/2021/0461 T1 

Boehringer Ingelheim International GmbH C 07D 487/22 MK/P/2021/0461 T1 

Bolton Manitoba SpA E 03D 9/00 MK/P/2020/0830 T1 

BreveX S.A. F 41A 21/30 MK/P/2020/0839 T1 

Bristol-Myers Squibb Company C 07K 14/64 MK/P/2020/0853 T1 

Bristol-Myers Squibb Company C 07K 1/107 MK/P/2020/0853 T1 

Bristol-Myers Squibb Company C 07K 14/50 MK/P/2020/0853 T1 

Bristol-Myers Squibb Company A 61P 29/00 MK/P/2021/0312 T1 

Bristol-Myers Squibb Company A 61K 31/501 MK/P/2021/0312 T1 

Bristol-Myers Squibb Company C 07D 403/12 MK/P/2021/0312 T1 

CSP Technologies, Inc. A 01N 25/10 MK/P/2020/0831 T1 

CSP Technologies, Inc. A 01N 25/18 MK/P/2020/0831 T1 

CSP Technologies, Inc. A 01P 1/00 MK/P/2020/0831 T1 

CSP Technologies, Inc. A 01N 59/08 MK/P/2020/0831 T1 

CSP Technologies, Inc. A 01N 59/00 MK/P/2020/0831 T1 

Dizlin Pharmaceuticals AB A 61K 31/198 MK/P/2021/0311 T1 

Dizlin Pharmaceuticals AB A 61P 25/16 MK/P/2021/0311 T1 

Dizlin Pharmaceuticals AB A 61P 25/14 MK/P/2021/0311 T1 

Dizlin Pharmaceuticals AB A 61K 9/08 MK/P/2021/0311 T1 

Eiger Biopharmaceuticals, Inc. A 61P 1/16 MK/P/2021/0436 T1 

Eiger Biopharmaceuticals, Inc. A 61K 38/21 MK/P/2021/0436 T1 
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Eiger Biopharmaceuticals, Inc. A 61P 31/14 MK/P/2021/0436 T1 

Eisai R&D Management Co., Ltd. G 01N 33/68 MK/P/2021/0307 T1 

Eisai R&D Management Co., Ltd. C 07K 16/18 MK/P/2021/0307 T1 

Eisai R&D Management Co., Ltd. C 07K 16/46 MK/P/2021/0307 T1 

Eli Lilly and Company C 07D 495/20 MK/P/2021/0425 T1 

Eli Lilly and Company A 61P 37/02 MK/P/2021/0425 T1 

Eli Lilly and Company A 61K 31/438 MK/P/2021/0425 T1 

Eli Lilly and Company A 61P 29/00 MK/P/2021/0425 T1 

Eli Lilly and Company A 61P 25/00 MK/P/2021/0446 T1 

Eli Lilly and Company C 07D 417/14 MK/P/2021/0446 T1 

Eli Lilly and Company A 61P 25/28 MK/P/2021/0446 T1 

Eli Lilly and Company A 61K 31/445 MK/P/2021/0446 T1 

Eli Lilly and Company C 07D 401/12 MK/P/2021/0457 T1 

Eli Lilly and Company A 61P 25/06 MK/P/2021/0457 T1 

Eli Lilly and Company A 61K 31/4439 MK/P/2021/0457 T1 

EnGeneIC Molecular Delivery Pty Ltd. A 61P 35/00 MK/P/2020/0838 T1 

EnGeneIC Molecular Delivery Pty Ltd. A 61K 9/00 MK/P/2020/0838 T1 

Fibrofind IP Limited C 12M 1/00 MK/P/2020/0825 T1 

Fibrofind IP Limited B 01F 11/00 MK/P/2020/0825 T1 

Fibrofind IP Limited B 01L 3/00 MK/P/2020/0825 T1 

Fibrofind IP Limited C 12M 3/06 MK/P/2020/0825 T1 

Fibrofind IP Limited C 12M 1/32 MK/P/2020/0825 T1 

Fibrofind IP Limited C 12M 1/34 MK/P/2020/0825 T1 

Fibrofind IP Limited C 12M 1/42 MK/P/2020/0825 T1 

Fieldpoint (Cyprus) Ltd. G 02B 5/20 MK/P/2020/0821 T1 

Galapagos NV A 61K 39/00 MK/P/2021/0405 T1 

Galapagos NV A 61P 11/00 MK/P/2021/0405 T1 

Galapagos NV C 07K 16/24 MK/P/2021/0405 T1 

Galapagos NV A 61P 17/06 MK/P/2021/0405 T1 

Galapagos NV A 61P 19/02 MK/P/2021/0405 T1 

Galapagos NV A 61P 17/00 MK/P/2021/0405 T1 

Hutchison Medipharma Limited C 07D 471/04 MK/P/2020/0971 T1 

Immatics Biotechnologies GmbH A 61K 38/00 MK/P/2020/0998 T1 

Immatics Biotechnologies GmbH C 07K 14/47 MK/P/2020/0998 T1 

Immatics Biotechnologies GmbH G 01N 33/68 MK/P/2021/0412 T1 

Implantica Patent Ltd. A 61B 1/04 MK/P/2021/0444 T1 

Implantica Patent Ltd. A 61B 1/273 MK/P/2021/0444 T1 

Implantica Patent Ltd. A 61B 1/313 MK/P/2021/0444 T1 

Implantica Patent Ltd. A 61B 17/00 MK/P/2021/0444 T1 

Implantica Patent Ltd. A 61B 17/04 MK/P/2021/0444 T1 

Implantica Patent Ltd. A 61B 17/064 MK/P/2021/0444 T1 
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Implantica Patent Ltd. A 61B 17/068 MK/P/2021/0444 T1 

Implantica Patent Ltd. A 61B 17/08 MK/P/2021/0444 T1 

Implantica Patent Ltd. A 61B 17/30 MK/P/2021/0444 T1 

Implantica Patent Ltd. A 61B 17/32 MK/P/2021/0444 T1 

Implantica Patent Ltd. A 61B 17/34 MK/P/2021/0444 T1 

Implantica Patent Ltd. A 61F 2/04 MK/P/2021/0444 T1 

Implantica Patent Ltd. A 61F 5/00 MK/P/2021/0444 T1 

Implantica Patent Ltd. A 61N 1/36 MK/P/2021/0444 T1 

Incyte Holdings Corporation A 61K 31/519 MK/P/2021/0309 T1 

Incyte Holdings Corporation A 61P 1/00 MK/P/2021/0309 T1 

Incyte Holdings Corporation A 61P 17/00 MK/P/2021/0309 T1 

Incyte Holdings Corporation A 61P 35/00 MK/P/2021/0309 T1 

Incyte Holdings Corporation A 61P 27/00 MK/P/2021/0309 T1 

Incyte Holdings Corporation A 61P 29/00 MK/P/2021/0309 T1 

Incyte Holdings Corporation A 61P 19/00 MK/P/2021/0309 T1 

Janssen Pharmaceutica NV A 61P 25/18 MK/P/2021/0314 T1 

Janssen Pharmaceutica NV A 61K 31/519 MK/P/2021/0314 T1 

Janssen Pharmaceutica NV A 61P 35/00 MK/P/2021/0316 T1 

Janssen Pharmaceutica NV A 61K 45/06 MK/P/2021/0316 T1 

Janssen Pharmaceutica NV C 07D 519/00 MK/P/2021/0316 T1 

Janssen Vaccines & Prevention B.V. A 61K 39/21 MK/P/2021/0310 T1 

Janssen Vaccines & Prevention B.V. C 12N 15/86 MK/P/2021/0310 T1 

Janssen Vaccines & Prevention B.V. A 61K 39/12 MK/P/2021/0310 T1 

Jubilant Biosys Limited C 07D 513/14 MK/P/2021/0304 T1 

Jubilant Biosys Limited C 07D 495/14 MK/P/2021/0304 T1 

Jubilant Biosys Limited C 07D 471/14 MK/P/2021/0304 T1 

Jubilant Biosys Limited A 61P 35/00 MK/P/2021/0304 T1 

Jubilant Biosys Limited A 61K 31/55 MK/P/2021/0304 T1 

Jubilant Biosys Limited C 07D 491/14 MK/P/2021/0304 T1 

Kalt Maschinenbau AG A 01J 25/15 MK/P/2020/0850 T1 

Kalt Maschinenbau AG A 01J 25/13 MK/P/2020/0850 T1 

Kiomed Pharma C 08B 37/08 MK/P/2021/0305 T1 

Kiomed Pharma C 08L 5/08 MK/P/2021/0305 T1 

Kiomed Pharma A 61K 8/73 MK/P/2021/0305 T1 

Li, Lei H 04L 29/08 MK/P/2020/0832 T1 

Li, Lei H 04L 29/06 MK/P/2020/0832 T1 

Li, Lei H 04L 12/58 MK/P/2020/0832 T1 

Li, Lei H 04L 12/46 MK/P/2020/0832 T1 

Li, Lei H 04L 12/28 MK/P/2020/0832 T1 

Li, Lei H 04L 29/12 MK/P/2020/0832 T1 

LifeArc A 61P 17/06 MK/P/2020/0843 T1 
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LifeArc A 61P 21/02 MK/P/2020/0843 T1 

LifeArc A 61P 25/00 MK/P/2020/0843 T1 

LifeArc A 61P 25/14 MK/P/2020/0843 T1 

LifeArc A 61P 25/28 MK/P/2020/0843 T1 

LifeArc A 61P 25/30 MK/P/2020/0843 T1 

LifeArc A 61P 29/00 MK/P/2020/0843 T1 

LifeArc A 61P 31/04 MK/P/2020/0843 T1 

LifeArc A 61P 33/00 MK/P/2020/0843 T1 

LifeArc A 61P 35/02 MK/P/2020/0843 T1 

LifeArc A 61P 37/06 MK/P/2020/0843 T1 

LifeArc A 61P 43/00 MK/P/2020/0843 T1 

LifeArc A 61P 9/10 MK/P/2020/0843 T1 

LifeArc C 07K 16/40 MK/P/2020/0843 T1 

LifeArc A 61P 17/02 MK/P/2020/0843 T1 

LifeArc A 61P 13/12 MK/P/2020/0843 T1 

LifeArc A 61P 11/00 MK/P/2020/0843 T1 

LifeArc A 61P 1/16 MK/P/2020/0843 T1 

LifeArc A 61P 1/04 MK/P/2020/0843 T1 

LifeArc A 61K 39/00 MK/P/2020/0843 T1 

LifeArc A 61P 1/00 MK/P/2020/0843 T1 

Mankiewicz Gebr. & Co. GmbH & Co. KG C 08F 222/14 MK/P/2021/0437 T1 

Mankiewicz Gebr. & Co. GmbH & Co. KG C 09D 4/06 MK/P/2021/0437 T1 

Mankiewicz Gebr. & Co. GmbH & Co. KG C 09D 135/02 MK/P/2021/0437 T1 

Meiragtx UK II Limited C 12N 15/11 MK/P/2021/0435 T1 

Meiragtx UK II Limited C 12N 15/63 MK/P/2021/0435 T1 

Meiragtx UK II Limited C 12N 15/85 MK/P/2021/0435 T1 

Merck Patent GmbH A 61P 35/00 MK/P/2021/0429 T1 

Merck Patent GmbH C 07K 16/28 MK/P/2021/0429 T1 

Merck Patent GmbH A 61K 45/06 MK/P/2021/0488 T1 

Merck Patent GmbH A 61K 31/4375 MK/P/2021/0488 T1 

Merck Patent GmbH C 07D 471/04 MK/P/2021/0488 T1 

Merck Patent GmbH A 61P 35/00 MK/P/2021/0488 T1 

Mitobridge, Inc. C 07D 239/74 MK/P/2021/0408 T1 

Mitobridge, Inc. C 07D 401/08 MK/P/2021/0408 T1 

Mitobridge, Inc. C 07D 401/14 MK/P/2021/0408 T1 

Mitobridge, Inc. C 07D 403/08 MK/P/2021/0408 T1 

Mitobridge, Inc. A 61P 35/00 MK/P/2021/0408 T1 

Mitobridge, Inc. C 07D 405/10 MK/P/2021/0408 T1 

Mitobridge, Inc. C 07D 487/04 MK/P/2021/0408 T1 

Mitobridge, Inc. C 07D 417/08 MK/P/2021/0408 T1 

Mitobridge, Inc. A 61K 31/517 MK/P/2021/0408 T1 
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MorphoSys AG C 07K 16/28 MK/P/2021/0431 T1 

MorphoSys AG A 61K 31/00 MK/P/2021/0431 T1 

MorphoSys AG A 61P 35/00 MK/P/2021/0431 T1 

MorphoSys AG A 61K 39/395 MK/P/2021/0431 T1 

MorphoSys AG C 07K 16/28 MK/P/2021/0445 T1 

MorphoSys AG A 61P 35/00 MK/P/2021/0445 T1 

MorphoSys AG A 61K 39/395 MK/P/2021/0445 T1 

MorphoSys AG G 01N 33/574 MK/P/2021/0470 T1 

NELA Razvojni center za elektroindustrijo in elektroniko d.o.o. H 01H 1/22 MK/P/2021/0403 T1 

NELA Razvojni center za elektroindustrijo in elektroniko d.o.o. H 01H 71/24 MK/P/2021/0403 T1 

NELA Razvojni center za elektroindustrijo in elektroniko d.o.o. H 01H 73/50 MK/P/2021/0403 T1 

NELA Razvojni center za elektroindustrijo in elektroniko d.o.o. H 01H 71/52 MK/P/2021/0403 T1 

NELA Razvojni center za elektroindustrijo in elektroniko d.o.o. H 01H 71/40 MK/P/2021/0403 T1 

OCTAL SAOC FZC B 29B 7/88 MK/P/2020/0489 T1 

OCTAL SAOC FZC B 29C 43/24 MK/P/2020/0489 T1 

OCTAL SAOC FZC C 08G 63/78 MK/P/2020/0489 T1 

OCTAL SAOC FZC C 08G 63/183 MK/P/2020/0489 T1 

OCTAL SAOC FZC B 32B 37/15 MK/P/2020/0489 T1 

OCTAL SAOC FZC B 29K 67/00 MK/P/2020/0489 T1 

OCTAL SAOC FZC B 29K 267/00 MK/P/2020/0489 T1 

OCTAL SAOC FZC B 29C 69/00 MK/P/2020/0489 T1 

OCTAL SAOC FZC B 29C 43/28 MK/P/2020/0489 T1 

ORION CORPORATION C 07D 231/12 MK/P/2021/0477 T1 

ORION CORPORATION C 07D 487/04 MK/P/2021/0477 T1 

ORION CORPORATION C 07D 471/12 MK/P/2021/0477 T1 

ORION CORPORATION C 07D 413/14 MK/P/2021/0477 T1 

ORION CORPORATION C 07D 513/04 MK/P/2021/0477 T1 

ORION CORPORATION C 07D 403/12 MK/P/2021/0477 T1 

ORION CORPORATION C 07D 401/14 MK/P/2021/0477 T1 

ORION CORPORATION C 07D 401/12 MK/P/2021/0477 T1 

ORION CORPORATION C 07D 405/14 MK/P/2021/0477 T1 

Penchev, Todor B 02C 17/20 MK/P/2021/0453 T1 

Pfizer Inc. A 61P 35/00 MK/P/2021/0418 T1 

Pfizer Inc. C 07D 471/04 MK/P/2021/0418 T1 

Pharmathen S.A. A 61K 9/00 MK/P/2020/0851 T1 

Pharmathen S.A. A 61K 9/16 MK/P/2020/0851 T1 

Pharmathen S.A. A 61K 38/31 MK/P/2020/0851 T1 

Pharmathen S.A. A 61P 31/18 MK/P/2021/0428 T1 

Pharmathen S.A. A 61K 9/20 MK/P/2021/0428 T1 

Pharmathen S.A. A 61K 31/635 MK/P/2021/0428 T1 

Pinheiro Pinto Sobreiro, Luís Filipe A 01M 1/02 MK/P/2020/0846 T1 
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Pinheiro Pinto Sobreiro, Luís Filipe A 01M 1/04 MK/P/2020/0846 T1 

Plasmabionic GmbH D 06M 23/02 MK/P/2021/0306 T1 

Plasmabionic GmbH D 06M 15/267 MK/P/2021/0306 T1 

Plasmabionic GmbH D 06M 15/15 MK/P/2021/0306 T1 

Plasmabionic GmbH D 06M 15/03 MK/P/2021/0306 T1 

Plasmabionic GmbH D 06M 10/02 MK/P/2021/0306 T1 

Plasmabionic GmbH D 06M 15/643 MK/P/2021/0306 T1 

Postech Academy-Industry Foundation H 03M 13/11 MK/P/2021/0404 T1 

Postech Academy-Industry Foundation H 03M 13/11 MK/P/2021/0443 T1 

Postech Academy-Industry Foundation H 03M 13/00 MK/P/2021/0443 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. C 07K 14/705 MK/P/2021/0415 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. C 07K 14/47 MK/P/2021/0415 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. A 01K 67/027 MK/P/2021/0415 T1 

Reviral Limited C 07D 403/14 MK/P/2021/0409 T1 

Reviral Limited C 07D 405/14 MK/P/2021/0409 T1 

Reviral Limited C 07D 403/06 MK/P/2021/0409 T1 

Reviral Limited C 07D 401/14 MK/P/2021/0409 T1 

Reviral Limited A 61P 31/12 MK/P/2021/0409 T1 

Reviral Limited A 61K 31/506 MK/P/2021/0409 T1 

Reviral Limited A 61K 31/5377 MK/P/2021/0409 T1 

Reviral Limited A 61K 31/541 MK/P/2021/0409 T1 

Richter Gedeon Nyrt. A 61P 25/18 MK/P/2021/0051 T1 

Richter Gedeon Nyrt. A 61K 31/495 MK/P/2021/0051 T1 

Rio Pardo Bioenergia SA. A 23J 1/14 MK/P/2021/0301 T1 

Rio Pardo Bioenergia SA. A 23J 3/30 MK/P/2021/0301 T1 

Rio Pardo Bioenergia SA. A 23J 3/32 MK/P/2021/0301 T1 

Saipem S.p.A. B 01D 53/00 MK/P/2021/0414 T1 

Saipem S.p.A. C 01B 17/00 MK/P/2021/0414 T1 

Saipem S.p.A. F 28D 21/00 MK/P/2021/0414 T1 

Saipem S.p.A. F 28D 9/00 MK/P/2021/0414 T1 

Shanton Pharma Pte. Ltd. C 07D 473/06 MK/P/2021/0469 T1 

Shanton Pharma Pte. Ltd. C 07D 473/08 MK/P/2021/0469 T1 

Shanton Pharma Pte. Ltd. A 61P 29/00 MK/P/2021/0469 T1 

Shanton Pharma Pte. Ltd. A 61P 19/06 MK/P/2021/0469 T1 

Shanton Pharma Pte. Ltd. A 61P 19/02 MK/P/2021/0469 T1 

Shanton Pharma Pte. Ltd. A 61P 13/12 MK/P/2021/0469 T1 

Shanton Pharma Pte. Ltd. A 61K 31/522 MK/P/2021/0469 T1 

Shanton Pharma Pte. Ltd. A 61P 13/04 MK/P/2021/0469 T1 

Stegemann, Klaus A 61M 5/178 MK/P/2020/1006 T1 

Stegemann, Klaus A 61K 9/08 MK/P/2020/1006 T1 

Stegemann, Klaus A 61K 31/216 MK/P/2020/1006 T1 
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Suven Life Sciences Limited C 07D 413/04 MK/P/2021/0413 T1 

Suven Life Sciences Limited A 61P 25/28 MK/P/2021/0413 T1 

Suven Life Sciences Limited A 61K 31/4545 MK/P/2021/0413 T1 

TAE Technologies, Inc. G 21B 1/05 MK/P/2021/0424 T1 

TAE Technologies, Inc. G 21B 3/00 MK/P/2021/0424 T1 

TAE Technologies, Inc. H 05H 1/54 MK/P/2021/0424 T1 

Takeda Pharmaceutical Company Limited A 61P 35/02 MK/P/2020/0993 T1 

Takeda Pharmaceutical Company Limited C 07K 16/28 MK/P/2020/0993 T1 

The General Hospital Corporation G 01B 9/02 MK/P/2020/0855 T1 

The General Hospital Corporation A 61B 5/05 MK/P/2020/0855 T1 

The General Hospital Corporation A 61B 1/00 MK/P/2020/0855 T1 

The University of Chicago C 12N 15/113 MK/P/2021/0447 T1 

The University of Chicago C 12N 15/11 MK/P/2021/0447 T1 

The University of Chicago A 61K 31/7105 MK/P/2021/0447 T1 

Themis Bioscience GmbH A 61K 39/12 MK/P/2021/0417 T1 

Themis Bioscience GmbH C 07K 14/005 MK/P/2021/0417 T1 

Toko Yakuhin Kogyo Kabushiki Kaisha A 61K 39/145 MK/P/2021/0308 T1 

Toko Yakuhin Kogyo Kabushiki Kaisha A 61M 11/00 MK/P/2021/0308 T1 

Toko Yakuhin Kogyo Kabushiki Kaisha A 61M 15/08 MK/P/2021/0308 T1 

Toko Yakuhin Kogyo Kabushiki Kaisha B 05B 1/34 MK/P/2021/0308 T1 

Toko Yakuhin Kogyo Kabushiki Kaisha A 61K 47/02 MK/P/2021/0308 T1 

Toko Yakuhin Kogyo Kabushiki Kaisha A 61K 47/32 MK/P/2021/0308 T1 

Toko Yakuhin Kogyo Kabushiki Kaisha A 61K 9/12 MK/P/2021/0308 T1 

Toko Yakuhin Kogyo Kabushiki Kaisha A 61K 47/18 MK/P/2021/0308 T1 

Toko Yakuhin Kogyo Kabushiki Kaisha A 61K 47/10 MK/P/2021/0308 T1 

Toko Yakuhin Kogyo Kabushiki Kaisha C 12N 7/00 MK/P/2021/0308 T1 

Tricida Inc. A 61P 3/12 MK/P/2020/0852 T1 

Tricida Inc. A 61K 31/785 MK/P/2020/0852 T1 

UCB Biopharma SRL C 07K 16/24 MK/P/2020/0854 T1 

UCB Biopharma SRL C 07K 1/36 MK/P/2020/0854 T1 

UCB Biopharma SRL C 07K 1/18 MK/P/2020/0854 T1 

University of Leicester C 07K 16/40 MK/P/2020/0829 T1 

University of Washington C 12N 9/22 MK/P/2020/0847 T1 

University of Washington C 12N 9/96 MK/P/2020/0847 T1 

University of Washington A 61K 38/00 MK/P/2020/0847 T1 

Universität Basel C 12N 1/21 MK/P/2020/0833 T1 

Universität Basel C 12N 15/74 MK/P/2020/0833 T1 

Universität Basel C 12N 15/70 MK/P/2020/0833 T1 

Universität Basel C 12N 15/62 MK/P/2020/0833 T1 

Universität Basel C 07K 14/195 MK/P/2020/0833 T1 

VM Oncology LLC C 07D 403/12 MK/P/2021/0439 T1 
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VM Oncology LLC C 07D 241/04 MK/P/2021/0439 T1 

VM Oncology LLC C 07D 407/12 MK/P/2021/0439 T1 

VM Oncology LLC A 61K 31/4545 MK/P/2021/0439 T1 

VM Oncology LLC A 61K 31/496 MK/P/2021/0439 T1 

VM Oncology LLC A 61P 25/00 MK/P/2021/0439 T1 

VM Oncology LLC A 61P 35/00 MK/P/2021/0439 T1 

VM Oncology LLC C 07C 15/28 MK/P/2021/0439 T1 

Verso Food Oy A 23J 3/14 MK/P/2020/0848 T1 

Verso Food Oy A 21D 2/26 MK/P/2020/0848 T1 

Verso Food Oy A 21D 2/36 MK/P/2020/0848 T1 

Vertex Pharmaceuticals Incorporated A 61K 31/455 MK/P/2020/0978 T1 

Vertex Pharmaceuticals Incorporated A 61P 11/00 MK/P/2020/0978 T1 

Vertex Pharmaceuticals Incorporated C 07D 231/20 MK/P/2020/0978 T1 

Vertex Pharmaceuticals Incorporated C 07D 401/04 MK/P/2020/0978 T1 

Vertex Pharmaceuticals Incorporated C 07D 401/14 MK/P/2020/0978 T1 

Yuhan Corporation A 61K 31/167 MK/P/2021/0419 T1 

Yuhan Corporation A 61K 31/4155 MK/P/2021/0419 T1 

Yuhan Corporation C 07D 403/04 MK/P/2021/0419 T1 

Yuhan Corporation A 61P 35/00 MK/P/2021/0419 T1 

Yuhan Corporation A 61K 31/506 MK/P/2021/0419 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  2019/1105 (220) 08/10/2019 

(442) 30/06/2021 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги МОННЕЛ ДОО Скопје 

бул. Јане Сандански бр. 82 лок. 32, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(531) 05.03.13;05.03.15;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  (смути) кашасти пијалоци од овошје 

и зеленчук  

кл. 35  услуги при продажва на големо и 

мало (смути) кашасти пијалоци од овошје 

и зеленчук  

кл. 43  служење пијалоци (смути)  

 

(210) TM  2020/113 (220) 12/02/2020 

(442) 30/06/2021 

(731) Финансиско друштво КРЕДИ ЈЕС 

ДОО Скопје ул. Димитрие Чуповски бр. 

4/1-14, Скопје, MK 

(740) Николчо Лазаров, адвокат Ул. 

Димитар Чуповски бр.4/1-14, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) бела, сива, црвена, црна 

(531) 27.05.02 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  агенции за рекламирање; 

ажурирање на рекламниот материјал; 

аутсорсингуслуги [поддршка на бизниси]; 

барање спонзорства; 

бизнис информации; 

бизнис испитување; 

компјутерско рекламирање преку 

интернет; 

економско прогнозирање; 

организирање трговски саеми за 

комерцијални или рекламни цели; 

организирање изложби за комерцијални 

или рекламни цели; 

консултации за стратегија на комуникации 

во рекламирање; 

пребарување податоци во компјутерски 

датотеки за трети лица; 

деловно управување со програми за 

рефундирање за други; 

изнајмување време за рекламирање преку 

медиумите; 

изнајмување рекламен материјал; 

изработка на изводи од сметки; 

испитување на јавното мислење; 

изнајмување рекламен простор; 

консултации за раководење со персонал; 

обезбедување онлајн пазар за купувачи и 

продавачи на стоки и услуги; 

помош во водењето бизнис; 

помош за комерцијално или индустриско 

управување; 

преговарање и склучување трговски 

трансакции за трети лица; 

претставување на производите; 

професионално бизнис консултирање; 

ревизија; 

раководење (советодавни услуги за 

бизнис раководење); 

советување за бизнис работење и 

организација; 

советување за бизнис работење; 

советување за организирање на 

работењето; 

бизнис истражување; 

вработување персонал; 

бизниси (услуги за преместување на 

бизнисите); 

бизнис пребарување; 
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маркетинг; 

маркетинг истражување; 

маркетинг студии; 

обезбедување деловни информации преку 

веб-страница; 

рекламни огласи (ширење на рекламните 

огласи); 

рекламирање преку пошта; 

рекламирање преку радио; 

рекламирање; 

собирање информации во компјутерските 

бази на податоци  

кл. 36  кредити со отплата на 

рати;финансиски информации; 

финансиски проценки [осигурување, 

банкарство, недвижнини]; 

финансиски услуги; 

финансиско управување; 

фискално проценување; 

финансиско спонзорирање; 

финансиско управување со исплатата на 

надомести за други; 

услуги за советување во врска со 

задолжување; 

услуги на фондови за помош за 

позајмување; 

услуги поврзани со индивидуални сефови 

во банки; 

факторинг [администрирање на 

побарувачката на една организација со 

посредство на надворешен орган]; 

царина; 

советување во врска со финансии; 

советување во врска со осигурување; 

разменување пари; 

служби за кредитни картички; 

кредитирање со заложно обезбедување; 

купување на кредит; 

обезбедување финансиски информации 

преку интернет; 

организирање наплаќање; 

позајмување врз основа на залог; 

порамнување, финансиско; 

прибирање добротворни средства; 

пренесување средства (електронско 

пренесување средства); 

услуги за плаќање пензија; 

банкарски служби за дебитни картички; 

банкарски трансакции од дома; 

давање заеми врз основа на хипотеки; 

доверителство; 

заеми; 

издавање кредитни картички; 

лизинг на фарми; 

лизингна недвижности; 

услуги за берзанско посредување; 

инвестирање средства; 

заеднички фондови; 

гаранции; 

банкарство; 

агенциии за кредити; 

агенции за наплаќање долгови; 

анализирање (финансиско анализирање); 

брокерство *; 

статистички услуги  

кл. 42  изработка на компјутерски 

програми; 

советодавни услуги од областа на 

технологијата; 

советување за компјутерски програми; 

советување на полето на компјутерски 

хардвер  

 

(210) TM  2020/322 (220) 16/04/2020 

(442) 30/06/2021 

(731) ПхармаС Лекови дооел Скопје Бул. 

8-ми Септември бр. 2/2 локал 13 кат 4, 

1000, Скопје, MK 

(740) Весна Јаќовска Бул. 8-ми Септември 

бр. 2/2 локал 13 кат 4, 1000, Скопје 

(540)  

PhS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 
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употреба во медицина; диетални состојки 

за медицински потреби, додатоци во 

исхраната; диететски додатоци, 

прехрамбени додатоци за примена во 

медицината; фластери, материјали за 

преврска; материјали за пломбирање заби 

и за забни отисоци; дезинфекциски 

средства; производи за уништување на 

животински штетници; фунгициди, 

хербициди  

кл. 35  услуги при промет на големо и мало 

со: фармацевтски и ветеринарни 

производи, хигиенски производи за 

употреба во медицина, диетални состојки 

за медицински потреби, додатоци во 

исхраната, диететски додатоци, 

прехрамбени додатоци за примена во 

медицината, фластери, материјали за 

преврска, материјали за пломбирање заби 

и за забни отисоци, дезинфекциски 

средства, производи за уништување на 

животински штетници, фунгициди, 

хербициди  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и дизајн поврзан со тоа; 

индустриски анализи и инстражувачки 

услуги; дизајн и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер  

кл. 44  медицински услуги; ветеринарни 

услуги; хигиенски и производи за нега и 

убавина за луѓе и животни; агрикултурни, 

хортикултурни и шумарски услуги  

 

(210) TM  2020/578 (220) 08/07/2020 

(442) 30/06/2021 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги на големо и мало 

МУЛТИПРОМ ДООЕЛ експорт-импорт 

Скопје ул.Индустриска бр.2, Источна 

инд.зона, Маџари, Скопје, MK 

(540)  

FRUTTOVITA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кондиторски производи  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со кондиторски производи  

 

(210) TM  2020/709 (220) 12/08/2020 

(442) 30/06/2021 

(731) Друштво за производство, услуги 

и трговија на големо и мало ХЗМ ЛАБС 

ДООЕЛ  увоз-извоз Битола ул. Хераклеа 

бр.53, Битола, MK 

(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА 

ГРОЗДАНОВСКА бул. Св. Климент 

Охридски бр.63а-8, 1000, Скопје 

(540)  

ХелтАп 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апликации за компјутерски софтвери, 

што можат да се преземат; компјутерски 

програми [софтвер што може да се 

симнува од интернет]; компјутерски 

софтвер, снимен  

кл. 41  услуги на здравствени клубови; 

услуги на личен тренер (фитнес)  

кл. 42  софтвер како услуга [ЅааЅ]  

кл. 44  услуги за советување за здравјето; 

телемедицински услуги; здравствена 

заштита; здравствени центри; услуги на 

алтернативна медицина  

 

(210) TM  2020/724 (220) 13/08/2020 

(442) 30/06/2021 

(731) Финансиско друштво ЕАЗУ 

ФАЈНАНС ДООЕЛ Скопје ул. Даме Груев 

бр. 1, локал 53, Скопје, MK 

(540)  
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(591) сина, зелена, црна, бела 

(531) 27.05.22 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  осигурување;финансиски 

работи;монетарни работи;банкарски 

работи;работи поврзани со недвижности  

 

(210) TM  2020/1061 (220) 02/11/2020 

(442) 30/06/2021 

(300) UK00003512769  16/07/2020  UK 

(731) Sportsdirect.com Retail Limited Unit 

A, Brook Park East, Shirebrook, NG20 

8RY, 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)  

 

 

(591) сина, црвена, бела 

(531) 29.01.01;29.01.04;29.01.12 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  oблека; обувки; производи кои се 

носат на глава; ветровки; ленти за ракав 

[облека]; платнена капа; ремени [облека]; 

ремени од имитација на кожа; кожни 

ремени; чизми; фантомки; капчиња (бања -

); капи [капи]; наметки; палта; фустани; 

спортска облека; модна облека; јакни за 

риболов, чизми и елеци; наметки за 

риболов; копачки; фудбалски дресови; 

гамаши; ракавици; капи; хулахопки; јакни; 

фармерки; облека за одмор; лежерна 

облека; Лесна облека; мантии; вратоврски; 

заштитна облека за сурфање; пуловери; 

реплики на фудбалски униформи; 

заштитна облека, ракавици, капи и обувки 

(освен за заштита од несреќи или 

повреди); комбинезони за скијање; 

платнени широки појаси; шалови; кошули; 

обувки; скијачка облека; маски за спиење; 

костум за спиење; кецели; чорапи; 

спортски артикли (облека) за коњски 

спортови; спортски артикли [облека] за 

коњски спортови; спортска облека; 

спортски алишта; спортска облека за глава 

(освен шлемови); спортски чевли, чизми; 

спортска униформа; спортска облека; 

клинови за копачки [чевли]; шорцеви за 

сурфање; облека за пливање; термичка 

облека; патики; панталони; маици; долна 

облека; елеци; чизми; водоотпорна и 

непропустлива облека; водоотпорна 

облека; непропустлива облека; одела за 

пливање; средновековни женски шамии за 

на глава; нараквици [облека]; се од 

горенаведеното освен облека за 

велосипедисти; делови, додатоци и 

компоненти за сите горенаведени стоки  

кл. 35   

рекламирање; бизнис менаџмент; бизнис 

администрација; канцелариски функции; 

сметководство, водење книги и ревизија; 

сметководство; сметки (изготвување на 

извештаи за -); администрација 

(комерцијално -) на лиценцирање на стоки 

и услуги на други лица, на програма за 

попуст за овозможување на учесниците да 

добијат попусти на стоки и услуги преку 

употреба на членска картичка со попуст, 

натпревари за рекламни цели, програми за 

лојалност на потрошувачите, лојалност на 
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клиентите и шеми за стимулирање, 

програми за лојалност кои вклучуваат 

попусти или стимулации, програми за 

наградување на лојалност, шеми за 

членство, претплата на весници [за други], 

шеми за продажба и промотивни 

стимулации, програми за поттик за 

промоција на продажба, деловни работи 

на франшизи, деловни работи на 

продавници за малопродажба; 

администрација во врска со методите за 

маркетинг и продажба; услуги со картички 

за административна лојалност; 

административна обработка на налози; 

административна поддршка и услуги за 

обработка на податоци; рекламирање, 

маркетинг и промотивни услуги; реклама 

за други на Интернет; рекламни и 

маркетинг услуги обезбедени со помош на 

социјални медиуми; рекламирање по 

пошта; рекламирање на стоки на други 

продавачи, овозможувајќи им на клиентите 

удобно да ги прегледуваат и споредуваат 

стоките на тие продавачи; рекламирање 

особено услуги за промоција на стоки; 

рекламни услуги за унапредување на е-

трговија; рекламирање преку сите јавни 

комуникациски средства; совети кои се 

однесуваат на деловниот менаџмент на 

фитнес клубовите; совети во врска со 

деловниот менаџмент на здравствените 

клубови; совети во врска со деловното 

работење на фитнес клубовите; совети во 

врска со деловното работење на 

здравствените клубови; уредување и 

спроведување на рекламни настани, 

саеми и изложби за деловни и рекламни 

цели; организирање комерцијални 

трансакции, за други, преку онлајн 

продавници; организирање на претплати 

за весници за други; уредување дисплеи 

за комерцијални цели, дисплеи за трговски 

цели, изложби за рекламни цели, изложби 

за комерцијални цели, презентации за 

рекламни цели, презентации за 

комерцијални цели; организирање 

претплати на онлајн публикации на други 

лица, на електронски списанија, на 

информативни медиуми, на медиумски 

пакети, на телекомуникациски услуги за 

други; услуги за лицитација; ревизија; 

објавување на сметки; услуги за 

создавање, проценка, позиционирање, 

стратегија и тестирање на бренд; услуги за 

деловна администрација за обработка на 

продажба направена на Интернет; 

деловни совети и консултации во врска со 

франшизинг; деловни советодавни услуги; 

деловна анализа и услуги за информации 

и истражување на пазарот; деловни 

проценки; деловна помош, управување и 

административни услуги; деловни 

консултантски услуги и советодавни 

услуги; деловни консултантски услуги во 

врска со управување, маркетинг и 

промоција на кампањи за собирање 

средства; анализа на деловни податоци; 

деловни информативни услуги; деловни 

истражувања; служби за деловно 

разузнавање; деловни истраги; 

консултантски услуги за управување со 

бизнис и организација; управување со 

бизнисот за продавници, места за забава, 

хотели, изведувачи, спортски личности, 

продажни места, спортски клуб, спортски 

објекти, спортски места, спортски луѓе, 

комплекси за базени, продажни места на 

големо и мало; услуги за управување со 

бизнисот; деловно следење и 

консултантски услуги, имено, следење на 

корисниците и рекламирање на други лица 

за да се обезбеди стратегија, увид, 

маркетинг упатства и за анализа, 

разбирање и предвидување на 

однесувањето и мотивацијата на 

потрошувачите и трендовите на пазарот; 
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деловно вмрежување; деловно работење 

на трговски центри и трговски молови; 

деловна организација и консултантски 

услуги за управување; услуги за деловно 

планирање; услуги за промоција на 

бизнисот; деловно истражување; услуги за 

деловно стратешко планирање; службени 

лица за земање на налози за продажба; 

собирање деловна статистика; 

комерцијална администрација на 

лиценцирање на стоки и услуги на други 

лица; комерцијални консултантски услуги; 

комерцијални информации; комерцијални 

информации и совети за потрошувачите 

[продавница за совети за потрошувачи]; 

комерцијална или индустриска помош за 

управување; управување со компанијата 

[за други]; услуги за споредба на шопинг; 

компилација на реклами за употреба на 

интернет-страници; компилација на 

деловни информации; компилација на 

информации во компјутерски бази на 

податоци; составување на статистички 

податоци; составување, производство и 

дисеминација на рекламна материја; 

составување и одржување на мрежни 

директориуми; услуги за снимање 

компјутерски податоци; компјутерско 

управување со датотеки; консултации во 

продажни техники и продажни програми; 

консултантски услуги во врска со 

маркетингот; консултантски услуги во 

врска со публицитет; корпоративно 

планирање; анализа на цената на 

трошоците; услуги за клупски клиенти и 

услуги за лојалност на клиенти, за 

комерцијални, промотивни и / или 

рекламни цели; обработка на податоци, 

систематизација и управување; 

демонстрација на стоки; услуги за 

дигитално рекламирање; дигитален 

маркетинг; рекламирање преку пошта; 

дисеминација на рекламна материја; 

дистрибуција на рекламен, маркетинг и 

промотивен материјал; дистрибуција на 

примероци; репродукција на документи; 

економско предвидување; експерти за 

ефикасност; агенции за вработување; 

маркетинг на настани; извоз-увоз 

агенциски услуги; изложби на модни ревии 

за комерцијални цели; модни ревии за 

промотивни цели (организација на -); 

управување со датотеки (компјутерски -); 

франшизинг (деловни совети во врска со -

); управување со човечки ресурси и услуги 

за вработување; увоз-извоз агенции; 

информации за методите на продажба; 

информативни услуги во врска со 

рекламирање; фактурирање; услуги за 

распоред за рекламни цели; лојалност, 

стимулативни и бонус програмски услуги; 

рекламирање списанија; малопродажни 

услуги за облека по пошта; рекламирање 

по нарачка; управување (советодавни 

услуги за бизнис -); помош при 

управување; анализа на пазарот и услуги 

за истражување; маркетинг; маркетиншко 

истражување; маркетинг услуги; маркетинг 

на стоки и услуги на други со дистрибуција 

на купони; моделирање за рекламирање 

или промоција на продажба; услуги за 

отсекување вести; изнајмување 

канцелариски машини и опрема; он-лајн 

рекламирање; он-лајн рекламирање на 

компјутерска мрежа; реклами преку 

Интернет и е-пошта, вклучително и развој 

и производство на кампањи за социјални 

медиуми и вирални мерки за маркетинг; 

маркетинг преку Интернет; услуги за 

нарачување преку Интернет; анкетирање 

на мислења; организација на програми за 

лојалност на клиенти за комерцијални, 

промотивни или рекламни цели; 

организација на изложби и настани за 

комерцијални или рекламни цели; 

организација на наградни извлекувања за 
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рекламни цели; организација на промоции 

со употреба на аудио-визуелни медиуми; 

организација на саеми за комерцијални 

или рекламни цели; организација, 

работење и надзор на шемите за 

лојалност, шемите за стимулирање, 

продажните и промотивните стимулативни 

шеми; организација на изложби, настани, 

изложби, саеми и саеми за комерцијални 

или рекламни цели; услуги за аутсорсинг 

[деловна помош]; подготовка на платен 

список; консултантски услуги за 

управување со персонал; вработување на 

персонал; услуги за фотокопирање; 

поставување реклами и промотивни 

дисплеи на електронски страници до кои 

се пристапува преку компјутерски мрежи; 

планирање на стратегии за рекламирање 

и маркетинг; презентација на стоки и 

услуги; презентација на стоки на 

комуникациски медиуми, за малопродажни 

цели; услуги за споредба на цени; услуги 

за набавки за други [купување стоки и 

услуги за други бизниси]; демонстрации на 

производи и услуги за прикажување 

производи; информации за продажба на 

производи; производство на рекламни 

материјали и реклами; промовирање на 

стоките и услугите на другите; 

промовирање на стоки и услуги на други 

со дистрибуција на купони, со помош на 

шема за картички за лојалност, преку 

програми за картички со попусти, преку 

администрација на продажни и шеми за 

промотивни стимулации кои вклучуваат 

марки за тргување, со доделување на 

купувачки поени за употреба на кредитни 

картички, преку промотивни настани , 

преку дистрибуција на печатен материјал 

и промотивни натпревари; промовирање 

на продажба на услугите [во име на 

другите] со уредување реклами; промоција 

на натпревари и настани, стоки и услуги за 

други, стоки и услуги преку спонзорство, 

специјални настани, спортски натпревари 

и настани; услуги за промоција во врска со 

настани во е-спорт; промотивно 

управување за спортски личности; 

промотивни услуги; обезбедување на 

водич за рекламирање преку интернет што 

може да се пребарува, со стоки и услуги 

на онлајн продавачи; обезбедување 

рекламен простор на веб-страница; 

обезбедување деловни информации преку 

Интернет ;; обезбедување комерцијални 

информации на потрошувачите; 

обезбедување информации за 

потрошувачки производи преку Интернет; 

обезбедување информации во врска со 

организирање и спроведување на 

волонтерски програми и проекти за 

заеднички услуги; обезбедување 

информации за пазарот во врска со 

производи за широка потрошувачка; 

обезбедување информации за купување; 

обезбедување и ширење на деловни 

информации, рекламни и рекламни 

материјали во врска со изложби, трговски 

изложби и изложби за деловни цели; 

обезбедување и ширење на деловни 

информации, помош и совети за 

присутните на изложбите, посетителите и 

изложувачите; обезбедување и 

изнајмување на рекламен простор, време 

и медиуми; обезбедување на онлајн пазар 

за купувачи и продавачи на стоки и услуги; 

обезбедување информации и совети на 

потрошувачите во врска со изборот на 

производи и предмети што треба да се 

купат; обезбедување на информации и 

советодавни услуги во врска сo e-трговија; 

обезбедување услуги за споредба на цени 

преку Интернет; односи со јавноста; 

објавување на публицитетни текстови; 

публицитет; услуги за преместување за 

деловни активности; изнајмување на 
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рекламен простор, на време за 

рекламирање на комуникациски медиуми, 

на канцелариски машини и опрема, на 

машини за фотокопирање, на автомати; 

истражување за деловни цели; 

истражувачки услуги во врска со 

рекламирање и маркетинг; услуги за 

малопродажба на облека; малопродажба 

на при-пејд картички од трета страна за 

набавка на облека; малопродажба при-

пејд картички од трета страна за набавка 

на забавни услуги; Услуги за уредување 

излози на малопродажба; промоција на 

продажбата; промоција на продажбата за 

други со помош на привилегирани 

кориснички картички; промоција на 

продажбата преку програми за лојалност 

на клиентите; продажни промоции во 

моментот на купување или продажба, за 

други; секретарски услуги; Услуги за 

уредување излози на продавници; 

спонзорско пребарување; претплата на 

информативен медиумски пакет; 

систематизација на информации во 

компјутерски бази на податоци; услуги за 

агенции за таленти; подготовка на данок; 

телекомуникациски услуги (организирање 

претплата на -) за други; услуги за 

телемаркетинг; телефонско одговарање за 

недостапни претплатници; телевизиско 

рекламирање; трговски шоу и услуги за 

комерцијална изложба; транскрипција; 

пишување; ажурирање на рекламен 

материјал; обработка на текст; пишување 

рекламни текстови; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на 

малопродажба преку Интернет, услуги за 

трговија на големопрожба и 

малопродажба преку директна пошта во 

врска со продажба на хемикалии за 

употреба во индустријата, науката и 

фотографијата, како и во земјоделството, 

хортикултурата и шумарството, 

необработени вештачки смоли, 

необработена пластика, гаснење пожар и 

композиции за превенција на пожар, 

препарати за калење и лемење, 

супстанции за штавење животински кожи, 

лепила за употреба во индустријата, 

китови и други полнила за паста, компост, 

ѓубрива, вештачки ѓубрива, биолошки 

препарати за употреба во индустријата и 

науката; услуги за малопродажба, услуги 

за трговија на мало преку Интернет, услуги 

за трговија на големо и малопродажба 

преку директна пошта во врска со 

продажба на бои, лакови, лакови, 

конзерванси од 'рѓа и против влошување 

на дрво, бои, фарби, мастила за 

печатење, обележување и гравура, сурови 

природни смоли, метали во форма на 

фолија и прав за употреба во сликање, 

украсување, печатење и уметност, 

нагризувачки средства, фарби, бои, 

пигменти и мастила, бои во прашок, фарби 

за храна, бои за храна, тонери за 

печатачи, полнети, за принтери и 

фотокопири; услуги за малопродажба, 

услуги за трговија на мало преку Интернет, 

услуги за трговија на големо и 

малопродажба преку директна пошта во 

врска со продажба на немедицински 

козметички производи и тоалетен прибор, 

немедицински пасти за заби, парфимерија, 

есенцијални масла, препарати за белење 

и други супстанции за употреба на перење 

на алишта, чистење, полирање, препарати 

за чистење и абразивни средства, 

препарати за чистење на тело и нега на 

убавина, козметика, тоалетен прибор, 

препарати за орална хигиена, 

парфимерија и мириси, препарати за 

чистење животни, ароматични екстракти; 

услуги за малопродажба, услуги за 

трговија на мало преку Интернет, трговија 

на големо и малопродажба преку директна 
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пошта за трговија со мириси за 

домаќинства, препарати за перење 

алишта, препарати за кожа и за чистење и 

полирање за чевли, препарати за чистење 

на возила, сапун против потење, 

антиперспиранси, препарати за вештачко 

сончање, лосиони за бања, соли за бања 

не за медицински цели, омекнувачи за 

брада, производи за нега на убавина, 

маски за убавина; услуги за 

малопродажба, услуги за малопродажба 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на препарати 

за белење и други супстанции за употреба 

за перење на алишта, чистење, полирање, 

средства за чистење и абразивни 

производи, производи за нега на тело, 

пудра за тело, крем за чизми, лак за 

чизми, агенси за чистење на рацете, 

препарати за чистење, средства за 

чистење, млеко за чистење за тоалетни 

цели, работи за боење, козметички 

комплети, козметички препарати за 

сончање на кожата, козметика, креми; 

услуги за малопродажба, услуги за 

трговија на мало преку Интернет, услуги за 

трговија на големо и малопродажба преку 

директна пошта во врска со продажба на 

пасти за заби, дезодорансни сапуни, 

дезодоранси, препарати за депилација, 

детергенти, средства за дезинфекција, 

прашок за боење (козметика), бои за 

брада, колонска вода, турпии, шмиргли, 

шмиргли за кратење на ноктите, смарова 

хартија, есенцијални масла, шминка за 

очи, козметика за веѓи, моливи за веѓи, 

гелови за употреба на косата, препарати 

за белење на коса, производи за нега на 

коса, бои за коса; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на бои за 

коса, лосиони за коса, препарати за 

поставување коса, спреј за коса, 

препарати за брановидна коса, препарати 

за нега на рацете, мелеми за усни 

[немедицински-], лосиони за козметички 

цели, шминка, прав за шминка, препарати 

за шминка, препарати за отстранување 

шминка, медицински сапуни, хидратантни 

средства, средства за миење на устата, 

препарати за нега на ноктите, лак, 

препарати за отстранување на лак од 

нокти, лак за нокти; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на 

немедицински препарати за употреба 

после бричење, немедицински тоалетни 

препарати, масло за тело, масла за 

козметички цели, масла за парфеми и 

мириси, парфимерија, парфеми, 

препарати за нега на телото, препарати за 

освежување на здивот [не медицински], 

лосиони пред бричење и после бричење, 

шампони, препарати за бричење, сапуни 

за бричење, крем за чевли, лак за чевли, 

восок за чевли; услуги за малопродажба, 

услуги за трговија на мало преку Интернет, 

услуги за трговија на големо и 

малопродажба преку директна пошта во 

врска со продажба на препарати за 

туширање, производи за нега на кожа, 

препарати за нега на кожа, сапуни, 

средства за отстранување на дамки, 

препарати за сончање, талк, нијанси и 

лосиони сите  за коса и брада , 

марамчиња импрегнирани со козметички 

лосион, тоалетни производи, тоалетна 

вода, тоалетен прибор, крпи што содржат 

немедицински тоалетни препарати, 

препарати за миење и бања; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 
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преку Интернет, услуги на трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на 

индустриски масла и масти, восок, 

лубриканти, композиции  за апсорпција на 

прашина, влажни и врзувачки композиции, 

горива и илуминанти, свеќи и фитили за 

осветлување, нехемиски адитиви од 

гориво, волна за употреба како гориво, 

свеќи за новогодишна елка, електрична 

енергија, маст за подмачкување на чизми, 

чевли и кожа, осветлувачки восок, масла 

за бои; услуги за малопродажба, услуги за 

трговија на мало преку Интернет, услуги за 

трговија на големо и малопродажба преку 

директна пошта во врска со продажба на 

парфимирани и миризливи свеќи, чистење 

(композиции за врзување прашина за -), 

восочни свеќи, текстилно масло, 

фармацевтски производи, медицински и 

ветеринарни препарати, санитарни 

препарати за медицински цели , диететска 

храна и супстанции прилагодени за 

медицинска или ветеринарна употреба, 

храна за бебиња, додатоци во исхраната 

за човечки суштества и животни, 

фластери, материјали за преврски , 

материјал за пломбирање на заби, забен 

восок; услуги за малопродажба, услуги за 

трговија на мало преку Интернет, услуги за 

трговија на големо и малопродажба преку 

директна пошта во врска со продажба на 

средства за дезинфекција, препарати за 

уништување на штетници, фунгициди, 

хербициди, леплив малтер, лепила за 

протези, препарати за освежување на 

воздухот, аналгетици, антисептички 

препарати, бактериолошки култури 

(средства за -), завои и преврски, ремени 

за хигиенски марамчиња [крпи], 

освежувачи на воздухот за автомобили;, 

јаглехидрати во течна форма; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на хемиски 

спроводници за електрокардиографски 

електроди, ладни креми за третман на 

спортски повреди, препарати за чистење 

контактни леќи, додатоци во исхраната за 

луѓе и животни, диететски пијалаци 

прилагодени за медицински цели, 

диететска храна и супстанции 

прилагодени за медицинска или 

ветеринарна употреба, храна за бебиња, 

диететски препарати за храна со мала 

содржина на маснотии [прилагодени за 

медицински цели]; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на диететска 

храна прилагодена за лица кои имаат 

комплексни метаболички нарушувања за 

медицински цели, диететски супстанции 

прилагодени за медицинска употреба, 

диететски супстанции за медицинска 

употреба при контрола на телесната 

тежина, средства за дезинфекција за 

хигиенски цели, производи за миење 

кучиња, пијалаци претежно од минерали 

или витамини, лекови за медицински цели, 

полни кутии и комплети за прва помош, 

додатоци на храна; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на храна за 

лица кои имаат комплексни метаболички 

нарушувања, завои од газа [преврски], 

препарати за дезинфекција на рацете, 

комплети што содржат медицински 

препарати, материјали за преврски, 

замена на оброци и микс од пијалаци како 

додатоци во исхраната, прашоци за 

замена на оброк, медицинска храна за 
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спортисти, медицинска храна за спортски 

лица [витамини или минерали], 

медицински препарати и супстанции; 

услуги за малопродажба, услуги за 

трговија на мало преку Интернет, услуги за 

трговија на големо и малопродажба преку 

директна пошта во врска со продажба на 

минерални и протеински препарати и 

супстанции, минерални пијалаци 

[медицински], мускулни релаксанти, 

натуропатски и хомеопатски препарати и 

супстанции, хранливи материи и хранливи 

состојки, хранливи и додатоци на 

исхраната, кислород за медицински цели, 

пестициди, фармацевтски препарати и 

супстанции, растителни соединенија и 

екстракти за употреба како додатоци во 

исхраната, фластери; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, трговија на големо и 

малопродажба преку директна пошта кои 

се однесуваат на продажба на 

концентрати на диететска храна во прав и 

диететски супстанции за употреба во 

програма за намалување на телесната 

тежина за медицински цели, препарати за 

диететска употреба, протеинска храна за 

исхрана на луѓето [прилагодена за 

медицински цели], протеински суплементи, 

радиум за медицински цели, средства за 

стерилизирање, стимуланси направени од 

витамини; услуги за малопродажба, услуги 

за трговија на мало преку Интернет, услуги 

за трговија на големо и малопродажба 

преку директна пошта во врска со 

продажба на траки за завој, витамински, 

диететски и минерални додатоци, 

витамински пијалаци, витамински 

препарати, витамини, води [пијалаци] за 

медицински цели, обични метали и нивни 

легури, руди, метални материјали за 

градење и конструкција, преносни згради 

од метал, неелектрични кабли и жици од 

обичен метал, мали предмети од метален 

хардвер, метални контејнери за 

складирање или транспорт; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на сефови, 

мали предмети од метален хардвер, 

необработени и полуобработени обични 

метали, вклучувајќи едноставни производи 

изработени од нив, значки од метал за 

возила, метални значки, привезоци за 

клучеви и синџири за клучеви, брави, 

клучеви, украси, метални корпи, клучеви, 

бланко клучеви, знаци, статуи, статуетки и 

фигурини, бронзи, трофеи изработени од 

метал, кутии за пари; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на кутии, 

трофеи, модели од благороден метал, 

сите изработени во целост или главно од 

обични метали, машини, машински алати, 

електрични алатки, мотори и машини, 

освен за сувоземни возила, Машински 

спојници и трансмисиски елементи, освен 

за сувоземни возила, земјоделски 

средства, освен рачни алатки за рачна 

употреба, инкубатори за јајца, автоматски 

машини за продажба; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на рачни 

алатки и средства, рачно управувани, 

прибор за јадење, странични краци, 

жилети, рачни хигиенски и средства за 

убавина за луѓе и животни, алатки за 

подигнување, рачни алатки за итни случаи 

и спасување, градинарски алат, рачно 

управувани, ножици, пегли за коса, фигаро 

за виткање коса, виткачи за трепки, сетови 
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за маникир, ножици за нокти, турпии за 

нокти, комплети за педикир, ножици за 

кастрење, пинцети, клешти, секачи за 

пица; услуги за малопродажба, услуги за 

трговија на мало преку Интернет, услуги за 

трговија на големо и малопродажба преку 

малопродажба преку директна пошта, 

поврзани со продажба на научни, 

истражувачки, навигациски, геодетски, 

фотографски, кинематографски, аудио-

визуелни, оптички, мерење на тежина, 

мерење, сигнализација, откривање, 

тестирање, проверка, живото-спасувачки-

апарати и инструменти за настава, 

апарати и инструменти за спроведување, 

префрлување, трансформација, 

акумулирање, регулирање или контрола 

на дистрибуцијата или употребата на 

електрична енергија; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на апарати и 

инструменти за снимање, пренесување, 

репродукција или обработка на звук, слики 

или податоци, снимени и медиуми што 

може да се преземаат, компјутерски 

софтвер, празни дигитални или аналогни 

снимања и медиуми за складирање, 

механизми за апарат што работи со 

парички, каси, уреди за пресметување, 

компјутери и компјутерски периферни 

уреди, костуми за нуркање, маски за 

нуркачи, Чепчиња за уши за нуркачи; 

услуги за малопродажба, услуги за 

трговија на мало преку Интернет, трговија 

на големо и малопродажба преку директна 

пошта за продажба на штипки за нос за 

нуркачи и пливачи, ракавици за нуркачи, 

апарати за дишење за подводно пливање, 

апарати за гаснење пожар, абдоминални 

заштитници (за заштита од несреќи и 

повреди), аларми, засилувачи, антени, 

апарати и инструменти за снимање, 

пренесување и репродукција на звук, 

податоци и / или слики, апарати за 

снимање, пренесување или репродукција 

на звук или слики; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на апарати за 

употреба со компјутери, аудио и видео 

ленти и дискови, сите во однапред 

снимена форма, аудио апарат, аудио 

записи, аудио звучници, аудио системи , 

машини за автоматска репродукција, 

торби и футроли специјално прилагодени 

за држење или носење преносни, 

мобилни, рачни и таблет уреди и опрема и 

додатоци за такви уреди, батерии, 

батерии, електрични, кутии за батерии; 

услуги за малопродажба, услуги за 

трговија на мало преку Интернет, услуги за 

трговија на големо и малопродажба преку 

директна пошта во врска со продажба на 

полначи за батерии, двогледи, празни и 

претходно снимени ЦД-а, дискови, плочи, 

ленти и касети, празни ленти за снимање 

аудио и видео, заштитници на телото, 

книги снимени на диск, заштитни средства 

за гради, ормани и штандови, сите 

прилагодени за аудио, видео и 

телевизиски апарати и инструменти, 

кабли, електрични, машини за 

пресметување, калкулатори, камкордери, 

филм за камера, леќи за камери; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на 

фотоапарати, картички што содржат чип за 

интегрирано коло, картички кодирани со 

безбедносни карактеристики за цели на 

автентикација, картички со користење на 

магнетни мемории и мемории на 
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интегрално коло, носачи за мобилни 

телефони , футроли за носење 

прилагодени за очила за сонце, футроли 

прилагодени за двоглед, футроли за 

мобилни телефони, футроли за очила и 

очила за сонце, магнетофон, ЦД плеери, 

ЦД радио касети; услуги за малопродажба, 

услуги за трговија на мало преку Интернет, 

трговија на големо и малопродажни услуги 

преку малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на ЦД- 

ромови, мобилни телефони, ланци и жици 

за очила и очила за сонце, 

кинематографски филм, 

експозиционирани, апарати за чистење на 

дискови за снимање на звук, часовници 

(уреди за снимање на време) и тајмери, 

облека за заштита од несреќи, зрачење и 

пожар, апарати за управување со монети 

(механизми за -) , комбинирани телевизии 

и видеорекордери, компакт дискови, 

магазини за компании преземени преку 

Интернет; услуги за малопродажба, услуги 

за малопродажба преку Интернет, услуги 

за трговија на големо и малопродажба 

преку директна пошта во врска со 

продажба на компјутерски апликациски 

софтвер, компјутерски апликациски 

софтвер за преносни, мобилни, рачни и 

таблет уреди, компјутерски апликациски 

софтвер што се однесуваат на или 

содржат игри, казино игри, игри со карти , 

коцкање или обложување, програми за 

компјутерски игри и видео игри, софтвер 

за компјутерски игри, компјутерски игри, 

хардвер за компјутерски игри, 

компјутерски хардвер, компјутерски 

периферни уреди, компјутерски програми; 

услуги за малопродажба, услуги за 

малопродажба преку Интернет, услуги за 

трговија на големо и малопродажба преку 

директна пошта во врска со продажба на 

компјутерски софтвер, апарати за 

компјутерски софтвер и компјутерски 

хардвер со мултимедијални и 

интерактивни функции, компјутерски 

софтвер и компјутерски програми што 

може да се преземат или обезбедени 

преку Интернет, компјутерски софтвер и 

компјутерски програми што се однесуваат 

на или содржат игри, игри базирани на 

вештина, игри во казино, игри со карти, 

коцкање или обложување; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на 

компјутерски софтвер за телекомуникации 

и комуникација преку локални или 

глобални комуникациски мрежи, 

вклучувајќи Wi-Fi, интернет, интранет, 

екстранет, телевизија, мобилна 

комуникација, мобилнии сателитски 

мрежи, компјутерски терминали, 

компјутери, компјутери, лаптоп и лаптоп 

преносни компјутери, компјутери за 

играње, проводници, електрични, кутии за 

микроскопски стакла; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта, поврзани со продажба на 

контролори и тастатури за греење, 

вентилација, климатизација, осветлување 

и безбедност, сметачи, носачи на 

податоци со интегрирани електронски 

чипови, носачи на податоци со 

интегрирани микропроцесорски чипови, 

дигитални аудио ленти, дигитални 

разноврсни дискови, дискови и касети, 

сите за видео игри, драјвери за дискови, 

дискови и касети, сите за видео игри, 

дискови со видеоснимки, апарати за 

нуркачи; услуги за малопродажба, услуги 

за малопродажба преку Интернет, услуги 

за трговија на големо и малопродажба 
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преку директна пошта во врска со 

продажба на софтвер и програми за 

компјутерски и видео игри кој може да се 

презема, софтвер и програми за 

електронски компјутерски игри и видео 

игри за преземање, електронски 

публикации за преземање, софтвер и 

програми  за интерактивни компјутерски 

игри и видео игри за преземање, 

публикации што може да се преземат, 

имено, списанија на компании што може 

да се преземат преку Интернет; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на софтвер и 

програми за компјутерски игри и видео 

игри на виртуелна реалност за преземање, 

чепчиња за уши, подлоги за лакти, 

штитови и заштитници, електричен апарат 

за чистење, електричен апарат за виткање 

коса, електрични инсталации за 

далечинско управување на индустриски 

работи, електрични пегли, електрични 

кабли за напојување, електрични полирачи 

на чевли, електрични сетови на пареа за 

виткање на коса;  услуги за малопродажба, 

услуги за трговија на мало преку Интернет, 

услуги за трговија на големо и 

малопродажба преку директна пошта во 

врска со продажба на електрично црево за 

вакуум, електрични апарати и 

инструменти, сите за канцелариска 

употреба, електрични апарати за 

домаќинство, електролизатори, апарати за 

електролиза за лична употреба за 

галванизација, електронски билтен табли, 

електронски програми за компјутерски 

игри и видео игри, електронски 

компјутерски игри и софтвер за видео 

игри, електронски игри; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на табли за 

електронски пораки и табли за 

прикажување на електронски информации, 

електронски публикации дистрибуирани 

преку е-пошта, кодирани картички и 

магнетни енкодери, кодирани чип картички 

кои содржат програмирање користено за 

финансиски апликации, Програми за 

лојалност, програми за награди и 

преференции на носителите на картички, 

продолжни кабли, продолжни кабли, кутии 

за очила, очила; услуги за малопродажба, 

услуги за трговија на мало преку Интернет, 

услуги за трговија на големо и 

малопродажба преку директна пошта во 

врска со продажба на наочари, очила, 

очила за сонце, спортски очила и наочари, 

очила за пливање, штитови за лице, 

апарати и инструменти за обработка на 

факсимили, огради (електрифицирани -), 

филтри за респираторни маски, 

флексибилни (обликувани) навлаки за 

контроли на електричен апарат, гуми за 

капење и пливање, флуоресцентни 

екрани, рамки и леќи за очила и очила за 

сонце, рамки за очила; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на игри 

прилагодени за употреба со телевизиски 

приемници, софтвер за игри, очила за 

скијање, очила за употреба во спорт, 

графички еквилајзери, апарати за 

стилизирање коса, апарати за брановидна 

коса, ленти за чистење на главата, 

слушалки, слушалки, шлемови (освен 

шлемови за велосипедисти), држачи 

прилагодени за мобилни телефони, 

картички импрегнирани со холограм, 

холограми; услуги за малопродажба, 

услуги за трговија на мало преку Интернет, 
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услуги за трговија на големо и 

малопродажба преку директна пошта во 

врска со продажба на програми за 

интерактивни компјутерски игри и видео 

игри, софтвер за интерактивни 

компјутерски игри и за видео игри, 

софтвер за интерактивни електронски 

компјутерски игри и за видео игри, 

софтвер и програми за интерактивни 

мултимедијални компјутерски игри и видео 

игри, џојстици за употреба со компјутери, 

џубокси, машини за караоке, подлоги за 

колена, штитови и заштитници, футроли за 

носење лаптоп; услуги за малопродажба, 

услуги за трговија на мало преку Интернет, 

услуги за трговија на големо и 

малопродажба преку директна пошта во 

врска со продажба на навлаки за лаптопи, 

леќи за наочари, очила и очила за сонце, 

појаси за спасување, јакни и пловки, жици 

што спроведуваат светло [оптички влакна], 

ваги за багаж, магнетни носачи на 

податоци, дискови за снимање, магнети, 

лупи, мерачи, мерни инструменти, ленти 

за мерење, мемориски стикови, мобилни 

апликации со софтвер и игри за виртуелна 

реалност; услуги за малопродажба, услуги 

за трговија на мало преку Интернет, услуги 

за трговија на големо и малопродажба 

преку директна пошта во врска со 

продажба на навлаки за мобилни 

телефони, ленти за мобилни телефони, 

мобилни телефони, безжични телефони, 

машини за броење и сортирање пари, 

апарати за следење, електрични, подлоги 

за глувчиња, подлошки за глувчиња, 

заштитници за уста (штитови за непца), 

mp3 плеери и преносни и рачни дигитални 

електронски уреди за снимање, 

организирање, пренесување, 

манипулирање и преглед на датотеки со 

текст, податоци, аудио и видео; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта кои се однесуваат на продажба на 

навигациски апарати за возила [борд 

компјутери], одондогарди, канцелариски 

машини, оптички апарати и инструменти, 

апарати за пејџинг, педометри, перископи, 

лични ЦД плеери , лично стерео, 

телефонски апарати, телефонски навлаки 

[специфично прилагодени] и навлаки за 

преносни и рачни дигитални електронски 

уреди, записи со фонограф, касети и 

дискови; услуги за малопродажба, услуги 

за трговија на мало преку Интернет, услуги 

за трговија на големо и малопродажба 

преку директна пошта во врска со 

продажба на апарати и инструменти за 

фотокопирање, фотографски апарати и 

инструменти, картички покриени со 

пластика со печатена материја [кодирани], 

приклучоци, штекери и други контакти 

[електрични врски]. , џебни калкулатори, 

преносни аудио апарати и инструменти, 

при-пејд магнетни картички, тајмери што 

може да се програмираат, уреди за 

заштита од несреќи, заштитна облека и 

додатоци за лична употреба; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на заштитна 

облека за нуркање, заштитна облека за 

учесници во мото спортови [за спречување 

несреќи], заштитна облека, опрема за 

глава и обувки за употреба во спортот, 

заштитни очила, очила за сонце и 

наочари, заштитни шлемови, Машини за 

перфорирани картички за канцеларии, 

радио касети, радио приемници, радија, 

радио часовници, рекордери, апарати за 

далечинско управување; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 
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големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на 

безбедносни одела за преживување, 

сателитски навигациски апарати, сателити 

и декодери, ваги, безбедносни кодирани 

картички, полупроводници, обликувани 

капаци за контроли на електричен апарат, 

сигнални свирки, скејтборд кациги, 

паметни картички, магнетни кодирани 

картички, картички за електронски носачи 

на податоци, картички за полнење, 

банкарски картички, кредитни картички, 

дебитни картички, чип картички, картички 

со складирана вредност, платежна 

картичка; услуги за малопродажба, услуги 

за трговија на мало преку Интернет, услуги 

за трговија на големо и малопродажба 

преку директна пошта во врска со 

продажба на при-пејд картички, 

приклучоци, електрично загревани, 

снимање на звук, звучници, гласни 

звучници, слушалки за во уво, кабли за 

звучници, држачи за очила, спортски 

очила [очила], спортски очила, спортски 

наочари, спортски кациги и визири, 

поштенска марка (апарат за проверка -), 

ремени и футроли за очила и очила за 

сонце, ремени за очила за сонце, очила за 

сонце, штитници од нагло зголемување на 

волтажа, очила за пливање, касетофон; 

услуги за малопродажба, услуги за 

трговија на мало преку Интернет, услуги за 

трговија на големо и малопродажба преку 

директна пошта во врска со продажба на 

магнетофони, ленти, дискови и флопи 

дискови, сите снимени со компјутерски 

програми, телекомуникациски апарати 

(вклучително и меѓународни припејд 

телефонски картички и електронски 

ваучери), телекомуникациски инсталации, 

апарати и инструменти, 

телекомуникациски апарати (вклучително 

и меѓународни припејд телефонски 

картички и електронски ваучери), апарати 

и инструменти за телефонска секретарка, 

телефонски апарати; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на телефони, 

мобилни телефони, безжични телефони, 

телевизиски антени, телевизиски апарати 

и инструменти, телевизии, телевизии за 

примање на сателитско емитување, токени 

за активирање на електрични, електронски 

и телекомуникациски апарати и 

инструменти, трансформатори, 

приемници, грамофони, апарати и 

инструменти за пишување, дигитални 

уреди за складирање; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на видео 

апарати и инструменти, видео камери, 

плеери за видео дискови, софтвер за 

видео игри, видео игри, машини за 

снимање видео, компјутерски игри за 

виртуелна реалност и програми за видео 

игри , компјутерски игри за виртуелна 

реалност и софтвер за видео игри, 

слушалки и шлемови за виртуелна 

реалност, единици за визуелен приказ, 

машини за гласање, монитори за видео 

дисплеј што се носат, апарати и 

инструменти за обработка на текст; услуги 

за малопродажба, услуги за трговија на 

мало преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на хируршки, 

медицински, стоматолошки и ветеринарни 

апарати и инструменти, вештачки 

екстремитети, очи и заби, ортопедски 

производи, материјали за шиење, 

терапевтски и асистивни уреди 

прилагодени за лица со попреченост, 
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апарат за масажа, апарат, уред и артикли 

за доенчиња, завои, ладни и топли 

пакувања за медицински цели, 

стоматолошки маски за лице и 

стоматолошки ракавици; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на еластични 

обвивки за екстремитети и зглобови за 

медицинска употреба, маски за лице за 

медицинска употреба, штитници за слух, 

неопренови протези за екстремитети и 

зглобови за медицинска употреба, 

ортодонтски машини и инструменти за 

стоматолошка намена, протетски 

инструменти за стоматолошки цели, 

спортски потпори, суспензивни завои за 

употреба во спортот; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на апарати и 

инсталации за осветлување, греење, 

генерирање пареа, готвење, ладење, 

сушење, вентилација, водоснабдување, 

санитарни цели, апарати и инсталации за 

ладење, скара (лава камења за употреба 

во -), климатизиран воздух (инсталации за 

-), ламби за виткање, торбички за 

стерилизација за еднократна употреба; 

услуги за малопродажба, услуги за 

трговија на мало преку Интернет, услуги за 

трговија на големо и малопродажба преку 

директна пошта во врска со продажба на 

филтри за вода за пиење, запалка за гас, 

светлечки стапчиња, апарати и апарати за 

сушење коса, апарати за греење, шишиња 

со топла вода, хидранти, ламби, 

нуклеарно гориво и нуклеарен 

модерирачки материјал (инсталации за 

обработка), радијатори, електрични, 

фрижидери, машина за правење смог на 

сцени, тоалетни школки, факели за 

осветлување, ламби со ултравиолетови 

зраци, не за медицински цели, инсталации 

за наводнување, автоматски; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на возила, 

апарати за движење по копно, воздух или 

вода, штитници за шофершајбна за 

автомобили и штитници од сонце, 

организери за во автомобил, прекривки за 

автомобилски седишта, електрични 

возила, рачни автомобили, внатрешни 

гуми (опрема за поправка на -), колички за 

пазарење, санки, додатоци за возила, 

компоненти и делови вклучени во оваа 

класа, гуми за тркала на возила [гуми], 

додатоци за гуми за тркала на возила, 

компоненти и делови; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на 

шофершајбни, огнено оружје, муниција и 

проектили, експлозиви, огномети, 

благородни метали и нивни легури, накит, 

скапоцени и полускапоцени камења, 

хоролошки и хронометриски инструменти , 

часовници со аларм, беџови од 

благороден метал, кутии, кутии од 

благороден метал, нараквици, футроли за 

часовници и  рачни часовници, футроли за 

правење часовници, ланци од благороден 

метал, кутии за часовници, стрелки на 

часовници, часовници; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на манжетни, 

игли за вратоврски, брошеви за 

вратоврски, имитација на злато, кутии за 

накит од скапоцени метали, накит и 
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имитација на накит, кутии за накит, 

привезоци за клучеви, кујнски контејнери 

од благороден метал, медали, значки од 

благородни метали, прстени за држење 

свеќи од благороден метал, подвижни 

делови за часовници и рачни часовници, 

украси од скапоцени метали, прстени што 

се накит, спортски часовници, инструменти 

за чување време; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на ситни 

украси, трофеи, токи на ремени, сите од 

благороден метал или обложени со нив, 

ремчиња за часовници, ремени за 

часовници, часовници, рачни часовници, 

музички инструменти, музички штандови и 

штандови за музички инструменти, 

диригентски палки, хартија и картон, 

печатени материјали, материјал за 

врзување книги, фотографии, 

канцелариски материјал и канцелариски 

реквизити, освен мебел; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на лепила за 

канцелариски материјал или за 

домаќинство, материјали за цртање и 

материјали за уметници, четки за сликање, 

упатства и наставни материјали, 

пластични листови, филмови и кеси за 

завиткување и пакување , видови на 

печатачи, блокови за печатење, лепило за 

канцелариски цели, држачи за лепливи 

ленти [канцелариски прибор], лепила за 

канцелариски материјал или за 

домаќинство, агенди, албуми; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на модели на 

архитекти, материјали на уметници, вреќи 

[пликови, торбички] од хартија или 

пластика, за пакување, блок бележници, 

материјал за врзување книги, книги, 

списанија [периодични списанија], 

брошури, летоци и други печатени 

публикации, брошури, календари, картички 

изработени од пластика [освен кодирани 

или магнетни], футроли за пенкала, 

футроли за канцелариски материјал, 

каталози, бројаници, компаси; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на прецртани 

слики, подлошки за белешки, дневници, 

Фасцикли за документи  [канцелариски 

материјал], табли за цртање, инструменти 

за цртање, гуми, програми за настани, 

фломастери со тенок врв, картички за 

подароци , ваучери за подароци, лепак во 

стапче, честитки, марамчиња од хартија, 

маркери, индексирани книги за евиденција 

на информации во врска со обука за 

фитнес, пенкала со мастило, мастила за 

пенкала; услуги за малопродажба, услуги 

за малопродажба преку Интернет, услуги 

за трговија на големо и малопродажба 

преку директна пошта за малопродажба до 

продажба на упатства и наставни 

материјали (освен апарати), етикета за 

багаж изработена од кожа, списанија, 

пенкала за обележување (канцелариски 

материјал), билтени, бележници, тефтери 

за белешки, официјални програми 

[печатени материјали], четки за боја, 

хартија, картон и стока направена од овие 

материјали, кои не се вклучени во други 

класи, пастели [боички], кутии за моливи, 

острилки за моливи, моливи, пенкала; 

услуги за малопродажба, услуги за 

трговија на мало преку Интернет, услуги за 

трговија на големо и малопродажба преку 
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директна пошта во врска со продажба на 

периодични списанија [печатени 

материјали], фотографии, пластичен филм 

за завиткување, пластични материјали за 

пакување (не се вклучени во други класи), 

постери, печатени агенди, печатени 

материјали, печатени публикации, 

печатени билети, видови на принтови, 

блокови за печатење, отстранливи 

самолепливи белешки, тетоважи што 

може да се отстранат, линијари, торби за 

пазарење од пластика (што се носат), 

програми за сувенири, печати [жигови, 

отпечатоци], хевталици; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на муниција 

за хевталици, канцелариски материјал, 

матрици, марамчиња, машини за 

пишување и канцелариски реквизити 

(освен мебел), ѕидни графикони за 

употреба како дневници, ѕидни графикони 

за употреба како дневници, бели плочи, 

необработена и полу-преработена гума, 

гутаперка, гума, азбест, мика и замени за 

сите овие материјали, пластика и смоли во 

екструдирана форма за употреба во 

производството; услуги за малопродажба, 

услуги за трговија на мало преку Интернет, 

услуги за трговија на големо и 

малопродажба преку директна пошта во 

врска со продажба на материјали за 

пакување, запирање и изолација, 

флексибилни цевки, туби и црева, не од 

метал, кожа и имитации на кожа, 

животински кожи и кожи, багаж и торби за 

носење, чадори и чадори за сонце, 

стапови за одење, камшици, узди и 

самарчиња, јаки, поводници и облека за 

животни, уметнички портфолија [кутии], 

предмети за багаж, атлетски торби, 

аташеа; услуги за малопродажба, услуги 

за трговија на мало преку Интернет, услуги 

за трговија на големо и малопродажба 

преку директна пошта во врска со 

продажба на носачи за бебиња и деца, 

ранци, багаж, торби, торби за додатоци за 

патувања, чанти за плажа, торби за 

ремени, ремени, ремени изработени од 

имитација на кожа, ремени изработени од 

кожа, новчаници на преклопување, торби 

за чевли, актовки, футроли за деловни 

картички, торби за кампување, бастуни, 

кутии за картички, држачи за картички, 

држачи за чекови, рачен багаж, футроли, 

футроли за мобилни телефони; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, трговија на големо и 

малопродажба преку директна пошта 

малопродажни услуги во врска со 

продажба на кутии, пликоа - ташни, 

козметички торби, футроли за кредитни 

картички, држачи за кредитни картички, 

торби за пелени, кутии за документи, 

торбици, вечерни ташни, прицврстувачи и 

ремени од кожа, торба со конструкции во 

вид на ранец за носење бебиња, рамки за 

чанти, рамки за чадори, торби за облека, 

чадори за седишта за голф, голф чадори, 

торби за теретана, чанти, ремени, торби за 

преку рамо; услуги за малопродажба, 

услуги за трговија на мало преку Интернет, 

услуги за трговија на големо и 

малопродажба преку директна пошта во 

врска со продажба на кожи, торбички за 

колкови, патнички торби, прекривки за 

коњи, прибор за коњи, прибор за коњи и 

коњички производи, кутии за клучеви, 

привезоци за клучеви  изработени од кожа 

кои вклучуваат прстени за клучеви, 

привезоци за клучеви направени од кожа 

кои вклучуваат прстени за клучеви, држачи 

за клучеви, торбички за клучеви, ранци, 

врвки (кожа -), ремени (кожа -), кожни 

производи, вклучувајќи прибор за коњи и 
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коњски производи, кожни портфолија 

[корици], багаж, ознаки за багаж; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на ремени за 

багаж, торби за преноќување, багаж за 

преноќување, торби за на велосипед, 

чадори за сонце, џепни книги, џепни 

паричници, портфолија, торбички, чанти, 

чанти, торби за снимање, седла за јавање, 

седла за јавање, ранци, самарчиња, 

училишни торби, училишни чанти, ранци 

на ученици, торби за чевли, торби за 

купување, колички за купување [торби за 

купување на тркала), торби за рамо, кожи 

и кожи, спортски торби, спортски ташни; 

услуги за малопродажба, услуги за 

трговија на мало преку Интернет, услуги за 

трговија на големо и малопродажба преку 

директна пошта во врска со продажба на 

каиши за лизгалки, куфери, тоалетни 

торби, платнени торби за пазарување, 

патни торби, патнички куфери, големи 

куфери за патување, големи куфери, 

седишта со чадори, чадори, торби што се 

носат на половина, бубрежиња, торбички 

што се носат на половина, торбички за 

бубрежиња, стапови за одење, паричници, 

паричници за прицврстување на ремените, 

камшици, графикони за употреба како 

дневници, бели табли; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на 

материјали, не од метал, за градење и 

конструкција, крути цевки, не од метал, за 

градење, асфалт, смола, катран и 

битумен, преносни згради , не од метал, 

споменици, не од метал, мебел, огледала, 

рамки за слики, контејнери, не од метал, 

за складирање или транспорт, 

необработена или полуработена коска, 

рог, коска од кит или бисерна школка; 

услуги за малопродажба, услуги за 

трговија на мало преку Интернет, услуги за 

трговија на големо и малопродажба преку 

директна пошта во врска со продажба на 

школки, морска пена, жолт килибар, 

постелнина [освен линена], кревети за 

домашни миленици, нараквици 

(идентификација), не од метал, за 

болнички цели, кабли или цевки од 

пластика, мебел за кампување., закачалки 

за облека, прстени за завеси;, украси од 

пластика за прехранбени производи, табли 

за изложување, душеци за кампување од 

пена, додатоци за мебел, не од метал; 

услуги за малопродажба, услуги за 

трговија на мало преку Интернет, услуги за 

трговија на големо и малопродажба преку 

директна пошта во врска со продажба на 

плетени корпи [корпи], перници на 

надувување [освен за медицинска 

употреба] за поставување околу вратот, 

кукли, перници, вреќа за спиење, прибор 

за домаќинство или кујна и контејнери, 

садови за готвење и сервиси за јадење, 

освен виљушки, ножеви и лажици, чешли и 

сунѓери, четки, освен четки за бои, 

материјали за правење четки, производи 

за чистење; услуги за малопродажба, 

услуги за трговија на мало преку Интернет, 

услуги за трговија на големо и 

малопродажба преку директна пошта во 

врска со продажба на необработено или 

полуобработено стакло, освен градежно 

стакло, стакларија, порцелан и глинени 

садови, корпи за домашна употреба, чаши 

за пиво, чинии и садови, производи за 

четки , горилници, држачи за свеќи, 

прстени за држење свеќи од благороден 

метал, свеќници од благороден метал, 

украси од порцелан, инструменти за 

чистење [рачно управувани], коктел-
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шејкери, ѓезвиња за кафе неелектрични, 

контејнери за домаќинство; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на контејнери 

за домаќинства, сите од благороден 

метал, контејнери за храна, контејнери за 

употреба во домаќинството за 

складирање, садови за готвење, ладни 

вреќи, ладни вреќи за мамци за риболов, 

козметички прибор, чаши, украсни 

производи изработени од стакло, украсен 

порцелан, сервиси од порцелан, глинени 

садови или порцелан, шишиња за 

пијалаци, сламки за пиење, садови за 

пиење, фигурини, рамни железни 

штандови, саксии за цвеќе, шишиња за 

вода што можат да се преклопат; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на апарати за 

екстракција на овошни сокови (рачно 

управувани), артикли за поклони и 

уметнички дела, сите изработени од 

порцеланска коска, порцелански кристал, 

глинени садови, стакло, порцелан или 

керамика, стакло, необработени или 

полуобработени [освен градежно стакло], 

домаќински или кујнски прибор и садови, 

кофи за мраз, стапици за инсекти, бокали 

и садови за пиење, чајници, кујнски и 

прибор за домаќинство и контејнери, кутии 

за храна; услуги за малопродажба, услуги 

за трговија на мало преку Интернет, услуги 

за трговија на големо и малопродажба 

преку директна пошта во врска со 

продажба на минијатурни фигури, миксери 

[неелектрични] за мешање пијалаци, 

миксери, рачни [коктел-шејкери], чаши, 

неелектрични инструменти и материјали, 

сите за чистење, украси, корпи за излети 

(опремени -), вклучувајќи садови, чинии, 

порцелански садови, сламки за пиење кои 

коже да се користат повеќе пати, сламки 

кои може да се користат повеќе пати, 

тацни од благороден метал, шишиња - 

шејкери, спортски шишиња, челична 

волна, контејнери за чување храна ; услуги 

за малопродажба, услуги за трговија на 

мало преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на садови за 

складирање за домаќинство, сламки, 

резервоари, термоизолирани кеси за 

употреба во домаќинството или во кујна 

при транспорт и складирање на храна и 

пијалаци, термоизолирани садови за 

храна, термички изолирани матарки за 

употреба во домаќинството, четки за заби, 

чепкалки за заби, послужавници за 

домашна употреба, кутии за ситници, 

вазни и урни, шишиња за вода, канти за 

наводнување, градинарски производи, 

уметнички дела; услуги за малопродажба, 

услуги за трговија на мало преку Интернет, 

услуги за трговија на големо и 

малопродажба преку директна пошта во 

врска со продажба на јажиња и жици, 

мрежи, шатори и церади, настрешници на 

текстилни или синтетички материјали, 

едра, вреќи за транспорт и складирање на 

материјали на големо, обложување , 

материјали за амортизација и полнење, 

освен хартија, картон, гума или пластика, 

непогодни облоги, сурови влакнести 

текстилни материјали и нивни замени, 

восочна ткаенина, навлаки за камуфлажа; 

услуги за малопродажба, услуги за 

трговија на мало преку Интернет, услуги за 

трговија на големо и малопродажба преку 

директна пошта во врска со продажба на 

предива и конци, за текстилна употреба, 

памучен конец и предиво, конец и предиво 

за шиење, свилен конец и предиво, волнен 
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конец и предиво, памучен конец, свила и 

волна, текстил и замени за текстил, 

постелнина за домаќинство, завеси од 

текстил или пластика, транспаренти, 

ткаенини за бања, навлаки за кревети и 

маси, чаршафи за кревет, покривки за 

кревет, постелнини за кревет, навлаки за 

кревети, ролетни, подметки за чаши, 

навлаки (обликувани навлаки за тоалетни 

капаци -) од ткаенина; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на навлаки за 

перници, врвки за завеси, завеси, навлаки 

за перничиња, навлаки за јоргани, јоргани, 

јоргани од гускини перја, крпи за лице, 

фланели, покривки за мебел, марамчиња, 

кујнски крпи, ткаенини за постелнина и 

тапацир, марабути [платно], салфетки, 

неткаени текстилни ткаенини, навлаки за 

перници, покривки за перници, печатарски 

платна од текстил, навлаки за ќебиња, 

ќебиња, килими, чаршафи; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на завеси за 

туширање, платно, вреќи за спиење, 

чаршафи за на маса, прекривки за на 

маса, навлаки за на маса, постелнина за 

маса, простирки за на маса, салфетки за 

на маса, крпи за чај, текстилна драперија 

за завеси, текстилни производи, текстилни 

материјали, текстил за правење производи 

од облека, крпи, крпи од текстил, 

прекривки за патување, прекривки за 

патување [прекривки за скут], ткаенини за 

тапацир, ѕидни закачки од текстил, 

ракавици за перење, лента од бело 

платно; услуги за малопродажба, услуги за 

трговија на мало преку Интернет, услуги за 

трговија на големо и малопродажба преку 

директна пошта во врска со продажба на 

облека, обувки, производи што се носат на 

глава, јакни во вид на дуксер, траки за на 

рака [облека], балаклави, ремени [облека] 

ремени изработени од имитација на кожа., 

ремени изработени од кожа , чизми, 

фантомки, капи (за туширање -), капи 

[облека за на глава], елеци за тренинг, 

палта, фустани, облека за вежбање, 

модна облека, рибарски јакни, чизми и 

елеци, наметки за риболов, копачки, 

фудбалски дресови, гамаши, ракавици, 

капи , хулахопки; услуги за малопродажба, 

услуги за трговија на мало преку Интернет, 

услуги за трговија на големо и 

малопродажба преку директна пошта во 

врска со продажба на јакни, фармерки, 

облека за одмор, лежерна облека, лесна 

облека, мантии, вратоврски, заштитна 

облека за сурфање, пуловери, реплики на 

фудбалски униформи, заштитна облека, 

ракавици,  производи што се носат на 

глава и обувки (освен за заштита од 

несреќи или повреди), комбинезони за 

скијање, Платнени широки појаси, шалови, 

кошули, чевли, скијачка облека, маски за 

спиење, облека за спиење, кецели, 

чорапи; услуги за малопродажба, услуги за 

трговија на мало преку Интернет, услуги за 

трговија на големо и малопродажба преку 

директна пошта во врска со продажба на 

спортски производи (облека) за коњичка 

употреба, спортски производи [облека] за 

коњичка употреба, спортска облека, 

спортска облека, спортски производи што 

се носат на глава (освен шлемови) , 

спортски чевли, чевли за одење, спортски 

униформи, спортска облека, клинови за 

копачки  [чевли], шорцеви за сурфање, 

облека за пливање, термална облека, 

патики, панталони, маици, долна облека; 

услуги за малопродажба, услуги за 

трговија на мало преку Интернет, услуги за 
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трговија на големо и малопродажба преку 

директна пошта во врска со продажба на 

елеци, чевли за пешачење, водоотпорна и 

непропустлива облека, водоотпорна 

облека, непропустлива облека, одела за 

пливање, Средновековни женски шамии за 

на глава, нараквици [облека], тантела, 

плетено и везови , Ленти [позамантерија] и 

панделки, копчиња, куки и окца, топуски и 

игли, вештачки цвеќиња, украси за коса, 

лажна коса, кутии за игли, брошови 

(додатоци за облека), токи (додатоци за 

облека); услуги за малопродажба, услуги 

за трговија на мало преку Интернет, услуги 

за трговија на големо и малопродажба 

преку директна пошта во врска со 

продажба на прицврстувачи за облека, 

прицврстувачи за коса, украси за коса, 

ленти за коса, игли за плетење, 

перничиња за топуски и игли, Значки за 

украсна бижутерија, врвки за чевли, 

натпреварувачки броеви, патенти, 

додатоци за облека, производи за шиење 

и украсни текстилни производи, теписи, 

килими, подлоги и рогозини, линолеум и 

други материјали за покривање на 

постојните подови; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на ѕидни 

завеси, не од текстил, имитација на трева, 

тапети, патосници за во автомобил, 

душеци, вештачки подлоги, ѕидни и 

тавански прекривки, простирки за јога, 

игри, играчки и предмети за играње, 

апарати за видео игри, гимнастички и 

спортски производи, украси за 

новогодишни елки, апарати за бокс, 

апарати за играње игри со вештини, 

апарати за играње спортови, апарати за 

скијање; услуги за малопродажба, услуги 

за трговија на мало преку Интернет, услуги 

за трговија на големо и малопродажба 

преку директна пошта во врска со 

продажба на апарати за употреба во 

фудбалски игри, средства за стрелаштво, 

вештачки новогодишни елки и постоље за 

новогодишни елки, табла (игра), торби 

прилагодени за носење спортски артикли, 

торби специјално дизајнирани за скијачки 

и даски за сурфање, торби специјално 

прилагодени за спортска опрема, балони, 

топки, топки што се спортски производи, 

топки за игри; услуги за малопродажба, 

услуги за трговија на мало преку Интернет, 

трговија на големо и малопродажба со 

малопродажба преку директна пошта кои 

се однесуваат на продажба на топки за 

употреба во спортови, топки вклучувајќи 

тениски топчиња, тениски рекети, сквош 

рекети и сродна стока и додатоци од оваа 

класа, маски за бејзбол, реквизити за 

мажуретки, палки, палки за спорт, палки за 

спортови, друштвени игри, заштитници за 

тело, апарати за бодибилдинг, апарати за 

бодибилдинг спортски производи за 

употреба во игри со ракет; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на апарати за 

бодибилдинг / апарати за тренирање на 

тело / апарати за рехабилитација (тело -), 

заштитници за гради, маскирни екрани 

[спортски артикли], игри со карти, кутии 

прилагодени за носење спортски апарати, 

дама, шах, новогодишни украси, постоље 

за новогодишни елки, новогодишни елки 

од синтетички материјал, опрема за игри 

со парички, компјутерски игри, конфети; 

услуги за малопродажба, услуги за 

трговија на мало преку Интернет, услуги за 

трговија на големо и малопродажба преку 

директна пошта во врска со продажба на 

крикет торби, подлоги за пикадо, пикадо, 
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штитници за лактите (спортски артикли), 

електронски игри, опрема за вежбање, 

апарати за возење на терен, рибни куки, 

апарати за риболов и артикли, опрема за 

риболов, штитници за тупаници [спортски 

артикли], опрема за фитнес, машини за 

фитнес вежби, фудбалски ракавици, 

голови за рагби или фудбал, чипови за 

игри, игри; услуги за малопродажба, 

услуги за трговија на мало преку Интернет, 

услуги за трговија на големо и 

малопродажба преку директна пошта во 

врска со продажба на игри прилагодени за 

употреба со телевизиски приемници, 

апарати за игри, игри во врска со игри со 

вештини, игри во врска со спорт, ракавици 

за спортски цели [специјално прилагодени 

за] , мрежи за гол, стативи за гол, торби за 

голф, со или без тркала, подлоги за голф, 

гимнастички и спортски производи и 

апарати, направи за вежбање на раце, 

направи за вежбање на раце [освен за 

терапевтска употреба]; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на рачни 

електронски игри, заштитни средства за 

раце прилагодени за спортска употреба, 

рачни и преносни уреди за игри, -

заштитници за колкови специјално 

направени за спортување [делови од 

спортски костуми], предмети на 

надувување  во вид на фудбалски топки, 

рагби топки, кошарски топки, одбојкарски 

топки, топки на надувување за спорт, 

ролерки, сложувалки, калеидоскопи, 

штитници за колена [спортски артикли]; 

услуги за малопродажба, услуги за 

трговија на мало преку Интернет, услуги за 

трговија на големо и малопродажба преку 

директна пошта во врска со продажба на 

заштитници за колена прилагодени за 

употреба додека се спортува, заштитници 

за колена за употреба при учество во 

спорт, заштитници за нозе прилагодени за 

спортување, заштитници за нозе 

прилагодени за  спортување , подлоги за 

костобрани [спортски артикли], воени 

фигурини [играчки], Ефтини играчки, 

Ефтини играчки за забави, игранки, базени 

за веслање, капи за забави од хартија, 

делови и додатоци за апарати за скијање; 

услуги за малопродажба, услуги за 

трговија на мало преку Интернет, услуги за 

трговија на големо и малопродажба преку 

директна пошта во врска со продажба на 

делови и прибор за игри и играчки, делови 

и прибор за горенаведената стока., 

физички вежби (машини за -), пластични 

траки, шатори за играње, опрема за 

игралишта, карти за играње, играчки, 

ролерки, едрилици, картички што се 

гребат за играње лотарија, костобрани за 

спортска употреба, подлоги за костобрани 

[спортски написи], скејтборди, даски за 

сурфање, даска за скијање, скии, лизгалки; 

услуги за малопродажба, услуги за 

трговија на мало преку Интернет, услуги за 

трговија на големо и малопродажба преку 

директна пошта во врска со продажба на 

игри со вештини, чипови за игри со 

вештини, опрема за игри со вештини, 

топчиња и стапови за снукер, маси за 

снукер, мрежи за фудбалски голови , меки 

играчки, сувенири, спортски артикли ; 

услуги за малопродажба, услуги за 

трговија на мало преку Интернет, услуги за 

трговија на големо и малопродажба преку 

директна пошта во врска со продажба на 

спортски производи за употреба во бокс, 

гимнастика, атлетика во затворено и на 

отворено, и за употреба во играње игри на 

бадминтон, сквош, хокеј, хокеј на мраз, 

рагби, лакрос, фајвс, пинг-понг, нетбол, 

боулс, тенис на тревник, крикет, крокет, 
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часовник голф -вид на голф игра, голф, 

фрлање на прстени на стапче, диск голф 

путинг (discs and golf putting), ватерполо, 

куглање, одбојка, спортови слични на 

хокеј, спортови, кои вклучуваат употреба 

на топка; услуги за малопродажба, услуги 

за трговија на мало преку Интернет, 

трговија на големо и малопродажба преку 

директна пошта малопродажба во врска со 

продажба на стапови за голф и поло, 

спортски артикли за употреба при играње 

рагби [освен облека или производи за 

заштитни цели] рагби или фудбалски 

голови, спортски артикли за употреба во 

игри со рекет, спортски производи за 

носење прилагодени за употреба во 

специфични спортови; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на спортски 

артикли, вклучувајќи артикли и додатоци 

за игри како тенис, скваш, пинг-понг, 

софтбол, голф, бадминтон, одбојка, 

кошарка, бејзбол, хокеј на мраз и хокеј, 

спортски торби, спортска опрема и 

додатоци, спортски ракавици, стационарни 

велосипеди за вежбање, заштитници на 

стомакот [прилагодени за употреба во 

одреден спорт], жични материјали за 

спортски рекети; услуги за малопродажба, 

услуги за трговија на мало преку Интернет, 

услуги за трговија на големо и 

малопродажба преку директна пошта во 

врска со продажба на ленти кои 

апсорбираат пот за рекети, базени 

[играчки], тениски мрежи и столпчиња, 

термички торби за тенис, играчки 

велосипеди , светлечки стапчиња за 

играње, играчки минијатурни фигурини, 

вештачки новогодишни елки и постоља за 

новогодишни елки, играчки камиони , 

играчки и игри, апарати за обука за 

употреба во врска со фудбал, свирчиња, 

заштитници за зглобови за спортска 

употреба; услуги за малопродажба, услуги 

за трговија на мало преку Интернет, услуги 

за трговија на големо и малопродажба 

преку директна пошта во врска со 

продажба на месо, риба, живина и дивеч, 

екстракти од месо, зачувани, замрзнати, 

суви и варени овошја и зеленчуци, желеа, 

џемови, компоти, јајца, млеко , сирење, 

путер, јогурт и други млечни производи, 

масла и маснотии за храна, чипс од  

компири, подготвени оброци, протеински 

препарати во форма на барови за 

консумирање од страна на луѓето, закуски 

[прехранбени производи]; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на кафе, чај, 

какао и вештачко кафе, ориз, тестенини и 

нудли, тапиока и саго, брашно и препарати 

направени од житарици, леб, колачи и 

слатки , чоколадо, сладолед, сорбети и 

други мразови за јадење, шеќер, мед, 

меласа, квасец, прашок за пециво, сол, 

Мирудија, зачини, зачувани билки, оцет, 

сосови и други зачини, мраз (замрзната 

вода); услуги за малопродажба, услуги за 

трговија на мало преку Интернет, трговија 

на големо и малопродажба преку 

малопродажба преку директна пошта во 

врска со продажба на пијалаци направени 

од житарки, бисквити, леб, пециво и 

слатки, колачи, житни препарати, пијалаци 

врз основа на чоколадо, чоколадни 

пијалаци со млеко, пијалаци базирани на 

кафе, пијалаци од кафе со млеко, ароми 

на кафе, слатки за украсување 

новогодишни елки, колачиња, деривати на 

пченкарен скроб во форма на прав за 

правење пијалаци, украси за торти што се 

јадат; услуги за малопродажба, услуги за 
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трговија на мало преку Интернет, услуги за 

трговија на големо и малопродажба преку 

директна пошта во врска со продажба на 

мразови за јадење, енергетски барови., 

ароми [освен есенцијални масла] за 

пијалаци, фондани, ледени шербети, 

ледени сорбети, мразови, инстант прашок 

за правење на пијалаци со вкус, кечап, 

пити  со месо, сенф, не медицински 

адитиви за пијалаци:  газирани пијалаци со 

база на кафе, какао или чоколадо, 

паштети [слатки], пити, пици, пуканки, 

прашок за правење на пијалаци; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, трговија на големо и 

малопродажба во врска со продажба на 

препарати за употреба како диететски 

адитиви за консумирање од страна на 

спортски лица, препарати направени од 

житарици за храна, протеински барови од 

житарки, протеински барови за јадење, 

пудинзи, сендвичи , сосови, снек барови 

(прехранбени производи), закуски, 

тартови, пијалаци врз основа на чај, чај 

пијалаци, вафли, белила (не млечни) за 

пијалаци; услуги за малопродажба, услуги 

за трговија на мало преку Интернет, услуги 

за трговија на големо и малопродажба 

преку директна пошта во врска со 

продажба на сурови и необработени 

земјоделски, аквакултурни, градинарски и 

шумарски производи, сурови и 

необработени житарки и семиња, свежо 

овошје и зеленчук, свежи билки, природни 

растенија и цвеќиња , луковици, садници и 

семиња за садење, живи животни, 

прехранбени производи и пијалаци за 

животни, слад, пива, безалкохолни 

пијалаци, минерални и газирани води, 

овошни пијалаци и овошни сокови; услуги 

за малопродажба, услуги за трговија на 

мало преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на сирупи и 

други безалкохолни препарати за правење 

пијалаци, пива, пијалаци за употреба како 

помошни средства за слабеење [не за 

медицински цели]., ликери, енергетски 

пијалаци, енергетски пијалаци кои содржат 

кофеин, енергетски пијалаци за луѓе од 

спортот и спортисти, газирани пијалаци со 

вкус, овошни пијалаци и овошни сокови, 

изотонични пијалаци [не за медицински 

цели]; услуги за малопродажба, услуги за 

трговија на мало преку Интернет, услуги за 

трговија на големо и малопродажба преку 

директна пошта во врска со продажба на 

минерални и газирани води и други 

безалкохолни пијалаци, препарати за 

правење безалкохолни пијалаци, селцери 

[пијалаци], шанди, сорбети [пијалаци], 

спортски пијалаци, сирупи и други 

препарати за правење пијалаци, тисани 

[немедицински пијалаци и други освен врз 

основа на чај], вода, алкохолни пијалаци, 

освен пива, алкохолни препарати за 

правење пијалаци; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на тутун и 

замени за тутун, цигари и пури, 

електронски цигари и орални испарувачи 

за пушачи, производи за пушачи, кибрит; 

информации, советодавни и консултантски 

услуги во врска со претходното 

  

 

(210) TM  2020/1104 (220) 17/11/2020 

(442) 30/06/2021 

(731) Друштво за советување, услуги и 

организирање на настани ГЛОБАЛ 

МЕДИА ГРОУП ДООЕЛ Скопје ул. 8-ми 

Септември бр. 13, 1000, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 
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(540)  

 
(531) 12.01.10;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  водење дејност (служби за давање 

совети за водење на одделни дејности), 

дејности (консултации за водење на 

дејностите), дејности (професионални 

консултации), демонстрација на 

производи, изложби (организирање на 

изложби) во комерцијални и рекпамни 

цели, изнајмување рекламен простор, 

јавно мислење (испитување на јавното 

мислење), манекени (манекенски услуги) 

во рекпамни промовирачки цели на 

продажбата, објавување рекламни 

текстови, обработка на текстови, 

огласување и рекламирање, организирање 

дејности (советување за организирање на 

дејностите), организирање на изложби, 

плакатирање и огласување, промоција 

(продажба за трето лице), пропагандни 

дејности, проучување на пазарот 

(маркетинг), рекламна документација 

(уредување на рекламна документација), 

рекпамна хроника, рекпамни агенции, 

рекламни огласи (ширење на рекпамни 

огласи), водење на комерцијални работи, 

комерцијална администрација, 

канцелариски работи, ширење рекпамен 

материјал /трактати, проспекти, печатени 

примероци/  

кл. 41  забава, спортски и културни 

активности, дискотеки (услуги на 

дискотеките), забавни паркови, изложби 

(организирање изложби) во културни или 

воспитни цели, кпубови (услуги на 

клубови) /забава/, конгреси (организирање 

и водење конгреси), модни агенции за 

уметници, музејски услуги /презентација, 

изложби/, објавување текстови /текстови 

кои не се рекпамни/, планирање приеми 

/забава/, практично обучување 

/демонстрирање/, приредби (одржување 

на приредби), разговори (организирање и 

водење на разговори), разонода, 

семинари (организирање и водење 

семинари), симпозиуми (организирање и 

водење на симпозиуми), слободно време 

(услуги врзани за исполнување на 

слободното време), организирање саемски 

манифестации, приредби,изложби  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци, привремено сместување, бар 

(барски услуги), кафеани, кафетерии, 

изнајмување простори за состаноци, 

изнајмување на привремени сместувања 

(резервирање на привремено 

сместување), ресторани, ресторани за 

брзо и постојано послужување (шанк-

барови), ресторани за самопослужување  

 

(210) TM  2020/1109 (220) 19/11/2020 

(442) 30/06/2021 

(731) Друштво за промет и услуги ВВ 

ДИГИТАЛ 2018 ДОО Скопје ул. Фрањо 

Клуз број 4/1-88-1, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Тошиќ и Јевтиќ 

Скопје ул. Аминта Трети  бр. 38/1-2 Скопје, 

1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сина, портокалова, црна 

(531) 26.04.03;26.04.24;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работење; управување со работи; 

канцелариски работи  

кл. 39  транспорт; пакување и складирање 
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стоки; организирање патувања  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и проектирање поврзано со 

нив; услуги за индустриски анализи и 

истражувања; проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

 

(210) TM  2020/1123 (220) 24/11/2020 

(442) 30/06/2021 

(731) АМЕРИКАНСКА СТОПАНСКА 

КОМОРА ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

Стопанска Интересна Заедница ул. 

Васил Ѓоргов бр. 20А, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски 

Ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) темно сина, темно црвена 

(531) 06.01.04;26.03.23;26.11.06;26.11.12 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  книги, каталози, весници, списанија, 

магазини, периодични списанија, 

прирачници, памфлети, брошури, 

печатени публикации, проспекти, нотеси, 

агенди, канцелариски материјали (освен 

мебел), производи од хартија и од картон 

што не се опфатени со другите класи, 

фотографии, картички, постери, 

календари, печатени работи  

кл. 35  бизнис вмрежување, водење 

директориуми и именици со бизниси, 

поддршка на бизнис заедницата, 

организирање бизнис здруженија, 

органзирање бизнис настани, поддршка и 

промоција на бизниси, поддршка и 

промоција на трговска размена, бизнис 

анализи, бизнис проценки, помош при 

раководење со бизнис, услуги на 

професионално бизнис советување, 

обезбедување на бизнис информации, 

бизнис истражувања, консултативни 

услуги за раководење со бизнис, помош 

при комерцијалното или индустриското 

работење, економски предвидувања, 

советувања за управување со човечки 

ресурси, истражувања на пазарот, 

маркетинг истражувања, услуги на 

споредување цени, истражувања на 

јавното мислење, односи со јавноста, 

пишување текстови, објавување текстови, 

изнајмување јавни материјали (по принцип 

на библиотека), посредување при 

претплата на весници и списанија, 

промовирање продажба за други, 

истражување и прибирање на 

спонзорства, промовирање производи, 

дистрибуција на рекпамни примероци, 

организирање изложби и саеми за 

комерцијални, рекламни или цели за 

вмрежување, собирање и систематизација 

на информации корисни за бизнис 

заедницата во компјутерски бази, 

собирање и систематизација на 

статистички податоци, компјутерско 

пребарување на информации за други, 

огласување и рекламирање, огласни и 

рекпамни материјали, дистрибуција на 

огласни и рекпамни материјали, 

изнајмување простор за огласување и 

рекламирање, собирање вести, он-лајн 

рекламирање и огласување на 

компјутерска мрежа  

кл. 45  услуги на арбитража, 

консултативни услуги за интелектуална 

сопственост, правни истражувања, 

медијација, претприемништво, лични и 

општествени услуги кои ги даваат трети 

лица за задоволување на потребите на 

поединци  
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(210) TM  2020/1135 (220) 25/11/2020 

(442) 30/06/2021 

(731) Друштво за визуелна 

комуникација и графички услуги 

СОФИЈА ЕФЕКТИВА ДООЕЛ Скопје 29-

ти Ноември бр.4Д, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски 

Ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000, 

Скопје 

(540)  

Frida.mk 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  слики, фотографии, сликарски 

платна, платна (слики) врамени или 

неврамени, материјали што ги користат 

уметниците, материјали за цртање, 

сликарски штафелај  

кл. 35  организирање изложби за 

комерцијални или рекламни цели, 

рекламирање, компјутерско рекламирање 

преку интернет, комуникациски медиуми 

(презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми за 

малопродажба), претставување на 

производи, он-лајн публикување 

уметнички дела, он-лајн продажба на 

уметнички дела, обезбедување он-лајн 

пазар за купувачи и продавачи на стоки и 

услуги, промовирање на уметнички дела, 

демонстрација на производи  

кл. 41  изложби (организирање изложби), 

организирање изложби за културни цели, 

културни активности, услуги на он-лајн 

галерии, презентација на дела од 

визуелна уметност  

 

(210) TM  2020/1142 (220) 30/11/2020 

(442) 30/06/2021 

(731) Халк Банка АД Скопје ул. Св. 

Кирил и Мртодиј бр. 54, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) сина, портокалова 

(531) 27.05.01;27.05.15;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  автоматски благајни за депонирање, 

повлекување или трансфер на парични 

средства [АТМ]  

кл. 16  брошури; билтени; периодични 

публикации; весници; печатени 

материјали; 

печатени публикации; печатени 

формулари и обрасци; печати; печати 

[жигови, отпечатоци]; печати со адреси; 

плика [канцелариски материјали]; постери; 

регистар [главни книги]; регистри; 

списанија;штипки за пари  

кл. 35  агенции за 

рекламирање;ажурирање на рекламниот 

материјал;ажурирање и одржување 

податоци во компјутерски бази на 

податоци;ажурирање и одржување 

информации во регистри;барање 

спонзорства;бизнис информации;бизнис 

испитување;бизнис истражување;бизнис 

пребарување;бизнис проценки, 

бизниси (услуги за преместување на 

бизнисите); вработување 

персонал;дизајнирање рекламен 

материјал; дистрибуција на примероци 

изнајмување билборди [паноа за 

рекламирање]; изнајмување време за 

рекламирање преку медиумите; 

изнајмување канцелариски машини и 

опрема *; маркетинг; маркетинг 

истражување; маркетинг студии; 

обезбедување деловни информации преку 

веб-страница; обезбедување 

комерцијални и деловни контакт-

информации; обезбедување онлајн пазар 

за купувачи и продавачи на стоки и 

услуги;објавување рекламни текстови; 



 

 

154 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2021 - 30/06/2021  
 

огласување со плаќање по клик; односи со 

јавноста; организирање изложби за 

комерцијални или рекламни цели; 

пишување рекламни текстови; 

преговарање и склучување трговски 

трансакции за трети лица; преговори за 

бизнис контакти со други;презентација на 

стоки преку комуникациски медиуми за 

малопродажба;претставување на 

производите; 

раководење со датотеки 

(компјутеризирано раководење со 

датотеки); 

раководење (советодавни услуги за 

бизнис раководење); ревизија; 

рекламирање; рекламирање преку радио; 

рекламни огласи (ширење на рекламните 

огласи); 

рекламирање преку пошта; собирање 

информации во компјутерските бази на 

податоци; собирање статистички 

податоци; телевизиско рекламирање; 

умножување документи; фактурирање  

кл. 36  банкарски служби за дебитни 

картички; 

анализирање (финансиско анализирање); 

агенциии за кредити; 

агенции за станови; 

агенции за недвижности; 

агенции за наплаќање долгови; 

банкарски трансакции од дома; 

банкарство; 

брокерство *; 

верификација на чекови; 

гаранции;давање заеми врз основа на 

хипотеки; депонирање скапоцености; 

доверителство; 

заеднички фондови; 

заеми; 

известување за цени на хартии од 

вредност; 

здравствено осигурување; 

издавање вредносни купони; 

издавање кредитни картички; 

издавање патнички чекови; 

изнајмување заеднички канцеларии за 

работење; 

изнајмување канцеларии [недвижности]; 

изнајмување станови; 

инвестирање средства; 

капитални инвестиции; 

кредити со отплата на рати; 

кредитирање со заложно обезбедување; 

купување на кредит; 

лизинг на недвижности; 

лизинг на фарми; 

наплаќање кирија; 

нумизматичка проценка; 

обезбедување финансиски информации 

преку интернет; 

организирање на финансирањето за 

градежни проекти; 

организирање наплаќање;осигурителни 

информации;осигурување; 

осигурување на живот; 

осигурување од несреќи; 

осигурување од пожар; 

позајмување врз основа на залог; 

поморско осигурување; 

порамнување, финансиско; 

посредници за недвижности; 

посредување за хартии од вредност; 

посредување при осигурување; 

пренесување средства (електронско 

пренесување средства); 

прибирање добротворни средства; 

проценка за надоместок на штета 

[финансиска проценка]; 

проценување антиквитети; 

проценување накит; 

проценување недвижен имот; 

проценување поштенски марки; 

проценување уметнички дела; 

разменување пари; 

служби за кредитни картички; 

советување во врска со осигурување; 
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советување во врска со финансии; 

статистички услуги; 

трговија за акции и обврзници;управување 

со емисии на јаглерод;управување со 

недвижни имоти; 

управување со станбени згради; 

услуги за берзанско посредување; 

услуги за ликвидирање претпријатија, 

финансиски работи; 

услуги за плаќање пензија; 

услуги за советување во врска со 

задолжување; 

услуги на фондови за помош за 

позајмување; 

услуги поврзани со индивидуални сефови 

во банки; 

факторинг [администрирање на 

побарувачката на една организација со 

посредство на надворешен орган]; 

финансиски информации; 

финансиски проценки [осигурување, 

банкарство, недвижнини]; 

финансиски услуги; 

финансиско спонзорирање; 

финансиско управување; 

финансиско управување со исплатата на 

надомести за други  

кл. 38  електронска пошта; 

комуникации со телефон; 

комуникација со мобилни телефони; 

комуникација со помош на мрежи со 

оптички кабли; 

комуникација со помош на компјутерски 

терминали; 

обезбедување пристап до бази на 

податоци; 

повикување [радио, телефонски или други 

средства за електронска комуникација]; 

пренесување по факс; пренесување слики 

и пораки со помош на компјутери  

 

(210) TM  2020/1143 (220) 30/11/2020 

(442) 30/06/2021 

(731) Халк Банка АД Скопје ул. Св. 

Кирил и Мртодиј бр. 54, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) сина, портокалова 

(531) 26.03.23;26.11.11;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  автоматски благајни за депонирање, 

повлекување или трансфер на парични 

средства [АТМ]  

кл. 16  брошури; билтени; периодични 

публикации; весници; печатени 

материјали; 

печатени публикации; печатени 

формулари и обрасци; печати; печати 

[жигови, отпечатоци]; печати со адреси; 

плика [канцелариски материјали]; постери; 

регистар [главни книги]; регистри; 

списанија;штипки за пари  

кл. 35  агенции за 

рекламирање;ажурирање на рекламниот 

материјал;ажурирање и одржување 

податоци во компјутерски бази на 

податоци;ажурирање и одржување 

информации во регистри;барање 

спонзорства;бизнис информации;бизнис 

испитување;бизнис истражување;бизнис 

пребарување;бизнис проценки, 

бизниси (услуги за преместување на 

бизнисите); вработување 

персонал;дизајнирање рекламен 

материјал; дистрибуција на примероци 

изнајмување билборди [паноа за 

рекламирање]; изнајмување време за 

рекламирање преку медиумите; 

изнајмување канцелариски машини и 

опрема *; маркетинг; маркетинг 

истражување; маркетинг студии; 

обезбедување деловни информации преку 
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веб-страница; обезбедување 

комерцијални и деловни контакт-

информации; обезбедување онлајн пазар 

за купувачи и продавачи на стоки и 

услуги;објавување рекламни текстови; 

огласување со плаќање по клик; односи со 

јавноста; организирање изложби за 

комерцијални или рекламни цели; 

пишување рекламни текстови; 

преговарање и склучување трговски 

трансакции за трети лица; преговори за 

бизнис контакти со други;презентација на 

стоки преку комуникациски медиуми за 

малопродажба;претставување на 

производите; 

раководење со датотеки 

(компјутеризирано раководење со 

датотеки); 

раководење (советодавни услуги за 

бизнис раководење); ревизија; 

рекламирање; рекламирање преку радио; 

рекламни огласи (ширење на рекламните 

огласи); 

рекламирање преку пошта; собирање 

информации во компјутерските бази на 

податоци; собирање статистички 

податоци; телевизиско рекламирање; 

умножување документи; фактурирање  

кл. 36  банкарски служби за дебитни 

картички; 

анализирање (финансиско анализирање); 

агенциии за кредити; 

агенции за станови; 

агенции за недвижности; 

агенции за наплаќање долгови; 

банкарски трансакции од дома; 

банкарство; 

брокерство *; 

верификација на чекови; 

гаранции;давање заеми врз основа на 

хипотеки; депонирање скапоцености; 

доверителство; 

заеднички фондови; 

заеми; 

известување за цени на хартии од 

вредност; 

здравствено осигурување; 

издавање вредносни купони; 

издавање кредитни картички; 

издавање патнички чекови; 

изнајмување заеднички канцеларии за 

работење; 

изнајмување канцеларии [недвижности]; 

изнајмување станови; 

инвестирање средства; 

капитални инвестиции; 

кредити со отплата на рати; 

кредитирање со заложно обезбедување; 

купување на кредит; 

лизинг на недвижности; 

лизинг на фарми; 

наплаќање кирија; 

нумизматичка проценка; 

обезбедување финансиски информации 

преку интернет; 

организирање на финансирањето за 

градежни проекти; 

организирање наплаќање;осигурителни 

информации;осигурување; 

осигурување на живот; 

осигурување од несреќи; 

осигурување од пожар; 

позајмување врз основа на залог; 

поморско осигурување; 

порамнување, финансиско; 

посредници за недвижности; 

посредување за хартии од вредност; 

посредување при осигурување; 

пренесување средства (електронско 

пренесување средства); 

прибирање добротворни средства; 

проценка за надоместок на штета 

[финансиска проценка]; 

проценување антиквитети; 

проценување накит; 

проценување недвижен имот; 
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проценување поштенски марки; 

проценување уметнички дела; 

разменување пари; 

служби за кредитни картички; 

советување во врска со осигурување; 

советување во врска со финансии; 

статистички услуги; 

трговија за акции и обврзници;управување 

со емисии на јаглерод;управување со 

недвижни имоти; 

управување со станбени згради; 

услуги за берзанско посредување; 

услуги за ликвидирање претпријатија, 

финансиски работи; 

услуги за плаќање пензија; 

услуги за советување во врска со 

задолжување; 

услуги на фондови за помош за 

позајмување; 

услуги поврзани со индивидуални сефови 

во банки; 

факторинг [администрирање на 

побарувачката на една организација со 

посредство на надворешен орган]; 

финансиски информации; 

финансиски проценки [осигурување, 

банкарство, недвижнини]; 

финансиски услуги; 

финансиско спонзорирање; 

финансиско управување; 

финансиско управување со исплатата на 

надомести за други  

кл. 38  електронска пошта; 

комуникации со телефон; 

комуникација со мобилни телефони; 

комуникација со помош на мрежи со 

оптички кабли; 

комуникација со помош на компјутерски 

терминали; 

обезбедување пристап до бази на 

податоци; 

повикување [радио, телефонски или други 

средства за електронска комуникација]; 

пренесување по факс; пренесување слики 

и пораки со помош на компјутери  

 

(210) TM  2021/15 (220) 13/01/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) Стопанска комора на Македонија 

ул. Димитрие Чуповски бр. 13, Скопје, 

MK 

(540)  

 
(591) црвена, црна, бела 

(531) 26.05.10 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  бизнис информации; бизнис 

испитување; бизнис истражување; 

економско прогнозирање; изложби 

(организирање изложби); компјутерски 

бази на податоци (систематизација на 

информации во компјутерска база на 

информации); обезбедување деловни 

информации преку веб-страницата; 

обезбедување комерцијални и деловни 

контакт информации; помош во водењето 

бизнис; советување за бизнис работење и 

организација; раководење (советодавни 

услуги за бизнис раководење)  

кл. 36  финансиско анализирање; 

финансиски информации; осигурителни 

информации; финансиски услуги; 

советување во врска со финансии  

кл. 41  конференции (организирање и 

водење конференции); електронско 

издаваштво; информирање за 

образование; образовни услуги  

кл. 45  правно истражување; советување 

за безбедност; услуги за изработка на 

правни документи; услуги за мирно 

решавање на спорови; семинари 

(организирање и водење на семинари)  
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(210) TM  2021/50 (220) 18/01/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) Т.П. Шокмаркет ул. ЈНА бр.198, 

1230, Гостивар, MK 

(540)  

 
(591) жолта, црвена, зелена, бела 

(531) 05.03.13;18.01.19;27.05.02 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огалсување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски 

работи, услуги при трговија на големо и 

мало и увоз-извоз со: кафе, чај, какао и 

вештачко кафе; ориз; тапиока и саго; 

брашно и производите од жито; 

леб;колачи и слаткарски производи; 

сладолед, шеќер, мед, меласа; квасец, 

прашок за печење; сол; сенф; оцет, сосови 

(како мирудии), мирудии, мраз; спојување, 

за доброто на другите, на производи 

овозможувајќи им на корисниците полесно 

да ги видат и купат тие стоки од 

продавници, преку каталози, пошта или со 

помош на електронски медиуми, преку 

веб-сајтови  

 

(210) TM  2021/51 (220) 18/01/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) НЕСИМИ МУЃЏЕИТАГА ул. 

Слободан Попоски бр. 10, 1230, 

Гостивар, MK 

(540)  

Şok market 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огалсување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски 

работи, услуги при трговија на големо и 

мало и увоз-извоз со: кафе, чај, какао и 

вештачко кафе; ориз; тапиока и саго; 

брашно и производите од жито; леб; 

колачи и слаткарски производи; сладолед, 

шеќер, мед, меласа; квасец, прашок за 

печење; сол; сенф; оцет, сосови (како 

мирудии), мирудии, мраз; спојување, за 

доброто на другите, на производи 

овозможувајќи им на корисниците полесно 

да ги видат и купат тие стоки од 

продавници, преку каталози, пошта или со 

помош на електронски медиуми, преку 

веб-сајтови  

 

(210) TM  2021/53 (220) 28/01/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги КОЛА ДООЕЛ извоз-

увоз Скопје ул. Качанички пат бр. 254, 

Визбегово, MK 

(540)  

 
(591) бела, зелена, црвена, сива, црна 

(531) 11.03.14;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало со млеко  
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(210) TM  2021/80 (220) 04/02/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) Друштво за промет и услуги 

ФОБАС КОМПАНИ дооел Источна 

Индустриска зона бб дел - Маџари, MK 

(540)  

 
(591) темно сина, бела 

(531) 03.09.04;03.09.24;26.11.13;27.05.13 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други 

супстанци за перење, препарати за 

чистење, полирање, триење и 

нагризување, сапуни, парфимерија, 

етерични масла, козметички производи, 

лосиони за коса, препарати за нега на 

заби  

 

(210) TM  2021/99 (220) 09/02/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) Друштво за угостителство 

трговија и услуги ИГ - ГРУП ДООЕЛ 

Скопје бул. Партизански одреди бр. 27, 

Центар, 1000, Скопје, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) темно кафена, крем, сива, бела 

(531) 11.03.14;25.01.19;27.05.13 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  услуги на клубови (забава или 

образование), услуги на дискотеки, ноќни 

клубови  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци, служење храна и пијалаци, 

летувалишта, хотели, мотели, пансиони, 

ресторани, ресторани со 

самопослужување, услуги во вашоку 

ресторан, привремено сместување, бироа 

за сместување (хотели и агенции), бифеа 

(снек-барови), кафетерии (експрес 

ресторани), сместување (изнајмување за 

времено сместување), резервирање 

хотели, резервирање за сместувања, 

рецепциски услуги за привремено 

сместување (управување со 

пристигнувања и заминувања), услуги во 

барови, пансиони и интернати, услуги на 

камповите за летување, изнајмување 

простории за состаноци, изнајмување за 

времено сместување  

 

(210) TM  2021/100 (220) 09/02/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) Друштво за угостителство 

трговија и услуги ИГ - ГРУП ДООЕЛ 

Скопје бул. Партизански одреди бр. 27, 

Центар, 1000, Скопје, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(531) 27.01.16;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  услуги на клубови (забава или 

образование), услуги на дискотеки, ноќни 



 

 

160 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2021 - 30/06/2021  
 

клубови  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци, служење храна и пијалаци, 

летувалишта, хотели, мотели, пансиони, 

ресторани, ресторани со 

самопослужување, услуги во вашоку 

ресторан, привремено сместување, бироа 

за сместување (хотели и агенции), бифеа 

(снек-барови), кафетерии (експрес 

ресторани), сместување (изнајмување за 

времено сместување), резервирање 

хотели, резервирање за сместувања, 

рецепциски услуги за привремено 

сместување (управување со 

пристигнувања и заминувања), услуги во 

барови, пансиони и интернати, услуги на 

камповите за летување, изнајмување 

простории за состаноци, изнајмување за 

времено сместување  

 

(210) TM  2021/123 (220) 12/02/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) Тошевски Синиша ул. Драголјо 

Дудиќ бр. 7, MK 

(540)  

 
(591) зелена, црвена, бела 

(531) 25.01.19;26.01.18;29.01.12 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  води за маса; води за пиење 

(пијалаци); газирана вода; газирана вода 

(средства за правење газирана вода); 

минерална вода; минерална вода 

(пијалаци); минерална вода (средства за 

правење минерална вода)  

кл. 43  ресторани; служење храна и 

пијалаци  

 

(210) TM  2021/133 (220) 15/02/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) Друштво за трговија и услуги 

ДИМИТРИЕВИ ДОО увоз-извоз Кочани 

ул. Бел Камен бр. 6, Кочани, MK 

(540)  

SPORTISIMO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  маркетинг; обезбедување онлајн 

пазар за купувачи и продавачи на стоки и 

услуги; рекламирање; услуги за 

посредување во трговија; компјутерско 

рекпамирање преку интернет  

кл. 41  обезбедување спортска опрема; 

изнајмување на спортска опрема, со 

исклучок на возила  

 

(210) TM  2021/141 (220) 17/02/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) Друштво за трговија и услуги 

МЕДИКО МАТРИКС ДОО Скопје ул.20-ти 

Октомври бр. 20/7, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски 

Ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(531) 03.13.02;27.05.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  инсекти (средства за одбивање 

инсекти), инсектициди, препарати за 

ублажување и третирање на убоди од 

инсекти, препарати против комарци, 

производи за уништување на штетници, 

средства против убоди од инсекти 

(комарци)  
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кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи; услуги при 

продажба на големо и мало со средства за 

одбивање инсекти, инсектициди, 

препарати за ублажување и третирање на 

убоди од инсекти, препарати против 

комарци, производи за уништување на 

штетници, средства против убоди од 

инсекти  

 

(210) TM  2021/181 (220) 01/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(300) 4679282  04/09/2020  FR 

(731) SANOFI PASTEUR INC One 

Discovery Drive Swiftwater, PA 18370, US 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. “Народен 

фронт” 7/4 П.Фах 768 

(540)  

KAYRINFA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  вакцини  

 

(210) TM  2021/182 (220) 01/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(300) 4679376  04/09/2020  FR 

(731) SANOFI PASTEUR INC One 

Discovery Drive Swiftwater, PA 18370, US 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. “Народен 

фронт” 7/4 П.Фах 768 

(540)  

HUGINFA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  вакцини  

 

(210) TM  2021/183 (220) 01/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(300) 4679372  04/09/2020  FR 

(731) SANOFI PASTEUR INC One 

Discovery Drive Swiftwater, PA 18370, US 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. “Народен 

фронт” 7/4 П.Фах 768 

(540)  

RESNYRVA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  вакцини  

 

(210) TM  2021/184 (220) 01/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(300) 4679360  04/09/2020  FR 

(731) SANOFI PASTEUR INC One 

Discovery Drive Swiftwater, PA 18370, US 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. “Народен 

фронт” 7/4 П.Фах 768 

(540)  

BEYFORTUS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  вакцини  

 

(210) TM  2021/187 (220) 01/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) ДПТУ „ЕКСТРА МЕИН“ БОРИС 

ДООЕЛ ул. „Ѓорче Петров“ бр. 4, 

Куманово, MK 

(540)  

 
(531) 26.01.18;26.01.22;26.11.12;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  подготвени производи од месо  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со месни преработки  
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(210) TM  2021/188 (220) 01/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) Just Eat Holding Limited Fleet Place 

House, 2 Fleet Place, Holborn Viaduct, 

EC4M 7RF London, GB 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) портокалова, бела 

(531) 07.01.19;07.01.24;11.01.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи; управување со 

програми за лојални потрошувачи; 

административно процесирање на нарачки 

за купување; комерцијално управување на 

лиценцирање на производите и услугите 

од трети лица; комерцијални информации 

и совети за потрошувачи во изборот на 

производи и услуги; собирање на 

информации во компјутерски бази на 

податоци; собирање индекси со 

информации за комерцијални или 

рекламни цели; маркетинг истражување; 

услуги за пазарни информации; аутсорсинг 

услуги [поддршка на бизниси]; 

обезбедување на он-лајн пазари за 

купувачи и продавачи на производи и 

услуги; објавување на рекламни текстови; 

промовирање на продажба за трети лица; 

систематизација на информации во 

компјутерски бази на податоци; 

ажурирање и одржување на податоци во 

компјутерски бази на податоци; 

управување со ресторани за трети лица; 

бизнис совети поврзани со франшизи за 

ресторани; услуги на он-лајн нарачки во 

областа на рестораните за носење и 

достава; услуги на бизнис анализи, 

истражување и информации; анализирање 

на податоци и статистики од пазарни 

истражувања; услуги на бизнис 

советување; обезбедување на бизнис и 

комерцијални информации во областите 

на храна и пијалаци, вклучително 

ресторани и ресторани со храна за 

носење; листање на детали и менија од 

ресторани и ресторани со храна за носење 

на Интернет (бизнис и комерцијални 

информации); услуги на именици и 

пребарување (бизнис и комерцијални 

информации); услуги на именици и 

пребарување за ресторани и ресторани со 

храна за носење (бизнис и комерцијални 

информации); испитување на јавно 

мислење; дистрибуирање на рекламни 

материјали; кориснички мислења за 

ресторани и ресторани со храна за носење 

за цели на истражување за 

потрошувачите; обезбедување кориснички 

информации, имено рејтинзи и мислења 

за ресторани и ресторани со храна за 

носење, како и собирање на рејтинзи и 

мислења за ресторани и ресторани со 

храна за носење; услуги на набавки; 

компјутеризирани онлајн и телефонски 

услуги за нарачки; услуги за нарачки за 

трети лица; здружување, во корист на 

трети лица, на услуги на различни 

ресторани и ресторани со храна за 

носење, со што им се овозможува на 

корисниците прегледно да ги гледаат и 

порачаат тие услуги онлајн преку интернет 

страница, преку телефонска нарачка или 

преку компјутерска софтверска 

апликација; маркетинг и промовирање на 
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производи и услуги од трети лица преку 

дистрибуирање купони; организација, 

работа и надзор на шемите за 

поттикнување и лојалност на 

потрошувачите; управување на програми 

за овозможување на потрошувачите да 

добијат попусти на услугите кои ги пружаат 

рестораните и рестораните со храна за 

носење; услуги за потрошувачи, имено 

одговарање на прашања на потрошувачи 

во име на трети лица; организирање на 

натпревари и доделување на награди за 

комерцијални или рекламни цели; 

доделување награди за маркетиншки 

цели; обезбедување на онлајн пазари за 

купувачи и продавачи на храна и пијалаци; 

он-лајн и телефонски малопродажни 

услуги поврзани со продажба на храна и 

пијалаци; услуги на информации, совети и 

консултации поврзани со гореспоменатото  

 

(210) TM  2021/189 (220) 01/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги ПРЕСТИГЕ-ДЕКОР 

увоз-извоз ДООЕЛ с. Длапкин Дол 

Кичево с. Длапкин Дол 21, Кичево, MK 

(740) Бачовски Синколи Роберт ул. Св. 

Наум Охридски бр. 2в, Скопје 

(540)  

 
(591) црна, златна, црвена 

(531) 26.04.18;27.05.11;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

науката и фотографиите, како и за 

земјоделството, градинарството и 

шумарството; сурови вештачки смоли, 

пластични материи во сурова состојба  

кл. 2  бои, фирнајзи, лакови; материи за 

боење  

кл. 17  гума, гутаперка, растителна смола, 

азбест, лискун и производите од овие 

материјали што не се вклучени во другите 

класи; пресувани пластични материјали 

кои се користат во производството  

 

(210) TM  2021/190 (220) 01/02/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) Мендерес Кучи ул.„114“ бр.4/1-20, 

Тетово, MK 

(740) Александар Симјаноски, адвокат ул. 

Струшка 25/1, Тетово 

(540)  

 
(591) црвена, црна, бела 

(531) 26.01.13;26.01.15;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури; 

метални градежни материјали; метални 

преносни конструкции; неелектрични 

кабли и жици од обичен метал; 

железарија, мали метални предмети; 

метални цевки; каси; производи од обичен 

метал што не се вклучени во другите 

класи; руди  

кл. 19  неметални фадежни материјали; 

цврсти неметални цевки за градба; 

асфалт, катран и битумен, неметални 

преносни конструкции; споменици што не 

се од метал  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

кл. 40  обработка на материјали  

 

(210) TM  2021/191 (220) 01/02/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) Мендерес Кучи ул.„114“ бр.4/1-20, 

1200 Тетово, MK 

(740) Александар Симјаноски, адвокат ул. 

Струшка 25/1, Тетово 
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(540)  

 
(591) темно зелена, црна, бела 

(531) 26.01.15;26.05.13;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури; 

метални градежни материјали; метални 

преносни конструкции; неелектрични 

кабли и жици од обичен метал; 

железарија, мали метални предмети; 

метални цевки; каси; производи од обичен 

метал што не се вклучени во другите 

класи; руди  

кл. 19  неметални фадежни материјали; 

цврсти неметални цевки за градба; 

асфалт, катран и битумен, неметални 

преносни конструкции; споменици што не 

се од метал  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

кл. 40  обработка на материјали  

 

(210) TM  2021/192 (220) 01/02/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) Мендерес Кучи ул.„114“ бр.4/1-20, 

Тетово, MK 

(740) Александар Симјаноски, адвокат ул. 

Струшка 25/1, Тетово 

(540)  

 
(591) црвењна, темно зелена, бела 

(531) 07.01.04;26.01.05;26.01.15 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури; 

метални градежни материјали; метални 

преносни конструкции; неелектрични 

кабли и жици од обичен метал; 

железарија, мали метални предмети; 

метални цевки; каси; производи од обичен 

метал што не се вклучени во другите 

класи; руди  

кл. 19  неметални фадежни материјали; 

цврсти неметални цевки за градба; 

асфалт, катран и битумен, неметални 

преносни конструкции; споменици што не 

се од метал  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

кл. 40  обработка на материјали  

 

(210) TM  2021/193 (220) 23/02/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) Riot games, Inc. (a Delaware 

corporation) 12333 West Olympic Blvd. 

Los Angeles, CA 90064, US 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 
(531) 26.04.01;27.05.01;27.05.05 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  услуги на емитување и пренос 

(стриминг) на компјутерски и видео игри и 

натпреварувања и турнири по пат на 

глобални комуникациски мрежи, Интернет 

и безжични мрежи;услуги на видео, аудио 

и телевизиски пренос (стриминг);услуги на 

интернетско емитување преку глобални и 

локални компјутерски мрежи;безжичен 

електронски пренос на податоци, слики и 

информации  
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кл. 41  услуги на разонода, имено, 

организирање и водење на натпревари и 

турнири во живо на компјутерски и видео 

игри, воспоставување правила и 

регулативи во врска со компјутерски и 

видео гејминг натпревари и турнири; 

обезбедување на аудио и видео 

презентации кои што не може да се 

преземат во областа на натпревари и 

турнири во компјутерски и видео игри по 

пат на веб-страница; обезбедување 

информации за разонода кои што не може 

да се преземат за натпревари и турнири 

во компјутерски и видео игри по пат на 

веб-страница; услуги на разонода, имено, 

организирање состаноци и конференции 

на обожаватели (фанови) во живо со 

интерактивна игра помеѓу учесниците во 

областа на компјутерски и видео игри  

 

(210) TM  2021/194 (220) 23/02/2021 

(442) 30/06/2021 

(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)  

TEREA YELLOW 

(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); аргакли за пушачи, вклучувајќи 

хартаја за цигари и туби, филтери за 

цигари, конзерви за тутун, кутаи за цигари 

и пепелници, лулиња, џебни машинки за 

мотање на цигари, запалки; кибригц 

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 никотан за инхалација; раствори 

од течен никотан за електронски цигари; 

електронски уреди за пушење; 

елекгронски цигари; електронски цигари 

како замена за традиционални цигари; 

елекгронски уреди за инхалација со 

аеросоли кои содржат никотан; орални 

вапоризатори за пушачи, производи од 

тутун и замени за тутун; артакли за 

пушачи за електронски цигари; делови и 

опрема за горенаведените производи кои 

се вклучени во класата 34; апарати за 

гаснење на загреани цигари и пури како и 

загреани стапчиња од тутун; табакери за 

полнење на електронски цигари  

 

(210) TM  2021/195 (220) 23/02/2021 

(442) 30/06/2021 

(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)  

TEREA BRONZE 

(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); аргакли за пушачи, вклучувајќи 
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хартаја за цигари и туби, филтери за 

цигари, конзерви за тутун, кутаи за цигари 

и пепелници, лулиња, џебни машинки за 

мотање на цигари, запалки; кибригц 

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 никотан за инхалација; раствори 

од течен никотан за електронски цигари; 

електронски уреди за пушење; 

елекгронски цигари; електронски цигари 

како замена за традиционални цигари; 

елекгронски уреди за инхалација со 

аеросоли кои содржат никотан; орални 

вапоризатори за пушачи, производи од 

тутун и замени за тутун; артакли за 

пушачи за електронски цигари; делови и 

опрема за горенаведените производи кои 

се вклучени во класата 34; апарати за 

гаснење на загреани цигари и пури како и 

загреани стапчиња од тутун; табакери за 

полнење на електронски цигари  

 

(210) TM  2021/196 (220) 23/02/2021 

(442) 30/06/2021 

(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)  

TEREA TURQUOISE 

(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); аргакли за пушачи, вклучувајќи 

хартаја за цигари и туби, филтери за 

цигари, конзерви за тутун, кутаи за цигари 

и пепелници, лулиња, џебни машинки за 

мотање на цигари, запалки; кибригц 

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 никотан за инхалација; раствори 

од течен никотан за електронски цигари; 

електронски уреди за пушење; 

елекгронски цигари; електронски цигари 

како замена за традиционални цигари; 

елекгронски уреди за инхалација со 

аеросоли кои содржат никотан; орални 

вапоризатори за пушачи, производи од 

тутун и замени за тутун; артакли за 

пушачи за електронски цигари; делови и 

опрема за горенаведените производи кои 

се вклучени во класата 34; апарати за 

гаснење на загреани цигари и пури како и 

загреани стапчиња од тутун; табакери за 

полнење на електронски цигари  

 

(210) TM  2021/197 (220) 23/02/2021 

(442) 30/06/2021 

(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)  

TEREA AMBER 

(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, 
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тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут, 

кретек цигари; тутун во прав; замени за 

тутун (кои не се користат во медицински 

цели); аргакли за пушачи, вклучувајќи 

хартаја за цигари и туби, филтери за 

цигари, конзерви за тутун, кутаи за цигари 

и пепелници, лулиња, џебни машинки за 

мотање на цигари, запалки; кибригц 

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 никотан за инхалација; раствори 

од течен никотан за електронски цигари; 

електронски уреди за пушење; 

елекгронски цигари; електронски цигари 

како замена за традиционални цигари; 

елекгронски уреди за инхалација со 

аеросоли кои содржат никотан; орални 

вапоризатори за пушачи, производи од 

тутун и замени за тутун; артакли за 

пушачи за електронски цигари; делови и 

опрема за горенаведените производи кои 

се вклучени во класата 34; апарати за 

гаснење на загреани цигари и пури како и 

загреани стапчиња од тутун; табакери за 

полнење на електронски цигари  

 

(210) TM  2021/198 (220) 23/02/2021 

(442) 30/06/2021 

(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)  

TEREA SIENNA 

(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); аргакли за пушачи, вклучувајќи 

хартаја за цигари и туби, филтери за 

цигари, конзерви за тутун, кутаи за цигари 

и пепелници, лулиња, џебни машинки за 

мотање на цигари, запалки; кибригц 

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 никотан за инхалација; раствори 

од течен никотан за електронски цигари; 

електронски уреди за пушење; 

елекгронски цигари; електронски цигари 

како замена за традиционални цигари; 

елекгронски уреди за инхалација со 

аеросоли кои содржат никотан; орални 

вапоризатори за пушачи, производи од 

тутун и замени за тутун; артакли за 

пушачи за електронски цигари; делови и 

опрема за горенаведените производи кои 

се вклучени во класата 34; апарати за 

гаснење на загреани цигари и пури како и 

загреани стапчиња од тутун; табакери за 

полнење на електронски цигари  

 

(210) TM  2021/200 (220) 25/02/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) Здрушение на луѓе кои имаат 

желба за трчање ТРЧАЈ БЕ Битола ул. 

Рузвелтова бр. 17-кат 1/локал 7, 7000, 

Битола, MK 

(740) Адвокатско друштво Димитровски ул. 

Рузвелтова бр. 17 локал 3, 7000, Битола 

(540)  
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(591) портокалова, црна, бела 

(531) 02.01.23;02.03.16;07.01.12 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  изнајмување спортски терени; 

обезбедување спортска опрема; 

организирање време на спортски 

натпревари; организирање спортски 

натпревари; физичко образование; услуги 

на спортски кампови  

 

(210) TM  2021/201 (220) 02/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) CHINA UNIONPAY CO., LTD No. 498 

Guoshoujing Road, Pudong, 201203 

Shanghai, CN 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 
(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски хардвер; интерфејси за 

компјутери; снимен компјутерски софтвер; 

софтвер за кодирање; клучеви за 

кодирање (компјутерски софтвер); 

дигитални сертификати (компјутерски 

софтвер); дигитални потписи (компјутерски 

софтвер); софтвер за безбедно 

складирање и пребарување на податоци и 

пренесување на доверливи информации 

за клиенти што ги користат физички лица, 

банкарски и финансиски институции; 

систем за зaмена и размена на меѓу-

банкарски информации за банкарски 

картици (снимен компјутерски софтвер); 

апарат за обработка на податоци; 

електронски публикации за преземање; 

електронски огласни табли; 

микропроцесори; монитори [компјутерски 

хардвер]; печатари за употреба со 

компјутери; скенери [опрема за обработка 

на податоци]; читачи на бар-кодови; 

компјутерски софтвер дизајниран да им 

овозможи на банкарските картички или 

паметните картички да комуницираат со 

терминали и читачи на картички; 

електронски уреди за читање картички и 

за читање информации зачувани во 

компјутерски чипови; магнетни кодирани 

картички за полнење, банкарски картички, 

кредитни картички, дебитни картички и 

платежни картички;читач на картички за 

магнетски кодирани картички и картички 

што содржат чип на интегрирано коло; 

електронски апарат за верификација за 

проверка на автентикација на картички за 

наплата, банкарски картички, кредитни 

картички, дебитни картички и платежни 

картички; компјутерски уред за 

управување со податоци; бројачи; 

индикатори за количината; апарат за 

регистрирање на време; диспензери за 

билети; банкомати; терминали за 

продажба [ПОС терминали]; машини за 

броење и сортирање пари; детектори за 

лажни монети; уред за снимање 

(регистрирање) на чекови;само-

регулирачки бензински пумпи регулирани 

со компјутерска програма; централни 

единици за обработка [процесори]; 

кодирани магнетни картички; снимени 

компјутерски оперативни програми; 

магнетни карти за идентификација; 

оптички читачи на знаци; магнетни 

енкодери; апарати за проверка на 

франкирање; електронска опрема за 
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индикатор на броеви по случаен избор 

(ERNIE); машини за гласање; електронски 

етикети за производи; машини за 

факсимил; музички автомати на монети 

[џубокси]; читачи на електронски книги; 

апарат за проверка на линии на дланка; 

опрема за препознавање лице; холограми; 

скенер за биолошка идентификација за 

ирис; скенер за биолошка идентификација 

за мрежница; скенер за биолошка 

идентификација; прикажувачи на 

отпечатоци на прсти; скенери за 

отпечатоци на прсти; терминал со 

интерактивен екран на допир; апликации 

за преземање за мобилен телефон; 

читачи на картички; картички со чип; 

електронски и магнетни картички за 

идентификација за платежни услуги; 

компјутерски терминали за банки; 

компјутерски терминали; механизам за 

апарат кој работи на монети; магнетни 

носачи на податоци; апарат за пренос на 

звук; апарат за снимање на звук; апарат за 

репродукција на звук; апарат за снимање, 

пренос или репродукција на звук или 

слики; електронски паричници за 

преземање; читачи на картички за 

кредитни картички; читачи на магнетни 

кодирани картички; електронски читачи на 

картички; снимени платформи на 

компјутерски софтвер или платформи на 

компјутерски софтвер кои можат да се 

превземат; безбедносни токени [уреди за 

кодирање]; картички со интегрирано коло 

[паметни картички]; регистар-каси; 

електронски приврзоци за клучеви кои 

служат за далечинско управување; 

флуоресцентни екрани; очила  

кл. 36  услуги на осигурување, 

посредување при осигурување; услуги на 

патничко осигурување; осигурување; 

финансиски услуги; трговија со 

девизи(валути); услуги на размена на 

валути; услуги на посредување при промет 

на недвижности; услуги на финансиско 

посредување; услуги на финансиско 

управување; банкарски услуги; услуги на 

обработка на плаќања; услуги на 

финансиска размена; услуги на 

финансиски инвестиции; водење на 

финансиска евиденција; електронски 

пренос на средства; услуги на размена на 

девизи; услуги на електронско плаќање; 

финансиски услуги преку телефон и 

интернет или други електронски средства; 

финансиски услуги во врска со банкарски 

картички, кредитни картички, дебитни 

картички, при-пејд картички, исплата на 

готовина, проверка на чек и впаричување 

на чек; услуги на обработка на плаќање со 

банкарски картички, услуги на обработка 

на плаќање со кредитни картички, услуги 

на обработка на плаќање со дебитни 

картички, услуги на обработка на плаќање 

со при-пејд картички, услуги на обработка 

на плаќање со платежни картички, услуги 

на обработка на плаќање со исплата на 

готовина, услуги за проверка на чекови, и 

услуги на впаричување на чекови; 

обработка на пренос на електронски 

средства; услуги за обработка на 

финансиски плаќања за поддршка на 

малопродажни услуги обезбедени онлајн, 

преку мрежи или други електронски 

средства со користење на електронски 

дигитализирани информации; услуги за 

проверка и верификација на платежни 

трансакции; услуги на овластување за 

плаќање и порамнување на плаќање; 

проверка на кредитни картички и дебитни 

картички; издавање и откуп на патнички 

чекови и ваучери за патување; услуги на 

електронско банкарство; онлајн 

банкарство; банкарство од дома; 

финансиски информации; финансиски 

консалтинг; услуги на банкомати; услуги на 
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прифаќање на картички и опслужување на 

трансакции на продажни места; 

финансиско порамнување; услуги на 

плаќање на сметки преку веб страница; 

финансиска анализа; издавање на 

кредитни картички; финансиски услуги; 

истраги во врска со кредитни картички; 

финансиска проценка (осигурување, 

банкарство, недвижности); услуги на 

проценка на накит; посредување; 

гаранции; прибирање добротворни 

средства; доверителство; позајмување врз 

основа на залог; обезбедување на попусти 

кај учеснички установи на други лица 

преку употреба на членска карта; 

капитални инвестиции; заеми 

[финансирање]; обезбедување на 

финансиски информации преку веб-

страна; консултантски услуги за 

осигурување; инвестирање на средства; 

финансиско спонзорство; финансиско 

истражување; збирно финансирање; 

услуги на плаќање преку електронски 

паричник; проценка на уметнички дела; 

управување со недвижен имот; услуги на 

финансиско царинско посредување  

 

(210) TM  2021/202 (220) 02/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d 

Danica 5, 48000, Koprivnica, HR 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

BELAABO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  хигиенски тоалетни производи  

кл. 5  фармацевтски и медицински 

производи; дезинфекциски средства  

 

(210) TM  2021/203 (220) 02/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) ЛИОН ДОО ул. Регионален пат R-

105, 2200, Свети Николе, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

LEOFINO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  какао крем, мешавина од млечен и 

какао крем, чоколаден десерт, производи 

од тесто и слатки, производи од 

интегрално брашно, интегрални бисквити, 

какао, чоколадо, какао крем, барови, 

интегрални барови, чајни колачиња, 

бисквити, колачи со полнење прелиени со 

какао прелив, слатки, чоколада  

кл. 35  рекламирање;услуги на увоз - извоз 

и трговија на големо и мало со: какао 

крем, мешавина од млечен и какао крем, 

чоколаден десерт, производи од тесто и 

слатки, производи од интегрално брашно, 

интегрални бисквити, какао, чоколадо, 

какао крем, барови, интегрални барови, 

чајни колачиња, бисквити, колачи со 

полнење прелиени со какао прелив, 

слатки, чоколада  

 

(210) TM  2021/204 (220) 02/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) ЛИОН ДОО ул. Регионален пат R-

105, 2200, Свети Николе, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

GRACIA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чоколаден десерт, чоколадни 

бонбони, чоколадни бонбони со различни 

видови полнења какао, чоколадо, колачи 

со полнење прелиени со какао прелив, 

слатки, чоколада, мешавина од млечен и 
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какао крем  

кл. 35  рекпамирање; услуги на увоз - 

извоз и трговија на големо и мало со: 

чоколаден десерт, чоколадни бонбони, 

чоколадни бонбони со различни видови 

полнења какао, чоколадо, колачи со 

полнење прелиени со какао прелив, 

слатки, чоколада, мешавина од млечен и 

какао крем  

 

(210) TM  2021/205 (220) 02/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) ЛИОН ДОО ул. Регионален пат R-

105, 2200, Свети Николе, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

RIKKY 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  солени крекери, грицки, соленки, 

бисквити, мали печива, снек (ѕпаск) храна, 

двопек, брашно и производи од жита, 

производи од тесто и слатки, производи од 

интегрално брашно  

кл. 35  рекламирање; услуги на увоз - 

извоз и трговија на големо и мало со: 

солени крекери, грицки, соленки, бисквити, 

мали печива, снек (ѕпаск) храна, двопек, 

брашно и производи од жита, производи 

од тесто и слатки, производи од 

интегрално брашно  

 

(210) TM  2021/206 (220) 02/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) ЛИОН ДОО ул. Регионален пат R-

105, 2200, Свети Николе, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

BFIT 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  производи од жито, тесто и слатки, 

производи од интегрално брашно, 

интегрални бисквити, какао, чоколадо, 

какао крем, барови, интегрални барови, 

чајни колачиња бисквити  

кл. 35  рекламирање; услуги на увоз - 

извоз и трговија на големо и мало со: 

производи од жито, тесто и слатки, 

производи од интегрално брашно, 

интегрални бисквити, какао, чоколадо, 

какао крем, барови, интегрални барови, 

чајни колачиња бисквити  

 

(210) TM  2021/208 (220) 03/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) Lyle & Scott Ltd Third Floor, Kent 

House, 14-17 Market Place, London, W1W 

8AJ, GB 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 
(531) 03.07.01;03.07.16;03.07.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  кожа и имитации на 

кожа;животинска кожа и парчиња од 

животинска кожа;торби и куфери;чадори и 

сонцебрани;стапови за одење;камшици, 

узди и сарачки производи;ремчиња, каиши 

и облека за животни  

кл. 25  облека, обувки и капи за луѓе  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  
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(210) TM  2021/209 (220) 03/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) Lyle & Scott Ltd Third Floor, Kent 

House, 14-17 Market Place, London, W1W 

8AJ, GB 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

Lyle & Scott 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  кожа и имитации на 

кожа;животинска кожа и парчиња од 

животинска кожа;торби и куфери;чадори и 

сонцебрани;стапови за одење;камшици, 

узди и сарачки производи;ремчиња, каиши 

и облека за животни  

кл. 25  облека, обувки и капи за луѓе  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

 

(210) TM  2021/210 (220) 03/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) Д.П.Т.Т.Т.У. МОНТЕНЕГРО Љубе и 

Јован експорт-импорт ДОО Гостивар 

ул. Илинденска бр. 265, 1230, Гостивар, 

MK 

(540)  

Fetino 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  прехрамбен производ, замена за 

фета сирење  

кл. 35  услуги или продажба на големо и 

мало во неспецијализирани продавници за 

прехрамбени производи  

кл. 39  транспорт; пакување и складирање 

стоки  

 

(210) TM  2021/211 (220) 03/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) Д.П.Т.Т.Т.У. МОНТЕНЕГРО Љубе и 

Јован експорт-импорт ДОО Гостивар 

ул. Илинденска бр. 265, 1230, Гостивар, 

MK 

(540)  

Фетино 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  прехрамбен производ, замена за 

фета сирење  

кл. 35  услуги или продажба на големо и 

мало во неспецијализирани продавници за 

прехрамбени производи  

кл. 39  транспорт; пакување и складирање 

стоки  

 

(210) TM  2021/212 (220) 03/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) Д.П.Т.Т.Т.У. МОНТЕНЕГРО Љубе и 

Јован експорт-импорт ДОО Гостивар 

ул. Илинденска бр. 265, 1230, Гостивар, 

MK 

(540)  

 
(591) црвена, бела 

(531) 26.04.18;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  прехрамбен производ, замена за 

фета сирење  

кл. 35  услуги или продажба на големо и 

мало во неспецијализирани продавници за 

прехрамбени производи  

кл. 39  транспорт; пакување и складирање 

стоки  

 

(210) TM  2021/213 (220) 03/03/2021 

(442) 30/06/2021 
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(731) HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES 

HOLDINGS CO., LTD. 75, Yulgok-ro, 

Jongno-gu, Seoul, KR 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 
(531) 27.05.01;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  3Д ТВ-а; картички за контрола на 

пристап [кодирани или магнетни]; 

инсталации за контрола на пристап 

(автоматски); системи за контрола на 

пристап (автоматски); системи за контрола 

на пристап (електрични); акустични 

[звучни] аларми; алармни апарати; 

аларми; алкални батерии; апарати за 

предупредување против кражба; аудио и 

видео приемници; аудио звучници; 

аудиовизуелни приемници; бебиситер 

монитори; батерии за автомобили; 

батерии за UPS/инвертор; уреди за 

полнење батерии; полначи за батерии; 

биометриски уреди за контрола на 

пристап; биометриски скенери за отисок на 

прст; биометриски скенери за рака; 

биометриски апарати за идентификација; 

биометриски идентификациони уреди за 

управување на времето и посетноста; 

читач на биометриски информации; 

биометриски читачи; биометриски скенери 

на ретина; биометриски скенери; 

биометриски безбедносни апарати; блутут 

слушалки за на глава и за во уво; блутут 

звучници; блу-реј плеер; бум бокс; аларми 

против провалници; алармни системи 

против пожар и провалници; батерија во 

форма на копче; камери за CCTV-a 

(телевизии на затворен круг); камери за 

возила; навигација за автомобили; 

звучници за автомобили; телевизори за 

автомобили; видео рекордери за 

автомобили; футроли за мобилни 

телефони; CCTV (телевизија на затворен 

круг) системи за мониторинг; CD плеери; 

полнач за мобилен телефон (адаптер, 

USB кабел); кинематографски машини и 

апарати; комуникациски апарати за 

летала; комуникациски апарати за возила; 

софтвер за компјутерски игри; 

компјутерски софтвер за беспилотни 

летала; контакни леќи; уреди за користење 

мобилни телефони без раце; уреди за 

безжичен радио пренос; дигитални 

камери; дигитални брави за врати; 

дигитален дисплеј за информации (did); 

дигитални пенкала за компјутери; 

дигитални рамки за слики; дигитална 

сигнализација; дигитален видео рекордер 

(DVR); дигитални диктафони; пронаоѓачи 

на насоки; суви ќелии; суви ќелии 

(батерии); заштитни очила и маски што 

штитат од прав; DVD плеери; слушалки за 

во уво; електрични акумулатори; 

електрични акумулатори за возила; 

електрични батерии; елетрични кабли и 

кабли со макара за употреба во 

домаќинство и градина; електричен апарат 

за виткање коса; електрични пегли; 

електрични светлечки огласни табли; 

електрични брави; електрични штекери; 

електрични прекинувачи; електкрична 

станица за време; електрични маски за 

заварување; електрични и електронски 

аларми против провалници; електронски 

планери; електронски табли; електронски 

дигитални плакати; електронски дисплеј; 

електронски индикаторски панели; 

електронски огласни табли; електронски 

пенкала; електронски фотокопири; 

електронски рамки за слики; електронски 

џебни преведувачи; опрема за 

анализирање компоненти; продолжни 

кабли; уреди за идентификација на лице 
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за управување на времето и посетноста; 

уред за препознавање лице за контола на 

пристап; функционални телефони; уред за 

идентификација на отисок од прст за 

управување на времето и посетноста; 

сензори за отисок од прст за контола на 

пристап; аларми за пожар; апарати со 

глобален позиционирачки системи (GPS); 

рачни скенери; ленти за чистење глави 

{снимање}; слушалки за на глава; батерии 

со висок напон; терминали за брз премин 

(high-pass terminals); систем за домашно 

кино; интерком систем; интерфони; 

инвертори [електрична енергија]; скенер 

на ирис за контрола на пристап; скенер на 

ирис за контролата на пристап и 

управување на времето и посетноста; 

караоке машини; тастатури за мобилни 

телефони; кујнски ваги; ласерски детектор; 

ласерски мерач за дистанца; ласерски 

нивелир; ласерски апарати за мерење 

нивоа; ласерски пронаоѓачи за растојание;  

LCD ТВ; LED ТВ; системи за 

препознавање регистарс и таблички; 

литиумски батерии; апарати за мерење; 

метеoролошки машини и апарати; 

микрофони; MiFi (Новател безжични 

преносни уред) за мобилна WiFi конекција; 

батерии за мобилни телефони; мобилни 

телефони; модеми; монитори за CCTV 

(телевизија на затворен круг); уреди за 

прикачување за камери и монитори; MP3 

плеери; MP4 плеери; продолжни кабли со 

повеќе различни приклучоци; 

мултимедијални уреди (multivision); 

мрежни комуникациски инсталации; 

мрежен видео рекордер; никел-

кадмиумски (ni cd) батерии што се полнат; 

никел-метал хидридни (ni mh) батерии што 

се полнат; никел-кадмиумски батерии за 

складирање; OLED ТВ; штекер; PDP ТВ; 

персонални дигитални асистенти (pda); 

персонални стереа; персонални ваги за 

мерење тежина; фаблет; футрола и статив 

и држач за мобилни телефони; 

фотографски апарати и инструменти; 

фототелеграфски апарати; фотоволтаични 

ќелии; преносни полначи/надворешни 

батерии (power bank); преносни 

комуникациски апарати; преносни медиа 

плеери; преносни полначи; преносни 

телефони; надворешни батерии  (power 

bank); продолжен кабел со повеќе 

приклучоци; проекторски ТВ; проектори; 

заштитна облека; заштитни чепчиња за 

уши; заштитни очила; заштитни штитници 

за лице за заштитни шлемови; заштитен 

филм за додатоци за мобилен; заштитни 

маски за заварување; заштитни чевли; 

радарски инсталации; радија; 

радиотелефонски сетови; пронаоѓач на 

растојание; читачи (опрема за обработка 

на податоци); задни камери за возила; 

приемници и предаватели на сигнали; 

приемници за сателити; грамафони; 

апарати за далечинско управување; 

апарати за далечинско управување за 

камери; апарати со далечинско 

управување за човечка контрола на 

пристап; камери со далечинско 

управување; светла на сензор; сет-топ 

боксови; паметни картички; паметни 

полначи; паметни очила; паметни подлоги; 

паметни телефони; паметен ТВ; податочни 

кабли за паметни телефони; сензори за 

чад; соларни батерии; апарати и 

инструменти за снимање на звук; 

звучници; очила [оптика]; либела; статив и 

држач за додатоци за мобилни; стартер и 

баласт за лампи; стартер за апарати за 

осветлување; таблет компјутери; 

телефонски сетови; телескопи; 

телевизиски монитори; телевизиски 

приемници; телевизиски приемници (тв 

сетови); телевизиски предаватели; 

телевизори; терминал за електронски 
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книги; терминал за електронски весници; 

терминал за електронски публикации; 

терминал за електронски книги или 

весници за учење; терминали за 

радиотелефони; Т-флеш картичка (микро 

безбедна дигитална картичка со висок 

капацитет) за употреба во мобилни 

телефони; термометри, што не се за 

медицинска намена; подлоги на допир;  

предаватели на електорнски сигнали; 

подвижни плочи; далечински управувачи 

за ТВ; UHD ТВ; ups апарати; usb мемории; 

VCR производи; радиjа за возила; уред за 

идентификација на вена за управување на 

времето и посетноста; уред за 

препознавање на вена за контрола на 

пристап; видео камери [камкордери]; карти 

за видео игри; видео рекордери; апарати 

за возила за видео снимање; видео 

телефони; видео ѕид; сетови за на глава 

за виртуална реалност; оловно-киселински 

батерии; воки-токи; безпилотни воздушни 

камери што се носат; шлемови за 

заварување; маски за заварување; 

батерии со влажни ќелии; жични/безжични 

апарати за брави за врати за контрола на 

пристап; жици, електрични; уреди со 

безжична пристапна точка (WAP) 

безжични звучници; ренген апарати што не 

се за медицински цели; цинк-јаглеродни 

батерии; цинк-хлоридни батерии; паметни 

часовници; алки за паметни телефони; 

комуникациски апарати за бродови; 

комуникакциски машини и инструменти за 

бродови; превземачки компјутерски 

софтвер за бродови за контрола на 

движењето на бродовите; реостати; 

електрично реле; затворачи на елетрични 

кола; трансформатори; електрични 

конвертори; високо-волтажни прекинувачи 

на кола; машини за дистрибуција на 

електрична енергија; ниско и средно 

волтажни прекинувачи на кола; 

прекинувачи на кола; разводни табли; 

разводни кутии; сензори за погони; 

мерачи; сенсор за притисок во гуми; 

панели со соларни ќелии; доларни 

модули; модули на соларна енегргија за 

производство; електрични апарати со 

роботска контрола; лабораториски роботи; 

софтвер за контролорање роботи  

 

(210) TM  2021/214 (220) 03/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) JOHNSON & JOHNSON ONE 

JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW 

BRUNSWICK, NEW JERSEY, 08933, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

PONVORY 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за третман 

на мултиплекс склероза  

 

(210) TM  2021/215 (220) 03/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) JOHNSON & JOHNSON ONE 

JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW 

BRUNSWICK, NEW JERSEY, 08933, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

 

(531) 09.01.06;25.07.22;26.11.13 
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(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за третман 

на мултиплекс склероза  

 

(210) TM  2021/217 (220) 03/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги ОРКА ХОЛДИНГ АД 

Скопје ул. Скупи бр. 3А, 1000, Скопје, 

MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 
(591) темно сина, сива, црвена 

(531) 02.01.08;02.01.16;02.01.23;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  инструкции и обука за физикална 

терапија; oбразование од областа на 

здравјето; обезбедување тренинг; забава; 

спортски и културни активности; услуги на 

клуб за здравје и фитнес; услуги на 

персонален фитнес тренинг и 

консултации; обезбедување информации 

од областа на физичката подготвеност; on-

line списанија, имено, блогови кои содржат 

здравје, фитнес, исхрана и управување со 

телесната тежина; инструкции за физичка 

подготвеност; онлајн инструкции за 

физичка подготвеност; јога инструкции; 

инструкции за пилатес; услуги за личен 

тренинг во областа на здравјето, фитнес, 

исхрана и управување со телесната 

тежина; обезбедување рекреативни и 

спортски објекти и објекти за одмор и 

релаксација; обезбедување на базени; 

обезбедување простории за тренинг, 

настава и упатства за спорт, вежби и 

рекреативни активности; академи за 

спортски тренинзи и настава; организација 

на спортски натпревари; услуги за 

спортски камп; центри за детски 

активности; изнајмување спортска опрема; 

изнајмување на спортски објекти; услуги за 

личен тренер  

кл. 44  услуги во врска со физикална 

терапија; физиотерапија; медицински 

услуги, здравствени совети, информации и 

консултации; совети за фитнес, 

информации и консултации; психички 

фитнес, информации и консултации; 

нутриционистички / диететски совети, 

информации и консултации; совети за 

ментално здравје, информации и 

консултации; советување; консултантски 

услуги во областа на намалување на 

телесната тежина, управување со 

телесната тежина и контрола на телесната 

тежина; обезбедување совети и 

информации од областа на намалување 

на телесната тежина, управување со 

телесната тежина и контрола на телесната 

тежина; хигиенски услуги и услуги за нега 

на убавина; салон за убавина; бањи; 

масажа  

 

(210) TM  2021/218 (220) 03/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) Спалевиќ Јована ул. Синише 

Станковиќ бр. 027, Чукарица, Београд, 

RS 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  
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(591) темно зелена, златна 

(531) 01.05.23;24.15.13;27.05.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги на обезбедување онлајн 

пазар за купувачи и продавачи на стоки и 

услуги  

кл. 42  софтвер како услуга  

кл. 43  услуги за обезбедување храна и 

пијалоци; привремено сместување  

 

(210) TM  2021/220 (220) 03/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) КОЖУВЧАНКА ДОО ул. Шишка бр. 

37, 1430, Кавадарци, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

КОЖУВЧАНКА 

(591) бела, зелена, црвена 

(531) 06.01.04;19.07.12 

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  вода (минерална вода), води за 

пиење [пијалаци], минерална вода, 

газирана вода  

 

(210) TM  2021/221 (220) 03/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) Xiaomi Inc No.006, floor 6, building 

6, yard 33, middle Xierqi Road, Haidian 

District, Beijing, CN 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

MIX 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутери; торби за лаптоп; носечки 

компјутери; компјутерски софтвер, снимен; 

апликации за компјутерски софтвер, што 

можат да се преземат; компјутерски 

хардвер; компјутерски бележници; таблет-

компјутери; машини за сметање; 

централни процесорски единици 

[процесори]; софтвер за компјутерски игри, 

снимен; компјутерски мемориски уреди; 

терминали со интерактивни 

допирни екрани; софтверски апликации за 

мобилен телефон, што можат да се 

преземат; компјутерски периферни уреди; 

апарати за обработка на податоци; 

кодирани белегзии за идентификација, 

магнетни; паметна лента; нараквица 

белегзија; кодирани картички, магнетни; 

читачи [опрема за обработка на податоци]; 

скенери [опрема за обработка на 

податоци]; датотеки со слики што можат 

да се преземат; музички датотеки што 

можат да се преземат; мелодии за

 мобилни телефони што можат да 

се преземат; електронски пенкала 

[единици за визуелно прикажување]; 

електронски изданија што можат да се 

преземат; џебни електронски апарати за 

преведување; паметни очила (обработка 
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на податоци); магнетни носачи на 

податоци; сим-картички; монитори 

[компјутерски хардвер]; подлоги за 

компјутерски глувчиња; компјутерско 

глувче [компјутерски периферни уреди]; 

хуманоидни роботи со вештачка 

интелигенција; печатари за употреба со 

компјутери; фото печатри; е-книга; кертриџ 

со мастило за печатари и фотокопири; 

пенкала со спроводпива точка за уреди со 

екран на допир; паметни часовници 

(апарати за обработка на податоци); 

електронски бележници; педометри; 

бројачи; апарати за регистрирање на 

време; машини за диктирање; холограми; 

идентификатор на отпечатоци; апарати за 

препознавање на лице; фотокопири 

(фотографски, електростатски, термички); 

ваги за бања; апарати и инструменти за 

вагање; ваги со анализатори на телесна 

маса; мерки; електронски огласни табли; 

мобилни телефони; држачи за мобилни 

телефони; паметни телефони 

(смартфони); заштитни фолии 

приспособени за паметни телефони; 

паметни телефони во форма на часовник; 

футроли за паметни телефони; додатоци 

за паметни телефони; мобилни телефони; 

траки за мобилни телефони; комплети за 

телефони слободни раце; апарати за 

глобално позиционирање [gps]; апарати за 

меѓусебна комуникација; домофони; 

навигациски инструменти; тракери за 

активност што се носат; паметни 

телефони во форма на нараквици; делови 

за мобилни телефони и паметни 

телефони; 

држачи, ремени, ленти, врвки и клипови за 

мобилни телефони и паметни телефони; 

заштитни навлаки за мобилни телефони и 

паметни телефони; селфи-стапови [рачни 

моноподи]; телефонски апарати; 

предаватели [телекомуникации]; видео 

телефони; електронска комуникациска 

опрема, апарати и инструменти; 

мрежни рутери; портал; ладилник за 

мобилни телефони; видеокамери; 

прегледни камери за возила; компакт 

дискови [аудио-видео]; слушалки; џубокси, 

музички автомати; звучници; кутии за 

звучници; микрофони; преносливи 

мултимедијални читачи, плеери; 

приемници (аудио и видео приемници); 

апарати за снимање звук; апарати за 

емитување звук; телевизиски апарати; 

видеорекордери; носечки монитори за 

прикажување видео; слушалки за 

виртуелна реалност; безжични слушалки 

за паметни телефони; аудио миксери; 

машини за учење; машина за превод; 

читачи на електронски книги; сет-топ 

кутии; фотоапарати [фотографија]; 

футроли посебно изработени за 

фотографски апарати и инструменти; 

видео проектори; филтри [фотографија]; 

апарати за проекција; држачи за 

фотографски апарати; апарати и 

инструменти за премер на земјиште; 

геодетски апарати и инструменти; 

детектор за квалитет на воздухот на 

отворено; дијагностички апарати, што не 

се за медицинска употреба; 

поврзани нараквици [инструменти за 

мерење]; пенкало за испитување на 

квалитетот на водата ТДС; 

хигротермограф; адаптери за напојување; 

апарати за држење настава; роботи за 

настава; прекинувачи за светло; 

симулатори за управување и контрола на 

возила; оптички апарати и инструменти; 

USB кабли за мобилни телефони; 

телефонски жици; електрични мрежи 

(материјали за електрични мрежи) [жици, 

кабли]; кабли за податоци; чипови 

[интегрални кола]; прекпопници 

(комутатори); прекинувачи, електрични; 
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електрични приклучоци; електрични 

штекери; електрични адаптери; сензори; 

видео екрани; екрани на допир; апарати за 

далечинско управување; оптички влакна 

[филаменти за спроведување светлина]; 

апарати за регулирање на топлина; 

громобрани; апарати за гаснење пожар; 

заштитни шлемови; заштитни уреди за 

лична употреба против незгоди; заштитни 

маски; апарми; електрични инсталации за 

заштита од кражба; електрични ѕвона за 

врата; брави, електрични; очила; очила за 

сонце; батерии, електрични; полначи за 

батерии; безжичен полнач; USB полнач; 

полначи за мобилни телефони и паметни 

телефони; преносен извор на енергија 

(батерии на полнење); анимирани цртани 

филмови; спортски свирчиња; 

кучешки свирчиња; декоративни магнети; 

електронски јаки за обука на животни; 

тропалки за сигнализација на животни за 

насочување на добиток  

кл. 35  рекламирање; публицитет; 

изнајмување рекпамен материјал; 

изнајмување рекламен простор; 

изнајмување време за рекламирање преку 

медиумите; агенции за публицитет; 

презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми, за 

малопродажни цели; претставување на 

производи; промоција на стоки и услуги 

преку спонзорство на спортски настани; 

организирање изложби за комерцијални 

или рекламни цели; администрација на 

програми за лојалност на потрошувачите; 

обезбедување деловни информации преку 

веб- страница; обезбедување деловни 

информации; анкетирање на јавното 

мислење; услуги за споредување на цени; 

деловно истражување; односи со јавноста; 

помош за комерцијално или индустриско 

управување; комерцијални информации и 

совети за потрошувачите [советувалиште 

за потрошувачи]; комерцијална 

администрација за лиценцирање на 

стоките и услугите на други лица; 

маркетинг; агенциски услуги за увоз-извоз; 

промоција на продажба за други лица; 

аукциски услуги; обезбедување на онлајн 

пазар за купувачи и продавачи на стоки и 

услуги; системизација на информации во 

компјутерски бази на податоци; 

договарање претплата на 

телекомуникациски услуги за други лица; 

книговодство; изнајмување на автомати; 

барање спонзорства; изнајмување на 

продажни штандови  

 

(210) TM  2021/222 (220) 04/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET 

A.S. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz 

Cad. No: 14, 34768 Ümraniye, Istanbul, TR 

(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА - 

АНДРЕВСКИ, адвокат ул. Орце Николов 

бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

GRIBEX COLD&FLU 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2021/223 (220) 04/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET 

A.S. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz 

Cad. No: 14, 34768 Ümraniye, Istanbul, TR 

(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА - 

АНДРЕВСКИ, адвокат ул. Орце Николов 

бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

GRIBEX 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  
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(210) TM  2021/224 (220) 04/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET 

A.S. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz 

Cad. No: 14, 34768 Ümraniye, Istanbul, TR 

(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА - 

АНДРЕВСКИ, адвокат ул. Орце Николов 

бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

GRIBEKS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2021/225 (220) 04/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(300) 18304283  08/09/2020  EM 

(731) SANOFI PASTEUR INC. One 

Discovery Drive Swiftwater, PA 18370, US 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. “Народен 

фронт” 7/4 П.Фах 768 

(540)  

EMRANVID 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  вакцини  

 

(210) TM  2021/226 (220) 04/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(300) 18304273  08/09/2020  EM 

(731) SANOFI PASTEUR INC. One 

Discovery Drive Swiftwater, PA 18370, US 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. “Народен 

фронт” 7/4 П.Фах 768 

(540)  

PAXMYRNA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  вакцини  

 

(210) TM  2021/227 (220) 04/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(300) 18304259  08/09/2020  EM 

(731) SANOFI PASTEUR INC. One 

Discovery Drive Swiftwater, PA 18370, US 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. “Народен 

фронт” 7/4 П.Фах 768 

(540)  

VIDMAREVE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  вакцини  

 

(210) TM  2021/228 (220) 04/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(300) 18305847  11/09/2020  EM 

(731) SANOFI PASTEUR INC. One 

Discovery Drive Swiftwater, PA 18370, US 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. “Народен 

фронт” 7/4 П.Фах 768 

(540)  

VIDPREVTYN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  вакцини  

 

(210) TM  2021/229 (220) 04/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(300) 18305841  11/09/2020  EM 

(731) SANOFI PASTEUR INC. One 

Discovery Drive Swiftwater, PA 18370, US 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. “Народен 

фронт” 7/4 П.Фах 768 

(540)  

VULTECVID 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  вакцини  

 

(210) TM  2021/230 (220) 04/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(300) 18305830  11/09/2020  EM 
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(731) SANOFI PASTEUR INC. One 

Discovery Drive Swiftwater, PA 18370, US 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. “Народен 

фронт” 7/4 П.Фах 768 

(540)  

VYDNECT 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  вакцини  

 

(210) TM  2021/231 (220) 04/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(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) 27.05.01;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  прехранбени производи и сточна 

храна за фарми; прехранбени артикли за 

одвикнување/раздвојување од сисње на 

животни во фармите; препарати за гоење 

на животни во фармите; житарици и оброк 

за консумација од животни  

кл. 35  услуги на продавници за продажба 

мало и големо поврзани со продажба на 

ѓубрива и производи на сточна храна; 

продавница на мало во интернет и услуги 

на продажба на големо во интернет во 

врска со продажба на ѓубрива и производи 

на сточна храна  

 

(210) TM  2021/232 (220) 04/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(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)  

 
(591) зелена, бела 

(531) 03.04.02;06.19.11;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  прехранбени производи и сточна 

храна за фарми; прехранбени артикли за 

одвикнување/раздвојување од сисње на 

животни во фармите; препарати за гоење 

на животни во фармите; житарици и оброк 

за консумација од животни  

кл. 35  услуги на продавници за продажба 

мало и големо поврзани со продажба на 

ѓубрива и производи на сточна храна; 

продавница на мало во интернет и услуги 

на продажба на големо во интернет во 

врска со продажба на ѓубрива и производи 

на сточна храна  

 

(210) TM  2021/233 (220) 04/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) Foshan Haitian Flavouring & Food 

Co. Ltd. no. 16, WEN SHA ROAD, FOSHAN 

CITY, GUANGDONG PROVINCE, CN 

(740) ПАНДОРКА  КИМОВА, адвокат ул. 

'Васил Главинов бр .3/1-1, 1000 Скопје 

(540)  
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(531) 26.05.16;26.11.13;28.03.00 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки; конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук; желе, 

џемови, компоти; јајца; млеко и млечни 

производи; масла и масти за јадење  

 

(210) TM  2021/234 (220) 05/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) Друштво за производство на 

мелнички, пекарски и слаткарски 

проиводи, промет на големо и мало и 

увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје 

бул.„Македонско-косовска бригада“ 

бр.44, Скопје, MK 

(740) Леонид Трпеноски, адвокат ул. 

Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) виолетова, сина, жолта, бела, 

зелена, црвена, црна, кафена, 

портокалова, сива, окер 

(531) 21.01.25;25.01.19;25.07.21 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  леб; леб без квасец, леб со ѓумбир  

кл. 35  малопродажба и големопродажба 

на леб  

 

(210) TM  2021/236 (220) 05/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) ДПТУ МИРАНА Мирсинова Ана 

дооел експорт-импорт Благој Нечев бр. 

49, Велес, MK 

(540)  

 
(531) 05.03.13;05.03.15;26.04.07;26.04.18 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  доматен сос за говење, доматно 

пире  

кл. 30  кечап (сос), сос (доматен сос), 

сосови (додатоци во храна), производи од 

какао, мајонез, сенф  

 

(210) TM  2021/240 (220) 05/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET 

A.S. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz 

Cad. No: 14, 34768 Ümraniye, Istanbul, TR 

(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА - 

АНДРЕВСКИ, адвокат ул. Орце Николов 

бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

RETOMIN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2021/246 (220) 08/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) The Coca-Cola Company One Coca-

Cola Plaza, Atlanta Georgia 30313, US 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  
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wabi (во изглед) 

(591) црна и сите нијанси на сива 

(531) 02.01.23;24.17.02;26.11.13;27.03.02 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  софтверска апликација што може да 

се симнува за малопродажба на стока; 

софтверска апликација што може да се 

симнува за електронско процесирање на 

плаќања и примања  

кл. 35  услуги на малопродажба 

обезбедени преку глобална компјутерска 

мрежа; компјутеризирани услуги за 

пребарување, нарачување и дистрибуција 

на онлајн малопродажба и 

големоподажба; организирање и 

презентација на артикли од трети лица; 

посредувачки бизнис услуги за продавање 

и нарачки на продукти; промовирање на 

продажбата за трети лица; рекламирање 

за трети лица преку онлајн електронска 

мрежа за комуникација; обезбедување на 

онлајн дата база која може да се 

пребарува вклучувајќи продукти од трети 

лица; посредувачки бизнис услуги за 

продажба и нарачки на стока; 

малопродажни трговски услуги обезбедени 

преку глобална компјутерска мрежа; 

онлајн компјутерски нарачки; програма на 

лојални потрошувачи; услуги за онлајн 

нарачување  

 

(210) TM  2021/247 (220) 08/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) The Coca-Cola Company One Coca-

Cola Plaza, Atlanta Georgia 30313, US 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 
(591) црна, зелена 

(531) 02.01.23;24.17.02;26.11.13;27.03.02 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  софтверска апликација што може да 

се симнува за малопродажба на стока; 

софтверска апликација што може да се 

симнува за електронско процесирање на 

плаќања и примања  

кл. 35  услуги на малопродажба 

обезбедени преку глобална компјутерска 

мрежа; компјутеризирани услуги за 

пребарување, нарачување и дистрибуција 

на онлајн малопродажба и 

големоподажба; организирање и 

презентација на артикли од трети лица; 

посредувачки бизнис услуги за продавање 

и нарачки на продукти; промовирање на 

продажбата за трети лица; рекламирање 

за трети лица преку онлајн електронска 

мрежа за комуникација; обезбедување на 

онлајн дата база која може да се 

пребарува вклучувајќи продукти од трети 

лица; посредувачки бизнис услуги за 

продажба и нарачки на стока; 

малопродажни трговски услуги обезбедени 

преку глобална компјутерска мрежа; 

онлајн компјутерски нарачки; програма на 

лојални потрошувачи; услуги за онлајн 

нарачување  

 

(210) TM  2021/248 (220) 08/03/2021 

(442) 30/06/2021 
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(731) The Coca-Cola Company One Coca-

Cola Plaza, Atlanta Georgia 30313, US 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

wabi pay (во изглед) 

(591) светло сина, темно сина 

(531) 02.01.23;24.17.02;26.11.13;27.03.02 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; недвижности; услуги на 

плаќање со е-новчаник; услуги на 

електронско плаќање и финансиски 

трансакции; електронски комерцијални 

платежни услуги; електронско 

процесирање на плаќања за нарачки на 

стоки и услуги преку глобална 

компјутерска мрежа; процесирање на 

плаќања преку кредитни картички; 

процесирање на плаќања преку дебитни 

картички; финансиски менаџмент; 

финансиски консултации; електронски 

трансфер на средства; финансиски 

информации; обезбедување на 

финансиски информации преку веб 

страна; услуги на трансфер на пари; 

услуги на плаќање на сметки; услуги на 

плаќање на сметки преку веб страна  

 

(210) TM  2021/249 (220) 09/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) ТД “ЦЕНТРО УНИОН“ Д.О.О. Скопје 

ул. “Партизански одреди“ бр. 154, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(531) 24.17.02;26.01.18;27.05.05 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  машини и машински алати, 

електрични 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; 

автоматски апарати за продажба  

кл. 9  апарати и инструменти :научни, 

поморски,геодетски,фотографски, 

кинематографски, оптички, за вагање, за 

мерење, сигнализација, контрола 

(инспекција), спасување и настава, 

апарати и инструменти за спроведување, 

вклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или 

контролирање на електрицитетот, апарати 

за снимање, пренот или репродукција на 

звук или слика, магнетски носачи на 

податоци, дискови за снимање, механизми 

за апарати што се активираатсо монети, 

регистар каси, машини за сметање и 

опрема за обработка на податоци, 

компјутери, апарати за гасење пожар  

кл. 11  апарати за осветлување, грење, 

производство на пареа, варење (готвење), 

ладење, сушење, вентилација, 

снабдување со вода и за санитарни 

намени  
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кл. 21  куќни или кујнски апарати и садови 

за домаќинство, садови за готвење и 

прибор за јадење освен виљушки, ножеви 

и лажици, чешли и сунѓери, четки освен 

сликарски материјали за правење четки, 

производи што се користат за чистење, 

необработено покуобработено стакло 

освен градежно стакло, стакларија , 

порцелан и грнчарија  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со: машини за перење и сушење 

алишта за домашна и индустриска 

употреба, машини за миење садови за 

домашна и индустриска употреба, 

самостоечки електрични шпорети за 

домашна и индустриска употреба, 

самостоечки комбинирани шпорети за 

домашна и индустриска употреба, вградни 

плочи за домашна и индустриска употреба 

, вградни шпорети за домашна и 

индустриска употреба, вградни рерни за 

домашна и индустриска употреба, 

фрижидери за домашна и индустриска 

употреба, микрбранови печки, електрични 

бојлери, телевизори и други електронски 

пренесувачи на звук и слика, кујнски 

аспиратори, тостери, електрични термо 

бокали за вода, машини за обработка на 

храна, миксери, сецкач на храна, 

соковници,фенови за коса, обликувачи за 

коса, правосмукалки, Кафемати, вендинг 

машини за подготовка на кафе и топли 

напитоци, Клима уреди , електрични пегли, 

печки, камини и шпорети на цврсто гориво, 

печки, камини и шпорети на пелети, печки, 

камини и шпорети на течни горива, 

електрични апарати за нега и убавина, 

трамболини , љуљашки ,велосипеди, 

штампачи, фотокопир машини, скенери и 

компјутерска галантерија, диспанзери за 

вода и други напитоци  

 

(210) TM  2021/251 (220) 09/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) Трговско радиодифузно друштво 

24 ВЕСТИ ДООЕЛ Штип ул. Железничка 

бр. 12, Штип, MK 

(540)  

 
(591) црвена, сина, нијанси на црвена, 

нијанса на сина 

(531) 26.01.19;26.01.20 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  изнајмување рекламен простор, 

огласување (рекламирање), рекламирање 

по пат на телевизија  

кл. 38  емитување телевизиски програми, 

кабелска теливизија, сателитска 

телевизија, новински агенции, телевизиски 

емисии  

 

(210) TM  2021/252 (220) 09/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) Друштво за производство трговија 

и услуги ЖИТО ПАСТА ДООЕЛ увоз-

извоз, с.Аргулица, Карбинци населено 

место без уличен систем бр. 19, 

с.Аргулица, 2207 Карбинци, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) темно кафена, кафена, окер, крем, 

бела 

(531) 05.07.02;26.01.04;27.01.12 
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(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  производи од жито, брашно за 

исхрана, високопротеински плочки од 

житарки, двопек, земички, леб, леб без 

квасец, лебни трошки, пити, тесто, 

тестенини за исхрана  

кл. 35  услуги на продажба на големо и 

продажба на мало на производи од жито, 

брашно за исхрана, високопротеински 

плочки од житарки, двопек, земички, леб, 

леб без квасец, лебни трошки, пити, тесто, 

тестенини за исхрана  

 

(210) TM  2021/254 (220) 25/02/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) ХОУМ КОНЦЕПТ ДООЕЛ Бул. Браќа 

Ѓиноски 1, Гостивар 1230, MK 

(540)  

 
(591) црвена 

(531) 26.04.18;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 20  мебел, огледала, рамки за слики; 

производи што не се опфатени со другите 

класи, од дрво, плута, треска, врбови 

прачки, рогозина, рогови, коски, слонова 

коска, китова коска, школки, килибар, 

седеф, морска пена и замените за сите 

овие материјали или производи од 

пластика  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 37  градежни конструкции; 

поправки; инсталациски услуги  

 

(210) TM  2021/255 (220) 25/02/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) ХОУМ КОНЦЕПТ ДООЕЛ Бул. Браќа 

Ѓиноски 1, Гостивар 1230 , MK 

(540)  

 
(591) црвена 

(531) 26.04.18;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 20  мебел, огледала, рамки за слики; 

производи што не се опфатени со другите 

класи, од дрво, плута, треска, врбови 

прачки, рогозина, рогови, коски, слонова 

коска, китова коска, школки, килибар, 

седеф, морска пена и замените за сите 

овие материјали или производи од 

пластика  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

 

(210) TM  2021/256 (220) 11/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) Daiichi Sankyo Europe GmbH 

Zielstattstr. 48, 81379 Munich, DE 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

Hirudoid 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 5  фармацевтски, медицински и 

ветеринарни препарати  

 

(210) TM  2021/257 (220) 11/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) JOHNSON & JOHNSON ONE 

JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW 

BRUNSWICK, NEW JERSEY, 08933, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

JANSSEN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати 

вклучително вакцини  

 

(210) TM  2021/258 (220) 11/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET 

A.S. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz 

Cad. No: 14, 34768 Ümraniye, Istanbul, TR 

(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА - 

АНДРЕВСКИ, адвокат ул. Орце Николов 

бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

PIRFECT 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2021/261 (220) 12/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) Gulf International Lubricants, Ltd. 

(Bermuda corporation) Victoria Place, 5th 

Floor, 31 Victoria Street, Hamilton HM 10, 

BM 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(591) бела, светло и темно сина, 

портокалова, црна 

(531) 07.01.15;07.05.08;26.11.14 

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 37  полнење гориво за копнени возила; 

управување со станици за полнење гориво 

за возила; управување со бензиски 

станици за возила; изнајмување и лизинг 

на опрема на бензински станици за 

поправка, сервисирање, одржување и 

чистење на моторни возила; услуги на 

бензински станици; подмачкување на 

возила; чистење на внтарешноста на 

возила; одржување и поправка на моторни 

возила; поправка и монтирање на гуми; 

одржување, замастување, подмачкување, 

подесување на мотори, поправање на 

моторни возила; миење, чистење и 

полирање на возила, приколки, 

автомобили и мотори  

 

(210) TM  2021/262 (220) 12/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) Gulf International Lubricants, Ltd. 

(Bermuda corporation) Victoria Place, 5th 

Floor, 31 Victoria Street, Hamilton HM 10, 

BM 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  
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(591) бела, светло и темно сина, 

портокалова, црна 

(531) 09.01.10;12.03.01;26.13.25 

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 37  полнење гориво за копнени возила; 

управување со станици за полнење гориво 

за возила; управување со бензиски 

станици за возила; изнајмување и лизинг 

на опрема на бензински станици за 

поправка, сервисирање, одржување и 

чистење на моторни возила; услуги на 

бензински станици; подмачкување на 

возила; чистење на внтарешноста на 

возила; одржување и поправка на моторни 

возила; поправка и монтирање на гуми; 

одржување, замастување, подмачкување, 

подесување на мотори, поправање на 

моторни возила; миење, чистење и 

полирање на возила, приколки, 

автомобили и мотори  

 

(210) TM  2021/263 (220) 12/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) Друштво за сообраќај и услуги 

РЕСОРТ МАВРОВО ДОО с. Маврово с. 

Маврово - Маврови Анови , MK 

(740) Ема Стојановиќ, Адвокатска 

канцеларија Ул.Охридска Бр.39/1-4, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) црна, бела, жолта, сина 

(531) 01.03.02;26.11.13;27.05.10 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образование; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности  

кл. 43  услуги за подготување храна и 

пијалоци; привремено сместување  

 

(210) TM  2021/265 (220) 15/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) Тhe Procter & Gamble Company One 

Procter & Gamble Plaza, Cincinnati Ohio 

45202, US 

(740) Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, 

Скопје 

(540)  

HAUTE COUTURE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за нега, третман и 

разубавување на ткаенини; средства за 

плакнење, особено омекнувачи на алишта; 

масла за парфеми и мириси, миризлива 

вода за употреба во домаќинство и на 

ткаенини; етерични масла; препарати за 

парфимирање на воздух  

 

(210) TM  2021/266 (220) 15/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) Тhe Procter & Gamble Company One 

Procter & Gamble Plaza, Cincinnati Ohio 

45202, US 

(740) Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, 

Скопје 

(540)  
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ALWAYS ZZZ 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  женски хигиенски производи, имено 

дневни влошки, хигиенски влошки, и 

тампони, хигиенски гакички, гакички за 

женска хигиена, пелени и влошки за 

инконтиненција, гакички за инконтиненција   

 

(210) TM  2021/267 (220) 15/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) БАЛИ КОМПАНИ експорт-импорт с. 

Градец, Врапчиште 101 бр. 1А Градец, 

Врапчиште, MK 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

 
(591) темно сина, светло сина, бела 

(531) 05.07.12;11.03.02;11.03.09;19.07.12 

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  детергент за миење садови  

 

(210) TM  2021/272 (220) 09/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) Горан Момироски бул. Туристичка 

бр. 98-1/11, 6000, Охрид, MK 

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ГОЏО. 

КИЧЕЕЦ И НОВАКОВСКИ Бул. 

Македонски просветители 8, Охрид 

(540)  

 
(591) сина, портокалова, бела 

(531) 27.05.10;27.05.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање, изнајмување 

рекламен простор, компјутерско 

рекламирање преку интернет, објавување 

на рекламни текстови, обработка на 

текстови, обезбедување деловни 

информации преку веб страница, 

медиумска презентација, односи со 

јавност, управување со работењето, 

водење на работите  

кл. 38  телекомуникаиии- информирање 

преку веб страница; пренос во живо преку 

главна страница на интернет;бежично 

емитување  

кл. 41  образовни услуги; обуки; 

забава;спортски и културни 

активности;електронско издаваштво 

(објавување на дигитални медиуми во 

форма на електронски списанија преку 

глобални компјутерски и комуникациски 

мрежи во областа на социјалните 

медиуми, културните коментари и 

политичките вести;информации за 

образовни и забавни настани  

 

(210) TM  2021/275 (220) 17/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) МУЛТИПРОМ ДООЕЛ Источна 

индустриска зона Индустриска 2, 1040 

Маџари, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бела, сина, црвена, темно кафена 

(531) 

08.01.09;08.01.20;08.03.01;26.04.22;27.05.0

2 
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(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  бисквит  

кл. 35  услуги на големо и мало со бисквит  

 

(210) TM  2021/276 (220) 17/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) CAHAN TOBACCO INTERNATIONAL 

LLC 2 Aziz Aliyev street, AZ7000, 

Nakhchivan City, AZ 

(740) ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ 

ул.Иво Лола Рибар бр.59/2/2 

(540)  

 
(591) во сите бои и комбинации 

(531) 26.04.22;26.11.12;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун; производи за пушачите; 

кибрити  

 

(210) TM  2021/277 (220) 17/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) CAHAN TOBACCO INTERNATIONAL 

LLC 2 Aziz Aliyev street, AZ7000, 

Nakhchivan City, AZ 

(740) ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ 

ул.Иво Лола Рибар бр.59/2/2 

(540)  

 
(591) во сите бои и комбинации 

(531) 03.01.02;24.01.15;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун; производи за пушачите; 

кибрити  

 

(210) TM  2021/278 (220) 17/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) CAHAN TOBACCO INTERNATIONAL 

LLC 2 Aziz Aliyev street, AZ7000, 

Nakhchivan City, AZ 

(740) ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ 

ул.Иво Лола Рибар бр.59/2/2 

(540)  

 
(591) во сите бои и комбинации 

(531) 26.04.18;26.11.03;26.11.12;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун; производи за пушачите; 

кибрити  

 

(210) TM  2021/279 (220) 17/03/2021 

(442) 30/06/2021 
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(731) CAHAN TOBACCO INTERNATIONAL 

LLC 2 Aziz Aliyev street, AZ7000, 

Nakhchivan City, AZ 

(740) ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ 

ул.Иво Лола Рибар бр.59/2/2 

(540)  

 
(591) во сите бои и комбинации 

(531) 01.15.09;25.05.01;26.11.12;27.05.05 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун; производи за пушачите; 

кибрити  

 

(210) TM  2021/280 (220) 17/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) CAHAN TOBACCO INTERNATIONAL 

LLC 2 Aziz Aliyev street, AZ7000, 

Nakhchivan City, AZ 

(740) ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ 

ул.Иво Лола Рибар бр.59/2/2 

(540)  

 
(591) во сите бои и комбинации 

(531) 25.07.08;25.07.22;26.11.03 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун; производи за пушачите; 

кибрити  

 

(210) TM  2021/281 (220) 17/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) ТОМИСЛАВ ШЕСТАКОВ ул. Борис 

Сарафоф бр. 1/2-2, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црвена, црна 

(531) 24.17.25;26.03.23;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 28  играчки, игри и предмети за игра, 

возила - играчки, мали модели на возила, 

електронски играчки  

кл. 41  организирање и водење на 

натпревари во живо, изложби и турнири 

кои се однесуваат на видео игри; услуги на 

разонода, имено, софтвер за видео игри 

кој не може да се преземе, а кој им 

овозможува на корисниците да креираат, 

менуваат, вчитуваат, преземаат, 

споделуваат, прегледуваат и објавуваат 

содржина на интерактивни видео-игри кои 

се создадени за корисници, видео игри и 

е-спортови; имено, обезбедување на 

онлајн видео игри; услуги на разонода, 

имено, овозможување на привремено 

користење на видео-игри кои не може да 

се преземат; услуги на организирање на 

натпревари во играње на видео игри, 

изложби и турнири; услуги на објавување 

на видео-игри; услуги на обезбедување на 

онлајн игри со “проширена реалност"; 

обезбедување на онлајн информации во 

врска со видео игри; совети и стратегии за 

видео игри  

кл. 42  изработка и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер; развој на компјутерски 

платформи; хостинг на компјутерски 

страници [веб-страници]; платформа како 
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услуга [РааЅ]; развој на софтвер во 

рамките на објавување на софтвер; 

изнајмување компјутери; компјутерско 

програмирање; изработка на компјутерски 

програми; обновување компјутерски бази 

на податоци; одржување компјутерски 

програми; анализа на компјутерски 

системи; програмирање компјутерски 

системи; креирање и одржување веб 

[интернет] страници за други; 

инсталирање компјутерски програми; 

конверзија на компјутерски програми и 

податоци, освен физичка конверзија; 

советување во врска со компјутерски 

програми; изнајмување веб [интернет] 

сервери; следење компјутерски системи со 

далечински пристап; софтвер како услуга 

[ЅааЅ]; советување во врска со 

информатичка технологија; хостирање 

сервери; електронско зачувување 

податоци; давање информации за 

компјутерски технологии и програмирање 

преку интернет-страници; обработка во 

облак [Cloud computing]; услуги на 

надворешни фирми во областа на 

информациските технологии; советодавни 

услуги од областа на компјутерската 

технологија; услуги на кодирање податоци  

 

(210) TM  2021/283 (220) 18/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

bb, 26300, Vršac, RS 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

FERONA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати; диететска 

храна и супстанции прилагодени за 

употреба во медицината, диететски 

додатоци (додатоци во исхрана) за луѓе  

 

(210) TM  2021/287 (220) 21/04/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) Acer Incorporated 7F-5, No. 369, 

Fuxing N. Rd., Songshan Dist. TAIPEI 

CITY, R.O.C., TW 10541, TW 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 
(531) 27.05.01;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  научни, наутички, инструменти за 

премер, фотографски, кинематографски, 

оптички апарати и инструменти, апарати и 

инструменти за мерење тежина, за 

мерење, за сигнализирање, за контрола 

(надзор), живото спасувачки и за држење 

настава; апарати и инструменти за 

спроведување, префрлување, 

трансформирање, акумулирање, 

регулирање или контролирање на 

електрична енергија; апарати за снимање, 

трансмисија или репродукција на звук или 

слики; магнети преносници на податоци, 

дискови за снимање; компактни дискови, 

ДВД-ија и други дигитални снимачи на 

медиа; механизми за апарати кои работат 

со паричка; регистар-каси, машини за 

сметање, опрема за процесирање на 

податоци; апарати за гаснење на пожар; 

компјутери; компјутерски хардвер; рачни 

компјутери; таблет компјутери; 

компјутерски софтвер; компјутерски 
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периферни уреди; принтери; компјутерски 

сервери; лап топ компјутери; компјутерски 

бележници; десктоп компјутери; мобилни 

телефони; уреди за складирање на 

податоци; електронски игри; машини за 

видео игри; компјутерски терминали; 

ресивери (set top boxes); видео проектори; 

радија; звучници; микрофони; слушалки 

што се носат на глава; слушалки за во 

уши; приемници; автоматски автомати за 

продажба и механизми за апарати кои 

работат со паричка; компјутерски 

фирмвер; компјутерски помошен софтвер; 

скенери; монитори; екрани на допир; 

модеми; тастатури; мауси; топчиња 

(trackballs); подлога за допир (trackpads); 

светлечки пенкала; џојстици; контролори 

за играње; графички таблети; графички 

табли (digitizers); адаптери; адаптер 

картички; кабли и конектори; мегнетно-

оптички драјвери; хард диск драјвери; 

флопи диск драјвери; PCMCIA драјвери; 

кертриџи и драјвери за касети; CDROM 

драјвери; драјвери за снимање на CD (CD-

R); драјвери за повеќекратно снимање на 

CD (CD-RW); DVD-ROM драјвери; драјвери 

за повеќекратно снимање на DVD (DVD-R); 

цврсти уреди за складирање; RAID низи; 

масивни уреди за складирање: мрежни 

интерфејси; кабелски модеми; рутери, 

мостови, порти, и хабови; електронски 

уреди за потрошувачи; телефони; 

персонални дигитални асистенти (PDAs); 

дигитални видео рекордери; рекордери за 

видеокасети; телевизија, дигитална 

телевизија; стерео ресивери; DVD плеери; 

CD плеери; MP3 плеери; дигитални аудио 

плеери и рекордери; аудио појачувачи; 

видео генератори за специјални ефекти; 

фотоапарати (still cameras); видео камери; 

дигитални камери; видео декови; видео 

конвертери; баркод читачи; читачи на 

магнетни ленти; телекомуникациска 

опрема; телекомуникациски апарати и 

инструменти; мобилни телефони; паметни 

телефони; комуникациски безжични уреди 

за пренос на глас, податоци, слики, аудио, 

видео и мултимедијална содржина; 

апарати за мрежна комуникација; рачни 

дигитални електронски уреди за 

обезбедување на пристап до интернет и за 

праќање, примање, и зачувување на 

телефонски повици, електронска пошта, и 

други дигитални податоци; пренослив 

компјутерски хардвер; преносни дигитални 

електронски уреди за обезбедување на 

пристап до интернет и за праќање, 

примање, и зачувување на телефонски 

повици, електронска пошта, и други 

дигитални податоци; паметни часовници; 

паметни очила; паметни прстени; тракери 

за активност за носење; поврзани алки 

[инструменти за мерење]; електронски 

читачи за книги; компјутерски софтвер за 

поставување, конфигурирање, оперирање 

и контролирање на компјутери, 

компјутерни периферни уреди, мобилни 

уреди, мобилни телефони, паметни 

телефони, паметни очила, преносни 

уреди, слушалки за уши, слушалки што се 

носат на глава, телевизија, ресивери (set 

top boxes), аудио и видео плеери и 

рекордери, системи за домашно кино, и 

системи за забава; софтвер за развој на 

апликации; софтвер за компјутерски игри; 

претходно снимено аудио, видео и 

мултимедијална содржина што може да се 

симнува; компјутерни периферни уреди; 

периферни уреди за компјутери, мобилни 

телефони, мобилни електронски уреди, 

преносни електронски уреди, паметни 

часовници, паметни очила, слушалки за 

уши, слушалки што се носат на глава, 

телевизија, ресивери (set top boxes) и 

аудио и видео плеери и рекордери; 

преносни периферни уреди за употреба со 
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компјутери, мобилни телефони, мобилни 

електронски уреди, паметни часовници, 

паметни очила, паметни прстени, 

слушалки за уши, слушалки што се носат 

на глава, телевизија, ресивери (set top 

boxes), и аудио и видео плеери и 

рекордери; биометриски идентификациски 

апарати и апарати за автентификација; 

акцелерометри; висиномери; апарати за 

мерење на растојание; апарати за 

снимање на растојание; педометри; 

апарати за мерење на притисок; 

индикатори за притисок; монитори, дисплеј 

екрани, дисплеи што се ставаат на глава 

(head mounted displays), и слушалки за на 

глава за употреба со компјутери, паметни 

телефони, мобилни електронски уреди, 

преносни електронски уреди, паметни 

часовници, паметни очила, телевизија, 

ресивери (set top boxes), и аудио и видео 

плеери и рекордери; виртуелни и дисплеи 

со проширена реалност, наочари, 

контролери, и слушалки за на глава; 3D 

наочари; очила; очила за сонце; стакла за 

очила; оптичко стакло; оптичка стока; 

оптички апарати и инструменти; камери; 

блицови за камери; тастатури, мауси, 

подлоги за мауси, принтери, диск 

драјвери, и хард драјвери; апарати за 

снимање и репродукција на звук; 

дигитални аудио и видео плеери и 

рекордери; аудио звучници; аудио 

засилувачи и приемници; аудио апарати за 

моторни возила; снимачи на гласови и 

апарати за препознавање на гласови; 

телевизија; телевизиски приемници и 

монитори; радио трансмитери и 

приемници; кориснички интерфејсови за 

борд компјутери за моторни возила и 

електронски уреди, имено електронски 

контролни панели, монитори, екрани на 

допир, далечински управувачи, приклучни 

станици, конектори, приклучоци, и 

контроли на гласовно активирање; 

глобално позиционирачки системи (GPS 

уреди); навигациски инструменти; 

навигациски апарати за возила [борд 

компјутери]; далечински управувачи за 

контролирање на компјутери, мобилни 

телефони, мобилни електронски уреди, 

преносни електронски уреди, паметни 

часовници, паметни очила, слушалки за 

уши, слушалки што се носат на глава, 

аудио и видео плеери и рекордери, 

телевизија, ресивери (set top boxes), 

звучници, појачувачи, ситеми за домашно 

кино, и системи за забава; преносни уреди 

за контролирање на компјутери, мобилни 

телефони, мобилни електронски уреди, 

паметни часовници, паметни очила, 

слушалки за уши, слушалки што се носат 

на глава, аудио и видео плеери и 

рекордери, телевизија, ресивери (set top 

boxes), звучници, појачувачи, системи за 

домашно кино, и системи за забава; 

апарати за складирање на податоци; 

компјутерски чипови; батерии; полначи за 

батерии; електрични и електронски 

конектори, спојници, жици, кабли, полначи, 

порти, приклучни станици, и адаптери за 

употреба со компјутери, мобилни 

телефони, рачни компјутери, компјутерни 

периферни уреди, мобилни телефони, 

мобилни електронски уреди, преносни 

електронски уреди, паметни часовници, 

паметни очила, слушалки за уши, 

слушалки што се носат на глава, аудио и 

видео плеери и рекордери, телевизија и 

ресивери (set top boxes); интерактивни 

екрани на допир; интерфејсови за 

компјутери, компјутерски екрани, мобилни 

телефони, мобилни електронски уреди, 

преносни електронски уреди, паметни 

часовници, паметни очила, телевизија, 

ресивери (set top boxes) и аудио и видео 

плеери и рекордери; заштитни филмови 
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адаптирани за компјутерски екрани, 

екрани на мобилни телефони, и екрани на 

паметни часовници; навлаки, торби, кутии, 

ракави, ремени и ленти за компјутери, 

таблет компјутери, тастатури за 

компјутери, мобилни телефони, мобилни 

електронски уреди, преносни електронски 

уреди, паметни часовници, паметни очила, 

слушалки за уши, слушалки што се носат 

на глава, ресивери (set top boxes), и аудио 

и видео плеери и рекордери; преносни 

резервни батерии (power banks); селфи 

стап (selfie stick); полначи за електронски 

цигари; полначи за автомобили; безжични 

полначи; информативна технологија и 

аудиовизуелна опрема; магнети, 

магнетизери и демагнетизери; научни и 

лабораториски уреди за третман со 

употреба на електрична енергија; апарати, 

инструменти и кабли за електрична 

енергија; оптички уреди, појачувачи и 

коректори; уреди за сигурност, 

безбедност, заштита и сигнализирање; 

уреди за навигација, водење, следење, 

таргетирање и изработување на мапи; 

инструменти, индикатори и контролери за 

мерење, детектирање и набљудување; 

апарати, едукативни апарати и 

симулатори за научни истражувања и 

лабаратории  

кл. 20  мебел; столчиња; мебел за седење; 

столови со тркалца; подвижни столици 

[мебел]; канцелариски столици со наслон 

за рацете; контурни столици; 

конвертибилни столици; столици лежалки; 

столици што можат да се вртат; 

перничиња за седишта на столици; 

ногарки за столици; столици на една 

ногарка; конференциски столици; Високи 

столици [мебел]; столици што се 

придвижуваат нагоре-надоле; преносна 

поддршка за грбот за употреба на столици; 

столици што се дел од канцелариски 

мебел; столици со наслони за рацете; 

лежалки со наслони за рацете; лежалки 

[мебел]; лежалки [столици]; столици за 

клацкање; седишта од метал; перничиња 

за седење; носачи на седиштата што 

можат да се прилагодат; маси; маси за 

компјутери; маси за канцеларија; бироа и 

маси; работни маси; преносни дисплеј 

табли  

кл. 28  спортски артикли и опрема; 

спортски артикли кои што не се вклучени 

во други класи; опрема за лов и риболов; 

опрема за пливање; артикли за гимнастика 

кои што не се вклучени во другите класи; 

едрилици; сноуборди; ролерки; лизгалки; 

скејтбордови; заштитни облоги или 

штитници за спорт или игри; топки за 

билијард; табли за билијард; чизми со 

прикачени лизгалки; апарати и машинерија 

за куглање; шипки за тегови; штитници за 

лакти [спортски артикли]; растегнувачи на 

гради [направи за вежбање]; јадици за 

риби; опрема за риболов; пераи [перки за 

пливање]; појаси за пливање; тапи за 

риболов; ташни за палки за голф; палки за 

голф; ракавици за голф; ракавици за игри 

и спортови; штитници за колена [спортски 

артикли]; скии; санки [спортски артикли]; 

маси за пинг-понг; скии за на вода; трски 

за риболов; макари за риболов; конци за 

риболов; јарболи за едрилици; мрежи за 

вадење уловена риба за спортски 

риболовци; апарати за бодибилдерство; 

ракавици за бокс; торби специјално 

дизајнирани за скии и сноуборди; обувки 

за скијање; заштитни облоги [дел од 

спортски одела]; отскочни даски (спортски 

артикли); статични велосипеди за 

вежбање; костими за пливање; мускули за 

пливање; билијардски стапови; перничиња 

за билијардски маси; облоги за долниот 

дел од скиите; креда за билијардски 

стапови; врвови за билијардски стапови; 
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спојки за скии; сензори за мамци [опрема 

за риболов]; жици за рекети; алати за 

поправање откорнати парчиња земја 

[опрема за голф]; миризливи мамки за лов 

или риболов; кожа од фока [обвивки за 

скии]; мамец [вештачки]; торби за голф, со 

или без тркала; дрвена смола што ја 

користат атлетичарите; меури за топки за 

игри; пеинт бол [муниција за пиштоли со 

боја][спортска опрема]; плетени кошници 

за риби [опрема за риболов]; ремени за 

даски за сурфање; ваљаци за статични 

велосипеди за вежбање; торби за крикет; 

рабови на скии; играчки, игри, предмети за 

играње и евтини играчки; играчки; фигури 

на играчки; автомобили играчки; апарати 

за видео игри; игри; топки и балони; 

возила играчки; електрични возила 

(играчки); воздушни пиштоли [играчки]; 

триктрак игра (табла); табли за играње 

дама; дама [игри]; шах сетови; табли за 

шах; магионичарска опрема; чашки за 

мешање коцки; пикадо; домино; шишиња 

за хранење на кукли; фризби [играчки]; 

автоматски игри; рекети; хардвер за 

електронски игри, освен што се наменети 

единствено за употреба со телевизори; 

рачни конзоли за играње електронски 

игри, освен што се наменети единствено 

за употреба со телевизори; трикови за 

мамење и шега на туѓа сметка [евтини 

играчки]; евтини играчки за забави; макари 

за летала; летала; махџонг (Mahjong); 

џамлии; марионети; театарски маски; 

маски кои се играчки; мобилни [играчки]; 

возила макети во размер; друштвени игри; 

ударни каписли [играчки]; пиштоли 

играчки; топки за играње; ѕвечки [играчки]; 

игри со чипови; коњи за клацкање; 

ролерки; тобогани [предмети за играње]; 

меури од сапуница [играчки]; базени за 

пливање [објекти за игра]; лулашки; топки 

за плажа; картички за бинго; мрежи за 

пеперутки; игри со карти; конфети; ролери 

со тркала во една редица; сложувалки; 

калеидоскопи; радио-контролирани возила 

играчки; тркала за рулет; Јапонски карти 

за играње; игри за градење; коцки за 

градење [играчки]; маси за играње на 

фудбал во затворени простории; играчки 

за домашни миленици; апарати за игри 

адаптирани за употреба само со 

телевизиски ресивери; аркадни видео 

игри; апарати за забава, автоматски и на 

парички; автоматски и на паричка машини 

за забава; костуми маски; каписли за 

пиштоли [играчки]; палки за играње 

(gamepads); апарати за панаѓури и 

игралишта; опрема за возење на панаѓури; 

празнични украси и вештачки Божиќни 

елки; украси за Божиќни елки; ѕвончиња за 

Божиќни елки; бонбони што експлодираат 

[Божиќни крекери]; држачи за свеќи за 

Божиќни елки; Божиќни елки од синтетички 

материјал; снежни топки; држачи за 

Божиќни елки; палки за играње (gamepads) 

за видео игри; џојстици за видео игри; 

рачни конзоли за играње на видео игри; 

конзоли за видео игри; видео машини за 

излезна игра за употреба со надворешен 

екран или монитор; машини за видео игри; 

машини за видео игри за употреба со 

надворешен екран или монитор; машини 

за видео игри за употреба со телевизори; 

машини за видео игри што стојат сами; 

машини за излез за видео игри за 

употреба со телевизори; рачни единици за 

делење на игра на видео игри; 

интерактивна контролна единица за видео 

игри  

кл. 35  обезбедување на простор на 

вебстрани за рекламирање на продукти и 

услуги на трети лица; услуги на рекламни 

агенции; бизнис менаџирање и 

управување на бизниси; канцелариска 

администрација; малопродажни услуги во 
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стоковни куќи; промотивни услуги преку 

дистрибуција на принтан и аудио 

промотивен материјал преку давање на 

совети во полето на промоцијата поврзано 

со производите спомнати во класите 9, 20, 

28; промовирање на производи и услуги на 

трети лица преку водење на онлајн 

продавница со (хипер) линкови до 

малопродажни вебстрани на 

малопродажни услуги и дистрибуција 

преку глобална компјутерска 

информативна мрежа; малопродажни 

услуги поврзани со услуги за поклони и 

сувенири обезбедени преку глобална 

компјутерска информативна мрежа; услуги 

за деловно советување; обезбедување на 

деловни информации преку компјутерски 

системи; автоматско складирање и 

обновување на деловни информации; 

ширење на деловно и индустриско 

рекламирање; маркетинг услуги во полето 

на компјутери и компјутерски делови; 

дизајнирање на компјутерски информации 

поврзани со воспоставувањето на 

внатрешна мрежна структура; планирање 

на автоматизација на канцеларија; 

советодавни услуги поврзани со набавка и 

добивање на производи и услуги; деловни 

советодани услуги поврзани со деловни 

услуги; советодавни услуги поврзани со 

управување на персонал; регрутирање на 

персонал; маркетинг истражување; услуги 

на односи со јавноста (PR); организирање 

и подготовка на трговски саеми, егзибиции 

и изложби за индустриски и комерцијални 

цели; малопродажба и големопродажба на 

компјутерски хардвер, софтвер, 

компјутерски додатоци, електронски 

материјали  

 

(210) TM  2021/288 (220) 19/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) Zentiva, k.s. U Kabelovny 130 102 37 

Praha 10 - Dolní Mĕcholupy, CZ 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. “Народен 

фронт” 7/4 П.Фах 768 

(540)  

VASTALOMA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  лекови, фармацевтски препарати за 

употреба кај луѓе  

 

(210) TM  2021/289 (220) 19/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) Аневски Винарија ДООЕЛ Штип ул. 

Железничка 39, 2000, Штип, MK 

(540)  

 

 

(591) златна, жолта 

(531) 05.01.19;05.07.10;05.13.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци, вино  

 

(210) TM  2021/290 (220) 19/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) Аневски Винарија ДООЕЛ Штип ул. 

Железничка 39, 2000, Штип, MK 

(540)  

 
(531) 26.04.18;26.04.24;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци, вино  

 

(210) TM  2021/291 (220) 19/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) Аневски Винарија ДООЕЛ Штип ул. 

Железничка 39, 2000, Штип, MK 
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(540)  

 
(591) бела, црвена 

(531) 26.01.22;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци, вино  

 

(210) TM  2021/292 (220) 19/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) ПРОЕКС 2018 ДООЕЛ Скопје ул. 

Петар Маџуков 1536, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 
(591) сина, златна, сива, бела 

(531) 01.15.21;26.11.13;27.05.02 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  немедицински козметички и тоалетни 

препарати; немедицински забни пасти; 

парфимерија, есенцијални масла; 

средства за белење и други супстанции за 

перење; препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување, козметички 

производи, лосиони за коса; препарати за 

нега на забите  

кл. 5  фармацевтски, медицински и 

ветеринарни препарати; санитарни 

препарати за медицински цели; диететска 

храна и супстанции прилагодени за 

медицинска или ветеринарна употреба, 

храна за бебиња; додатоци во исхраната 

за луѓе и животни; фластери, материјали 

за завои; материјал за пломбирање на 

заби, забарски смоли; средства за 

дезинфекција; препарати за уништување 

на штетници; фунгициди, хербициди  

кл. 16  хартија и картон; печатени работи; 

книговезнички материјал; фотографии; 

канцелариски материјали и канцелариски 

предмети, освен мебел; лепила за 

канцелариска и куќна употреба; 

материјали за сликање и материјали за 

уметници; сликарски четки; материјали за 

обука и настава; пластични листови, 

фолии и кеси за завиткување и пакување; 

печатарски букви, клишиња  

 

(210) TM  2021/293 (220) 19/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) ПРОЕКС 2018 ДООЕЛ Скопје ул. 

Петар Маџуков 1536, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црвена, бела, златна 

(531) 02.09.01;24.03.18;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки; конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук; желе, 

џемови, компоти; јајца; млеко и млечни 

производи; масла и масти за јадење  

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

ориз; тапиока и саго; брашно и производи 

од жита; леб, производи од тесто и слатки; 

сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец, 

прашок за печење; сол; сенф; оцет, сосови 

(како мирудии); мирудии; мраз  

кл. 31  сурови и непреработени 

земјоделски, аквакултурни, хортикултурни 

и шумски производи; сурови и 
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непреработени зрна и семиња; свежо 

овошје и зеленчук, свежи билки; природни 

билки и цвеќиња; луковици, садници и 

семиња за садење; живи животни; храна и 

пијалоци за животни; слад  

 

(210) TM  2021/294 (220) 19/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) ПРОЕКС 2018 ДООЕЛ Скопје ул. 

Петар Маџуков 1536, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) зелена, окер, розева, сина, црна 

(531) 26.04.01;26.04.09;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 21  куќни или кујнски апарати и садови 

за домаќинството; садови за готвење и 

прибор за јадење освен виљушки, ножеви 

и лажици; чешли и сунѓери; четки, освен 

сликарски четки; материјали за правење 

четки; производи што се користат за 

чистење; необработено и полуобработено 

стакло [освен градежно стакло]; 

стакларија, порцелан и грнчарија  

кл. 22  јажиња и канапи; мрежи; шатори и 

церади; настрешници од текстил или 

синтетички материјали; едра; вреќи за 

транспорт и складирање на растурени 

[рефус] материјали; материјали за 

полнење, поставување и обложување 

освен од хартија, картон, гума или 

пластика; сурови текстилни влакнести 

материјали и нивни замени  

кл. 24  текстил и замена за текстил; платно 

за домаќинства; завеси од текстил или 

пластика, покривки за кревети; покривки за 

маси  

кл. 26  тантели, везови, панделки и 

гајтани; петлици, копци, закачки и окца, 

топуски и игли; вештачки цвеќиња, украси 

за коса; вештачка коса  

кл. 27  килими, рогузини, простирки и 

бришачи, линолеум и други подни 

прекривки; ѕидни тапети [што не се од 

текстил]  

кл. 28  игри и играчки; апарати за видео 

игри; производи за гимнастика и спорт кои 

не се опфатени со другите класи; украси 

за елки  

 

(210) TM  2021/295 (220) 19/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) ПРОЕКС 2018 ДООЕЛ Скопје ул. 

Петар Маџуков 1536, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црвена, бела, златна 

(531) 02.09.01;24.01.15;24.03.09;27.05.05 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки; конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук; желе, 

џемови, компоти; јајца; млеко и млечни 

производи; масла и масти за јадење  

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

ориз; тапиока и саго; брашно и производи 

од жита; леб, производи од тесто и слатки; 

сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец, 

прашок за печење; сол; сенф; оцет, сосови 

(како мирудии); мирудии; мраз  

кл. 31  сурови и непреработени 

земјоделски, аквакултурни, хортикултурни 

и шумски производи; сурови и 

непреработени зрна и семиња; свежо 

овошје и зеленчук, свежи билки; природни 
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билки и цвеќиња; луковици, садници и 

семиња за садење; живи животни; храна и 

пијалоци за животни; слад  

 

(210) TM  2021/297 (220) 19/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) ПРОЕКС 2018 ДООЕЛ Скопје ул. 

Петар Маџуков 1536, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црвена, зелена, бела 

(531) 05.03.15;26.04.22;27.05.23 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  немедицински козметички и тоалетни 

препарати; немедицински забни пасти; 

парфимерија, есенцијални масла; 

средства за белење и други супстанции за 

перење; препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување, козметички 

производи, лосиони за коса; препарати за 

нега на забите  

кл. 5  фармацевтски, медицински и 

ветеринарни препарати; санитарни 

препарати за медицински цели; диететска 

храна и супстанции прилагодени за 

медицинска или ветеринарна употреба, 

храна за бебиња; додатоци во исхраната 

за луѓе и животни; фластери, материјали 

за завои; материјал за пломбирање на 

заби, забарски смоли; средства за 

дезинфекција; препарати за уништување 

на штетници; фунгициди, хербициди  

кл. 16  хартија и картон; печатени работи; 

книговезнички материјал; фотографии; 

канцелариски материјали и канцелариски 

предмети, освен мебел; лепила за 

канцелариска и куќна употреба; 

материјали за сликање и материјали за 

уметници; сликарски четки; материјали за 

обука и настава; пластични листови, 

фолии и кеси за завиткување и пакување; 

печатарски букви, клишиња  

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

преработки; конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук; желе, 

џемови, компоти; јајца; млеко и млечни 

производи; масла и масти за јадење  

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

ориз; тапиока и саго; брашно и производи 

од жита; леб, производи од тесто и слатки; 

сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец, 

прашок за печење; сол; сенф; оцет, сосови 

(како мирудии); мирудии; мраз  

кл. 31  сурови и непреработени 

земјоделски, аквакултурни, хортикултурни 

и шумски производи; сурови и 

непреработени зрна и семиња; свежо 

овошје и зеленчук, свежи билки; природни 

билки и цвеќиња; луковици, садници и 

семиња за садење; живи животни; храна и 

пијалоци за животни; слад  

кл. 32  пива; минерална и сода вода и 

други безалкохолни пијалоци; пијалоци од 

овошје и овошни сокови; сирупи и други 

препарати за производство на пијалоци  

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пивa)  

 

(210) TM  2021/298 (220) 19/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) ИТ ЛАБС ДОО Скопје ул. 11-ти 

Октомври бр. 25, 1000, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(591) зелена, сива 

(531) 03.09.04;27.05.01 
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(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  истражувачки, навигациски, 

геодетски, фотографски, аудиовизуелни 

инструменти, инструменти за мерење, 

вагање, сигнализација, откривање, 

тестирање, контрола и за настава; 

инструменти за снимање, пренесување, 

репродукција или обработка на звук, слики 

или податоци; снимени медиуми и 

медиуми што може да се преземаат, 

компјутерски софтвер, празни дигитални 

или аналогни медиуми за снимање и 

складирање; уреди за пресметување; 

компјутери и компјутерски периферни 

уреди; компјутерски оперативни програми, 

снимени; компјутерски програми, за 

преземање; компјутерски програми, 

снимени; компјутерски софтверски 

апликации, за преземање; компјутерски 

софтверски платформи, снимени или за 

преземање; компјутерски софтвер, 

снимен; апарати за обработка на податоци  

кл. 41  обезбедување обука; организација 

на изложби за едукативни цели, 

организирање и спроведување на 

конференции, академии [образование]; 

тренинг [обука]; електронско издаваштво; 

обезбедување информации од областа на 

образованието; трансфер на практично 

знаење и вештина [обука]; обезбедување 

на електронски публикации онлајн, што не 

се за преземање; обезбедување видеа 

онлајн, што не се за преземање; 

објавување на текстови, освен рекламни 

текстови; наставни, едукативни, 

инструкциски услуги; туторство; 

организирање и спроведување на 

работилници [обука]  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и проектирање поврзано со 

нив;услуги за индустриска анализа, 

индустриско истражување и индустриски 

дизајн;услуги за контрола на квалитет и 

автентикација;изработка и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер;услуги за 

извршување евалуации, проценки, 

истражувања и извештаи во научните и 

технолошките области, вкпучително и 

консултантски услуги во областа на 

технологијата;компјутерски и технолошки 

услуги за обезбедување компјутерски 

податоци и лични и финансиски 

информации;услуги за заштита на 

компјутери од вируси;дизајн на 

компјутерски софтвер и 

системи;далечинско мрежно управување 

со податоци во облак [Cloud 

computing];компјутерско 

програмирање;консултантски услуги за 

компјутерска безбедност;консултантски 

услуги за компјутерски софтвер;дизајн на 

компјутерски софтвер;анализа на 

компјутерски систем;дизајн на 

компјутерски систем;консултантски услуги 

за компјутерска технологија;изнајмување 

на компјутерски софтвер;консултантски 

услуги во областа на заштеда на 

енергија;конверзија на компјутерски 

програми и податоци, освен физичка 

конверзија;конверзија на податоци или 

документи од физички на електронски 

медиуми;креирање и дизајнирање индекси 

на информации за други засновани на веб-

страници [услуги за информатичка 

технологија];креирање и одржување веб-

страници за други;услуги за шифрирање 

на податоци;консултантски услуги за 

безбедност на податоци;развој на 

компјутерски платформи; дигитализација 

на документи [скенирање]; удвојување на 

компјутерски програми; електронско 

скпадирање на податоци; електронско 

следење на активноста на кредитните 

картички за откривање на измама преку 

Интернет; електронско следење на 
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информации за лична идентификација за 

откривање на кражба на идентитет преку 

Интернет; дизајн на графички уметности; 

графички дизајн на промотивни 

материјали; хостирање компјутерски 

страници [веб-страници]; консултантски 

услуги за информатичка технологија [ИТ]; 

услуги за информатичка технологија 

обезбедени на аутсорсинг основа; 

обезбедување информации во врска со 

компјутерската технологија и 

програмирање преку веб-страница; 

инсталација на компјутерски софтвер; 

консултантски услуги за безбедност на 

Интернет; одржување на компјутерски 

софтвер; следење на компјутерски 

системи со далечински пристап; следење 

на компјутерски системи за откривање на 

неовластен пристап или повреда на 

податоци; следење на компјутерски 

системи за откривање на дефекти; чување 

резервни копии на податоци надвор од 

мрежата; платформа како услуга [РааЅ]; 

контрола на квалитетот; обновување на 

компјутерски податоци; истражување и 

развој на нови производи за други; 

обезбедување научни информации, 

совети и консултации во врска со 

неутрализирање на јаглерод; хостинг на 

сервер; софтвер како услуга [ЅааЅ]; развој 

на софтвер во рамките на издаваштвото 

на софтвер; спроведување на студии за 

технички проект; техничко пишување; 

технолошки консултации; технолошко 

истражување; ажурирање на компјутерски 

софтвер; услуги за автентикација на 

корисникот со користење на технологија за 

единствено најавување за онлајн 

софтверски апликации; изнајмување на 

веб-сервери; консултации за дизајн на 

веб-страница  

 

(210) TM  2021/299 (220) 19/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) Merck KgaA Frankfurter Str. 250, 

64293 Darmstadt, 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)  

SUPROVIA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за 

третирање на дијабетес  

 

(210) TM  2021/300 (220) 22/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) ИЗВОР Вадин ДООЕЛ ул. 1638 бр. 

11 Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црвена, зелена, портокалова, жолта 

(531) 02.01.11;05.09.24;08.07.05 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  зачини (како мирудии)  

 

(210) TM  2021/301 (220) 22/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) Друштво за промет и услуги 

ФОБАС КОМПАНИ дооел Источна 

Индустриска зона бб дел 3 - Маџари, 

1000, Скопје, MK 

(540)  
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(531) 27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други 

супстанци за перење, препарати за 

чистење, полирање,триење и 

нагризување,сапуни,парфимерија,етеричн

и масла, козметички производи,лосиони за 

коса,препарати за нега на заби  

 

(210) TM  2021/302 (220) 22/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) The Procter & Gamble Company One 

Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 

45202, US 

(740) Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, 

Скопје 

(540)  

COMFORTLOCK WINGS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  Женски хигиенски производи, имено 

дневни влошки , хигиенски влошки и 

тампони, хигиенски гакички, гакички за 

женска хигиена; пелени и влошки за 

инконтиненција, гакички за инконтиненција  

 

(210) TM  2021/305 (220) 23/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) Showtime Networks Inc. 1633 

Broadway, New York, New York 10019, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(531) 26.01.18;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  претходно снимени DVD-а и 

превземачки, аудио, визуелни и 

аудиовизулени датотеки и снимки, што 

содржат мултимедијална забава и 

програми и содржина и компјутерски 

апликациски софтвер за интерактивна 

телевизија, за испорака на телевизискo 

емитување и мултимедијални содржини и 

информации во реално време, и за 

интерактивни игри и/или квизови; 

компјутерски апликациски софтвер, за 

дистрибуција до, и за употреба од, гледачи 

на дигитални телевизиски канали за 

преглед и купување на производи и услуги; 

компјутерски хардвер; компјутерски 

периферни уреди; компјутерски софтвер 

за персонализирана, интерактивна 

телевизиска и мултимедијална програма и 

придружни упатства дистрибуирани преку 

него; компјутерски софтвер за употреба 

при генерирање, прикажување и 

манипулирање со визуелни медиуми, 

графички слики, фотографии, илустрации, 

дигитална анимација, видео клипови, 

филмски снимки и аудио податоци; 

дигитални медиуми, имено, дигитални 

видео дискови, дигитални версатилни 

дискови; превземачки аудио и видео 

снимки, DVD-а, и дигитални дискови со 

висока дефиниција што содржат 

телевизиски и мултимедијални серии и 

филмови од областа на драма, акција, 

комедија, реалност, авантура, обезбедени 

преку видео-на-барање услуги  

 

(210) TM  2021/306 (220) 23/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) Showtime Networks Inc. 1633 

Broadway, New York, New York 10019, US 
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(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 
(531) 26.01.18;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  телекомуникациски услуги, имено, 

услуги за кабелска телевизија, кабелско 

радио и сателитски пренос; услуги за 

емитување, имено, емитување на  аудио, 

кабелско радио, кабелска телевизија, 

радио, претплатничка телевизија, 

телевизија и видео; услуги на вебкастинг; 

пренос и стриминг на електронско и 

дигитално аудио, видео, графики, текст, 

сигнали, пораки, вести, податоци и 

информации преку глобални компјутерски 

мрежи, преносни и безжични електронски 

и дигитални комуникациски уреди; услуги 

за емитување телевизија; емитување на 

забавни и спортски програми; емитување 

на аудио и видео преку интернет што 

содржи телевизиски и мултимедијални 

програми; услуги за емитување, имено, 

електронски и интерактивен пренос на 

стриминг и превземачко дигитално аудио, 

глас, податоци, слики, видео, графики, 

имено, фотографии, текст изведени преку 

медиуми на телевизија, кабел, сателит и 

широкопојасен интернет; комуникациски 

услуги; емитување на аудио и видео преку 

интернет со видео клипови; комуникациски 

услуги; електронски и интерактивен 

пренос  на стриминг на дигитално аудио, 

глас, податоци, слики, видео, графики, 

имено, фотографии, текст преку интернет; 

комуникациски услуги; електронски и 

интерактивен пренос  на стриминг на 

дигитално аудио, глас, податоци, слики, 

видео, графики, имено, фотографии, текст 

преку преносни и безжични комуникациски 

уреди, имено, мобилни телефони, таблет 

компјутери и лаптоп компјутери, и 

целуларна телефонска мрежа; 

комуникациски услуги  

 

(210) TM  2021/307 (220) 23/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) Showtime Networks Inc. 1633 

Broadway, New York, New York 10019, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 
(531) 26.01.18;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  забавни услуги од природата на 

продукција и дистрибуција на филмови, 

комедиски, музички, реални и драмски 

телевизиски и мултимедијални серии, 

документарци; обезбедување забавни 

програми и содржина, имено, телевизиски 

и мултимедијални програми, филмови, 

клипови, графики и информации од 

областа на комедија, драма, акција, 

разновисност, авантура, спорт, мјузикли, 

тековни настани и забавни вести, и 

документарци преку медиуми на 

телевизија, кабел, сателит, широкопoјасна 

мрежа, и преку интернет, електронски 

комуникациски мрежи, компјутерски мрежи 

и безжични комуникациски мрежи, имено, 

мобилни телефони, таблет компјутери и 

лаптоп компјутери, и целуларни 

телефонски мрежи; забавни услуги, имено, 

обезбедување привремено користење на 

не-превземачки интерактивни игри; 

обезбедување веб страна што содржи 

информациски, не-превземачки 

фотографски, аудио, и видео презентации 
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од областа на забава и интерактивни 

активности на екран во реално време за 

телевизиски и мултимедијални гледачи, 

имено, спроведување анкети генерирани 

од корисници, интеграција со други страни 

за социјално вмрежување и страни на 

познати личности, видеа, слики, и факти; 

интерактивни забавни услуги, 

обезбедување персонализирана 

телевизиска и мултимедијална програма; 

обезбедување онлајн и на-екран водич до 

персонализирана и интерактивна 

телевизиска и мултимедијална програма  

 

(210) TM  2021/308 (220) 23/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) Showtime Networks Inc. 1633 

Broadway, New York, New York 10019, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 
(531) 27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 42  обезбедување веб страна што 

содржи технологија што овозможува на 

корисниците да пристапат до веб-

базирани претплатнички услуги што 

содржат не-превземачки софтвер за 

пристапување, превземање, избор  и 

гледање подвижни слики, филмови и 

телевизиски и мултимедијални програми; 

компјутерски услуги, имено, обезбедување 

интерактивна веб страна  што содржи 

технологија што овозможува корисниците 

да пристапат до база на податоци од 

телевизиски серии, филмови, личности, 

прегледи, трејлери, вести и други 

поврзани информации; обезбедување веб 

страна што содржи пребарувач за шоуа и 

епизоди од забавни серии; креирање 

индекси од онлајн информации за други 

преку глобална компјутерска мрежа и 

преку мобилни комуникациски уреди  

 

(210) TM  2021/310 (220) 24/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) Друштво за производство и 

трговија увоз-извоз ТЕХНОГУМА ДОО 

Скопје ул. Борис Трајковски бр. 139, 

Скопје, MK 

(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА 

ГРОЗДАНОВСКА бул. Св. Климент 

Охридски бр.63а-8, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сина, бела 

(531) 26.01.03;26.01.22;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  гумени ленти кои се делови од 

гасеници на конструкциски машини; гумени 

ленти кои се делови од гасеници на 

машини и апарати за товарење и 

растоварење; гумени ленти кои се делови 

од гасеници на земјоделски машини; 

гумени ленти кои се делови од гасеници 

на рударски машини; гумени ленти кои се 

делови од гасеници на снежни плугови  

кл. 17  гума, во сурова состојба или 

полубработена; затки од гума; вентили за 

тропање, од гума; синтетичка гума; 

амортизери од гума; навлаки од гума за 

заштита на делови од машини; шајбни од 

гума или вулканизирани влакна; гумени 

прстени; гумени вентили; вентили од 

каучук или вулканизирани влакна  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало на гумени производи, производство 

на сирова гума и гумено технички 

производи, гумирање на валци и 

изработка на метални делови и алати  
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(210) TM  2021/313 (220) 24/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) Друштво за преработка на кафе и 

трговија на големо и мало “РИО” 

ДООЕЛ увоз-извоз, ул. 34 бр 28, 

населба Илинден, 1000, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(591) бела, златно жолта, светло и темно 

црвена, кафена, црна 

(531) 01.15.11;05.07.01;11.03.14;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе  

 

(210) TM  2021/314 (220) 24/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) Друштво за преработка на кафе и 

трговија на големо и мало “РИО” 

ДООЕЛ увоз-извоз, ул. 34 бр 28, 

населба Илинден, 1000, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) бела, златно жолта, светло и темно 

црвена, кафена, црна 

(531) 05.07.01;11.03.14;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе  

 

(210) TM  2021/316 (220) 25/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) МУЛТИПРОМ ДООЕЛ Источна 

индустриска зона Индустриска 2, 1040 

Маџари, Скопје, MK 

(540)  

CARLITOS BISCOTTI 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  бисквит  

кл. 35  услуги на големо и мало со бисквит  

 

(210) TM  2021/317 (220) 19/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) АЛКАЛОИД АД Скопје бул. 

Александар Македонски бр. 12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 

FUREXTIL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи, 

антибиотици  

 

(210) TM  2021/318 (220) 26/03/2021 
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(442) 30/06/2021 

(731) DRiV IP LLC 500 North Field Drive, 

Lake Forest, Illinois 60045, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 
(531) 01.03.13;17.05.17;26.01.18 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  делови за мотори од возила, имено, 

свеќички, клипови, алки за клипови, облоги 

за цилиндри, вентили, лежишта, 

прекинувачи (за платина), дихтунзи, 

капаци за вентили, пневматски или 

хидраулични активатори на вентили, 

вентили како делови од мотор, заптивки, 

осовини, оски, облоги за клипови, обрачи 

за заптивање, погонски плочи, заптивки, 

вбризгувачи на гориво, делови за 

радилица;пумпи за вода, пумпи за масло, 

пумпи за гориво;филтри за воздух, филтри 

за масло и филтри за гориво за 

возила;издувни делови за возила, имено 

пригушувачи, стишувачи на издувни 

гасови, заглавја за издувни системи за 

возила, издувни системи за мотори и 

машини;делови за мотори, погонски 

системи и машини и контроли за работата 

на машини и мотори;пумпи, компресори и 

дувалки за возила  

кл. 12  делови за возила, имено, 

абсорбери на удари, амортизери, 

пригушувачи, сопирачки, барабани за 

сопирачки, ротори за сопирачки, облоги за 

сопирачки, главни цилиндри за сопирачки, 

плочки за сопирачки, дискови за 

сопирачки, брисачи за шофершајбни и 

пумпи за миење на шофершајбни, 

заптивки за масло, квачило, лежишта за 

квачила, ламели за квачила, заптивки за 

квачила, погонски ролер лежишта за 

погонски системи за возила, автомобилски 

заптивки, кружни лежишта, црева за 

систем за управување, опрема за серво 

управување, хидраулика за кочници и 

хидраулика за серво управување, 

средишни полуги, влечни алки, заптивки, 

шајбни за подредување, системи за 

управување и суспензија и делови за 

системи за управување и суспензија за 

копнени возила, имено, зглобови, опрема 

за заптивање, зглобови за полуосовини, 

манжетни, опрема и приклучоци за 

стабилизатори, спирални пружини, рачки 

за контрола, меѓуосовини и спојни 

осовини, големи штрафови, манжетни за 

назабени летви, гумени окови, мотовила 

за систем за управување, стабилизатори 

за систем за управување, шипки за 

попречни стабилизатори, влечни алки, 

средишни полуги, шипки за стабилизатори, 

глави за тркала, универзални зглобови, 

делови и опрема за копнени возила  

 

(210) TM  2021/319 (220) 26/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION) 1, Toyota-cho, Toyota-

shi, Aichi-ken, JP 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

TOYOTA BEYOND ZERO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  автомобили и нивни структурни 

делови  

кл. 35  пазарни кампањи; рекламни услуги 

за промоција на јавна свест за прашања за 
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природата  

кл. 39  транспорт  

кл. 42  техничко пребарување  

 

(210) TM  2021/320 (220) 26/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) A.F. JONES EXPORTERS CEYLON 

(PRIVATE) LIMITED and THE CAPITAL 

MAHARAJA ORGANISATION LIMITED 

No.146, Dawson Street, Colombo 2, LK 

and No.146, Dawson Street, Colombo 2, 

LK 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 
(591) црвена, црна, бела 

(531) 03.02.13;03.02.24;27.05.05 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, чај, какао и вештачко кафе; 

напитоци со база на кафе, какао, чоколадо 

или чај; зачини  

кл. 32  минерална и газирана вода и други 

безалкохолни пијалоци; овошни пијалоци и 

овошни џусеви; сирупи и други препарати 

за правење пијалоци  

 

(210) TM  2021/321 (220) 26/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) Трговско радиодифузно друштво - 

оператор на кабелска мрежа КДС-

КАБЕЛНЕТ ДОО Прилеп ул. Питу Гули 

бр. 3-2/мезнин, 7500, Прилеп, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) сина, црвена, црна, бела 

(531) 26.11.12;27.05.01;27.05.10 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати за снимање, пренос, 

обработка или репродукција на аналогни и 

дигитални податоци; машински читливи 

(оптички и магнетни) носачи на податоци; 

механизми за апарати кои се активираат 

со монети; опрема за обработка на 

податоци и компјутери, ноутбук (поГебоок) 

компјутери, телефонски сетови, мобилни 

телефони; телевизиски апарати; 

компјутерски програми и софтвер; 

алармни апарати; електрични апарати за 

превенција од кражби; предупредувачки 

апарати против кражби; апарати за 

надзор; алармни ѕвона; инструменти за 

надгледување, мониторски екрани; видео 

телефони; трепкачи (сигнални светла); 

магнетни кодирачи; кодирани 

идентификациони картички; кодирани 

сервисни картички; апарати за далечинска 

контрола; аларми за пожар; читачи 

(опрема за обработка на податоци); 

монитори (хардвер), монитори (софтвер); 

апарати за откривање на чад; релеи; 

инструменти за мерење на звук; 

прекинувачи и прекинувачки апарати; 

електрични брави; телекомуникациски 

трансмитери; трансмитери за 

телекомуникации; трансмитери на 

електронски сигнали; сигнални ѕвона; 

системи за прскање (заштита од пожар); 

заштитни направи за преголем струен 

напон; тајмери; апарати за снимање, 

пренос или репродукција на звук или 
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слики; снимени или празни носачи на 

податоци, поточно магнетни и оптички 

медиуми за складирање, ЦДа, СД-

РОМови, ДВДа и полупроводнички чипови; 

паметни картички; СИМ картички за 

мобилни телефони; компјутери кои се 

држат во рака и ПДА(персонални 

дигитални асистенти); модеми, интерфејс 

картички за мобилни радио мрежи, хендс 

фри (hands-free) направи и слушалки; 

софтвер за мобилни телефони и 

инсталации за мобилна радио мрежа, 

двата снимени и кои може да се симнуваат  

кл. 38  телекомуникациски услуги, услуги 

на телефонија; обезбедување пристап до 

бази на податоци преку комуникациска 

технологија; радио и телевизиско 

емитување; емитување на радио и 

телевизиски програми преку глобални 

компјутерски мрежи; електронски пренос 

на податоци, поточно преноси во реално 

време базирани на интернет технологија 

на аудио и видео содржини (stream-ing), 

слики и документи преку глобална 

компјутерска мрежа; електронска пошта; 

комуникации преку електронски мрежи; 

обезбедување комуникациски пристап до 

национални и меѓународни компјутерски 

мрежи; обезбедување комуникациски 

пристап до глобални компјутерски мрежи, 

посебно до интернет; обезбедување 

телефонски комуникации преку 

компјутерски мрежи; изнајмување на 

телекомуникациска опрема, изнајмување 

или обезбедување на прстапно време до 

бази со податоци, посебно на интернет; 

мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и 

УМТС мобилни радио услуги; пренос на 

пораки и слики, посебно преку користење 

СМС и ММС услуги; обезбедување 

пристап до интернет преку комуникациска 

технологија, вклучувајќи преку мобилни 

радио мрежи; услуги на електронски 

огласни табли (телекомуникации); 

електронско рекламирање  

кл. 42  планирање и развој на програми за 

обработка на електронски податоци; 

изнајмување на опрема и компјутери за 

обработка на податоци; техничко проектно 

планирање на телекомуникациска опрема; 

изработка и одржување на веб страници; 

хостирање веб страници; компјутерски 

услуги, имено, советување во врска со 

одржување и инсталација на софвер; 

советување во областа на компјутерите; 

дизајнирање, креирање, хостинг и 

одржување на веб страници за други; 

советување во областа на дизајнирање, 

креирање, хостинг, одржување, работење 

и управување со веб страници и насловни 

страници (homepages); хостирање на веб 

страни и насловни страници (homepages), 

за други преку, сервери за глобални 

компјутерски мрежи; инсталирање на 

компјутерски софтвер  

 

(210) TM  2021/322 (220) 26/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) Раде Цветковски ул. Миле Поп 

Јорданов бр. 11, Свети Николе, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски 

Ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(531) 27.05.21;27.05.22 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 24  текстил и текстилни производи кои 

не се опфатени со другите класи; 

ткаенини; платно  

кл. 25  облека, кошули, кошули (спојници 

за кошули), манжетни од кошули [облека], 

предни делови од кошули, предни делови 

од кошули што се прицврстуваат, спојници 

за кошули, јаки [облека]  

кл. 35  рекпамирање; телевизиски 

реклами; рекламирање преку радио; 

рекламни текстови; огласување; 

компјутерско рекламирање преку 

интернет; собирање информации во 

компјутерските бази на податоци; 

презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми за малопродажба; 

пишување рекламни текстови; објавување 

на рекламни текстови; услуги на продажба 

на големо и мало; онлајн продажба на 

големо и мало; организирање и водење на 

работењето; обезбедување онлајн пазар 

за купувачи и продавачи на стоки; 

претставување на производите; плакати; 

собирање информации во компјутерските 

бази на податоци; дизајнирање рекламен 

материјал; водење на комерцијални 

работи; канцелариски работи; проучување 

на пазарот; односи со јавност; маркетинг  

 

(210) TM  2021/332 (220) 30/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) Друштво за услуги и производство 

и трговија на големо и мало НЕКСРОУ 

ДООЕЛ увоз-извоз Битола ул. 

Прилепска бр. 35/21, 7000, Битола, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) зелена, црна, бела 

(531) 02.01.01;02.01.23;26.01.14 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  телекомуникации информирање 

(вклучувајки веб страници), пренесување 

во живо достапно преку главна страница 

на интернет, провизии за пристап на веб 

страна, безжично емитување, 

комуникација со помош на мрежи со 

оптички кабли, пренесување слики и 

пораки со помош на компјутери  

кл. 41  обезбедување електронски он-лајн 

публикации што не можат да се 

данлодираат, објавување текстови (со 

исклучок на рекпамни текстови), Он-лајн 

публикување на електронски книги и 

списанија, Он-лајн списанија (блогови со 

кориснички дефинирани содржини во 

областите на социјални коментари, 

културни коментари и политички вести); 

услуги за електронско издаваштво 

(објавување на дигитални медиуми во 

форма на електронски списанија преку 

глобални компјутерски и комуникациски 

мрежи во областа на социјалните 

коментари, културните коментари и 

политичките вести)  

кл. 42  програмирање компјутерски 

системи, осовременување на 

компјутерските програми, анализа на 

компјутерски системи, графички дизајн, 

давање информации за компјутерски 

технологии и програмирање преку 



 

 

211 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2021 - 30/06/2021  
 

интернет-страници, давање простор за веб 

(интернет) страници, дигитализација на 

документи, електронско зачувување 

податоци, изнајмување веб сервери, 

изнајмување компјутерски програми, 

изработка на компјутерски програми, 

индустриски дизајн, инсталирање 

компјутерски програми, конверзија на 

податоци од физички на електронски 

носачи, креирање и одржување веб 

(интернет) страници за други, 

надгледување компјутерски системи 

заради откривање дефекти, надгледување 

компјутерски системи заради откривање 

неовластен пристап или повреда на 

податоци, обезбедување алатки за 

пребарување по интернет, одржување 

компјутерски програми, советодавни 

услуги од областа на компјутерската 

технологија, услуги на заштита на 

компјутери од вируси, чување резервни 

копии надвор од мрежата  

 

(210) TM  2021/333 (220) 30/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) Zentiva, k.s. U Kabelovny 130 102 37 

Praha 10 - Dolní Mĕcholupy, CZ 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. “Народен 

фронт” 7/4 П.Фах 768 

(540)  

ONTIPRIA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  лекови, фармацевтски препарати за 

употреба кај луѓе  

 

(210) TM  2021/335 (220) 30/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) ТП за угостителски услуги 

КАФЕТЕРИЈА ОСА КАФЕ Дурим Илир 

Мемеди ТЕТОВО 

ВАН ВАРДАРСКА бр. 107, Тетово, MK 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

 
(531) 11.03.14;27.05.01;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  реклами; менаџирање со бизнис, 

администрирање со бизнис; канцелариска 

работа  

кл. 43  услуги на обезбедување на храна и 

пијалоци, ресторани, кафе и хотелски 

услуги, услуги на брза храна и готови 

оброци; ресторани за самопослужување; 

услуги на ресторани  

 

(210) TM  2021/343 (220) 31/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(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)  

Rachmaninoff 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво) 

вклучувајќи и водка и жестоки пијалоци  

 

(210) TM  2021/344 (220) 31/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, 

DE 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 
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МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

Crefee 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  крем сирење и препарати од крем 

сирење; сирење; млеко и млечни продукти  

 

(210) TM  2021/345 (220) 31/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(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)  

SOLEVITA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млечни пијалоци што содржат 

овошје; јогурт; соја млеко [замени за 

млеко]; сурутка  

кл. 30  леден чај  

кл. 32  лимонада; џусеви од зеленчук 

[пијалоци]; пијалоци базирани на соја, 

освен замени за млеко; сирупи за правење 

пијалоци со вкус на овошје; безалкохолни 

пијалоци; овошни џусеви; смути; вода со 

вкус  

 

(210) TM  2021/346 (220) 31/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(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)  

Doussy 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за перење алишта; креми 

за миење; плавило за перење алишта 

(laundry blue); адитиви за перење алишта; 

течности за миење; препарати за перење 

алишта; течности за перење алишта; 

омекнувач за перење алишта; агенси за 

заштита при миење; препарати за белење 

и други супстанци за употреба при перење 

алишта, особено цврсти и течни препарати 

за миење, омекнувачи за ткаенина, скроб 

за перење алишта, препарати за 

одржување на завеси  

 

(210) TM  2021/347 (220) 31/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(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)  

SUNRISE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  претходно мешани алкохолни 

пијалоци; пијалоци на база на жестоки 

пијалоци; алкохолни сода пијалаци 

(alcopops)  

 

(210) TM  2021/348 (220) 31/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, 

DE 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 
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МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

Chalou 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  парфем; парфимерија; тоалетна 

вода; козметика; есенцијални масла; 

парфимирани сапуни, парфимирана 

тоалетна вода  

 

(210) TM  2021/349 (220) 31/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(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)  

VINYA CARLES 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци, особено вина  

 

(210) TM  2021/351 (220) 31/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(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)  

SIEMPRE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапун; парфимерија; есенцијални 

масла; тоалетни производи; козметика за 

убавина и нега; тоник за коса; памучни 

тупфери за козметички цели; тоалетни 

производи за чистење за женска хигиена  

кл. 5  женски производи за хигиена; 

влошки за гаќи; дневни влошки; хигенски 

шамичиња; хигенски тампони; хигиенски 

гаќи; пелени за инконтиненција; влошки за 

инконтиненција; ноќни пелени за 

инконтиненција; пелени за возрасни  

кл. 16  хартиени марамчиња за раце; 

хартиени шамивчиња; тоалетна хартија; 

пластични разградливи ќеси за пелени; 

хартиени подлоги за менување на пелени  

 

(210) TM  2021/352 (220) 31/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(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)  

Majestät 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво), 

жестоки пијалоци [пијалоци], бренди, 

коњак, вино и пијалоци кои содржат вино; 

мешани пијалоци со винска основа  

 

(210) TM  2021/353 (220) 31/03/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) Прехранбена индустрија 

„ВИТАМИНКА“ А.Д. ул. „Леце Котески“ 

бр. 23, 7500, Прилеп, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  
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Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2021 - 30/06/2021  
 

 
(591) бела, светло и темно кафена 

(531) 01.15.15;27.05.02 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  сирупи за прелив, десертни 

преливи, чоколадни преливи, преливи од 

карамела, овошни преливи, овошни 

преливи [сосови], стаклести глазури 

[стаклести преливи]  

 

(210) TM  2021/381 (220) 05/04/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) Walmark, a.s. Oldřichovice 44, CZ-

73961 Třinec, CZ 

(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)  

PROSTENAL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски, медицински 

производи; диететска храна и супстанци 

прилагодени за медицинска употреба; 

додатоци во исхрана за луѓе; хранливи 

додатоци; хигиенски производи; гелови, 

медицински масти, креми со медицински и 

не-медицински терапевтски ефект; 

медицински завои, облоги и апликатори; 

екстракти од медицински билки и 

комбинирани производи од витамини, 

минерали, траги од елементи и билни 

екстракти; производи за уринарен тракт  

 

(210) TM  2021/385 (220) 07/04/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) Blueair AB Danderydsgatan 11 

Stockholm 114 26, SE 

(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)  

BLUEAIR 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  апарати и инсталации за 

прочистување на воздух, освежување на 

воздух и филтрирање на воздух; филтри 

за гореспоменатите апарати и опрема; 

филтри (делови од куќна инсталација); 

апарати за филтрирање на вода, третман 

на вода, стерилизирање на вода и 

прочистување на вода; филтри за вода за 

пиење; филтери за прочистување вода  

 

(210) TM  2021/393 (220) 09/04/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) Rothmans of Pall Mall Limited Route 

de France 17, Boncourt 2926, CH 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

ROTHMANS PINA COLADA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари; тутун, сиров или 

преработен; тутун за виткање; тутун за 

луле; производи од тутун; замени за тутун 

(не за медицински цели); пури; 

цигарилоси; запалки за цигари; запалки за 

пури; ќибрит; артикли за пушачи; хартија 

за цигари; туби за цигари; филтри за 

цигари; џебни апарати за виткање цигари; 

рачни машини за вбризгување на тутун во 

хартиени туби; електронски цигари; 
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Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2021 - 30/06/2021  
 

течности за електронски цигари; 

производи од тутун наменети за 

загревање  

 

(210) TM  2021/394 (220) 09/04/2021 

(442) 30/06/2021 

(731) Rothmans of Pall Mall Limited Route 

de France 17, Boncourt 2926, CH 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

MOJITO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари; тутун, сиров или 

преработен; тутун за виткање; тутун за 

луле; производи од тутун; замени за тутун 

(не за медицински цели); пури; 

цигарилоси; запалки за цигари; запалки за 

пури; ќибрит; артикли за пушачи; хартија 

за цигари; туби за цигари; филтри за 

цигари; џебни апарати за виткање цигари; 

рачни машини за вбризгување на тутун во 

хартиени туби; електронски цигари; 

течности за електронски цигари; 

производи од тутун наменети за 

загревање  
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ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA 
 
 

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

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

(510) (210) 

1 MK/T/2021/0189 

2 MK/T/2021/0189 

3 MK/T/2021/0080 

3 MK/T/2021/0202 

3 MK/T/2021/0265 

3 MK/T/2021/0267 

3 MK/T/2021/0292 

3 MK/T/2021/0297 

3 MK/T/2021/0301 

3 MK/T/2021/0346 

3 MK/T/2021/0348 

3 MK/T/2021/0351 

5 MK/T/2020/0322 

5 MK/T/2021/0141 

5 MK/T/2021/0181 

5 MK/T/2021/0182 

5 MK/T/2021/0183 

5 MK/T/2021/0184 

5 MK/T/2021/0202 

5 MK/T/2021/0214 

5 MK/T/2021/0215 

5 MK/T/2021/0222 

5 MK/T/2021/0223 

5 MK/T/2021/0224 

5 MK/T/2021/0225 

5 MK/T/2021/0226 

5 MK/T/2021/0227 

5 MK/T/2021/0228 

5 MK/T/2021/0229 

5 MK/T/2021/0230 

5 MK/T/2021/0240 

5 MK/T/2021/0256 

5 MK/T/2021/0257 

5 MK/T/2021/0258 

5 MK/T/2021/0266 

5 MK/T/2021/0283 

5 MK/T/2021/0288 

5 MK/T/2021/0292 

5 MK/T/2021/0297 

5 MK/T/2021/0299 

5 MK/T/2021/0302 

5 MK/T/2021/0317 

5 MK/T/2021/0333 

5 MK/T/2021/0351 

5 MK/T/2021/0381 

6 MK/T/2021/0190 

6 MK/T/2021/0191 

6 MK/T/2021/0192 

7 MK/T/2021/0249 

7 MK/T/2021/0310 

7 MK/T/2021/0318 

9 MK/T/2020/0709 

9 MK/T/2020/1142 

9 MK/T/2020/1143 

9 MK/T/2021/0201 

9 MK/T/2021/0213 

9 MK/T/2021/0221 

9 MK/T/2021/0246 

9 MK/T/2021/0247 

9 MK/T/2021/0249 

9 MK/T/2021/0287 

9 MK/T/2021/0298 

9 MK/T/2021/0305 

9 MK/T/2021/0321 

11 MK/T/2021/0249 

11 MK/T/2021/0385 

12 MK/T/2021/0318 

12 MK/T/2021/0319 

16 MK/T/2020/1123 

16 MK/T/2020/1135 

16 MK/T/2020/1142 

16 MK/T/2020/1143 

16 MK/T/2021/0292 

16 MK/T/2021/0297 

16 MK/T/2021/0351 

17 MK/T/2021/0189 

17 MK/T/2021/0310 

18 MK/T/2021/0208 

18 MK/T/2021/0209 

19 MK/T/2021/0190 

19 MK/T/2021/0191 
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19 MK/T/2021/0192 

20 MK/T/2021/0254 

20 MK/T/2021/0255 

20 MK/T/2021/0287 

21 MK/T/2021/0249 

21 MK/T/2021/0294 

22 MK/T/2021/0294 

24 MK/T/2021/0294 

24 MK/T/2021/0322 

25 MK/T/2020/1061 

25 MK/T/2021/0208 

25 MK/T/2021/0209 

25 MK/T/2021/0322 

26 MK/T/2021/0294 

27 MK/T/2021/0294 

28 MK/T/2021/0281 

28 MK/T/2021/0287 

28 MK/T/2021/0294 

29 MK/T/2021/0053 

29 MK/T/2021/0187 

29 MK/T/2021/0210 

29 MK/T/2021/0211 

29 MK/T/2021/0212 

29 MK/T/2021/0233 

29 MK/T/2021/0236 

29 MK/T/2021/0293 

29 MK/T/2021/0295 

29 MK/T/2021/0297 

29 MK/T/2021/0344 

29 MK/T/2021/0345 

30 MK/T/2020/0578 

30 MK/T/2021/0203 

30 MK/T/2021/0204 

30 MK/T/2021/0205 

30 MK/T/2021/0206 

30 MK/T/2021/0234 

30 MK/T/2021/0236 

30 MK/T/2021/0252 

30 MK/T/2021/0275 

30 MK/T/2021/0293 

30 MK/T/2021/0295 

30 MK/T/2021/0297 

30 MK/T/2021/0300 

30 MK/T/2021/0313 

30 MK/T/2021/0314 

30 MK/T/2021/0316 

30 MK/T/2021/0320 

30 MK/T/2021/0345 

30 MK/T/2021/0353 

31 MK/T/2021/0231 

31 MK/T/2021/0232 

31 MK/T/2021/0293 

31 MK/T/2021/0295 

31 MK/T/2021/0297 

32 MK/T/2019/1105 

32 MK/T/2021/0123 

32 MK/T/2021/0220 

32 MK/T/2021/0297 

32 MK/T/2021/0320 

32 MK/T/2021/0345 

33 MK/T/2021/0289 

33 MK/T/2021/0290 

33 MK/T/2021/0291 

33 MK/T/2021/0297 

33 MK/T/2021/0343 

33 MK/T/2021/0347 

33 MK/T/2021/0349 

33 MK/T/2021/0352 

34 MK/T/2021/0194 

34 MK/T/2021/0195 

34 MK/T/2021/0196 

34 MK/T/2021/0197 

34 MK/T/2021/0198 

34 MK/T/2021/0276 

34 MK/T/2021/0277 

34 MK/T/2021/0278 

34 MK/T/2021/0279 

34 MK/T/2021/0280 

34 MK/T/2021/0393 

34 MK/T/2021/0394 

35 MK/T/2019/1105 

35 MK/T/2020/0113 

35 MK/T/2020/0322 

35 MK/T/2020/0578 

35 MK/T/2020/1061 

35 MK/T/2020/1104 

35 MK/T/2020/1109 

35 MK/T/2020/1123 

35 MK/T/2020/1135 

35 MK/T/2020/1142 

35 MK/T/2020/1143 

35 MK/T/2021/0015 

35 MK/T/2021/0050 

35 MK/T/2021/0051 

35 MK/T/2021/0053 

35 MK/T/2021/0133 

35 MK/T/2021/0141 

35 MK/T/2021/0187 

35 MK/T/2021/0188 

35 MK/T/2021/0203 

35 MK/T/2021/0204 

35 MK/T/2021/0205 

35 MK/T/2021/0206 

35 MK/T/2021/0208 

35 MK/T/2021/0209 

35 MK/T/2021/0210 

35 MK/T/2021/0211 

35 MK/T/2021/0212 

35 MK/T/2021/0218 

35 MK/T/2021/0221 

35 MK/T/2021/0231 

35 MK/T/2021/0232 

35 MK/T/2021/0234 

35 MK/T/2021/0246 

35 MK/T/2021/0247 

35 MK/T/2021/0249 

35 MK/T/2021/0251 

35 MK/T/2021/0252 

35 MK/T/2021/0254 

35 MK/T/2021/0255 

35 MK/T/2021/0272 

35 MK/T/2021/0275 

35 MK/T/2021/0287 
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35 MK/T/2021/0310 

35 MK/T/2021/0316 

35 MK/T/2021/0319 

35 MK/T/2021/0322 

35 MK/T/2021/0335 

36 MK/T/2020/0113 

36 MK/T/2020/0724 

36 MK/T/2020/1142 

36 MK/T/2020/1143 

36 MK/T/2021/0015 

36 MK/T/2021/0201 

36 MK/T/2021/0248 

37 MK/T/2021/0190 

37 MK/T/2021/0191 

37 MK/T/2021/0192 

37 MK/T/2021/0254 

37 MK/T/2021/0255 

37 MK/T/2021/0261 

37 MK/T/2021/0262 

38 MK/T/2020/1142 

38 MK/T/2020/1143 

38 MK/T/2021/0193 

38 MK/T/2021/0251 

38 MK/T/2021/0272 

38 MK/T/2021/0306 

38 MK/T/2021/0321 

38 MK/T/2021/0332 

39 MK/T/2020/1109 

39 MK/T/2021/0210 

39 MK/T/2021/0211 

39 MK/T/2021/0212 

39 MK/T/2021/0319 

40 MK/T/2021/0190 

40 MK/T/2021/0191 

40 MK/T/2021/0192 

41 MK/T/2020/0709 

41 MK/T/2020/1104 

41 MK/T/2020/1135 

41 MK/T/2021/0015 

41 MK/T/2021/0099 

41 MK/T/2021/0100 

41 MK/T/2021/0133 

41 MK/T/2021/0193 

41 MK/T/2021/0200 

41 MK/T/2021/0217 

41 MK/T/2021/0263 

41 MK/T/2021/0272 

41 MK/T/2021/0281 

41 MK/T/2021/0298 

41 MK/T/2021/0307 

41 MK/T/2021/0332 

42 MK/T/2020/0113 

42 MK/T/2020/0322 

42 MK/T/2020/0709 

42 MK/T/2020/1109 

42 MK/T/2021/0218 

42 MK/T/2021/0281 

42 MK/T/2021/0298 

42 MK/T/2021/0308 

42 MK/T/2021/0319 

42 MK/T/2021/0321 

42 MK/T/2021/0332 

43 MK/T/2019/1105 

43 MK/T/2020/1104 

43 MK/T/2021/0099 

43 MK/T/2021/0100 

43 MK/T/2021/0123 

43 MK/T/2021/0218 

43 MK/T/2021/0263 

43 MK/T/2021/0335 

44 MK/T/2020/0322 

44 MK/T/2020/0709 

44 MK/T/2021/0217 

45 MK/T/2020/1123 

45 MK/T/2021/0015 
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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) 

A.F. JONES EXPORTERS CEYLON (PRIVATE) LIMITED MK/T/2021/0320 

Acer Incorporated MK/T/2021/0287 

BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d MK/T/2021/0202 

Blueair AB MK/T/2021/0385 

Brand Management Group Ltd MK/T/2021/0231 

Brand Management Group Ltd MK/T/2021/0232 

CAHAN TOBACCO INTERNATIONAL LLC MK/T/2021/0276 

CAHAN TOBACCO INTERNATIONAL LLC MK/T/2021/0277 

CAHAN TOBACCO INTERNATIONAL LLC MK/T/2021/0278 

CAHAN TOBACCO INTERNATIONAL LLC MK/T/2021/0279 

CAHAN TOBACCO INTERNATIONAL LLC MK/T/2021/0280 

CHINA UNIONPAY CO., LTD MK/T/2021/0201 

DRiV IP LLC MK/T/2021/0318 

Daiichi Sankyo Europe GmbH MK/T/2021/0256 

Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. MK/T/2021/0233 

Gulf International Lubricants, Ltd. (Bermuda corporation) MK/T/2021/0261 

Gulf International Lubricants, Ltd. (Bermuda corporation) MK/T/2021/0262 

HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO., LTD. MK/T/2021/0213 

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac MK/T/2021/0283 

JOHNSON & JOHNSON MK/T/2021/0214 

JOHNSON & JOHNSON MK/T/2021/0215 

JOHNSON & JOHNSON MK/T/2021/0257 

Just Eat Holding Limited MK/T/2021/0188 

Lidl Stiftung & Co. KG MK/T/2021/0343 

Lidl Stiftung & Co. KG MK/T/2021/0344 

Lidl Stiftung & Co. KG MK/T/2021/0345 

Lidl Stiftung & Co. KG MK/T/2021/0346 

Lidl Stiftung & Co. KG MK/T/2021/0347 

Lidl Stiftung & Co. KG MK/T/2021/0348 

Lidl Stiftung & Co. KG MK/T/2021/0349 

Lidl Stiftung & Co. KG MK/T/2021/0351 

Lidl Stiftung & Co. KG MK/T/2021/0352 

Lyle & Scott Ltd MK/T/2021/0208 

Lyle & Scott Ltd MK/T/2021/0209 
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Merck KgaA MK/T/2021/0299 

NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET A.S. MK/T/2021/0222 

NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET A.S. MK/T/2021/0223 

NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET A.S. MK/T/2021/0224 

NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET A.S. MK/T/2021/0240 

NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET A.S. MK/T/2021/0258 

Philip Morris Products S.A. MK/T/2021/0194 

Philip Morris Products S.A. MK/T/2021/0195 

Philip Morris Products S.A. MK/T/2021/0196 

Philip Morris Products S.A. MK/T/2021/0197 

Philip Morris Products S.A. MK/T/2021/0198 

Riot games, Inc. (a Delaware corporation) MK/T/2021/0193 

Rothmans of Pall Mall Limited MK/T/2021/0393 

Rothmans of Pall Mall Limited MK/T/2021/0394 

SANOFI PASTEUR INC MK/T/2021/0181 

SANOFI PASTEUR INC MK/T/2021/0182 

SANOFI PASTEUR INC MK/T/2021/0183 

SANOFI PASTEUR INC MK/T/2021/0184 

SANOFI PASTEUR INC. MK/T/2021/0225 

SANOFI PASTEUR INC. MK/T/2021/0226 

SANOFI PASTEUR INC. MK/T/2021/0227 

SANOFI PASTEUR INC. MK/T/2021/0228 

SANOFI PASTEUR INC. MK/T/2021/0229 

SANOFI PASTEUR INC. MK/T/2021/0230 

Showtime Networks Inc. MK/T/2021/0305 

Showtime Networks Inc. MK/T/2021/0306 

Showtime Networks Inc. MK/T/2021/0307 

Showtime Networks Inc. MK/T/2021/0308 

Sportsdirect.com Retail Limited MK/T/2020/1061 

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION) MK/T/2021/0319 

The Coca-Cola Company MK/T/2021/0246 

The Coca-Cola Company MK/T/2021/0247 

The Coca-Cola Company MK/T/2021/0248 

The Procter & Gamble Company MK/T/2021/0302 

Walmark, a.s. MK/T/2021/0381 

Xiaomi Inc MK/T/2021/0221 

Zentiva, k.s. MK/T/2021/0288 

Zentiva, k.s. MK/T/2021/0333 

АЛКАЛОИД АД Скопје MK/T/2021/0317 

АМЕРИКАНСКА СТОПАНСКА КОМОРА ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Стопанска 

Интересна Заедница MK/T/2020/1123 
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Аневски Винарија ДООЕЛ Штип MK/T/2021/0289 

Аневски Винарија ДООЕЛ Штип MK/T/2021/0290 

Аневски Винарија ДООЕЛ Штип MK/T/2021/0291 

БАЛИ КОМПАНИ експорт-импорт с. Градец, Врапчиште MK/T/2021/0267 

Горан Момироски MK/T/2021/0272 

Д.П.Т.Т.Т.У. МОНТЕНЕГРО Љубе и Јован експорт-импорт ДОО Гостивар MK/T/2021/0210 

Д.П.Т.Т.Т.У. МОНТЕНЕГРО Љубе и Јован експорт-импорт ДОО Гостивар MK/T/2021/0211 

Д.П.Т.Т.Т.У. МОНТЕНЕГРО Љубе и Јован експорт-импорт ДОО Гостивар MK/T/2021/0212 

ДПТУ МИРАНА Мирсинова Ана дооел експорт-импорт MK/T/2021/0236 

ДПТУ „ЕКСТРА МЕИН“ БОРИС ДООЕЛ MK/T/2021/0187 

Друштво за визуелна комуникација и графички услуги СОФИЈА ЕФЕКТИВА 

ДООЕЛ Скопје MK/T/2020/1135 

Друштво за преработка на кафе и трговија на големо и мало “РИО” ДООЕЛ увоз-

извоз, MK/T/2021/0313 

Друштво за преработка на кафе и трговија на големо и мало “РИО” ДООЕЛ увоз-

извоз, MK/T/2021/0314 

Друштво за производство и трговија увоз-извоз ТЕХНОГУМА ДОО Скопје MK/T/2021/0310 

Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски проиводи, промет 

на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје MK/T/2021/0234 

Друштво за производство трговија и услуги ЖИТО ПАСТА ДООЕЛ увоз-извоз, 

с.Аргулица, Карбинци MK/T/2021/0252 

Друштво за производство, трговија и услуги КОЛА ДООЕЛ извоз-увоз Скопје MK/T/2021/0053 

Друштво за производство, трговија и услуги МОННЕЛ ДОО Скопје MK/T/2019/1105 

Друштво за производство, трговија и услуги ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје MK/T/2021/0217 

Друштво за производство, трговија и услуги ПРЕСТИГЕ-ДЕКОР увоз-извоз 

ДООЕЛ с. Длапкин Дол Кичево MK/T/2021/0189 

Друштво за производство, трговија и услуги на големо и мало МУЛТИПРОМ 

ДООЕЛ експорт-импорт Скопје MK/T/2020/0578 

Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало ХЗМ ЛАБС ДООЕЛ  

увоз-извоз Битола MK/T/2020/0709 

Друштво за промет и услуги ВВ ДИГИТАЛ 2018 ДОО Скопје MK/T/2020/1109 

Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ дооел MK/T/2021/0080 

Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ дооел MK/T/2021/0301 

Друштво за советување, услуги и организирање на настани ГЛОБАЛ МЕДИА 

ГРОУП ДООЕЛ Скопје MK/T/2020/1104 

Друштво за сообраќај и услуги РЕСОРТ МАВРОВО ДОО с. Маврово MK/T/2021/0263 

Друштво за трговија и услуги ДИМИТРИЕВИ ДОО увоз-извоз Кочани MK/T/2021/0133 

Друштво за трговија и услуги МЕДИКО МАТРИКС ДОО Скопје MK/T/2021/0141 

Друштво за угостителство трговија и услуги ИГ - ГРУП ДООЕЛ Скопје MK/T/2021/0099 

Друштво за угостителство трговија и услуги ИГ - ГРУП ДООЕЛ Скопје MK/T/2021/0100 

Друштво за услуги и производство и трговија на големо и мало НЕКСРОУ 

ДООЕЛ увоз-извоз Битола MK/T/2021/0332 

Здрушение на луѓе кои имаат желба за трчање ТРЧАЈ БЕ Битола MK/T/2021/0200 

ИЗВОР Вадин ДООЕЛ MK/T/2021/0300 
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Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2021 - 30/06/2021  
 

ИТ ЛАБС ДОО Скопје MK/T/2021/0298 

КОЖУВЧАНКА ДОО MK/T/2021/0220 

ЛИОН ДОО MK/T/2021/0203 

ЛИОН ДОО MK/T/2021/0204 

ЛИОН ДОО MK/T/2021/0205 

ЛИОН ДОО MK/T/2021/0206 

МУЛТИПРОМ ДООЕЛ Источна индустриска зона MK/T/2021/0275 

МУЛТИПРОМ ДООЕЛ Источна индустриска зона MK/T/2021/0316 

Мендерес Кучи MK/T/2021/0190 

Мендерес Кучи MK/T/2021/0191 

Мендерес Кучи MK/T/2021/0192 

НЕСИМИ МУЃЏЕИТАГА MK/T/2021/0051 

ПРОЕКС 2018 ДООЕЛ Скопје MK/T/2021/0292 

ПРОЕКС 2018 ДООЕЛ Скопје MK/T/2021/0293 

ПРОЕКС 2018 ДООЕЛ Скопје MK/T/2021/0294 

ПРОЕКС 2018 ДООЕЛ Скопје MK/T/2021/0295 

ПРОЕКС 2018 ДООЕЛ Скопје MK/T/2021/0297 

Прехранбена индустрија „ВИТАМИНКА“ А.Д. MK/T/2021/0353 

ПхармаС Лекови дооел Скопје MK/T/2020/0322 

Раде Цветковски MK/T/2021/0322 

Спалевиќ Јована MK/T/2021/0218 

Стопанска комора на Македонија MK/T/2021/0015 

Т.П. Шокмаркет MK/T/2021/0050 

Тhe Procter & Gamble Company MK/T/2021/0265 

Тhe Procter & Gamble Company MK/T/2021/0266 

ТД “ЦЕНТРО УНИОН“ Д.О.О. Скопје MK/T/2021/0249 

ТОМИСЛАВ ШЕСТАКОВ MK/T/2021/0281 

ТП за угостителски услуги КАФЕТЕРИЈА ОСА КАФЕ Дурим Илир Мемеди 

ТЕТОВО MK/T/2021/0335 

Тошевски Синиша MK/T/2021/0123 

Трговско радиодифузно друштво - оператор на кабелска мрежа КДС-КАБЕЛНЕТ 

ДОО Прилеп MK/T/2021/0321 

Трговско радиодифузно друштво 24 ВЕСТИ ДООЕЛ Штип MK/T/2021/0251 

Финансиско друштво ЕАЗУ ФАЈНАНС ДООЕЛ Скопје MK/T/2020/0724 

Финансиско друштво КРЕДИ ЈЕС ДОО Скопје MK/T/2020/0113 

ХОУМ КОНЦЕПТ ДООЕЛ MK/T/2021/0254 

ХОУМ КОНЦЕПТ ДООЕЛ MK/T/2021/0255 

Халк Банка АД Скопје MK/T/2020/1142 

Халк Банка АД Скопје MK/T/2020/1143 
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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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Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2021 - 30/06/2021  
 

(111)  29642  (151)  23/06/2021 

(210)  TM  2014/950 (220)  11/09/2014 

(181)  11/09/2024 

(450)  30/06/2021 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги ДЕВОЛЛИ 

ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје ул. 

Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, MK 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  брашно  

 

(111)  29643  (151)  23/06/2021 

(210)  TM  2014/952 (220)  11/09/2014 

(181)  11/09/2024 

(450)  30/06/2021 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги ДЕВОЛЛИ 

ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје ул. 

Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, MK 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, сина, жолта и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  брашно  

 

(111)  29592  (151)  14/06/2021 

(210)  TM  2014/953 (220)  11/09/2014 

(181)  11/09/2024 

(450)  30/06/2021 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги ДЕВОЛЛИ 

ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје ул. 

Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, MK 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, сина, жолта и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  брашно  

 

(111)  29641  (151)  23/06/2021 

(210)  TM  2015/485 (220)  23/04/2015 

(181)  23/04/2025 

(450)  30/06/2021 
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Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2021 - 30/06/2021  
 

(732)  Трговско друштво за 

производство, трговија и услуги 

ЕУРОТУРС-ЕХР ДООЕЛ Струга, MK 

(540)  

 

(591)  црна, сина и црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  транспортни услуги;пакување и 

складирање стока;организирање на 

патувања  

кл. 41  образовни услуги;обука, 

забава;спортски и културни активности  

кл. 43  услуги за обезбедување храна и 

пијалаци;привремено сместување  

 

(111)  29627  (151)  23/06/2021 

(210)  TM  2019/78 (220)  18/01/2019 

(181)  18/01/2029 

(450)  30/06/2021 

(732)  ПхармаС Лекови дооел Скопје ул. 

Борка Талевски бр. 42/2 кат 3 стан 6, 

1000, Скопје, MK 

(740)  Литовин Христина бул.8-ми 

Септември бр. 2/2 лок 13 кат 4, 1000, 

Скопје 

(540)  

Respulex 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

употреба во медицина; диетални состојки 

за медицински потреби, храна за 

доенчиња, додатоци во исхраната; 

диететски додатоци, прехрамбени 

додатоци за примена во медицината; 

фластери, материјали за преврска; 

материјали за пломбирање заби и за 

забни отисоци; дезинфекциски средства; 

производи за унииггување на животински 

штетници; фунгициди, хербициди  

 

(111)  29626  (151)  23/06/2021 

(210)  TM  2019/79 (220)  18/01/2019 

(181)  18/01/2029 

(450)  30/06/2021 

(732)  ПхармаС Лекови дооел Скопје ул. 

Борка Талевски бр. 42/2 кат 3 стан 6, 

1000, Скопје, MK 

(740)  Литовин Христина бул.8-ми 

Септември бр. 2/2 лок 13 кат 4, 1000, 

Скопје 

(540)  

Kordah 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

употреба во медицина; диетални состојки 

за медицински потреби, храна за 

доенчиња, додатоци во исхраната; 

диететски додатоци, прехрамбени 

додатоци за примена во медицината; 

фластери, материјали за преврска; 

материјали за пломбирање заби и за 

забни отисоци; дезинфекциски средства; 

производи за унииггување на животински 

штетници; фунгициди, хербициди  

 

(111)  29596  (151)  16/06/2021 

(210)  TM  2019/775 (220)  13/06/2019 

(181)  13/06/2029 

(450)  30/06/2021 

(732)  Друштво за производство, промет 

и услуги ВИВАКС ДОО увоз-извоз 

Скопје ул. "Перо Наков" бр. 21, 1000, 

Скопје, MK 



 

 

226 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2021 - 30/06/2021  
 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, зелена, 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. 29  месо, риба, живина и дивеч;месни 

преработки;конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук;желеа, 

џемови, компоти;јајца, млеко и млечни 

производи;масла и масти за јадење  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, 

тапиока, саго, замена за кафе;брашно и 

производи од жито, леб, производи од 

тесто и слатки, сладолед;мед, 

меласа;квасец, прашок за печење;сол, 

сенф;оцет, сосови(како мирудии);мирудии, 

мраз  

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнести производи кои не се 

опфатени со другите класи, животни 

(живи), свежо овошје и зеленчук, семиња, 

билки и природно цвеќе , храна за животни, 

пивски слад   

кл. 32  пиво;минерална и сода-вода и 

други безалкохолни пијалаци;пијалаци од 

овошје и овошни сокови;сирупи и други 

препарати за производство на пијалаци  

кл. 33  алкохолни пијалаци (освен пиво)  

кл. 35  рекламирање;водење на 

работењето;управување со 

работата;канцелариски работи;услуги при 

увоз-извоз и трговија на големо и мало со: 

ладен чај, минерална и сода-вода, 

безалкохолни пијалаци;пијалаци од овошје 

и овошни сокови;сирупи и други препарати 

за производство на пијалаци, пијалаци од 

овошје и овошни сокови, пиво, месо, роба, 

живина и дивеч;месни 

преработки;конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук;желеа, 

џемови, компоти;јајца, млеко и млечни 

производи;масла и масти за јадење;кафе, 

чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, 

замена за кафе;брашно и производи од 

жито, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед;мед, меласа;квасец, прашок за 

печење;сол, сенф;оцет, сосови (како 

мирудии);мирудии, мраз, алкохолни 

пијалоци (освен пиво)  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци;привремено сместување  

 

(111)  29597  (151)  16/06/2021 

(210)  TM  2019/776 (220)  13/06/2019 

(181)  13/06/2029 

(450)  30/06/2021 

(732)  Друштво за производство, промет 

и услуги ВИВАКС ДОО увоз-извоз 

Скопје ул. "Перо Наков" бр. 21, 1000, 

Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; диететски 

супстанции прилагодени за медицинска 

употреба, храна за бебиња; фластери, 

материјали за преврзување; материјал за 

пломбирање заби, забарски смоли; 

дезинфекциони средства; препарати за 

уништување штетници; фунгициди, 

хербициди  

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

преработки; конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук; 

желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и 

млечни производи; масла и масти за 

јадење  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, 

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и 

производи од жито, леб, производи од 

тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; 

квасец, прашок за печење; сол, сенф; 

оцет, сосови(како мирудии); мирудии, мраз  

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнести производи кои не се 

опфатени со другите класи, животни 

(живи), свежо овошје и зеленчук, семиња, 

билки и природно цвеќе , храна за животни, 

пивски слад   

кл. 32  пиво; минерална и сода-вода и 

други безалкохолни пијалаци; пијалаци од 

овошје и овошни сокови; сирупи и други 

препарати за производство на пијалаци  

кл. 33  алкохолни пијалаци (освен пиво)  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи; услуги при увоз-

извоз и трговија на големо и мало со: 

ладен чај, минерална и сода-вода, 

безалкохолни пијалаци; пијалаци од 

овошје и овошни сокови; сирупи и други 

препарати за производство на пијалаци, 

пијалаци од овошје и овошни сокови, пиво, 

месо, роба, живина и дивеч; месни 

преработки; конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук; 

желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и 

млечни производи; масла и масти за 

јадење; кафе, чај, какао, шеќер, ориз, 

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и 

производи од жито, леб, производи од 

тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; 

квасец, прашок за печење; сол, сенф; 

оцет, сосови (како мирудии); мирудии, 

мраз, алкохолни пијалоци (освен пиво)  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци; привремено сместување  

 

(111)  29598  (151)  16/06/2021 

(210)  TM  2019/777 (220)  13/06/2019 

(181)  13/06/2029 

(450)  30/06/2021 

(732)  Друштво за производство, промет 

и услуги ВИВАКС ДОО увоз-извоз 

Скопје ул. "Перо Наков" бр. 21, 1000, 

Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

VIVA SPARK 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; диететски 

супстанции прилагодени за медицинска 
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употреба, храна за бебиња; фластери, 

материјали за преврзување; материјал за 

пломбирање заби, забарски смоли; 

дезинфекциони средства; препарати за 

уништување штетници; фунгициди, 

хербициди  

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

преработки; конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук; 

желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и 

млечни производи; масла и масти за 

јадење  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, 

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и 

производи од жито, леб, производи од 

тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; 

квасец, прашок за печење; сол, сенф; 

оцет, сосови(како мирудии); мирудии, мраз  

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнести производи кои не се 

опфатени со другите класи, животни 

(живи), свежо овошје и зеленчук, семиња, 

билки и природно цвеќе , храна за животни, 

пивски слад   

кл. 32  пиво; минерална и сода-вода и 

други безалкохолни пијалаци; пијалаци од 

овошје и овошни сокови; сирупи и други 

препарати за производство на пијалаци  

кл. 33  алкохолни пијалаци (освен пиво)  

кл. 35  рекламирање;водење на 

работењето;управување со 

работата;канцелариски работи;услуги при 

увоз-извоз и трговија на големо и мало со: 

ладен чај, минерална и сода-вода, 

безалкохолни пијалаци;пијалаци од овошје 

и овошни сокови;сирупи и други препарати 

за производство на пијалаци, пијалаци од 

овошје и овошни сокови, пиво, месо, риба, 

живина и дивеч;месни 

преработки;конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук;желеа, 

џемови, компоти;јајца, млеко и млечни 

производи;масла и масти за јадење;кафе, 

чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, 

замена за кафе;брашно и производи од 

жито, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед;мед, меласа;квасец, прашок за 

печење;сол, сенф;оцет, сосови (како 

мирудии);мирудии, мраз, алкохолни 

пијалоци (освен пиво)  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци; привремено сместување  

 

(111)  29599  (151)  16/06/2021 

(210)  TM  2019/778 (220)  13/06/2019 

(181)  13/06/2029 

(450)  30/06/2021 

(732)  Друштво за производство, промет 

и услуги ВИВАКС ДОО увоз-извоз 

Скопје ул. "Перо Наков" бр. 21, 1000, 

Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

VIVA FRESH 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; диететски 

супстанции прилагодени за медицинска 

употреба, храна за бебиња; фластери, 

материјали за преврзување; материјал за 

пломбирање заби, забарски смоли; 

дезинфекциони средства; препарати за 

уништување штетници; фунгициди, 

хербициди  

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

преработки; конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук; 

желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и 

млечни производи; масла и масти за 

јадење  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, 

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и 

производи од жито, леб, производи од 
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тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; 

квасец, прашок за печење; сол, сенф; 

оцет, сосови(како мирудии); мирудии, мраз  

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнести производи кои не се 

опфатени со другите класи, животни 

(живи), свежо овошје и зеленчук, семиња, 

билки и природно цвеќе , храна за животни, 

пивски слад   

кл. 32  пиво; минерална и сода-вода и 

други безалкохолни пијалаци; пијалаци од 

овошје и овошни сокови; сирупи и други 

препарати за производство на пијалаци  

кл. 33  алкохолни пијалаци (освен пиво)  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи; услуги при увоз-

извоз и трговија на големо и мало со: 

ладен чај, минерална и сода-вода, 

безалкохолни пијалаци; пијалаци од 

овошје и овошни сокови; сирупи и други 

препарати за производство на пијалаци, 

пијалаци од овошје и овошни сокови, пиво, 

месо, роба, живина и дивеч; месни 

преработки; конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук; 

желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и 

млечни производи; масла и масти за 

јадење; кафе, чај, какао, шеќер, ориз, 

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и 

производи од жито, леб, производи од 

тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; 

квасец, прашок за печење; сол, сенф; 

оцет, сосови (како мирудии); мирудии, 

мраз, алкохолни пијалоци (освен пиво)  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци; привремено сместување  

 

(111)  29594  (151)  21/06/2021 

(210)  TM  2019/1313 (220)  27/11/2019 

(181)  27/11/2029 

(450)  30/06/2021 

(732)  Здружение на медицински сестри, 

техничари, акушерки и стоматолошки 

сестри ЗА НАС Скопје ул.„11-ти 

Октомври“ бр. 17, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  организирање на конгреси 

семинари и работилници  

 

(111)  29639  (151)  23/06/2021 

(210)  TM  2019/1379 (220)  12/12/2019 

(181)  12/12/2029 

(450)  30/06/2021 

(732)  СЕРВИС ТЕРМО КИНГ ДООЕЛ ул. 

Востаничка бр. 21, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  сина, црвена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

производство на пареа, готвење, ладење, 

сушење, вентилација, снабдување со вода 

и за санитарна намена (воздушни завеси)  

 

(111)  29600  (151)  21/06/2021 

(210)  TM  2019/1469 (220)  31/12/2019 

(181)  31/12/2029 

(450)  30/06/2021 
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(732)  Друштво за услуги АПОД ДООЕЛ 

Гевгелија ул. Маршал Тито Г.Т.Ц. 23, 

1480, Гевгелија, MK 

(540)  

 

(591)  бела, црна, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  аутсорсинг услуги [поддршка на 

бизнизи];бизнис (помош во водењето 

бизнис);информации (бизнис 

информации);испитување (бизнис 

испитување);истражување (бизнис 

истражување);бизнис консултирање 

(професионално бизнис 

консултирање);бизнис 

проценки;консултации за раководење со 

персонал;помош во водењето 

бизнис;пребарување (бизнис 

пребарување);рекламирање 

[огласување];собирање информации во 

компјутерски бази на 

податоци;систематизација на информации 

во компјутерски бази на 

податоци;собирање статистички 

податоци;советување за бизнис работење 

и организација;советување за 

организирање на работењето;тестирање 

(психолошко тестирање) за селекција на 

персонал  

кл. 41  информирање за 

образование;професионално насочување 

[совети во врска со образованието и 

оспособувањето];обука (практична обука) 

[демострирање];он-лајн публикување 

електронски книги и 

списанија;организирање и водење 

работилници [обука];текстови (објавување 

текстови) со исклучок на рекламни 

текстови;текстови (пишување 

текстови)што не се рекламни текстови  

 

(111)  29601  (151)  21/06/2021 

(210)  TM  2019/1470 (220)  31/12/2019 

(181)  31/12/2029 

(450)  30/06/2021 

(732)  Друштво за услуги АПОД ДООЕЛ 

Гевгелија ул. Маршал Тито Г.Т.Ц. 23, 

1480, Гевгелија, MK 

(540)  

 

(591)  бела, црна, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  аутсорсинг услуги [поддршка на 

бизнизи];бизнис (помош во водењето 

бизнис);информации (бизнис 

информации);испитување (бизнис 

испитување);истражување (бизнис 

истражување);бизнис консултирање 

(професионално бизнис 

консултирање);бизнис 

проценки;консултации за раководење со 

персонал;помош во водењето 

бизнис;пребарување (бизнис 

пребарување);рекламирање 

[огласување];собирање информации во 

компјутерски бази на 

податоци;систематизација на информации 

во компјутерски бази на 

податоци;собирање статистички 

податоци;советување за бизнис работење 

и организација;советување за 

организирање на работењето;тестирање 

(психолошко тестирање) за селекција на 

персонал  

кл. 41  информирање за 

образование;професионално насочување 

[совети во врска со образованието и 

оспособувањето];обука (практична обука) 

[демострирање];он-лајн публикување 

електронски книги и 
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списанија;организирање и водење 

работилници [обука];текстови (објавување 

текстови) со исклучок на рекламни 

текстови;текстови (пишување текстови) 

што не се рекламни текстови  

 

(111)  29602  (151)  21/06/2021 

(210)  TM  2019/1471 (220)  31/12/2019 

(181)  31/12/2029 

(450)  30/06/2021 

(732)  Друштво за услуги АПОД ДООЕЛ 

Гевгелија ул. Маршал Тито Г.Т.Ц. 23, 

1480, Гевгелија, MK 

(540)  

 

(591)  бела, црна, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  аутсорсинг услуги [поддршка на 

бизнизи];бизнис (помош во водењето 

бизнис);информации (бизнис 

информации);испитување (бизнис 

испитување);истражување (бизнис 

истражување);бизнис консултирање 

(професионално бизнис 

консултирање);бизнис 

проценки;консултации за раководење со 

персонал;помош во водењето 

бизнис;пребарување (бизнис 

пребарување);рекламирање 

[огласување];собирање информации во 

компјутерски бази на 

податоци;систематизација на информации 

во компјутерски бази на 

податоци;собирање статистички 

податоци;советување за бизнис работење 

и организација;советување за 

организирање на работењето;тестирање 

(психолошко тестирање) за селекција на 

персонал  

кл. 41  информирање за 

образование;професионално насочување 

[совети во врска со образованието и 

оспособувањето];обука (практична обука) 

[демострирање];он-лајн публикување 

електронски книги и 

списанија;организирање и водење 

работилници [обука];текстови (објавување 

текстови) со исклучок на рекламни 

текстови;текстови (пишување текстови) 

што не се рекламни текстови  

 

(111)  29603  (151)  21/06/2021 

(210)  TM  2020/31 (220)  17/01/2020 

(181)  17/01/2030 

(450)  30/06/2021 

(732)  Друштво за услуги АПОД 

СОЛУШНС ДООЕЛ Гевгелија ул. Бранд 

Петрушев бр. 6, влез 1, приземје, 1480, 

Гевгелија, MK 

(540)  

 

(591)  бела, темно сина, светло сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  аутсорсинг услуги [поддршка на 

бизнизи]; бизнис (помош во водењето 

бизнис); информации (бизнис 

информации); испитување (бизнис 

испитување); истражување (бизнис 

истражување); бизнис консултирање 

(професионално бизнис консултирање); 

бизнис проценки; консултации за 

раководење со персонал; помош во 

водењето бизнис; пребарување (бизнис 

пребарување); тестирање (психолошко 

тестирање) за селекција на персонал; 

советување за бизнис работење и 

организација; советување за 

организирање на работењето  

кл. 41  информирање за образование; 

професионално насочување [совети во 
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врска со образованието и 

оспособувањето]; обука (практична обука) 

[демострирање]; организирање и водење 

работилници [обука]; текстови (објавување 

текстови) со исклучок на рекламни 

текстови; текстови (пишување текстови) 

што не се рекламни текстови  

 

(111)  29633  (151)  23/06/2021 

(210)  TM  2020/76 (220)  03/02/2020 

(181)  03/02/2030 

(450)  30/06/2021 

(300)  018103376  02/08/2019  EM 

(732)  Mastercard International 

Incorporated 2000 Purchase Street, 

Purchase, New York 10577, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, портокалова, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерска хардверска и 

софтверска платформа за овозможување 

и управување со уплати, банкарство, 

кредитни картички, дебитни картички, 

платежни картички, услуги за машини со 

автоматско одговарање, наснимена 

вредност, електронски трансфер на 

парични средства, електронски плаќања, 

електронска обработка и пренос на 

податоци за платени сметки, исплата на 

готовина, верификација на трансакција, 

распределба, авторизација и услуги за 

срамнување, откривање на измама и 

контрола, услуги за енкрипција и 

надоместок по несреќи; компјутерски 

софтвер и хардвер што ја овозможува 

идентификацијата и автентикацијата на 

уреди за комуникација во блиско поле 

(NFC) и уреди за радио фрекфентна 

идентификација (RFID); компјутерски 

хардвер и софтвер што содржи дигитален 

паричник кој складира кориснички 

информации на клиентите за пристап до 

купони, ваучери, кодови од ваучери и 

попусти кај трговците на мало и да добие 

награди за лојалност и парични награди 

што можат да се кредитираат на нивните 

сметки; научни апарати и инструменти; 

магнетни носачи на податоци, дискови за 

снимање; механизми што работат на 

монети или жетони за продажни машини; 

регистар каси; опрема за обработка на 

податоци; компјутери, компјутерски 

хардвер, компјутерски софтвер и 

компјутерски програми; телекомуникациски 

и електрични апарати и инструменти, 

имено, апарати за регистрирање, пренос и 

репродукција на податоци вклучително 

звук и слики; сметководствени машини; 

апарати за регистрирање, пренос и 

репродукција на податоци вклучително 

звук и слики; поддржувачи за магнетно 

снимање; апарати за следење, 

управување и анализа на финансиски 

сметки преку глобална компјутерска 

мрежа; компјутерски хардвер и софтвер, 

особено за развој, одржување и користење 

на локални и широкопојасни компјутерски 

мрежи; системи за читање мемориски 

картички и системи за читање податоци во 

мемории вклучително мемории на 

интегрирани кола и мемории на банкарски 

картички; електронски публикации што се 

превземаат; апарати за печатење 

вклучително апарати за печатење за 
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системи за обработка на податоци и 

финансиски трансакциски системи; 

машини со автоматско одговарање  и 

готовина за банкарски утврдувања; уреди 

за енкодирање и декодирање; модеми; 

компјутерски хардвер и софтвер за 

овозможување платежни трансакции по 

електронски пат преку безжични мрежи, 

глобални компјутерски мрежи и/или 

мобилни телекомуникациски уреди; 

компјутерски хардвер и софтвер за 

енкрипција, енкрипциски клучеви, 

дигитални сертификати, дигитални 

потписи, софтвер за заштитено 

складирање податоци и повраток и пренос 

на доверливи информации за 

потрошувачите што ги користат поединци, 

банкарски и финансиски институции; 

компјутерски софтвер за автоматизирање 

на процес за автентикакција на идентитет 

користејќи постоечка база на податоци во 

врска со издавањето и управувањето со 

дигитални сертификати што се користат за 

автентикација или енкрипција на 

дигитални комуникации, или автентикација 

на дигитален потпис во електронска 

транскација или комуникација, преку 

интернет и други компјутерски мрежи; 

превземачки компјутерски програми и 

апликативен софтвер за мобилни 

телефони и други дигитални уреди што 

овозможуваат корисниците да пристапат 

до купони, ваучери, ваучер кодови, 

намалувања, информации за споредби со 

цени, прегледи на производи, линкови до 

малопродажни вебстрани од други, и 

информации за попусти; софтверска 

апликација што се употребува во врска со 

безконтактни платежни терминали со цел 

да им се овозможи на трговците да 

прифаќаат безконтактни мобилни трговски 

трансакции, безконтактна презентација на 

акредитиви за лојалност, и безконтактно 

откупување на купони, попусти, 

намалувања, ваучери и специјални 

понуди; софтверска апликација што 

овозможува трговците да доставуваат 

купони, попусти, намалувања, ваучери и 

специјални понуди директно до мобилни 

телекомуникациски уреди на потрошувачи 

доставени преку безконтактни RFID или 

NFC комуникации; софтверска апликација 

што овозможува трговците да 

распоредуваат паметни постери во 

малопродажни и големопродажни места 

во продавници каде што потрошувачите ќе 

можат да ги допрат со нивните мобилни 

телекомуникациски уреди за да пристапат 

до купони, попусти, намалувања, ваучери 

и специјални понуди доставени по пат на 

безконтактни RFID или NFC комуникации; 

чипови со интегрирано коло за употреба 

во мобилни телефони и NFC и RFID уреди; 

магнетни енкодирани картички и картички 

што содржат чип со интегрирано коло 

(паметни картички); сигурносни 

енкодирани картички; картички енкодирани 

со сигурносни функции за автентикациски 

намени; картички енкодирани со 

сигурносни функции за идентификациски 

намени; картички импрегнирани со 

холограм; наплатни картички, банкарски 

картички, кредитни картички,  дебитни 

картички, чип картички, картички со 

наснимена вредност, картички за носење 

електронски податоци, платежни картички 

и платежни картички сите енкодирани; 

банкарски картички вклучително печатени 

банкарски картички и банкарски картички 

што користат магнетни мемории и 

мемории од интегрирани кола; читачи на 

картички; читачи на магнетно кодирани 

картички,  картички со електронски носач 

на податоци, читачи на магнетно кодирани 

картички, читачи на картички со 

електронски носач на податоци, 
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електронски уреди за енкрипција, 

комјутерски хардвер, компјутерски 

терминали, компјутерски софтвер за 

употреба во финансиските услуги, 

банкарството и телекомуникациските 

индустрии; компјутерски софтвер 

дизајниран да овозможи паметните 

картички да комуницираат со терминали и 

читачи; превземачки и претходно-вчитан 

софтвер што овозможува корисниците на 

пристапат до купони, попусти, 

намалувања, ваучери и специјални понуди 

онлајн преку вебстрани, со скенирање 

купони, попусти, намалувања, ваучери и 

специјални понуди од печатени 

материјали и со допирање на мобилни 

телефони и други мобилни уреди за NFC-

овозможено печатење или постери и 

праќање вакви купони, попусти, 

намалувања, ваучери и специјални понуди 

до мобилни телефони и други мобилни 

телекомуникациски уреди за откуп на 

малопродажни или големопродажни 

локации; превземачки и претходно-вчитан 

софтвер што овозможува корисниците на 

пристапат до купони, попусти, 

намалувања, ваучери и специјални понуди 

онлајн преку вебстрани, со скенирање 

купони, попусти, намалувања, ваучери и 

специјални понуди од печатени 

материјали и со допирање на мобилни 

телефони и други мобилни уреди за NFC-

овозможено печатење или постери и 

праќање вакви купони, попусти, 

намалувања, ваучери и специјални понуди 

до мобилни телефони и други мобилни 

телекомуникациски уреди за откуп на 

виртуелни продажни места; компјутерски 

чипови вградени во телефони и други 

комуникациски уреди; телекомуникациска 

опрема; трансакциски терминали како 

место за продажба и компјутерски 

софтвер за пренесување, прикажување и 

складирање трансакциска, 

идентификациска и финансиска 

информација за користење во 

финансиските услуги, банкарството и 

телекомуникациските индустрии; радио 

фреквентни уреди за идентификација 

(транспондери); апарати за електронска 

верификација за верифицирање 

автентикација на наплатни картички, 

банкарски картички, кредитни картички, 

дебитни картички и платежни картички; 

машини што даваат готовина; 

компјутерски периферни уреди и 

електронски производи, имено машини за 

сметање, џебни уреди за планирање, 

мобилни телефони, мобилни телефонски 

рачни сетови, таблет компјутери, 

дигитални читачи и персонални дигитални 

асистенти (PDA) и аларми; компјутерски 

софтвер за обработка на електронски 

плаќања; компјутерски софтвер за 

биометриски системи за идентификација и 

автентикација за лица; компјутерски 

софтвер за енкрипција и заштита на 

интегритет на податоци и електронска 

комуникација преку компјутерски мрежи; 

компјутерски софтвер за имплементирање 

енкриппција, автентикација, контрола на 

пристап и други сигурносни 

карактеристики во компјутерски мрежи и 

преку надворешни конекции; компјутерски 

софтвер за имплементирање сигурносна 

методологија што вклучува енкрипција на 

броеви на платежни катрички и сродни 

податоци и пренос преку компјутерски 

мрежи; кориснички упатства и водичи во 

електронски формат за сите од 

горенаведените дистрибуирани како 

единица со софтверот; компјутерски 

софтвер за употреба при анализа и 

известување на податоци од логови на 

огнен ѕид (firewall)  

кл. 35  рекламирање; водење на 
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работење; деловни советодавни услуги; 

консултантски услуги за маркетинг; услуги 

за истражување на пазарот; обработка на 

податоци од областа на банкарство и 

плаќања; услуги за деловни информации 

од областа на аналитиката на податоци 

поврзани со маркетиншка демографија и 

следење на однесувањето на купување на 

потрошувачите; промоција на производи и 

услуги на други по пат на купони, попусти, 

реклами, награди и стимулација создадени 

во врска со користењето на кредитни и 

дебитни картички, електронски линкови до 

трговци и веб страни на продавници, и 

преку промотивни натпревари; промоција 

на производи и услуги на други преку 

дистрибуција на печатени материјали и 

рекламирања; услуги за промоција и 

рекламирање на културни евенти, 

хуманитарни евенти, концерти, спортски 

евенти, патувачки искуства, евенти на 

формални вечери, фестивали, шоуа за 

доделување награди, и специјални евенти 

на други; деловна администрација на 

програми за лојалност и награди; 

подготвување на извештаи за кориснички 

сметки; услуги за презентација на сметки; 

односи со јавност; здружување, во корист 

на другите, различни финансиски услуги 

во врска со обезбедување на кредитни 

картички и дебитни картички што 

овозможуваат на потрошувачите полесно 

да ги споредат и купат тие услуги, 

обезбедени онлајн, преку мрежи или други 

електронски средства; управување со 

компјутерски бази на податоци; 

обезбедување информации во врска со 

купување на производи и услуги онлајн 

преку интернет и други компјутерски 

мрежи; услуги за обработка и 

верификација на податоци; услуги за 

информации на клиентски профили и 

складирање податоци; управување со 

финансиски досиеа; информациски, 

советодавни и консултациски услуги 

поврзани со сите горенаведени услуги; 

услуги на именик и комерцијални 

информации; обезбедување услуги на 

комерцијални информации и 

информациски онлајн именик за лоцирање 

интернет и други адреси на компјутерски 

мрежи и демографски информации за 

субјекти, и обезбедување именик на 

организации, индивидуи, адреси, и 

ресурси достапни преку користење на 

интернет и други компјутерски мрежи; 

услуги за наплата; подготовка на 

прилагодени деловни извештаи за други; 

деловни услуги од природата на услуги 

управувани од инфраструктура на јавен 

клуч, имено, сигурносни услуги за 

апликациска и мрежна инфраструктура  

кл. 36  финансиски услуги, имено 

банкарство, услуги за кредитни картички, 

услуги за дебитни картички, услуги за 

наплатни картички, услуги за при-пејд 

картички понудени преку картички со 

наснимена вредност, електронски 

кредитни и дебитни трансакции, услуги за 

плаќање и презентација на сметки, 

исплата на готовина, верификакција на 

чекови, уновчување на чекови, услуги за 

машини со автоматско одговарање и 

пристап до депозит, услуги за 

авторизација и срамнување на 

трансакции, помирување трансакции, 

управување со готовина, срамнување на 

консолидирани парични средства; 

финансиски услуги, имено обработка на 

консолидирани спорови, услуги за 

информации на клиентски профили и 

складирање податоци, и сродни услуги за 

префрлување, премин, 

срамнување/подмирување, и 

преместување на парични средства од 

областа на платежни картички, услуги за 
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обработка на електронски плаќања,  

услуги за автентикација и верификација на 

платежни трансакции; финансиски услуги, 

имено услуги за вредносна размена,  

имено, безбедни електронски готовински 

трансакции и електронски готовински 

преноси, преку јавна компјутерска мрежа 

за овозможување на електронско 

тргување, електронски трансфер на 

парични средства, обезбедување 

финансиски информации, имено податоци 

и извештаи за кредитни и дебитни 

картички, управување со финансиски 

досиеа, услуги за електронски трансфер 

на парични средства и размена на валути, 

услуги за управување со финансиска 

проценка и ризик за други од областа на 

потрошувачки кредит; финансиски услуги, 

имено обезбедување услуги за обработка 

на финансиски информации и транскации 

по електронски начини преку интернет и 

други компјутерски мрежи, и мониторинг 

на финансиски трансакции и процена на 

веројатност на измама преку повеќе-

факторен систем на бодување, од областа 

на услуги за електронски трансфер на 

средства и обработка на плаќања; 

распостранување финансиски 

информации преку глобална компјутерска 

мрежа, финансиски информации 

направени од компјутер со помош на 

безбедна информациска компјутерска 

мрежа и советодавни услуги во врска со 

сите претходно споменати услуги; 

обезбедување финансиски услуги за 

поддршка на малопродажни услуги 

обезбедени преку мобилни 

телекомуникациски средства, имено, 

платежни услуги преку безжични уреди; 

обезбедување финансиски услуги за 

поддршка на малопродажни услуги 

обезбедени он-лајн, преку електронски 

мрежи; финансиски анализи и 

консултации; услуги за осигурување; 

финансиски работи, монетарни работи; 

финансиски услуги; банкарски и кредитни 

услуги; обезбедување услуги за кредитни 

картички, дебитни картички, наплатни 

картички и при-пејд картички со наснимена 

вредност; услуги за банкарство, плаќање, 

кредити, задолженија, наплата, исплата на 

готовина, пристап до влогови со 

наснимена вредност; услуги за плаќање 

сметки; услуги за кредитни картички, 

дебитни картички, наплатни картички, при-

пејд картички и картички со наснимена 

вредност; услуги за верификација на 

чекови и уновчување на чекови; услуги за 

машини со автоматско одговарање; 

обработка на финансиски трансакции он-

лајн преку компјутерска датотека или 

преку телекомуникации тaка и на самото 

место на продажба; услуги за обработка 

на финансиски трансакции што ги вршат 

носители на картички преку машини за 

автоматско одговарање; обезбедување 

податоци за салдо, влогови и повлекувања 

на парични средства кон носителите на 

картичките преку машини за автоматско 

одговарање; услуги за финансиско 

срамнување и финансиска авторизација 

во врска со обработката на финансиски 

платежни трансакции; услуги за патничко 

осигурување; издавање и откупување на 

патнички чекови и патнички ваучери; 

услуги за автентикација на плаќачот; 

верификација на финансиски информации; 

одржување на финансиски досиеа; услуги 

за електронски трансфер на средства и 

размена на валути; услуги за плаќање од 

оддалечено место; услуги за електронски 

портмонеа со наснимена вредност, што 

обезбедуваат електронски трансфер на 

средства и валути, услуги за електронско 

плаќање, услуги за исплата на готовина, и 

услуги за авторизација и сравнување на 
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трансакциите; обезбедување услуги за 

задолженија и кредити со помош на радио 

фреквентни уреди за идентификација 

(транспондер); обезбедување услуги за 

задолженија и кредити со помош на 

комуникациски и телекомуникациски 

уреди; услуги за верификација на чекови; 

услуги за издавање и исплата при што 

сите се однесуваат на патнички чекови и 

патнички ваучери; обезбедување 

финансиски услуги за поддршка на 

малопродажните услуги што се 

обезбедуваат преку мобилни 

телекомуникациски средства, вклучително 

и услуги за плаќање преку безжични 

уреди; обработка на кредитни и дебитни 

трансакции по телефонска и 

телекомуникациска врска; обезбедување 

финансиски услуги за поддршка на 

малопродажните услуги кои се обезбедени 

он-лајн, преку мрежи или други 

електронски начини со употреба на 

електронско дигитализирани информации; 

услуги за вредносна размена, имено, 

безбедна размена на вредности, 

вклучително и електронска готовина, преку 

компјутерски мрежи достапни преку 

паметни картички; услуги за плаќање 

сметки кои се обезбедуваат преку вебсајт; 

он-лајн банкарство; финансиски услуги кои 

се обезбедуваат преку телефон и со 

помош на глобална компјутерска мрежа 

или интернет; обезбедување финансиски 

услуги со помош на глобална компјутерска 

мрежа или интернет; финансиски услуги, 

имено, обезбедување безконтактни 

мобилни плаќања преку трговци на 

малопродажни, онлајн и големопродажни 

локации; финансиски услуги, имено, 

обезбедување дигитален паричник на 

облак што ги складира информациите за 

сметките на потрошувачите за пристап на 

купони, ваучери, ваучер кодови и попусти 

кај трговците на мало и да се добие 

лојалност или парична награда што може 

да се кредитира на нивните сметки преку 

системи за повраток на пари; услуги за 

недвижнини; услуги за недвижен имот; 

проценка на недвижен имот; управување 

со инвестиции за недвижен имот; 

инвестициски услуги за недвижен имот; 

услуги за осигурување на недвижен имот; 

осигурување за сопственици на имот; 

услуги за осигурување кои се однесуваат 

на имот; финансирање за недвижен имот; 

посредување за недвижен имот; 

проценување недвижен имот; услуги на 

агенции за недвижен имот; вреднување 

недвижен имот; администрација со 

недвижен имот; администрација со 

финансиски работи кои се однесуваат на 

недвижен имот; обезбедување заеми за 

недвижен имот; финансиски услуги кои се 

однесуваат на развој на недвижен имот; 

услуги за финансиско посредување за 

недвижен имот; финансиски услуги кои се 

однесуваат на недвижен имот и згради; 

финансиски услуги за купување недвижен 

имот; организирање договори за заеми со 

гаранции од недвижен имот; организирање 

заедничка сопственост на недвижен имот; 

организирање на обезбедување 

финансиски средства за купување 

недвижен имот; помагање во стекнување 

на и интереси врз недвижен имот; 

капитални инвестиции во недвижен имот; 

услуги за инвестиции во комерцијална 

сопственост; финансиски услуги кои се 

однесуваат на стекнување на имот; 

финансиски услуги кои се однесуваат на 

продажба на имот; финансиско 

вреднување на слободен имот; 

финансиско вреднување на имот кој е под 

закуп; организирање изнајмување на 

недвижен имот; организирање закуп на 

недвижен имот; лизинг на сопственост; 
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лизинг на недвижен имот; лизинг на 

слободен имот; услуги за раководење со 

имот кои се однесуваат на трансакции со 

недвижен имот; вреднување на имот; 

управување со досиеа за сопствености; 

управување со сопствености; советодавни 

услуги кои се однесуваат на сопственост 

врз недвижен имот; советодавни услуги 

кои се однесуваат на вреднување на 

недвижен имот; советодавни услуги кои се 

однесуваат на корпоративен недвижен 

имот; услуги за компјутеризирани 

информации кои се однесуваат на 

недвижен имот; советодавни услуги кои се 

однесуваат на недвижен имот; 

обезбедување информации кои се 

однесуваат на недвижен имот; 

обезбедување информации кои се 

однесуваат на пазар на имоти; услуги за 

истражување кои се однесуваат на 

стекнување недвижен имот; услуги за 

истражување кои се однесуваат на 

селекција на недвижен имот; 

финансирање на хипотеки и претворање 

на имот во ликвидни средства; 

советодавни услуги што се однесуваат на 

решенија за плаќања, банкарство, 

кредитни картички, дебитни картички, 

платежни картички и услуги за машини со 

автоматско одговарање; обезбедување 

информации од компјутерски складирани 

банки на податоци или преку интернет од 

областа на финансиски услуги; 

администрација и обработка на 

побарувања под проширена гаранција за 

автентикација, услуги за енкриптирање и 

сертификација што се користат за 

обезбедување безбедност во 

електронските трансакции и комуникации 

што се случуваат преку интернет и други 

компјутерски мрежи  

кл. 38  обезбедување безбеден 

електронски пренос на податоци, 

информации и пораки преку глобална 

компјутерска мрежа; обезбедување 

безбеден електронски пренос на податоци 

за платни и финансиски услуги преку 

глобална компјутерска мрежа; 

обезбедување безбеден електронски 

пренос на податоци од природата на 

машински читливи кодови што се 

прикажани на екраните на мобилните 

уреди и се пренесуваат преку глобална 

мрежа за далечинска обработка на 

податоци, вклучително и интернетот; 

обезбедување повеќе-кориснички пристап 

до безбедна компјутеризирана 

информациска мрежа за трансфер и 

ширење на низа информации од областа 

на финансиските услуги; информативни, 

советодавни и консултантски услуги во 

врска со сите гореспоменати услуги; 

пренос на податоци преку употреба на 

електронска обработка на слика преку 

мобилна телефонска врска; електронска 

пошта, услуги за испраќање и примање 

пораки; услуги за емитување; изнајмување 

временски пристап до компјутерска база 

на податоци; телекомуникациски услуги; 

мобилни телекомуникациски услуги; 

телекомуникациски услуги базирани на 

интернет; услуги за комуникација на 

податоци  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и дизајн кои се однесуваат 

на истите; услуги за индустриски анализи 

и истражувања; дизајн, развој, одржување 

и ажурирање на компјутерски софтвер; 

обезбедување привремена употреба на 

не-превземачки софтвер и апликации за 

управување, лоцирање, активирање и 

одземање на автентикација и дигитални 

акредитиви на уреди за комуникација во 

блиско поле (NFC); дизајн, развој, 

одржување и ажурирање на компјутерски 

апликативен софтвер за мобилни 
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дигитални уреди; дизајн, развој, 

одржување и ажурирање на превземачки 

компјутерски програми и апликативен 

софтвер за мобилни телефони и други 

дигитални уреди што овозможуваат 

корисниците да пристапат до купони, 

ваучери, ваучер кодови, намалувања, 

информации за споредби со цени, 

прегледи на производи, линкови до 

малопродажни вебстрани од други, и 

информации за попусти; дизајн, развој, 

одржување и ажурирање на превземачки 

компјутерски програми и апликативен 

софтвер што овозможува корисниците да 

пристапат до промотивни понуди за 

продажба и да добијат парични награди 

што можат да се кредитираат на нивната 

сметка преку системи за враќање пари; 

дизајн, развој, одржување и ажурирање на 

превземачки компјутерски програми и 

апликативен софтвер што овозможува 

корисниците да пристапат до промотивни 

понуди за продажба и да добијат парични 

награди што можат да се кредитираат на 

нивната сметка; консултациски услуги за 

компјутерски хардвер и софтвер; 

компјутерско програмирање; поддршка и 

консултациски услуги за управување со 

компјутерски системи, бази на податоци и 

апликации; услуги на добавувач на 

апликациски услуги (ASP), добавувач на 

апликативен софтвер (ASP) што содржи 

софтвер за примање, пренос и 

прикажување ваучери, купони, ваучер 

кодови, специјални понуди, прегледи, 

информации за производи, информации за 

споредба на цени, линкови до вебстрани, 

и примање и пренос на податоци за 

купување на производи и услуги; 

добавувач на апликациски услуги што 

содржат софтвер за обезбедувување на 

потрошувачите со информации во врска 

со попусти, ваучери и специјални понуди 

за производи и услуги од други; услуги на 

добавувач на апликациски услуги што се 

однесуваат за софтвер за социјално 

вмрежување; графички дизајн за 

компилација на веб страни на интернет; 

информации поврзани со компјутерски 

хардвер или софтвер обезбедени онлајн 

од глобална компјутерска мрежа или 

интернет; креирање и одржување веб-

страни; хостинг на веб-страни за други; 

креирање на веб страни; дизајн, креирање 

и хостинг на вебстрани на трговци; дизајн, 

креирање и хостинг на вебстрани за 

плаќање сметки; услуги за повраток на 

складирани податоци; енкрипција и 

декрипција на податоци од финансиски 

информации; услуги за автентикација на 

дигитален потпис за автентикација на 

други, имено, енкрипција на податоци и 

интегритет на податоци; обезбедување за 

други енкриптирани и дигитално 

потпишани и автентицирани податоци за 

употреба во издавање, и валидација на 

дигитални сертификати од областа на 

автентикација на документи; 

верификација, автентикација, издавање, 

дистрибуција и управување со дигитални 

сертификати; услуги за техничка 

консултација од областа на компјутерско 

програмирање, финансиски компјутерски 

мрежи, обработка на податоци, безбедна 

комуникација, енкриптирање и 

декриптирање на податоци и безбедност 

на локална мрежа; распространување на 

информации преку глобална компјутерска 

мрежа од областа на компјутерски 

софтвер, компјутерски хардвер, 

финансиски компјутерски мрежи и локални 

мрежи; дизајн, развој, одржување и 

ажурирање на компјутерски хардвер и 

апликативен софтвер за мобилни уреди; 

услуги поврзани со компјутери и интернет, 

имено, обезбедување онлајн електронски 
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бази на податоци преку глобална 

компјутерска мрежа од областа на 

автентикација и верификација на 

идентитет, платежни катички, управување 

со измами и ризик, и банкарство; софтвер 

како услуга [SaaS]; електронски 

мониторинг на лична идентификација на 

информации за откривање кражба на 

идентитет преку интернет; дизајн и развој 

на веб-страници; консултантски услуги од 

областа на компјутерски услуги; 

консултантски услуги поврзани со 

енкриптирање на броеви на платежни 

картички и сродни податоци; услуги за 

безбедност и управување со компјутерска 

мрежа; дизајн и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер; конверзија на 

податоци или документи од физички во 

електронски медиуми; креирање и 

спроведување на процедури и практики за 

издавање и управување со дигитални 

сертификати; услуги поврзани со 

компјутери, имено, управувана 

компјутерска мрежа и услуги за 

безбедност на интернет, имено, 

верификација, автентикација, 

дистрибуција и управување со 

инфраструктура на јавен клуч (PKI), 

издавање, верификација и управување со 

дигитални сертификати, и интеграција на 

софтвер за претпријатија; компјутерски 

консултации во врска со компјутерски 

мрежи и внатрешни компјутерски мрежи, 

безбедносни услуги за компјутерски мрежи 

и внатрешни компјутерски мрежи, имено, 

инсталирање, дизајнирање и 

прилагодување на интернет и мрежен 

огнен ѕид (firewall) софтвер за други; 

компјутерски консултантски услуги од 

областа на безбедносната интеграција, 

мрежна безбедност, мрежна архитектура, 

технологија за енкриптирање, и 

компјутерска безбедност; безбедносна 

верификација на огнени ѕидови (firewalls) 

на компјутерската мрежа, сервери и 

другите мрежни уреди од неовластен 

пристап, имено, анализирање на 

ранливост на глобална компјутерска 

информациска мрежа и внатрешна 

компјутерска мрежа; услуги за 

автентикација, имено, обезбедување 

услуги за автентикација на корисник и 

идентитет со користење на софтверска и 

хардверска технологија; обезбедување 

автентикација на идентитетот; развој, 

дизајн, имплементација, тестирање, 

анализа, и консултантски услуги од 

областа на безбедност, пристап, 

авторизација, енкрипција на 

автентикација, и системите за 

идентификација за компјутери, 

компјутерски хардвер, компјутерски мрежи 

и веб-страници; развој, интеграција и 

операции на компјутерски системи за 

поддршка на издавање и управување со 

дигитални сертификати  

 

(111)  29595  (151)  21/06/2021 

(210)  TM  2020/507 (220)  02/06/2020 

(181)  02/06/2030 

(450)  30/06/2021 

(732)  PASTA FASTA SH.P.K. Sheshi Nëna 

Terezë, 10000, Prishtinë, XX 

(740)  ПАНДОРКА  КИМОВА, адвокат ул. 

'Васил Главинов бр .3/1-1, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, жолта, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 30  брашно и производи од жито, леб, 

производи од тесто и слатки  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци; привремено сместување  

 

(111)  29628  (151)  23/06/2021 

(210)  TM  2020/612 (220)  20/07/2020 

(181)  20/07/2030 

(450)  30/06/2021 

(732)  ДППУ Свифт Дата ДОО Скопје ул. 

Христо Татарчев 47д-44 , Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  жолта, сина, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  инструменти и апарати за навигација 

и мерење на соларен потенцијал  

 

(111)  29629  (151)  23/06/2021 

(210)  TM  2020/613 (220)  20/07/2020 

(181)  20/07/2030 

(450)  30/06/2021 

(732)  ДППУ Свифт Дата ДОО Скопје ул. 

Христо Татарчев 47д-44 , Скопје, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  инструменти и апарати за навигација 

и мерење на соларен потенцијал  

 

(111)  29654  (151)  23/06/2021 

(210)  TM  2020/669 (220)  31/07/2020 

(181)  31/07/2030 

(450)  30/06/2021 

(732)  Т3 ДОО Скопје ул. 1550 бр. 25, 

Визбегово, Бутел, MK 

(540)  

 

(591)  црвена, бордо, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  обезбедување онлајн пазар за 

купувачи и продавачи на стоки и услуги  

 

(111)  29593  (151)  21/06/2021 

(210)  TM  2020/742 (220)  13/08/2020 

(181)  13/08/2030 

(450)  30/06/2021 

(732)  Makpharm d.o.o. Trnjanska cesta 

37/1, 10000, Zagreb, HR 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(591)  темно црвена (бордо) 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  лекови за лекување на хематолошки 

болести; лекови за човечка употреба  

 

(111)  29616  (151)  22/06/2021 

(210)  TM  2020/783 (220)  01/09/2020 

(181)  01/09/2030 

(450)  30/06/2021 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги АНЕЛ-КОМПЈУТЕРИ 

ДОО увоз-извоз Штип ул. Ванчо Прќе 

бр. 12-2, Штип, MK 
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(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  сина, виолетова, сива, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати за обработка на податоци; 

дискетни единици за компјутери; дискови 

(компакт дискови) [меморија само за 

читање]; дискови (оптички дискови); 

елементи со магнетска лента за 

компјутери; интегрални кола; картички 

(кодирани картички),магнетни; картички со 

интегрално коло [мемориски смарт 

картички], кодирани белегзии за 

идентификација, магнетни; кодирани 

картички, магнетни; компакт дискови 

[меморија само за читање]; компјутери; 

дискетни единици за компјутери; печатачи 

за употреба со компјутери; компјутерски 

бележници; компјутерски глувчиња ; 

подлоги за компјутерски глувчиња; 

компјутерски мемории; компјутерски 

оперативни програми, снимени; 

компјутерски периферни уреди; 

компјутерски програми; софтвер што може 

да се симнува од интернет; компјутерски 

програми за играње; компјутерски 

програми, снимени; компјутерски софтвер, 

снимен; компјутерски тастатури; 

компјутерско глувче [опрема за обработка 

на податоци]; лаптоп компјутери; магнетни 

носачи на податоци; мемориски смарт 

картички [картички со интегрално коло]; 

микропроцесори; монитори [компјутерски 

програми]; монитори [компјутерски 

хардвер]; носачи на податоци (магнетни 

носачи на податоци); носачи на податоци 

(оптички носачи на податоци); програми 

(компјутерски оперативни програми) 

снимени; програми (компјутерски програми 

за играње); програми (компјутерски 

програми) [софтвер штоможе да се 

симнува од интернет]; софтвер 

(компјутерски софтвер), снимен; 

централни процесорски единици 

[процесори]; чипови [интегрални кола]; 

читачи [опрема за обработка на податоци]  

кл. 35  рекламирање [огласување]; 

рекламни огласи (ширење на рекламните 

огласи); рекламни текстови (објавување 

рекламни текстови); систематизација на 

информации во компјутерски бази на 

податоци; собирање информации во 

компјутерски бази на податоци  

кл. 42  изнајмување веб [интернет] 

сервери; изнајмување компјутери; 

изнајмување компјутерски програми; 

инсталирање компјутерски програми; 

одржување компјутерски програми; 

осовременување на компјутерските 

програми; советување за компјутерски 

програми; умножување компјутерски 

програми; компјутерски системи 

(програмирање компјутерски системи); 

компјутерски хардвер (советување на 

полето на компјутерски хардвер); 

компјутерско програмирање; креирање и 

одржување веб [интернет] страници за 

други; обновување комјутерски бази на 

податоци; одржување (креирање и 

одржување) веб [интернет] страници за 

други; програмирање компјутерски 

системи; размена на компјутерски 

програми и податоци [конверзија која не е 

физичка]; сервери (изнајмување веб 

[интернет] сервери); советување за 

компјутерски програми; советување на 

полето на компјутерски хардвер  

 

(111)  29617  (151)  22/06/2021 
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(210)  TM  2020/784 (220)  01/09/2020 

(181)  01/09/2030 

(450)  30/06/2021 

(732)  Dow AgroSciences LLC 9330 

Zionsville Road, Indianopolis, Indiana 

46268, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

LORTAMA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  пестициди, препарати за 

уништување штетници, фунгициди, 

хербициди, и инсектициди  

 

(111)  29618  (151)  22/06/2021 

(210)  TM  2020/785 (220)  01/09/2020 

(181)  01/09/2030 

(450)  30/06/2021 

(732)  Dow AgroSciences LLC 9330 

Zionsville Road, Indianopolis, Indiana 

46268, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

TADESTA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  пестициди, препарати за 

уништување штетници, фунгициди, 

хербициди, и инсектициди  

 

(111)  29644  (151)  24/06/2021 

(210)  TM  2020/786 (220)  01/09/2020 

(181)  01/09/2030 

(450)  30/06/2021 

(732)  Liang Yongqi Unit 101, Block 2, 

Hexinyajing Garden No.39, Annan Road, 

Taijiang District, Fuzhou Fujian CHINA 

350000, CN 

(740)  Влатко Величковски, адвокат ул. 

Франклин Рузвелт бр. 1/1-5, 1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, бебешки комплети [облека], 

долна облека, капи, чевли, трикотажа, 

ракавици [облека], шалови, костими за 

капење, гаќи, појаси  

 

(111)  29604  (151)  22/06/2021 

(210)  TM  2020/790 (220)  02/09/2020 

(181)  02/09/2030 

(450)  30/06/2021 

(732)  Друштво за производство и 

трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје ул. Борис Трајковски бр. 94, 

Скопје, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена, сива, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

пластични материјали во сурова состојба, 

хемиски материи за конзервирање, 

адхезиви (лепливи материи) што се 

користат во индустијата, лепило, 

препарати за постигнување 

водонепропустливост на цементот со 

исклучок на бои и масла, керамички смеси 

за сврзување (зрна и прав), производи за 

конзервирање бетон, хемиски производи 
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за проветрување на бетонот, пластични 

маси (разложувачи на пластични маси), 

производи за конзервирање цемент со 

исклучок на бои и масла), производи за 

конзервирање ѕидови со искпучок на бои и 

масла  

кл. 17  пресувани пластични материјали 

што се користат во производството, 

материјали за обвивање за заптисување и 

за изолација, изолатори, непропустливи 

материјали за задржување топлина, 

изолација на градби против влага, 

материјали изолатори, изолациони облоги 

што не се од метал  

кл. 19  неметални градежни материјали, 

градежни табли што не се од метал, 

тавани што не се од метал, цемент, 

обвивки што не се од метал за градби, 

бетон, фасади што не се од метал за 

градба  

 

(111)  29605  (151)  22/06/2021 

(210)  TM  2020/791 (220)  02/09/2020 

(181)  02/09/2030 

(450)  30/06/2021 

(732)  Друштво за производство и 

трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје ул. Борис Трајковски бр. 94, 

Скопје, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена, сива, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

пластични материјали во сурова состојба, 

хемиски материи за конзервирање, 

адхезиви (лепливи материи) што се 

користат во индустијата, лепило, 

препарати за постигнување 

водонепропустливост на цементот со 

исклучок на бои и масла, керамички смеси 

за сврзување (зрна и прав), производи за 

конзервирање бетон, хемиски производи 

за проветрување на бетонот, пластични 

маси (разложувачи на пластични маси), 

производи за конзервирање цемент со 

исклучок на бои и масла), производи за 

конзервирање ѕидови со искпучок на бои и 

масла  

кл. 17  пресувани пластични материјали 

што се користат во производството, 

материјали за обвивање за заптисување и 

за изолација, изолатори, непропустливи 

материјали за задржување топлина, 

изолација на градби против влага, 

материјали изолатори, изолациони облоги 

што не се од метал  

кл. 19  неметални градежни материјали, 

градежни табли што не се од метал, 

тавани што не се од метал, цемент, 

обвивки што не се од метал за градби, 

бетон, фасади што не се од метал за 

градба  

 

(111)  29606  (151)  22/06/2021 

(210)  TM  2020/792 (220)  02/09/2020 

(181)  02/09/2030 

(450)  30/06/2021 

(732)  Друштво за производство и 

трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје ул. Борис Трајковски бр. 94, 

Скопје, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  
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(591)  зелена, сива, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

пластични материјали во сурова состојба, 

хемиски материи за конзервирање, 

адхезиви (лепливи материи) што се 

користат во индустијата, лепило, 

препарати за постигнување 

водонепропустливост на цементот со 

исклучок на бои и масла, керамички смеси 

за сврзување (зрна и прав), производи за 

конзервирање бетон, хемиски производи 

за проветрување на бетонот, пластични 

маси (разложувачи на пластични маси), 

производи за конзервирање цемент со 

исклучок на бои и масла), производи за 

конзервирање ѕидови со искпучок на бои и 

масла  

кл. 17  пресувани пластични материјали 

што се користат во производството, 

материјали за обвивање за заптисување и 

за изолација, изолатори, непропустливи 

материјали за задржување топлина, 

изолација на градби против влага, 

материјали изолатори, изолациони облоги 

што не се од метал  

кл. 19  неметални градежни материјали, 

градежни табли што не се од метал, 

тавани што не се од метал, цемент, 

обвивки што не се од метал за градби, 

бетон, фасади што не се од метал за 

градба  

 

(111)  29607  (151)  22/06/2021 

(210)  TM  2020/793 (220)  02/09/2020 

(181)  02/09/2030 

(450)  30/06/2021 

(732)  Друштво за производство и 

трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје ул. Борис Трајковски бр. 94, 

Скопје, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена, сива, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

пластични материјали во сурова состојба, 

хемиски материи за конзервирање, 

адхезиви (лепливи материи) што се 

користат во индустијата, лепило, 

препарати за постигнување 

водонепропустливост на цементот со 

исклучок на бои и масла, керамички смеси 

за сврзување (зрна и прав), производи за 

конзервирање бетон, хемиски производи 

за проветрување на бетонот, пластични 

маси (разложувачи на пластични маси), 

производи за конзервирање цемент со 

исклучок на бои и масла), производи за 

конзервирање ѕидови со искпучок на бои и 

масла  

кл. 17  пресувани пластични материјали 

што се користат во производството, 

материјали за обвивање за заптисување и 

за изолација, изолатори, непропустливи 

материјали за задржување топлина, 

изолација на градби против влага, 

материјали изолатори, изолациони облоги 

што не се од метал  

кл. 19  неметални градежни материјали, 

градежни табли што не се од метал, 

тавани што не се од метал, цемент, 

обвивки што не се од метал за градби, 

бетон, фасади што не се од метал за 

градба  

 

(111)  29608  (151)  22/06/2021 

(210)  TM  2020/794 (220)  02/09/2020 

(181)  02/09/2030 
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(450)  30/06/2021 

(732)  Друштво за производство и 

трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје ул. Борис Трајковски бр. 94, 

Скопје, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)   петролеј зелена, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

пластични материјали во сурова состојба, 

хемиски материи за конзервирање, 

адхезиви (лепливи материи) што се 

користат во индустијата, лепило, 

препарати за постигнување 

водонепропустливост на цементот со 

исклучок на бои и масла, керамички смеси 

за сврзување (зрна и прав), производи за 

конзервирање бетон, хемиски производи 

за проветрување на бетонот, пластични 

маси (разложувачи на пластични маси), 

производи за конзервирање цемент со 

исклучок на бои и масла), производи за 

конзервирање ѕидови со искпучок на бои и 

масла  

кл. 17  пресувани пластични материјали 

што се користат во производството, 

материјали за обвивање за заптисување и 

за изолација, изолатори, непропустливи 

материјали за задржување топлина, 

изолација на градби против влага, 

материјали изолатори, изолациони облоги 

што не се од метал  

кл. 19  неметални градежни материјали, 

градежни табли што не се од метал, 

тавани што не се од метал, цемент, 

обвивки што не се од метал за градби, 

бетон, фасади што не се од метал за 

градба  

 

(111)  29609  (151)  22/06/2021 

(210)  TM  2020/795 (220)  02/09/2020 

(181)  02/09/2030 

(450)  30/06/2021 

(732)  Друштво за производство и 

трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје ул. Борис Трајковски бр. 94, 

Скопје, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  петролеј зелена, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

пластични материјали во сурова состојба, 

хемиски материи за конзервирање, 

адхезиви (лепливи материи) што се 

користат во индустијата, лепило, 

препарати за постигнување 

водонепропустливост на цементот со 

исклучок на бои и масла, керамички смеси 

за сврзување (зрна и прав), производи за 

конзервирање бетон, хемиски производи 

за проветрување на бетонот, пластични 

маси (разложувачи на пластични маси), 

производи за конзервирање цемент со 

исклучок на бои и масла), производи за 

конзервирање ѕидови со искпучок на бои и 

масла  

кл. 17  пресувани пластични материјали 

што се користат во производството, 

материјали за обвивање за заптисување и 
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за изолација, изолатори, непропустливи 

материјали за задржување топлина, 

изолација на градби против влага, 

материјали изолатори, изолациони облоги 

што не се од метал  

кл. 19  неметални градежни материјали, 

градежни табли што не се од метал, 

тавани што не се од метал, цемент, 

обвивки што не се од метал за градби, 

бетон, фасади што не се од метал за 

градба  

 

(111)  29610  (151)  22/06/2021 

(210)  TM  2020/796 (220)  02/09/2020 

(181)  02/09/2030 

(450)  30/06/2021 

(732)  Друштво за производство и 

трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје ул. Борис Трајковски бр. 94, 

Скопје, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  петролеј зелена, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

пластични материјали во сурова состојба, 

хемиски материи за конзервирање, 

адхезиви (лепливи материи) што се 

користат во индустијата, лепило, 

препарати за постигнување 

водонепропустливост на цементот со 

исклучок на бои и масла, керамички смеси 

за сврзување (зрна и прав), производи за 

конзервирање бетон, хемиски производи 

за проветрување на бетонот, пластични 

маси (разложувачи на пластични маси), 

производи за конзервирање цемент со 

исклучок на бои и масла), производи за 

конзервирање ѕидови со искпучок на бои и 

масла  

кл. 17  пресувани пластични материјали 

што се користат во производството, 

материјали за обвивање за заптисување и 

за изолација, изолатори, непропустливи 

материјали за задржување топлина, 

изолација на градби против влага, 

материјали изолатори, изолациони облоги 

што не се од метал  

кл. 19  неметални градежни материјали, 

градежни табли што не се од метал, 

тавани што не се од метал, цемент, 

обвивки што не се од метал за градби, 

бетон, фасади што не се од метал за 

градба  

 

(111)  29611  (151)  22/06/2021 

(210)  TM  2020/797 (220)  02/09/2020 

(181)  02/09/2030 

(450)  30/06/2021 

(732)  Друштво за производство и 

трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје ул. Борис Трајковски бр. 94, 

Скопје, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  петролеј зелена, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

пластични материјали во сурова состојба, 

хемиски материи за конзервирање, 

адхезиви (лепливи материи) што се 

користат во индустијата, лепило, 

препарати за постигнување 

водонепропустливост на цементот со 

исклучок на бои и масла, керамички смеси 

за сврзување (зрна и прав), производи за 
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конзервирање бетон, хемиски производи 

за проветрување на бетонот, пластични 

маси (разложувачи на пластични маси), 

производи за конзервирање цемент со 

исклучок на бои и масла), производи за 

конзервирање ѕидови со искпучок на бои и 

масла  

кл. 17  пресувани пластични материјали 

што се користат во производството, 

материјали за обвивање за заптисување и 

за изолација, изолатори, непропустливи 

материјали за задржување топлина, 

изолација на градби против влага, 

материјали изолатори, изолациони облоги 

што не се од метал  

кл. 19  неметални градежни материјали, 

градежни табли што не се од метал, 

тавани што не се од метал, цемент, 

обвивки што не се од метал за градби, 

бетон, фасади што не се од метал за 

градба  

 

(111)  29612  (151)  22/06/2021 

(210)  TM  2020/798 (220)  02/09/2020 

(181)  02/09/2030 

(450)  30/06/2021 

(732)  Друштво за производство и 

трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје ул. Борис Трајковски бр. 94, 

Скопје, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  окер, портокалова, виолетова, 

циклама, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

пластични материјали во сурова состојба, 

хемиски материи за конзервирање, 

адхезиви (лепливи материи) што се 

користат во индустијата, лепило, 

препарати за постигнување 

водонепропустливост на цементот со 

исклучок на бои и масла, керамички смеси 

за сврзување (зрна и прав), производи за 

конзервирање бетон, хемиски производи 

за проветрување на бетонот, пластични 

маси (разложувачи на пластични маси), 

производи за конзервирање цемент со 

исклучок на бои и масла), производи за 

конзервирање ѕидови со искпучок на бои и 

масла  

кл. 17  пресувани пластични материјали 

што се користат во производството, 

материјали за обвивање за заптисување и 

за изолација, изолатори, непропустливи 

материјали за задржување топлина, 

изолација на градби против влага, 

материјали изолатори, изолациони облоги 

што не се од метал  

кл. 19  неметални градежни материјали, 

градежни табли што не се од метал, 

тавани што не се од метал, цемент, 

обвивки што не се од метал за градби, 

бетон, фасади што не се од метал за 

градба  

 

(111)  29613  (151)  22/06/2021 

(210)  TM  2020/799 (220)  02/09/2020 

(181)  02/09/2030 

(450)  30/06/2021 

(732)  Друштво за производство и 

трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје ул. Борис Трајковски бр. 94, 

Скопје, MK 
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(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  окер, портокалова, виолетова, 

циклама, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

пластични материјали во сурова состојба, 

хемиски материи за конзервирање, 

адхезиви (лепливи материи) што се 

користат во индустијата, лепило, 

препарати за постигнување 

водонепропустливост на цементот со 

исклучок на бои и масла, керамички смеси 

за сврзување (зрна и прав), производи за 

конзервирање бетон, хемиски производи 

за проветрување на бетонот, пластични 

маси (разложувачи на пластични маси), 

производи за конзервирање цемент со 

исклучок на бои и масла), производи за 

конзервирање ѕидови со искпучок на бои и 

масла  

кл. 17  пресувани пластични материјали 

што се користат во производството, 

материјали за обвивање за заптисување и 

за изолација, изолатори, непропустливи 

материјали за задржување топлина, 

изолација на градби против влага, 

материјали изолатори, изолациони облоги 

што не се од метал  

кл. 19  неметални градежни материјали, 

градежни табли што не се од метал, 

тавани што не се од метал, цемент, 

обвивки што не се од метал за градби, 

бетон, фасади што не се од метал за 

градба  

 

(111)  29614  (151)  22/06/2021 

(210)  TM  2020/800 (220)  02/09/2020 

(181)  02/09/2030 

(450)  30/06/2021 

(732)  Друштво за производство и 

трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје ул. Борис Трајковски бр. 94, 

Скопје, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  окер, портокалова, виолетова, 

циклама, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

пластични материјали во сурова состојба, 

хемиски материи за конзервирање, 

адхезиви (лепливи материи) што се 

користат во индустијата, лепило, 

препарати за постигнување 

водонепропустливост на цементот со 

исклучок на бои и масла, керамички смеси 

за сврзување (зрна и прав), производи за 

конзервирање бетон, хемиски производи 

за проветрување на бетонот, пластични 

маси (разложувачи на пластични маси), 

производи за конзервирање цемент со 

исклучок на бои и масла), производи за 

конзервирање ѕидови со искпучок на бои и 

масла  

кл. 17  пресувани пластични материјали 

што се користат во производството, 

материјали за обвивање за заптисување и 

за изолација, изолатори, непропустливи 

материјали за задржување топлина, 

изолација на градби против влага, 

материјали изолатори, изолациони облоги 

што не се од метал  
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кл. 19  неметални градежни материјали, 

градежни табли што не се од метал, 

тавани што не се од метал, цемент, 

обвивки што не се од метал за градби, 

бетон, фасади што не се од метал за 

градба 

 

(111)  29615  (151)  22/06/2021 

(210)  TM  2020/801 (220)  02/09/2020 

(181)  02/09/2030 

(450)  30/06/2021 

(732)  Друштво за производство и 

трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје ул. Борис Трајковски бр. 94, 

Скопје, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  окер, портокалова, виолетова, 

циклама, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

пластични материјали во сурова состојба, 

хемиски материи за конзервирање, 

адхезиви (лепливи материи) што се 

користат во индустијата, лепило, 

препарати за постигнување 

водонепропустливост на цементот со 

исклучок на бои и масла, керамички смеси 

за сврзување (зрна и прав), производи за 

конзервирање бетон, хемиски производи 

за проветрување на бетонот, пластични 

маси (разложувачи на пластични маси), 

производи за конзервирање цемент со 

исклучок на бои и масла), производи за 

конзервирање ѕидови со искпучок на бои и 

масла  

кл. 17  пресувани пластични материјали 

што се користат во производството, 

материјали за обвивање за заптисување и 

за изолација, изолатори, непропустливи 

материјали за задржување топлина, 

изолација на градби против влага, 

материјали изолатори, изолациони облоги 

што не се од метал  

кл. 19  неметални градежни материјали, 

градежни табли што не се од метал, 

тавани што не се од метал, цемент, 

обвивки што не се од метал за градби, 

бетон, фасади што не се од метал за 

градба  

 

(111)  29656  (151)  25/06/2021 

(210)  TM  2020/803 (220)  03/09/2020 

(181)  03/09/2030 

(450)  30/06/2021 

(732)  GOODWILL TRADEMARKS PTE. 

LTD., 3 Anson Road, #27-01 Springleaf 

Tower, Singapore 079909, SG 

(740)  МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ 

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и добра направени 

од овие материјали неспомнати на друго 

место, печатени материјали, материјали 

за поврзување на книги, фотографии, 

канцелариски материјал, лепила за 

канцелариски и домашни потреби, 

материјал за уметници, четки за боење, 

машини за пишување и канцелариски 

реквизити (освен мебел), материјали за 

обуки и настава (освен апарати), 

пластични материјали за пакување (не 

спомнати на друго место), букви за 

печатење, блокови за печатење  

кл. 28  играчки, игри и предмети за игра, 
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коли-играчки, возила - иргачки, мали 

модели на коли, мали модели на возила, 

комплет за моделирање на мали коли и 

возила, божикни играчки, образовни 

играчки, играчки за педучилишно 

образование, електронски играчки  

кл. 35  рекламирање, деловен менаџмент, 

деловна администрација, функции на 

канцеларија, продажба на мало и големо и 

продажба преку интернет на играчки, игри 

и предмети за игра  

 

(111)  29657  (151)  25/06/2021 

(210)  TM  2020/804 (220)  03/09/2020 

(181)  03/09/2030 

(450)  30/06/2021 

(732)  May Cheong Toy Products Factory 

Limited 7/F., East Wing Tsim Sha Tsui 

Centre, 66 Mody Road, Tsimshatsui East 

Kowloon, HK 

(740)  МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ 

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и добра направени 

од овие материјали неспомнати на друго 

место, печатени материјали, материјали 

за поврзување на книги, фотографии, 

канцелариски материјал, лепила за 

канцелариски и домашни потреби, 

материјал за уметници, четки за боење, 

машини за пишување и канцелариски 

реквизити (освен мебел), материјали за 

обуки и настава (освен апарати), 

пластични материјали за пакување (не 

спомнати на друго место), букви за 

печатење, блокови за печатење  

кл. 28  играчки, игри и предмети за игра, 

коли-играчки, возила - иргачки, мали 

модели на коли, мали модели на возила, 

комплет за моделирање на мали коли и 

возила, божикни играчки, образовни 

играчки, играчки за педучилишно 

образование, електронски играчки.  

кл. 35  рекламирање, деловен менаџмент, 

деловна администрација, функции на 

канцеларија, продажба на мало и големо и 

продажба преку интернет на играчки, игри 

и предмети за игра  

 

(111)  29619  (151)  22/06/2021 

(210)  TM  2020/811 (220)  04/09/2020 

(181)  04/09/2030 

(450)  30/06/2021 

(732)  FREZYDERM S.A. 75, Menandrou 

street, GR 104-37, Athens, GR 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

RECTANAL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  немедицински средства за чистење 

за цели на интимна лична хигиена; 

марамчиња импрегнирани со средство за 

чистење на кожа; стипси за козметички 

цели; немедицински масти (мелеми) 

против хемороиди кои содржат билни 

состојки; козметички препарати за сува 

кожа во тек на бременост  

кл. 5  фармацевтски препарати за 

третирање на епидермални проблеми; 

масти за хемороиди; супозитории против 

хемороиди; медикаментозни препарати за 

третман на кожа; марамчиња 

импрегнирани со фармацевтски лосиони; 

масти против чешање; креми против 

чешање; фармацевтски препарати за 

третирање на сува кожа предизвикана од 

бременост; фармацевтски препарати за 
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превенција од дамки на кожа за време на 

бременост  

 

(111)  29632  (151)  23/06/2021 

(210)  TM  2020/814 (220)  09/09/2020 

(181)  09/09/2030 

(450)  30/06/2021 

(732)  EKOM Dooel 2-ra Makedonska 

brigada 86/24-5, 1000, Skopje, MK 

(740)  КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ 

Пиринска 66, 7500, Прилеп 

(540)  

GÜLTAÇ 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 24  производи од текстил  

 

(111)  29622  (151)  22/06/2021 

(210)  TM  2020/830 (220)  14/09/2020 

(181)  14/09/2030 

(450)  30/06/2021 

(732)  ЛИОН ДОО ул. Регионален пат R-

1052200, Свети Николе, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

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

црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  производи од тесто и слатки; 

слаткарски производи, колачиња, чајни 

колачиња, бисквити, кекси  

кл. 35  рекламирање, водење на 

работењето;управување со 

работата;групирање во корист на други, 

овозможувајќи потрошувачите соодветно 

да гледаат и ги купуваат овие стоки;услуги 

при увоз-извоз и продажба на големо и 

мало со: производи од тесто и 

слатки;слаткарски производи, колачиња, 

чајни колачиња, бисквити, кекси  

 

(111)  29634  (151)  23/06/2021 

(210)  TM  2020/840 (220)  15/09/2020 

(181)  15/09/2030 

(450)  30/06/2021 

(732)  Омер Касами and Муса Касами ул. 

Никола Петров бр. 6, Бутел, Скопје, MK 

and ул. Никола Петров бр. 18А, Бутел, 

Скопје, MK 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, златна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  продажба на големо и мало на 

текстил и текстилни матерјали, покривачи 

за 

кревети и маси, постави, шамии, кебиња; 

конци, вез, патенти (затварачи), копчиња, 

тантелн и секаков вид на игли  

 

(111)  29620  (151)  22/06/2021 

(210)  TM  2020/844 (220)  16/09/2020 

(181)  16/09/2030 

(450)  30/06/2021 

(732)  Henan Yadu Industrial Co., Ltd 

No.234 Jianpu West Road, Puxi District, 

Changyuan City, Henan Province China, 

XX 
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(740)  Адвокатско друштво Јоанидис ул. 

Донбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 10  катетри, термоелектрични облоги 

(хирургија) санитарна маска за 

медицински цели, ракавици за медицински 

цели, облека особено за операциони сали, 

маска за употреба од медицински 

персонал, материјали за шиење, 

еластични завои, термометри за 

медицински цели, чаршави за болнички 

кревети  

кл. 35  презентација на стоки за 

комуникација преку медиуми, за 

малопродажни цели, комерцијална 

администрација на лиценцирање на стоки 

и услуги на други лица, набавки услуги за 

други (набавка на стоки и услуги за други 

бизниси) изнајмување на автомати, 

малопродажни сервиси за фармацевтски, 

ветеринарни и санитарни препарати и 

медицински материјали, услуги на големо 

за фармацевтски, ветеринарни и 

санитарни препарати и медицински 

материјали, анализа на цени на 

трошоците, административни услуги за 

медицински упати, составување извештаи 

за сметки, промоција на продажбата за 

други  

 

(111)  29621  (151)  22/06/2021 

(210)  TM  2020/849 (220)  15/09/2020 

(181)  15/09/2030 

(450)  30/06/2021 

(732)  Goodyear Tyres UK Limited 2920 

Trident Court, Solihull Parkway, 

Birmingham Business Park, Birmingham 

B37 7YN, UK 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

TRAILMAX RAID 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  пневматски гуми  

 

(111)  29658  (151)  25/06/2021 

(210)  TM  2020/853 (220)  17/09/2020 

(181)  17/09/2030 

(450)  30/06/2021 

(732)  Kalceks, Joint Stock company 53, 

Krustpils Street, LV-1057, Riga, LV 

(740)  МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ 

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, зелена, сина, црна, 

портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи  

 

(111)  29659  (151)  25/06/2021 

(210)  TM  2020/854 (220)  17/09/2020 

(181)  17/09/2030 

(450)  30/06/2021 

(732)  Kalceks, Joint Stock company 53, 

Krustpils Street, LV-1057, Riga, LV 

(740)  МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ 

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

(540)  
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(591)  бела, сина, црна, портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи  

 

(111)  29630  (151)  23/06/2021 

(210)  TM  2020/857 (220)  21/09/2020 

(181)  21/09/2030 

(450)  30/06/2021 

(732)  Трговско друштво за 

вработување на инвалидни лица за 

производство услуги и трговија НАНА-

ВИКИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје бул. 3-

та Македонска Бригада бр. 5/18, Скопје, 

MK 

(740)  ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА 

ГРОЗДАНОВСКА бул. Св. Климент 

Охридски бр.63а-8, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе; пијалоци од кафе со млеко; 

пијалоци што не се основа на кафе  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало со кафе и пијалоци што се на основа 

на кафе  

 

(111)  29631  (151)  23/06/2021 

(210)  TM  2020/858 (220)  21/09/2020 

(181)  21/09/2030 

(450)  30/06/2021 

(732)  Трговско друштво за 

вработување на инвалидни лица за 

производство услуги и трговија НАНА-

ВИКИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје бул. 3-

та Македонска Бригада бр. 5/18, Скопје, 

MK 

(740)  ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА 

ГРОЗДАНОВСКА бул. Св. Климент 

Охридски бр.63а-8, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, сива, портокалова, сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  протеин (суровина)  

кл. 5  протеините како диететски додаток; 

белковини како диететски додаток  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало со пијалоци што се основа на 

протеин  

 

(111)  29623  (151)  22/06/2021 

(210)  TM  2020/859 (220)  21/09/2020 

(181)  21/09/2030 

(450)  30/06/2021 

(732)  Друштво за деловни и 

маркетиншки услуги ФРАЈДЕЈ 

КОМУНИКАЦИИ ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје бул. Гоце Делчев бр. 11, 1000, 

Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  печатени материјали, печатени 

публикации, весници, магазини, каталози, 

брошури, постери, летоци, списанија, 

периодични публикации  

кл. 38  емитување на кабелска телевизија, 

телевизиски емисии, емитување радио 

програми, емитување телевизиски 

програми, телекомуникации, 

телекомуникациски услуги  

кл. 41  едукативни и забавни услуги, 

организирање музички и едукативни 

настани, он-лајн публикувања, културни 

активности, забава, планирање забави, 

натпревари (организирање натпревари), 

организирање шоу-програми, образовни 

услуги  

 

(111)  29635  (151)  22/06/2021 

(210)  TM  2020/864 (220)  22/09/2020 

(181)  22/09/2030 

(450)  30/06/2021 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги ОМАДА КАПИТАЛ 

ИНВЕСТ ДООЕЛ Скопје ул.8-ма Ударна 

Бригада бр.24, Скопје, MK 

(540)  

КЛИКНИ ЈАДИ 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти за наука, 

истражување, навигација, геодезија, 

фотографија, кинематографија, 

аудиовизуелизација, оптика, мерење, 

сигнализација, откривање, тестирање, 

контрола, спасување на живот и настава; 

апарати и инструменти за спроведување, 

префрлување, трансформација, 

собирање, регулирање или контрола на 

дистрибуцијата или употребата на 

електрична енергија; апарати и 

инструменти за снимање, пренесување, 

репродукција или обработка на звук, слики 

или податоци; снимени и преземени 

медиуми, компјутерски софтвер, празен 

дигитален или аналоген медиум за 

снимање и складирање; механизми за 

апарати за монети; каси, пресметковни 

уреди; компјутери и компјутерски 

периферни уреди; костуми за нуркање, 

маски за нуркачи, ушни приклучоци за 

нуркачи, клипови за нос за нуркачи и 

пливачи, ракавици за нуркачи, апарати за 

дишење за подводно пливање; против 

пожарен апарат  

кл. 16  хартија и картон; печатена 

материја; материјал за книговодство; 

фотографии; канцелариски материјал и 

канцелариски реквизити, освен мебел; 

лепила за употреба во канцеларија или за 

домаќинство; материјали за цртање и 

материјали за уметници; четки за бои; 

наставни материјали и упатства; 

пластични чаршафи, обвивки и кеси за 

завиткување и пакување; тип на печатачи, 

блокови за печатење  

кл. 22  јажиња и жици; мрежи; шатори и 

церада; тенди од текстил или синтетички 

материјали; едра; вреќи за транспорт и 

скпадирање на материјали на големо; 

материјали за подлоги, амортизација и 

полнење, но не од хартија, картон, гума 

или пластика; сурови влакнести текстилни 

материјали и нивни замени  

кл. 24  текстил и замени за текстил; 

постелнина за домаќинство; завеси од 
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текстил или пластика  

кл. 25  облека, обувки, капи;  

кл. 28  игри, играчки и предмети за играње; 

апарат за видео игри; предмети за 

гимнастика и спорт; украси за 

новогодишни елки  

кл. 35  рекламирање; бизнис менаџмент; 

бизнис администрација; канцелариски 

функции  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 39  транспорт; пакување и складирање 

на стоки; патнички аранжмани  

кл. 41  образование; обезбедување на 

обука; забава; спортски и културни 

активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и дизајн што се однесуваат 

на нив; услуги за индустриска анализа и 

индустриско истражување; дизајн и развој 

на компјутерски хардвер и софтвер  

кл. 43  услуги за обезбедување на храна и 

пијалок; привремено сместување  

 

(111)  29636  (151)  22/06/2021 

(210)  TM  2020/865 (220)  22/09/2020 

(181)  22/09/2030 

(450)  30/06/2021 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги ОМАДА КАПИТАЛ 

ИНВЕСТ ДООЕЛ Скопје ул.8-ма Ударна 

Бригада бр.24, Скопје, MK 

(540)  

KLIKNI JADI 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти за наука, 

истражување, навигација, геодезија, 

фотографија, кинематографија, 

аудиовизуелизација, оптика, мерење, 

сигнализација, откривање, тестирање, 

контрола, спасување на живот и настава; 

апарати и инструменти за спроведување, 

префрлување, трансформација, 

собирање, регулирање или контрола на 

дистрибуцијата или употребата на 

електрична енергија; апарати и 

инструменти за снимање, пренесување, 

репродукција или обработка на звук, слики 

или податоци; снимени и преземени 

медиуми, компјутерски софтвер, празен 

дигитален или аналоген медиум за 

снимање и складирање; механизми за 

апарати за монети; каси, пресметковни 

уреди; компјутери и компјутерски 

периферни уреди; костуми за нуркање, 

маски за нуркачи, ушни приклучоци за 

нуркачи, клипови за нос за нуркачи и 

пливачи, ракавици за нуркачи, апарати за 

дишење за подводно пливање; против 

пожарен апарат  

кл. 16  хартија и картон; печатена 

материја; материјал за книговодство; 

фотографии; канцелариски материјал и 

канцелариски реквизити, освен мебел; 

лепила за употреба во канцеларија или за 

домаќинство; материјали за цртање и 

материјали за уметници; четки за бои; 

наставни материјали и упатства; 

пластични чаршафи, обвивки и кеси за 

завиткување и пакување; тип на печатачи, 

блокови за печатење  

кл. 22  јажиња и жици; мрежи; шатори и 

церада; тенди од текстил или синтетички 

материјали; едра; вреќи за транспорт и 

скпадирање на материјали на големо; 

материјали за подлоги, амортизација и 

полнење, но не од хартија, картон, гума 

или пластика; сурови влакнести текстилни 

материјали и нивни замени  

кл. 24  текстил и замени за текстил; 

постелнина за домаќинство; завеси од 

текстил или пластика  

кл. 25  облека, обувки, капи;  

кл. 28  игри, играчки и предмети за играње; 

апарат за видео игри; предмети за 

гимнастика и спорт; украси за 
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новогодишни елки  

кл. 35  рекламирање; бизнис менаџмент; 

бизнис администрација; канцелариски 

функции  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 39  транспорт; пакување и складирање 

на стоки; патнички аранжмани  

кл. 41  образование; обезбедување на 

обука; забава; спортски и културни 

активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и дизајн што се однесуваат 

на нив; услуги за индустриска анализа и 

индустриско истражување; дизајн и развој 

на компјутерски хардвер и софтвер  

кл. 43  услуги за обезбедување на храна и 

пијалок; привремено сместување  

 

(111)  29637  (151)  22/06/2021 

(210)  TM  2020/866 (220)  22/09/2020 

(181)  22/09/2030 

(450)  30/06/2021 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги ОМАДА КАПИТАЛ 

ИНВЕСТ ДООЕЛ Скопје ул.8-ма Ударна 

Бригада бр.24, Скопје, MK 

(540)  

КЛИКНИЈАДИ 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти за наука, 

истражување, навигација, геодезија, 

фотографија, кинематографија, 

аудиовизуелизација, оптика, мерење, 

сигнализација, откривање, тестирање, 

контрола, спасување на живот и настава; 

апарати и инструменти за спроведување, 

префрлување, трансформација, 

собирање, регулирање или контрола на 

дистрибуцијата или употребата на 

електрична енергија; апарати и 

инструменти за снимање, пренесување, 

репродукција или обработка на звук, слики 

или податоци; снимени и преземени 

медиуми, компјутерски софтвер, празен 

дигитален или аналоген медиум за 

снимање и складирање; механизми за 

апарати за монети; каси, пресметковни 

уреди; компјутери и компјутерски 

периферни уреди; костуми за нуркање, 

маски за нуркачи, ушни приклучоци за 

нуркачи, клипови за нос за нуркачи и 

пливачи, ракавици за нуркачи, апарати за 

дишење за подводно пливање; против 

пожарен апарат  

кл. 16  хартија и картон; печатена 

материја; материјал за книговодство; 

фотографии; канцелариски материјал и 

канцелариски реквизити, освен мебел; 

лепила за употреба во канцеларија или за 

домаќинство; материјали за цртање и 

материјали за уметници; четки за бои; 

наставни материјали и упатства; 

пластични чаршафи, обвивки и кеси за 

завиткување и пакување; тип на печатачи, 

блокови за печатење  

кл. 22  јажиња и жици; мрежи; шатори и 

церада; тенди од текстил или синтетички 

материјали; едра; вреќи за транспорт и 

скпадирање на материјали на големо; 

материјали за подлоги, амортизација и 

полнење, но не од хартија, картон, гума 

или пластика; сурови влакнести текстилни 

материјали и нивни замени  

кл. 24  текстил и замени за текстил; 

постелнина за домаќинство; завеси од 

текстил или пластика  

кл. 25  облека, обувки, капи;  

кл. 28  игри, играчки и предмети за играње; 

апарат за видео игри; предмети за 

гимнастика и спорт; украси за 

новогодишни елки  

кл. 35  рекламирање; бизнис менаџмент; 

бизнис администрација; канцелариски 

функции  

кл. 38  телекомуникации  
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кл. 39  транспорт; пакување и складирање 

на стоки; патнички аранжмани  

кл. 41  образование; обезбедување на 

обука; забава; спортски и културни 

активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и дизајн што се однесуваат 

на нив; услуги за индустриска анализа и 

индустриско истражување; дизајн и развој 

на компјутерски хардвер и софтвер  

кл. 43  услуги за обезбедување на храна и 

пијалок; привремено сместување  

 

(111)  29638  (151)  22/06/2021 

(210)  TM  2020/867 (220)  22/09/2020 

(181)  22/09/2030 

(450)  30/06/2021 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги ОМАДА КАПИТАЛ 

ИНВЕСТ ДООЕЛ Скопје ул.8-ма Ударна 

Бригада бр.24, Скопје, MK 

(540)  

KLIKNIJADI 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти за наука, 

истражување, навигација, геодезија, 

фотографија, кинематографија, 

аудиовизуелизација, оптика, мерење, 

сигнализација, откривање, тестирање, 

контрола, спасување на живот и настава; 

апарати и инструменти за спроведување, 

префрлување, трансформација, 

собирање, регулирање или контрола на 

дистрибуцијата или употребата на 

електрична енергија; апарати и 

инструменти за снимање, пренесување, 

репродукција или обработка на звук, слики 

или податоци; снимени и преземени 

медиуми, компјутерски софтвер, празен 

дигитален или аналоген медиум за 

снимање и складирање; механизми за 

апарати за монети; каси, пресметковни 

уреди; компјутери и компјутерски 

периферни уреди; костуми за нуркање, 

маски за нуркачи, ушни приклучоци за 

нуркачи, клипови за нос за нуркачи и 

пливачи, ракавици за нуркачи, апарати за 

дишење за подводно пливање; против 

пожарен апарат  

кл. 16  хартија и картон; печатена 

материја; материјал за книговодство; 

фотографии; канцелариски материјал и 

канцелариски реквизити, освен мебел; 

лепила за употреба во канцеларија или за 

домаќинство; материјали за цртање и 

материјали за уметници; четки за бои; 

наставни материјали и упатства; 

пластични чаршафи, обвивки и кеси за 

завиткување и пакување; тип на печатачи, 

блокови за печатење  

кл. 22  јажиња и жици; мрежи; шатори и 

церада; тенди од текстил или синтетички 

материјали; едра; вреќи за транспорт и 

скпадирање на материјали на големо; 

материјали за подлоги, амортизација и 

полнење, но не од хартија, картон, гума 

или пластика; сурови влакнести текстилни 

материјали и нивни замени  

кл. 24  текстил и замени за текстил; 

постелнина за домаќинство; завеси од 

текстил или пластика  

кл. 25  облека, обувки, капи;  

кл. 28  игри, играчки и предмети за играње; 

апарат за видео игри; предмети за 

гимнастика и спорт; украси за 

новогодишни елки  

кл. 35  рекламирање; бизнис менаџмент; 

бизнис администрација; канцелариски 

функции  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 39  транспорт; пакување и складирање 

на стоки; патнички аранжмани  

кл. 41  образование; обезбедување на 

обука; забава; спортски и културни 

активности  
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кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и дизајн што се однесуваат 

на нив; услуги за индустриска анализа и 

индустриско истражување; дизајн и развој 

на компјутерски хардвер и софтвер  

кл. 43  услуги за обезбедување на храна и 

пијалок; привремено сместување  

 

(111)  29624  (151)  22/06/2021 

(210)  TM  2020/887 (220)  24/09/2020 

(181)  24/09/2030 

(450)  30/06/2021 

(732)  Mylan Healthcare GmbH Lütticher  

Straße 5, 53842 Troisdorf, 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)  

LIXDERA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи; 

фармацевтски препарати; лекови; билни 

лекови; препарати за искашлување; 

антитусици; билни лекови за третирање на 

дишниот тракт и заболување на бронхии  

 

(111)  29625  (151)  22/06/2021 

(210)  TM  2020/895 (220)  25/09/2020 

(181)  25/09/2030 

(450)  30/06/2021 

(732)  Liang Yongqi Unit 101, Block 2, 

Hexinyajing Garden No.39, Annan Road, 

Taijiang District, Fuzhou Fujian China, CN 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  чевли;трикотажа;шамии;ракавици 

[облека];појаси;долна 

облека;облека;гаќи;костуми за 

капење;капи;палта;готова облека 

[конфекциска 

облека];елеци;шалови;вратоврски;џемпер

и;кошули;здолништа;панталони;бебешки 

комплети [облека]  

 

(111)  29640  (151)  23/06/2021 

(210)  TM  2020/989 (220)  14/10/2020 

(181)  14/10/2030 

(450)  30/06/2021 

(732)  Друштво за трговија, 

производство и услуги АЈУРВЕДА 

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. Козара 33-

2, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Апостолска и 

Партнери Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2, 

1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  есенцијални масла; етерични 

екстракти; етерични масла; сушено 

ароматично лисје и мирудии [мириси]  

кл. 5  билки (лековити билки); билни чаеви 

за медицинска; билни екстракти за 

медицинска употреба; диететски пијалаци 

за медицинска употреба; диететски 

прехранбени производи за медицинска 

употреба; диететски супстанции за 

медицинска употреба; лековити билки 

(хербални лекови); лековити корења; 

фармацевтски производи; хранливи 
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додатоци за медицинска употреба; 

минерални додатоци на храната; хранливи 

додатоци за медицинска употреба; 

лосиони за фармацевски цели; додатоци 

во исхраната; и диететски додатоци за 

животни  

кл. 35  малопродажба и големопродажба 

на фармацевтски, ветеринарни и 

хигиенски препарати и медицински 

материјал; комерцијални информации и 

советување на потрошувачите 

[советувалиште за потрошувачи]; 

обезбедување комерцијални и деловни 

контакт-информации; организирање 

изложби за комерцијални или рекламни 

цели; услуги за набавки за трети лица 

[купување производи и услуги за други 

фирми]  

кл. 44  ајурведска терапија; медицинска 

помош, медицински услуги; медицински 

клиники; телемедицински услуги; услуги на 

ароматерапија; фармацевтски совети; 

фармацевтски услуги за подготвување 

рецепти; физиотерапија; масажа; 

хиропракса [лекување со масажа на 

'рбетните пршлени]; услуги на 

алтернативна медицина  

 

(111)  29646  (151)  24/06/2021 

(210)  TM  2020/1055 (220)  02/11/2020 

(181)  02/11/2030 

(450)  30/06/2021 

(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)  

 

(591)  зелена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  формула за новороденчиња; 

хранливи додатоци  

кл. 29  месо и производи од месо, риба и 

производи од риба, живина и производи од 

живина, дивеч и производи од дивеч, 

колбасици и сувомеснато, школки, не 

живи, производи од школки, не живи, 

морска храна, не жива, производи од 

морска храна, не живи; екстракти од месо, 

риба, живина, дивеч, школки, зеленчук и 

овошје; конзервирани, замрзнати, сушени 

и готвени овошје и зеленчук, вклучувајќи 

ги гореспоменатите производи закиселени 

во сладок и/или кисел сос; производи 

направени од компири; желе; џемови, 

мармалади, пире од овошје, слатки 

намази направени од овошје или зеленчук, 

слатки намази направени со јатки; јајца, 

млеко и млечни производи, путер, сирење, 

производи од сирење, крем, јогурт, кварк, 

млеко во прав за храна, десерти од 

овошје, јатки, јогурт, кварк и/или крем; 

подготвени јатки, мискови од јатки, 

мискови од јатки со сушено овошје; масла 

и масти што се јадат; супи во конзерва, 

препарати за правење супа, чорби; салати 

во чиј состав доминира месо, риба, 

живина, дивеч, школки, зеленчук, овошје 

и/или млечни производи; готови јадења 

кои содржат во главно месо, риба, живина, 

дивеч, школки, зеленчук, овошје и/или 

млечни производи; замрзната храна во чиј 
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состав доминира месо, риба, живина, 

дивеч, школки, зеленчук, овошје и/или 

млечни производи; дететска храна, освен 

за медицински цели, во чиј состав 

доминира месо, риба, живина, дивеч, 

школки, зеленчук, овошје и/или млечни 

производи  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, 

тапиока, саго, вештачко кафе;кафе, чај, 

какао и чоколадни пијалаци;препарати од 

кафе и какао за правење алкохолни и 

безалкохолни пијалаци;брашно и 

препарати направени од житарици, 

житарици, мусли и интегрални 

производи;тестенини, нудли и производи 

од нудли, пица и производи од 

пица;суши;леб, отворени сендвичи, 

сендвичи;слатки и слаткарски производи, 

слаткарски производи од шеќер, чоколадо 

и производи од чоколадо;мраз што се 

јаде;пудинзи;мед, меласа;квасец, прашок 

за печиво, скроб за 

храна;сол;сенф;мајонез, кечап;оцет, 

сосови (додатоци за храна), преливи за 

салата;зачини, екстракти од зачини, 

сушени билки;засладувачи за храна;готови 

јадења кои се состојат во главно од 

препарати направени од житарици, 

тестенини, нудли, ориз, леб, слатки и/или 

слаткарски производи;замрзната храна во 

чиј состав доминираат производи од 

житарици, тестенини, нудли, ориз, леб, 

печива и/или слаткарски 

производи;диeтетска храна, освен за 

медицински цели, во чиј состав 

доминираат производи од житарици, 

тестенини, нудли, ориз, леб, печива и/или 

слаткарски производи  

кл. 31  свежи овошје и зеленчук; јатки 

[овошје]; семки, природни растенија и 

цвеќиња; сушени растенија; храна за 

животни; производи за сламена подлога за 

животни  

кл. 32  пива, безалкохолно пиво, диетално 

пиво, мешани пијалоци од пиво; 

минерална и газирана вода и други 

безалкохолни пијалоци; лимонади; овошни 

пијалаци и овошни џусеви; џус од 

зеленчук; смути; сирупи и други препарати 

за правење пијалоци  

кл. 33  аклкохолни пијалоци (освен пива), 

вина, жестоки пијалоци (пијалоци), ликери, 

алкохолни мешани пијалоци, коктели 

базирани на жестоки пијалоци и вино и 

аперитиви, пијалоци кои содржат 

вино;препарати за правење на алкохолни 

пијалоци  

 

(111)  29647  (151)  24/06/2021 

(210)  TM  2020/1056 (220)  02/11/2020 

(181)  02/11/2030 

(450)  30/06/2021 

(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)  

Fin Carré 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чоколадо, чоколадни продукти, 

слаткарски производи;вклучувајќи ги сите 

гореспоменати стоки кои се направени со 

употреба на замени на шеќер  

 

(111)  29648  (151)  24/06/2021 

(210)  TM  2020/1057 (220)  02/11/2020 

(181)  02/11/2030 

(450)  30/06/2021 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, 

DE 
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(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

G. Bellini 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапуни; парфимерија, козметика, 

есенцијални масла; лосиони за коса; пасти 

за заби  

 

(111)  29649  (151)  24/06/2021 

(210)  TM  2020/1058 (220)  02/11/2020 

(181)  02/11/2030 

(450)  30/06/2021 

(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)  

Crownfield 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  житни препарати за храна, 

житарици, житни барови, корнфлекс, 

мусли, мусли барови  

 

(111)  29650  (151)  24/06/2021 

(210)  TM  2020/1059 (220)  02/11/2020 

(181)  02/11/2030 

(450)  30/06/2021 

(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)  

Alesto 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  ужинки, имено сушени, печени, 

солени и/или зачинети зрна од кикирики, 

јатки, бадеми и зрна од индиски ореви, 

чипс од компир, стапчиња од компир; 

ужинки направени од екструдирани 

производи од компир; ужинки од компир 

пржени во фритеза; сушено овошје; чипс 

од овошје  

кл. 30  слаткарски производи; слатки, 

особено чајни бисквити, колачиња 

направени со шприц, вафли, кисели 

слатки, переци, слатки со кромид и слатки 

со сирење, наполитанки, бисквити, 

двопеци, колачиња од ѓумбир и мед, 

крекери, слатки готови за јадење за 

тостирање, особено слатки од кисели 

сендвичи; пуканки, корнфлекс; ужинки 

направени од екструдирани производи од 

пченица, ориз и пченка; брашно и 

препарати направени од житарици, сите 

видови на житарици  

кл. 31  сите видови на јатки и бадеми; 

свежи овошја  

 

(111)  29651  (151)  24/06/2021 

(210)  TM  2020/1060 (220)  02/11/2020 

(181)  02/11/2030 

(450)  30/06/2021 

(300)  UK00003512838  16/07/2020  UK 

(732)  Sportsdirect.com Retail Limited Unit 

A, Brook Park East, Shirebrook, NG20 

8RY, 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)  
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(591)  сина, црвена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  oблека; обувки; производи кои се 

носат на глава; ветровки; ленти за ракав 

[облека]; платнена капа; ремени [облека]; 

ремени од имитација на кожа; кожни 

ремени; чизми; фантомки; капчиња (бања -

); капи [капи]; наметки; палта; фустани; 

спортска облека; модна облека; јакни за 

риболов, чизми и елеци; наметки за 

риболов; копачки; фудбалски дресови; 

гамаши; ракавици; капи; хулахопки; јакни; 

фармерки; облека за одмор; лежерна 

облека; Лесна облека; мантии; вратоврски; 

заштитна облека за сурфање; пуловери; 

реплики на фудбалски униформи; 

заштитна облека, ракавици, капи и обувки 

(освен за заштита од несреќи или 

повреди); комбинезони за скијање; 

платнени широки појаси; шалови; кошули; 

обувки; скијачка облека; маски за спиење; 

костум за спиење; кецели; чорапи; 

спортски артикли (облека) за коњски 

спортови; спортски артикли [облека] за 

коњски спортови; спортска облека; 

спортски алишта; спортска облека за глава 

(освен шлемови); спортски чевли, чизми; 

спортска униформа; спортска облека; 

клинови за копачки [чевли]; шорцеви за 

сурфање; облека за пливање; термичка 

облека; патики; панталони; маици; долна 

облека; елеци; чизми; водоотпорна и 

непропустлива облека; водоотпорна 

облека; непропустлива облека; одела за 

пливање; средновековни женски шамии за 

на глава; нараквици [облека]; се од 

горенаведеното освен облека за 

велосипедисти; делови, додатоци и 

компоненти за сите горенаведени стоки  

кл. 35   

рекламирање; бизнис менаџмент; бизнис 

администрација; канцелариски функции; 

сметководство, водење книги и ревизија; 

сметководство; сметки (изготвување на 

извештаи за -); администрација 

(комерцијално -) на лиценцирање на стоки 

и услуги на други лица, на програма за 

попуст за овозможување на учесниците да 

добијат попусти на стоки и услуги преку 

употреба на членска картичка со попуст, 

натпревари за рекламни цели, програми за 

лојалност на потрошувачите, лојалност на 

клиентите и шеми за стимулирање, 

програми за лојалност кои вклучуваат 

попусти или стимулации, програми за 

наградување на лојалност, шеми за 

членство, претплата на весници [за други], 

шеми за продажба и промотивни 

стимулации, програми за поттик за 

промоција на продажба, деловни работи 

на франшизи, деловни работи на 

продавници за малопродажба; 

администрација во врска со методите за 

маркетинг и продажба; услуги со картички 

за административна лојалност; 

административна обработка на налози; 

административна поддршка и услуги за 

обработка на податоци; рекламирање, 

маркетинг и промотивни услуги; реклама 

за други на Интернет; рекламни и 

маркетинг услуги обезбедени со помош на 

социјални медиуми; рекламирање по 

пошта; рекламирање на стоки на други 

продавачи, овозможувајќи им на клиентите 

удобно да ги прегледуваат и споредуваат 

стоките на тие продавачи; рекламирање 

особено услуги за промоција на стоки; 

рекламни услуги за унапредување на е-

трговија; рекламирање преку сите јавни 

комуникациски средства; совети кои се 

однесуваат на деловниот менаџмент на 
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фитнес клубовите; совети во врска со 

деловниот менаџмент на здравствените 

клубови; совети во врска со деловното 

работење на фитнес клубовите; совети во 

врска со деловното работење на 

здравствените клубови; уредување и 

спроведување на рекламни настани, 

саеми и изложби за деловни и рекламни 

цели; организирање комерцијални 

трансакции, за други, преку онлајн 

продавници; организирање на претплати 

за весници за други; уредување дисплеи 

за комерцијални цели, дисплеи за трговски 

цели, изложби за рекламни цели, изложби 

за комерцијални цели, презентации за 

рекламни цели, презентации за 

комерцијални цели; организирање 

претплати на онлајн публикации на други 

лица, на електронски списанија, на 

информативни медиуми, на медиумски 

пакети, на телекомуникациски услуги за 

други; услуги за лицитација; ревизија; 

објавување на сметки; услуги за 

создавање, проценка, позиционирање, 

стратегија и тестирање на бренд; услуги за 

деловна администрација за обработка на 

продажба направена на Интернет; 

деловни совети и консултации во врска со 

франшизинг; деловни советодавни услуги; 

деловна анализа и услуги за информации 

и истражување на пазарот; деловни 

проценки; деловна помош, управување и 

административни услуги; деловни 

консултантски услуги и советодавни 

услуги; деловни консултантски услуги во 

врска со управување, маркетинг и 

промоција на кампањи за собирање 

средства; анализа на деловни податоци; 

деловни информативни услуги; деловни 

истражувања; служби за деловно 

разузнавање; деловни истраги; 

консултантски услуги за управување со 

бизнис и организација; управување со 

бизнисот за продавници, места за забава, 

хотели, изведувачи, спортски личности, 

продажни места, спортски клуб, спортски 

објекти, спортски места, спортски луѓе, 

комплекси за базени, продажни места на 

големо и мало; услуги за управување со 

бизнисот; деловно следење и 

консултантски услуги, имено, следење на 

корисниците и рекламирање на други лица 

за да се обезбеди стратегија, увид, 

маркетинг упатства и за анализа, 

разбирање и предвидување на 

однесувањето и мотивацијата на 

потрошувачите и трендовите на пазарот; 

деловно вмрежување; деловно работење 

на трговски центри и трговски молови; 

деловна организација и консултантски 

услуги за управување; услуги за деловно 

планирање; услуги за промоција на 

бизнисот; деловно истражување; услуги за 

деловно стратешко планирање; службени 

лица за земање на налози за продажба; 

собирање деловна статистика; 

комерцијална администрација на 

лиценцирање на стоки и услуги на други 

лица; комерцијални консултантски услуги; 

комерцијални информации; комерцијални 

информации и совети за потрошувачите 

[продавница за совети за потрошувачи]; 

комерцијална или индустриска помош за 

управување; управување со компанијата 

[за други]; услуги за споредба на шопинг; 

компилација на реклами за употреба на 

интернет-страници; компилација на 

деловни информации; компилација на 

информации во компјутерски бази на 

податоци; составување на статистички 

податоци; составување, производство и 

дисеминација на рекламна материја; 

составување и одржување на мрежни 

директориуми; услуги за снимање 

компјутерски податоци; компјутерско 

управување со датотеки; консултации во 
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продажни техники и продажни програми; 

консултантски услуги во врска со 

маркетингот; консултантски услуги во 

врска со публицитет; корпоративно 

планирање; анализа на цената на 

трошоците; услуги за клупски клиенти и 

услуги за лојалност на клиенти, за 

комерцијални, промотивни и / или 

рекламни цели; обработка на податоци, 

систематизација и управување; 

демонстрација на стоки; услуги за 

дигитално рекламирање; дигитален 

маркетинг; рекламирање преку пошта; 

дисеминација на рекламна материја; 

дистрибуција на рекламен, маркетинг и 

промотивен материјал; дистрибуција на 

примероци; репродукција на документи; 

економско предвидување; експерти за 

ефикасност; агенции за вработување; 

маркетинг на настани; извоз-увоз 

агенциски услуги; изложби на модни ревии 

за комерцијални цели; модни ревии за 

промотивни цели (организација на -); 

управување со датотеки (компјутерски -); 

франшизинг (деловни совети во врска со -

); управување со човечки ресурси и услуги 

за вработување; увоз-извоз агенции; 

информации за методите на продажба; 

информативни услуги во врска со 

рекламирање; фактурирање; услуги за 

распоред за рекламни цели; лојалност, 

стимулативни и бонус програмски услуги; 

рекламирање списанија; малопродажни 

услуги за облека по пошта; рекламирање 

по нарачка; управување (советодавни 

услуги за бизнис -); помош при 

управување; анализа на пазарот и услуги 

за истражување; маркетинг; маркетиншко 

истражување; маркетинг услуги; маркетинг 

на стоки и услуги на други со дистрибуција 

на купони; моделирање за рекламирање 

или промоција на продажба; услуги за 

отсекување вести; изнајмување 

канцелариски машини и опрема; он-лајн 

рекламирање; он-лајн рекламирање на 

компјутерска мрежа; реклами преку 

Интернет и е-пошта, вклучително и развој 

и производство на кампањи за социјални 

медиуми и вирални мерки за маркетинг; 

маркетинг преку Интернет; услуги за 

нарачување преку Интернет; анкетирање 

на мислења; организација на програми за 

лојалност на клиенти за комерцијални, 

промотивни или рекламни цели; 

организација на изложби и настани за 

комерцијални или рекламни цели; 

организација на наградни извлекувања за 

рекламни цели; организација на промоции 

со употреба на аудио-визуелни медиуми; 

организација на саеми за комерцијални 

или рекламни цели; организација, 

работење и надзор на шемите за 

лојалност, шемите за стимулирање, 

продажните и промотивните стимулативни 

шеми; организација на изложби, настани, 

изложби, саеми и саеми за комерцијални 

или рекламни цели; услуги за аутсорсинг 

[деловна помош]; подготовка на платен 

список; консултантски услуги за 

управување со персонал; вработување на 

персонал; услуги за фотокопирање; 

поставување реклами и промотивни 

дисплеи на електронски страници до кои 

се пристапува преку компјутерски мрежи; 

планирање на стратегии за рекламирање 

и маркетинг; презентација на стоки и 

услуги; презентација на стоки на 

комуникациски медиуми, за малопродажни 

цели; услуги за споредба на цени; услуги 

за набавки за други [купување стоки и 

услуги за други бизниси]; демонстрации на 

производи и услуги за прикажување 

производи; информации за продажба на 

производи; производство на рекламни 

материјали и реклами; промовирање на 

стоките и услугите на другите; 
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промовирање на стоки и услуги на други 

со дистрибуција на купони, со помош на 

шема за картички за лојалност, преку 

програми за картички со попусти, преку 

администрација на продажни и шеми за 

промотивни стимулации кои вклучуваат 

марки за тргување, со доделување на 

купувачки поени за употреба на кредитни 

картички, преку промотивни настани , 

преку дистрибуција на печатен материјал 

и промотивни натпревари; промовирање 

на продажба на услугите [во име на 

другите] со уредување реклами; промоција 

на натпревари и настани, стоки и услуги за 

други, стоки и услуги преку спонзорство, 

специјални настани, спортски натпревари 

и настани; услуги за промоција во врска со 

настани во е-спорт; промотивно 

управување за спортски личности; 

промотивни услуги; обезбедување на 

водич за рекламирање преку интернет што 

може да се пребарува, со стоки и услуги 

на онлајн продавачи; обезбедување 

рекламен простор на веб-страница; 

обезбедување деловни информации преку 

Интернет ;; обезбедување комерцијални 

информации на потрошувачите; 

обезбедување информации за 

потрошувачки производи преку Интернет; 

обезбедување информации во врска со 

организирање и спроведување на 

волонтерски програми и проекти за 

заеднички услуги; обезбедување 

информации за пазарот во врска со 

производи за широка потрошувачка; 

обезбедување информации за купување; 

обезбедување и ширење на деловни 

информации, рекламни и рекламни 

материјали во врска со изложби, трговски 

изложби и изложби за деловни цели; 

обезбедување и ширење на деловни 

информации, помош и совети за 

присутните на изложбите, посетителите и 

изложувачите; обезбедување и 

изнајмување на рекламен простор, време 

и медиуми; обезбедување на онлајн пазар 

за купувачи и продавачи на стоки и услуги; 

обезбедување информации и совети на 

потрошувачите во врска со изборот на 

производи и предмети што треба да се 

купат; обезбедување на информации и 

советодавни услуги во врска сo e-трговија; 

обезбедување услуги за споредба на цени 

преку Интернет; односи со јавноста; 

објавување на публицитетни текстови; 

публицитет; услуги за преместување за 

деловни активности; изнајмување на 

рекламен простор, на време за 

рекламирање на комуникациски медиуми, 

на канцелариски машини и опрема, на 

машини за фотокопирање, на автомати; 

истражување за деловни цели; 

истражувачки услуги во врска со 

рекламирање и маркетинг; услуги за 

малопродажба на облека; малопродажба 

на при-пејд картички од трета страна за 

набавка на облека; малопродажба при-

пејд картички од трета страна за набавка 

на забавни услуги; Услуги за уредување 

излози на малопродажба; промоција на 

продажбата; промоција на продажбата за 

други со помош на привилегирани 

кориснички картички; промоција на 

продажбата преку програми за лојалност 

на клиентите; продажни промоции во 

моментот на купување или продажба, за 

други; секретарски услуги; Услуги за 

уредување излози на продавници; 

спонзорско пребарување; претплата на 

информативен медиумски пакет; 

систематизација на информации во 

компјутерски бази на податоци; услуги за 

агенции за таленти; подготовка на данок; 

телекомуникациски услуги (организирање 

претплата на -) за други; услуги за 

телемаркетинг; телефонско одговарање за 
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недостапни претплатници; телевизиско 

рекламирање; трговски шоу и услуги за 

комерцијална изложба; транскрипција; 

пишување; ажурирање на рекламен 

материјал; обработка на текст; пишување 

рекламни текстови; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на 

малопродажба преку Интернет, услуги за 

трговија на големопрожба и 

малопродажба преку директна пошта во 

врска со продажба на хемикалии за 

употреба во индустријата, науката и 

фотографијата, како и во земјоделството, 

хортикултурата и шумарството, 

необработени вештачки смоли, 

необработена пластика, гаснење пожар и 

композиции за превенција на пожар, 

препарати за калење и лемење, 

супстанции за штавење животински кожи, 

лепила за употреба во индустријата, 

китови и други полнила за паста, компост, 

ѓубрива, вештачки ѓубрива, биолошки 

препарати за употреба во индустријата и 

науката; услуги за малопродажба, услуги 

за трговија на мало преку Интернет, услуги 

за трговија на големо и малопродажба 

преку директна пошта во врска со 

продажба на бои, лакови, лакови, 

конзерванси од 'рѓа и против влошување 

на дрво, бои, фарби, мастила за 

печатење, обележување и гравура, сурови 

природни смоли, метали во форма на 

фолија и прав за употреба во сликање, 

украсување, печатење и уметност, 

нагризувачки средства, фарби, бои, 

пигменти и мастила, бои во прашок, фарби 

за храна, бои за храна, тонери за 

печатачи, полнети, за принтери и 

фотокопири; услуги за малопродажба, 

услуги за трговија на мало преку Интернет, 

услуги за трговија на големо и 

малопродажба преку директна пошта во 

врска со продажба на немедицински 

козметички производи и тоалетен прибор, 

немедицински пасти за заби, парфимерија, 

есенцијални масла, препарати за белење 

и други супстанции за употреба на перење 

на алишта, чистење, полирање, препарати 

за чистење и абразивни средства, 

препарати за чистење на тело и нега на 

убавина, козметика, тоалетен прибор, 

препарати за орална хигиена, 

парфимерија и мириси, препарати за 

чистење животни, ароматични екстракти; 

услуги за малопродажба, услуги за 

трговија на мало преку Интернет, трговија 

на големо и малопродажба преку директна 

пошта за трговија со мириси за 

домаќинства, препарати за перење 

алишта, препарати за кожа и за чистење и 

полирање за чевли, препарати за чистење 

на возила, сапун против потење, 

антиперспиранси, препарати за вештачко 

сончање, лосиони за бања, соли за бања 

не за медицински цели, омекнувачи за 

брада, производи за нега на убавина, 

маски за убавина; услуги за 

малопродажба, услуги за малопродажба 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на препарати 

за белење и други супстанции за употреба 

за перење на алишта, чистење, полирање, 

средства за чистење и абразивни 

производи, производи за нега на тело, 

пудра за тело, крем за чизми, лак за 

чизми, агенси за чистење на рацете, 

препарати за чистење, средства за 

чистење, млеко за чистење за тоалетни 

цели, работи за боење, козметички 

комплети, козметички препарати за 

сончање на кожата, козметика, креми; 

услуги за малопродажба, услуги за 

трговија на мало преку Интернет, услуги за 

трговија на големо и малопродажба преку 

директна пошта во врска со продажба на 
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пасти за заби, дезодорансни сапуни, 

дезодоранси, препарати за депилација, 

детергенти, средства за дезинфекција, 

прашок за боење (козметика), бои за 

брада, колонска вода, турпии, шмиргли, 

шмиргли за кратење на ноктите, смарова 

хартија, есенцијални масла, шминка за 

очи, козметика за веѓи, моливи за веѓи, 

гелови за употреба на косата, препарати 

за белење на коса, производи за нега на 

коса, бои за коса; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на бои за 

коса, лосиони за коса, препарати за 

поставување коса, спреј за коса, 

препарати за брановидна коса, препарати 

за нега на рацете, мелеми за усни 

[немедицински-], лосиони за козметички 

цели, шминка, прав за шминка, препарати 

за шминка, препарати за отстранување 

шминка, медицински сапуни, хидратантни 

средства, средства за миење на устата, 

препарати за нега на ноктите, лак, 

препарати за отстранување на лак од 

нокти, лак за нокти; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на 

немедицински препарати за употреба 

после бричење, немедицински тоалетни 

препарати, масло за тело, масла за 

козметички цели, масла за парфеми и 

мириси, парфимерија, парфеми, 

препарати за нега на телото, препарати за 

освежување на здивот [не медицински], 

лосиони пред бричење и после бричење, 

шампони, препарати за бричење, сапуни 

за бричење, крем за чевли, лак за чевли, 

восок за чевли; услуги за малопродажба, 

услуги за трговија на мало преку Интернет, 

услуги за трговија на големо и 

малопродажба преку директна пошта во 

врска со продажба на препарати за 

туширање, производи за нега на кожа, 

препарати за нега на кожа, сапуни, 

средства за отстранување на дамки, 

препарати за сончање, талк, нијанси и 

лосиони сите  за коса и брада , 

марамчиња импрегнирани со козметички 

лосион, тоалетни производи, тоалетна 

вода, тоалетен прибор, крпи што содржат 

немедицински тоалетни препарати, 

препарати за миење и бања; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги на трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на 

индустриски масла и масти, восок, 

лубриканти, композиции  за апсорпција на 

прашина, влажни и врзувачки композиции, 

горива и илуминанти, свеќи и фитили за 

осветлување, нехемиски адитиви од 

гориво, волна за употреба како гориво, 

свеќи за новогодишна елка, електрична 

енергија, маст за подмачкување на чизми, 

чевли и кожа, осветлувачки восок, масла 

за бои; услуги за малопродажба, услуги за 

трговија на мало преку Интернет, услуги за 

трговија на големо и малопродажба преку 

директна пошта во врска со продажба на 

парфимирани и миризливи свеќи, чистење 

(композиции за врзување прашина за -), 

восочни свеќи, текстилно масло, 

фармацевтски производи, медицински и 

ветеринарни препарати, санитарни 

препарати за медицински цели , диететска 

храна и супстанции прилагодени за 

медицинска или ветеринарна употреба, 

храна за бебиња, додатоци во исхраната 

за човечки суштества и животни, 

фластери, материјали за преврски , 

материјал за пломбирање на заби, забен 

восок; услуги за малопродажба, услуги за 
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трговија на мало преку Интернет, услуги за 

трговија на големо и малопродажба преку 

директна пошта во врска со продажба на 

средства за дезинфекција, препарати за 

уништување на штетници, фунгициди, 

хербициди, леплив малтер, лепила за 

протези, препарати за освежување на 

воздухот, аналгетици, антисептички 

препарати, бактериолошки култури 

(средства за -), завои и преврски, ремени 

за хигиенски марамчиња [крпи], 

освежувачи на воздухот за автомобили;, 

јаглехидрати во течна форма; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на хемиски 

спроводници за електрокардиографски 

електроди, ладни креми за третман на 

спортски повреди, препарати за чистење 

контактни леќи, додатоци во исхраната за 

луѓе и животни, диететски пијалаци 

прилагодени за медицински цели, 

диететска храна и супстанции 

прилагодени за медицинска или 

ветеринарна употреба, храна за бебиња, 

диететски препарати за храна со мала 

содржина на маснотии [прилагодени за 

медицински цели]; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на диететска 

храна прилагодена за лица кои имаат 

комплексни метаболички нарушувања за 

медицински цели, диететски супстанции 

прилагодени за медицинска употреба, 

диететски супстанции за медицинска 

употреба при контрола на телесната 

тежина, средства за дезинфекција за 

хигиенски цели, производи за миење 

кучиња, пијалаци претежно од минерали 

или витамини, лекови за медицински цели, 

полни кутии и комплети за прва помош, 

додатоци на храна; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на храна за 

лица кои имаат комплексни метаболички 

нарушувања, завои од газа [преврски], 

препарати за дезинфекција на рацете, 

комплети што содржат медицински 

препарати, материјали за преврски, 

замена на оброци и микс од пијалаци како 

додатоци во исхраната, прашоци за 

замена на оброк, медицинска храна за 

спортисти, медицинска храна за спортски 

лица [витамини или минерали], 

медицински препарати и супстанции; 

услуги за малопродажба, услуги за 

трговија на мало преку Интернет, услуги за 

трговија на големо и малопродажба преку 

директна пошта во врска со продажба на 

минерални и протеински препарати и 

супстанции, минерални пијалаци 

[медицински], мускулни релаксанти, 

натуропатски и хомеопатски препарати и 

супстанции, хранливи материи и хранливи 

состојки, хранливи и додатоци на 

исхраната, кислород за медицински цели, 

пестициди, фармацевтски препарати и 

супстанции, растителни соединенија и 

екстракти за употреба како додатоци во 

исхраната, фластери; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, трговија на големо и 

малопродажба преку директна пошта кои 

се однесуваат на продажба на 

концентрати на диететска храна во прав и 

диететски супстанции за употреба во 

програма за намалување на телесната 

тежина за медицински цели, препарати за 

диететска употреба, протеинска храна за 

исхрана на луѓето [прилагодена за 

медицински цели], протеински суплементи, 
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радиум за медицински цели, средства за 

стерилизирање, стимуланси направени од 

витамини; услуги за малопродажба, услуги 

за трговија на мало преку Интернет, услуги 

за трговија на големо и малопродажба 

преку директна пошта во врска со 

продажба на траки за завој, витамински, 

диететски и минерални додатоци, 

витамински пијалаци, витамински 

препарати, витамини, води [пијалаци] за 

медицински цели, обични метали и нивни 

легури, руди, метални материјали за 

градење и конструкција, преносни згради 

од метал, неелектрични кабли и жици од 

обичен метал, мали предмети од метален 

хардвер, метални контејнери за 

складирање или транспорт; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на сефови, 

мали предмети од метален хардвер, 

необработени и полуобработени обични 

метали, вклучувајќи едноставни производи 

изработени од нив, значки од метал за 

возила, метални значки, привезоци за 

клучеви и синџири за клучеви, брави, 

клучеви, украси, метални корпи, клучеви, 

бланко клучеви, знаци, статуи, статуетки и 

фигурини, бронзи, трофеи изработени од 

метал, кутии за пари; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на кутии, 

трофеи, модели од благороден метал, 

сите изработени во целост или главно од 

обични метали, машини, машински алати, 

електрични алатки, мотори и машини, 

освен за сувоземни возила, Машински 

спојници и трансмисиски елементи, освен 

за сувоземни возила, земјоделски 

средства, освен рачни алатки за рачна 

употреба, инкубатори за јајца, автоматски 

машини за продажба; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на рачни 

алатки и средства, рачно управувани, 

прибор за јадење, странични краци, 

жилети, рачни хигиенски и средства за 

убавина за луѓе и животни, алатки за 

подигнување, рачни алатки за итни случаи 

и спасување, градинарски алат, рачно 

управувани, ножици, пегли за коса, фигаро 

за виткање коса, виткачи за трепки, сетови 

за маникир, ножици за нокти, турпии за 

нокти, комплети за педикир, ножици за 

кастрење, пинцети, клешти, секачи за 

пица; услуги за малопродажба, услуги за 

трговија на мало преку Интернет, услуги за 

трговија на големо и малопродажба преку 

малопродажба преку директна пошта, 

поврзани со продажба на научни, 

истражувачки, навигациски, геодетски, 

фотографски, кинематографски, аудио-

визуелни, оптички, мерење на тежина, 

мерење, сигнализација, откривање, 

тестирање, проверка, живото-спасувачки-

апарати и инструменти за настава, 

апарати и инструменти за спроведување, 

префрлување, трансформација, 

акумулирање, регулирање или контрола 

на дистрибуцијата или употребата на 

електрична енергија; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на апарати и 

инструменти за снимање, пренесување, 

репродукција или обработка на звук, слики 

или податоци, снимени и медиуми што 

може да се преземаат, компјутерски 

софтвер, празни дигитални или аналогни 

снимања и медиуми за складирање, 
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механизми за апарат што работи со 

парички, каси, уреди за пресметување, 

компјутери и компјутерски периферни 

уреди, костуми за нуркање, маски за 

нуркачи, Чепчиња за уши за нуркачи; 

услуги за малопродажба, услуги за 

трговија на мало преку Интернет, трговија 

на големо и малопродажба преку директна 

пошта за продажба на штипки за нос за 

нуркачи и пливачи, ракавици за нуркачи, 

апарати за дишење за подводно пливање, 

апарати за гаснење пожар, абдоминални 

заштитници (за заштита од несреќи и 

повреди), аларми, засилувачи, антени, 

апарати и инструменти за снимање, 

пренесување и репродукција на звук, 

податоци и / или слики, апарати за 

снимање, пренесување или репродукција 

на звук или слики; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на апарати за 

употреба со компјутери, аудио и видео 

ленти и дискови, сите во однапред 

снимена форма, аудио апарат, аудио 

записи, аудио звучници, аудио системи , 

машини за автоматска репродукција, 

торби и футроли специјално прилагодени 

за држење или носење преносни, 

мобилни, рачни и таблет уреди и опрема и 

додатоци за такви уреди, батерии, 

батерии, електрични, кутии за батерии; 

услуги за малопродажба, услуги за 

трговија на мало преку Интернет, услуги за 

трговија на големо и малопродажба преку 

директна пошта во врска со продажба на 

полначи за батерии, двогледи, празни и 

претходно снимени ЦД-а, дискови, плочи, 

ленти и касети, празни ленти за снимање 

аудио и видео, заштитници на телото, 

книги снимени на диск, заштитни средства 

за гради, ормани и штандови, сите 

прилагодени за аудио, видео и 

телевизиски апарати и инструменти, 

кабли, електрични, машини за 

пресметување, калкулатори, камкордери, 

филм за камера, леќи за камери; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на 

фотоапарати, картички што содржат чип за 

интегрирано коло, картички кодирани со 

безбедносни карактеристики за цели на 

автентикација, картички со користење на 

магнетни мемории и мемории на 

интегрално коло, носачи за мобилни 

телефони , футроли за носење 

прилагодени за очила за сонце, футроли 

прилагодени за двоглед, футроли за 

мобилни телефони, футроли за очила и 

очила за сонце, магнетофон, ЦД плеери, 

ЦД радио касети; услуги за малопродажба, 

услуги за трговија на мало преку Интернет, 

трговија на големо и малопродажни услуги 

преку малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на ЦД- 

ромови, мобилни телефони, ланци и жици 

за очила и очила за сонце, 

кинематографски филм, 

експозиционирани, апарати за чистење на 

дискови за снимање на звук, часовници 

(уреди за снимање на време) и тајмери, 

облека за заштита од несреќи, зрачење и 

пожар, апарати за управување со монети 

(механизми за -) , комбинирани телевизии 

и видеорекордери, компакт дискови, 

магазини за компании преземени преку 

Интернет; услуги за малопродажба, услуги 

за малопродажба преку Интернет, услуги 

за трговија на големо и малопродажба 

преку директна пошта во врска со 

продажба на компјутерски апликациски 

софтвер, компјутерски апликациски 

софтвер за преносни, мобилни, рачни и 
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таблет уреди, компјутерски апликациски 

софтвер што се однесуваат на или 

содржат игри, казино игри, игри со карти , 

коцкање или обложување, програми за 

компјутерски игри и видео игри, софтвер 

за компјутерски игри, компјутерски игри, 

хардвер за компјутерски игри, 

компјутерски хардвер, компјутерски 

периферни уреди, компјутерски програми; 

услуги за малопродажба, услуги за 

малопродажба преку Интернет, услуги за 

трговија на големо и малопродажба преку 

директна пошта во врска со продажба на 

компјутерски софтвер, апарати за 

компјутерски софтвер и компјутерски 

хардвер со мултимедијални и 

интерактивни функции, компјутерски 

софтвер и компјутерски програми што 

може да се преземат или обезбедени 

преку Интернет, компјутерски софтвер и 

компјутерски програми што се однесуваат 

на или содржат игри, игри базирани на 

вештина, игри во казино, игри со карти, 

коцкање или обложување; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на 

компјутерски софтвер за телекомуникации 

и комуникација преку локални или 

глобални комуникациски мрежи, 

вклучувајќи Wi-Fi, интернет, интранет, 

екстранет, телевизија, мобилна 

комуникација, мобилнии сателитски 

мрежи, компјутерски терминали, 

компјутери, компјутери, лаптоп и лаптоп 

преносни компјутери, компјутери за 

играње, проводници, електрични, кутии за 

микроскопски стакла; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта, поврзани со продажба на 

контролори и тастатури за греење, 

вентилација, климатизација, осветлување 

и безбедност, сметачи, носачи на 

податоци со интегрирани електронски 

чипови, носачи на податоци со 

интегрирани микропроцесорски чипови, 

дигитални аудио ленти, дигитални 

разноврсни дискови, дискови и касети, 

сите за видео игри, драјвери за дискови, 

дискови и касети, сите за видео игри, 

дискови со видеоснимки, апарати за 

нуркачи; услуги за малопродажба, услуги 

за малопродажба преку Интернет, услуги 

за трговија на големо и малопродажба 

преку директна пошта во врска со 

продажба на софтвер и програми за 

компјутерски и видео игри кој може да се 

презема, софтвер и програми за 

електронски компјутерски игри и видео 

игри за преземање, електронски 

публикации за преземање, софтвер и 

програми  за интерактивни компјутерски 

игри и видео игри за преземање, 

публикации што може да се преземат, 

имено, списанија на компании што може 

да се преземат преку Интернет; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на софтвер и 

програми за компјутерски игри и видео 

игри на виртуелна реалност за преземање, 

чепчиња за уши, подлоги за лакти, 

штитови и заштитници, електричен апарат 

за чистење, електричен апарат за виткање 

коса, електрични инсталации за 

далечинско управување на индустриски 

работи, електрични пегли, електрични 

кабли за напојување, електрични полирачи 

на чевли, електрични сетови на пареа за 

виткање на коса;  услуги за малопродажба, 

услуги за трговија на мало преку Интернет, 

услуги за трговија на големо и 
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малопродажба преку директна пошта во 

врска со продажба на електрично црево за 

вакуум, електрични апарати и 

инструменти, сите за канцелариска 

употреба, електрични апарати за 

домаќинство, електролизатори, апарати за 

електролиза за лична употреба за 

галванизација, електронски билтен табли, 

електронски програми за компјутерски 

игри и видео игри, електронски 

компјутерски игри и софтвер за видео 

игри, електронски игри; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на табли за 

електронски пораки и табли за 

прикажување на електронски информации, 

електронски публикации дистрибуирани 

преку е-пошта, кодирани картички и 

магнетни енкодери, кодирани чип картички 

кои содржат програмирање користено за 

финансиски апликации, Програми за 

лојалност, програми за награди и 

преференции на носителите на картички, 

продолжни кабли, продолжни кабли, кутии 

за очила, очила; услуги за малопродажба, 

услуги за трговија на мало преку Интернет, 

услуги за трговија на големо и 

малопродажба преку директна пошта во 

врска со продажба на наочари, очила, 

очила за сонце, спортски очила и наочари, 

очила за пливање, штитови за лице, 

апарати и инструменти за обработка на 

факсимили, огради (електрифицирани -), 

филтри за респираторни маски, 

флексибилни (обликувани) навлаки за 

контроли на електричен апарат, гуми за 

капење и пливање, флуоресцентни 

екрани, рамки и леќи за очила и очила за 

сонце, рамки за очила; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на игри 

прилагодени за употреба со телевизиски 

приемници, софтвер за игри, очила за 

скијање, очила за употреба во спорт, 

графички еквилајзери, апарати за 

стилизирање коса, апарати за брановидна 

коса, ленти за чистење на главата, 

слушалки, слушалки, шлемови (освен 

шлемови за велосипедисти), држачи 

прилагодени за мобилни телефони, 

картички импрегнирани со холограм, 

холограми; услуги за малопродажба, 

услуги за трговија на мало преку Интернет, 

услуги за трговија на големо и 

малопродажба преку директна пошта во 

врска со продажба на програми за 

интерактивни компјутерски игри и видео 

игри, софтвер за интерактивни 

компјутерски игри и за видео игри, 

софтвер за интерактивни електронски 

компјутерски игри и за видео игри, 

софтвер и програми за интерактивни 

мултимедијални компјутерски игри и видео 

игри, џојстици за употреба со компјутери, 

џубокси, машини за караоке, подлоги за 

колена, штитови и заштитници, футроли за 

носење лаптоп; услуги за малопродажба, 

услуги за трговија на мало преку Интернет, 

услуги за трговија на големо и 

малопродажба преку директна пошта во 

врска со продажба на навлаки за лаптопи, 

леќи за наочари, очила и очила за сонце, 

појаси за спасување, јакни и пловки, жици 

што спроведуваат светло [оптички влакна], 

ваги за багаж, магнетни носачи на 

податоци, дискови за снимање, магнети, 

лупи, мерачи, мерни инструменти, ленти 

за мерење, мемориски стикови, мобилни 

апликации со софтвер и игри за виртуелна 

реалност; услуги за малопродажба, услуги 

за трговија на мало преку Интернет, услуги 

за трговија на големо и малопродажба 
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преку директна пошта во врска со 

продажба на навлаки за мобилни 

телефони, ленти за мобилни телефони, 

мобилни телефони, безжични телефони, 

машини за броење и сортирање пари, 

апарати за следење, електрични, подлоги 

за глувчиња, подлошки за глувчиња, 

заштитници за уста (штитови за непца), 

mp3 плеери и преносни и рачни дигитални 

електронски уреди за снимање, 

организирање, пренесување, 

манипулирање и преглед на датотеки со 

текст, податоци, аудио и видео; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта кои се однесуваат на продажба на 

навигациски апарати за возила [борд 

компјутери], одондогарди, канцелариски 

машини, оптички апарати и инструменти, 

апарати за пејџинг, педометри, перископи, 

лични ЦД плеери , лично стерео, 

телефонски апарати, телефонски навлаки 

[специфично прилагодени] и навлаки за 

преносни и рачни дигитални електронски 

уреди, записи со фонограф, касети и 

дискови; услуги за малопродажба, услуги 

за трговија на мало преку Интернет, услуги 

за трговија на големо и малопродажба 

преку директна пошта во врска со 

продажба на апарати и инструменти за 

фотокопирање, фотографски апарати и 

инструменти, картички покриени со 

пластика со печатена материја [кодирани], 

приклучоци, штекери и други контакти 

[електрични врски]. , џебни калкулатори, 

преносни аудио апарати и инструменти, 

при-пејд магнетни картички, тајмери што 

може да се програмираат, уреди за 

заштита од несреќи, заштитна облека и 

додатоци за лична употреба; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на заштитна 

облека за нуркање, заштитна облека за 

учесници во мото спортови [за спречување 

несреќи], заштитна облека, опрема за 

глава и обувки за употреба во спортот, 

заштитни очила, очила за сонце и 

наочари, заштитни шлемови, Машини за 

перфорирани картички за канцеларии, 

радио касети, радио приемници, радија, 

радио часовници, рекордери, апарати за 

далечинско управување; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на 

безбедносни одела за преживување, 

сателитски навигациски апарати, сателити 

и декодери, ваги, безбедносни кодирани 

картички, полупроводници, обликувани 

капаци за контроли на електричен апарат, 

сигнални свирки, скејтборд кациги, 

паметни картички, магнетни кодирани 

картички, картички за електронски носачи 

на податоци, картички за полнење, 

банкарски картички, кредитни картички, 

дебитни картички, чип картички, картички 

со складирана вредност, платежна 

картичка; услуги за малопродажба, услуги 

за трговија на мало преку Интернет, услуги 

за трговија на големо и малопродажба 

преку директна пошта во врска со 

продажба на при-пејд картички, 

приклучоци, електрично загревани, 

снимање на звук, звучници, гласни 

звучници, слушалки за во уво, кабли за 

звучници, држачи за очила, спортски 

очила [очила], спортски очила, спортски 

наочари, спортски кациги и визири, 

поштенска марка (апарат за проверка -), 

ремени и футроли за очила и очила за 

сонце, ремени за очила за сонце, очила за 

сонце, штитници од нагло зголемување на 
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волтажа, очила за пливање, касетофон; 

услуги за малопродажба, услуги за 

трговија на мало преку Интернет, услуги за 

трговија на големо и малопродажба преку 

директна пошта во врска со продажба на 

магнетофони, ленти, дискови и флопи 

дискови, сите снимени со компјутерски 

програми, телекомуникациски апарати 

(вклучително и меѓународни припејд 

телефонски картички и електронски 

ваучери), телекомуникациски инсталации, 

апарати и инструменти, 

телекомуникациски апарати (вклучително 

и меѓународни припејд телефонски 

картички и електронски ваучери), апарати 

и инструменти за телефонска секретарка, 

телефонски апарати; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на телефони, 

мобилни телефони, безжични телефони, 

телевизиски антени, телевизиски апарати 

и инструменти, телевизии, телевизии за 

примање на сателитско емитување, токени 

за активирање на електрични, електронски 

и телекомуникациски апарати и 

инструменти, трансформатори, 

приемници, грамофони, апарати и 

инструменти за пишување, дигитални 

уреди за складирање; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на видео 

апарати и инструменти, видео камери, 

плеери за видео дискови, софтвер за 

видео игри, видео игри, машини за 

снимање видео, компјутерски игри за 

виртуелна реалност и програми за видео 

игри , компјутерски игри за виртуелна 

реалност и софтвер за видео игри, 

слушалки и шлемови за виртуелна 

реалност, единици за визуелен приказ, 

машини за гласање, монитори за видео 

дисплеј што се носат, апарати и 

инструменти за обработка на текст; услуги 

за малопродажба, услуги за трговија на 

мало преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на хируршки, 

медицински, стоматолошки и ветеринарни 

апарати и инструменти, вештачки 

екстремитети, очи и заби, ортопедски 

производи, материјали за шиење, 

терапевтски и асистивни уреди 

прилагодени за лица со попреченост, 

апарат за масажа, апарат, уред и артикли 

за доенчиња, завои, ладни и топли 

пакувања за медицински цели, 

стоматолошки маски за лице и 

стоматолошки ракавици; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на еластични 

обвивки за екстремитети и зглобови за 

медицинска употреба, маски за лице за 

медицинска употреба, штитници за слух, 

неопренови протези за екстремитети и 

зглобови за медицинска употреба, 

ортодонтски машини и инструменти за 

стоматолошка намена, протетски 

инструменти за стоматолошки цели, 

спортски потпори, суспензивни завои за 

употреба во спортот; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на апарати и 

инсталации за осветлување, греење, 

генерирање пареа, готвење, ладење, 

сушење, вентилација, водоснабдување, 

санитарни цели, апарати и инсталации за 

ладење, скара (лава камења за употреба 

во -), климатизиран воздух (инсталации за 
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-), ламби за виткање, торбички за 

стерилизација за еднократна употреба; 

услуги за малопродажба, услуги за 

трговија на мало преку Интернет, услуги за 

трговија на големо и малопродажба преку 

директна пошта во врска со продажба на 

филтри за вода за пиење, запалка за гас, 

светлечки стапчиња, апарати и апарати за 

сушење коса, апарати за греење, шишиња 

со топла вода, хидранти, ламби, 

нуклеарно гориво и нуклеарен 

модерирачки материјал (инсталации за 

обработка), радијатори, електрични, 

фрижидери, машина за правење смог на 

сцени, тоалетни школки, факели за 

осветлување, ламби со ултравиолетови 

зраци, не за медицински цели, инсталации 

за наводнување, автоматски; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на возила, 

апарати за движење по копно, воздух или 

вода, штитници за шофершајбна за 

автомобили и штитници од сонце, 

организери за во автомобил, прекривки за 

автомобилски седишта, електрични 

возила, рачни автомобили, внатрешни 

гуми (опрема за поправка на -), колички за 

пазарење, санки, додатоци за возила, 

компоненти и делови вклучени во оваа 

класа, гуми за тркала на возила [гуми], 

додатоци за гуми за тркала на возила, 

компоненти и делови; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на 

шофершајбни, огнено оружје, муниција и 

проектили, експлозиви, огномети, 

благородни метали и нивни легури, накит, 

скапоцени и полускапоцени камења, 

хоролошки и хронометриски инструменти , 

часовници со аларм, беџови од 

благороден метал, кутии, кутии од 

благороден метал, нараквици, футроли за 

часовници и  рачни часовници, футроли за 

правење часовници, ланци од благороден 

метал, кутии за часовници, стрелки на 

часовници, часовници; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на манжетни, 

игли за вратоврски, брошеви за 

вратоврски, имитација на злато, кутии за 

накит од скапоцени метали, накит и 

имитација на накит, кутии за накит, 

привезоци за клучеви, кујнски контејнери 

од благороден метал, медали, значки од 

благородни метали, прстени за држење 

свеќи од благороден метал, подвижни 

делови за часовници и рачни часовници, 

украси од скапоцени метали, прстени што 

се накит, спортски часовници, инструменти 

за чување време; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на ситни 

украси, трофеи, токи на ремени, сите од 

благороден метал или обложени со нив, 

ремчиња за часовници, ремени за 

часовници, часовници, рачни часовници, 

музички инструменти, музички штандови и 

штандови за музички инструменти, 

диригентски палки, хартија и картон, 

печатени материјали, материјал за 

врзување книги, фотографии, 

канцелариски материјал и канцелариски 

реквизити, освен мебел; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на лепила за 

канцелариски материјал или за 
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домаќинство, материјали за цртање и 

материјали за уметници, четки за сликање, 

упатства и наставни материјали, 

пластични листови, филмови и кеси за 

завиткување и пакување , видови на 

печатачи, блокови за печатење, лепило за 

канцелариски цели, држачи за лепливи 

ленти [канцелариски прибор], лепила за 

канцелариски материјал или за 

домаќинство, агенди, албуми; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на модели на 

архитекти, материјали на уметници, вреќи 

[пликови, торбички] од хартија или 

пластика, за пакување, блок бележници, 

материјал за врзување книги, книги, 

списанија [периодични списанија], 

брошури, летоци и други печатени 

публикации, брошури, календари, картички 

изработени од пластика [освен кодирани 

или магнетни], футроли за пенкала, 

футроли за канцелариски материјал, 

каталози, бројаници, компаси; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на прецртани 

слики, подлошки за белешки, дневници, 

Фасцикли за документи  [канцелариски 

материјал], табли за цртање, инструменти 

за цртање, гуми, програми за настани, 

фломастери со тенок врв, картички за 

подароци , ваучери за подароци, лепак во 

стапче, честитки, марамчиња од хартија, 

маркери, индексирани книги за евиденција 

на информации во врска со обука за 

фитнес, пенкала со мастило, мастила за 

пенкала; услуги за малопродажба, услуги 

за малопродажба преку Интернет, услуги 

за трговија на големо и малопродажба 

преку директна пошта за малопродажба до 

продажба на упатства и наставни 

материјали (освен апарати), етикета за 

багаж изработена од кожа, списанија, 

пенкала за обележување (канцелариски 

материјал), билтени, бележници, тефтери 

за белешки, официјални програми 

[печатени материјали], четки за боја, 

хартија, картон и стока направена од овие 

материјали, кои не се вклучени во други 

класи, пастели [боички], кутии за моливи, 

острилки за моливи, моливи, пенкала; 

услуги за малопродажба, услуги за 

трговија на мало преку Интернет, услуги за 

трговија на големо и малопродажба преку 

директна пошта во врска со продажба на 

периодични списанија [печатени 

материјали], фотографии, пластичен филм 

за завиткување, пластични материјали за 

пакување (не се вклучени во други класи), 

постери, печатени агенди, печатени 

материјали, печатени публикации, 

печатени билети, видови на принтови, 

блокови за печатење, отстранливи 

самолепливи белешки, тетоважи што 

може да се отстранат, линијари, торби за 

пазарење од пластика (што се носат), 

програми за сувенири, печати [жигови, 

отпечатоци], хевталици; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на муниција 

за хевталици, канцелариски материјал, 

матрици, марамчиња, машини за 

пишување и канцелариски реквизити 

(освен мебел), ѕидни графикони за 

употреба како дневници, ѕидни графикони 

за употреба како дневници, бели плочи, 

необработена и полу-преработена гума, 

гутаперка, гума, азбест, мика и замени за 

сите овие материјали, пластика и смоли во 

екструдирана форма за употреба во 

производството; услуги за малопродажба, 
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услуги за трговија на мало преку Интернет, 

услуги за трговија на големо и 

малопродажба преку директна пошта во 

врска со продажба на материјали за 

пакување, запирање и изолација, 

флексибилни цевки, туби и црева, не од 

метал, кожа и имитации на кожа, 

животински кожи и кожи, багаж и торби за 

носење, чадори и чадори за сонце, 

стапови за одење, камшици, узди и 

самарчиња, јаки, поводници и облека за 

животни, уметнички портфолија [кутии], 

предмети за багаж, атлетски торби, 

аташеа; услуги за малопродажба, услуги 

за трговија на мало преку Интернет, услуги 

за трговија на големо и малопродажба 

преку директна пошта во врска со 

продажба на носачи за бебиња и деца, 

ранци, багаж, торби, торби за додатоци за 

патувања, чанти за плажа, торби за 

ремени, ремени, ремени изработени од 

имитација на кожа, ремени изработени од 

кожа, новчаници на преклопување, торби 

за чевли, актовки, футроли за деловни 

картички, торби за кампување, бастуни, 

кутии за картички, држачи за картички, 

држачи за чекови, рачен багаж, футроли, 

футроли за мобилни телефони; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, трговија на големо и 

малопродажба преку директна пошта 

малопродажни услуги во врска со 

продажба на кутии, пликоа - ташни, 

козметички торби, футроли за кредитни 

картички, држачи за кредитни картички, 

торби за пелени, кутии за документи, 

торбици, вечерни ташни, прицврстувачи и 

ремени од кожа, торба со конструкции во 

вид на ранец за носење бебиња, рамки за 

чанти, рамки за чадори, торби за облека, 

чадори за седишта за голф, голф чадори, 

торби за теретана, чанти, ремени, торби за 

преку рамо; услуги за малопродажба, 

услуги за трговија на мало преку Интернет, 

услуги за трговија на големо и 

малопродажба преку директна пошта во 

врска со продажба на кожи, торбички за 

колкови, патнички торби, прекривки за 

коњи, прибор за коњи, прибор за коњи и 

коњички производи, кутии за клучеви, 

привезоци за клучеви  изработени од кожа 

кои вклучуваат прстени за клучеви, 

привезоци за клучеви направени од кожа 

кои вклучуваат прстени за клучеви, држачи 

за клучеви, торбички за клучеви, ранци, 

врвки (кожа -), ремени (кожа -), кожни 

производи, вклучувајќи прибор за коњи и 

коњски производи, кожни портфолија 

[корици], багаж, ознаки за багаж; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на ремени за 

багаж, торби за преноќување, багаж за 

преноќување, торби за на велосипед, 

чадори за сонце, џепни книги, џепни 

паричници, портфолија, торбички, чанти, 

чанти, торби за снимање, седла за јавање, 

седла за јавање, ранци, самарчиња, 

училишни торби, училишни чанти, ранци 

на ученици, торби за чевли, торби за 

купување, колички за купување [торби за 

купување на тркала), торби за рамо, кожи 

и кожи, спортски торби, спортски ташни; 

услуги за малопродажба, услуги за 

трговија на мало преку Интернет, услуги за 

трговија на големо и малопродажба преку 

директна пошта во врска со продажба на 

каиши за лизгалки, куфери, тоалетни 

торби, платнени торби за пазарување, 

патни торби, патнички куфери, големи 

куфери за патување, големи куфери, 

седишта со чадори, чадори, торби што се 

носат на половина, бубрежиња, торбички 

што се носат на половина, торбички за 

бубрежиња, стапови за одење, паричници, 



 

 

279 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2021 - 30/06/2021  
 

паричници за прицврстување на ремените, 

камшици, графикони за употреба како 

дневници, бели табли; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на 

материјали, не од метал, за градење и 

конструкција, крути цевки, не од метал, за 

градење, асфалт, смола, катран и 

битумен, преносни згради , не од метал, 

споменици, не од метал, мебел, огледала, 

рамки за слики, контејнери, не од метал, 

за складирање или транспорт, 

необработена или полуработена коска, 

рог, коска од кит или бисерна школка; 

услуги за малопродажба, услуги за 

трговија на мало преку Интернет, услуги за 

трговија на големо и малопродажба преку 

директна пошта во врска со продажба на 

школки, морска пена, жолт килибар, 

постелнина [освен линена], кревети за 

домашни миленици, нараквици 

(идентификација), не од метал, за 

болнички цели, кабли или цевки од 

пластика, мебел за кампување., закачалки 

за облека, прстени за завеси;, украси од 

пластика за прехранбени производи, табли 

за изложување, душеци за кампување од 

пена, додатоци за мебел, не од метал; 

услуги за малопродажба, услуги за 

трговија на мало преку Интернет, услуги за 

трговија на големо и малопродажба преку 

директна пошта во врска со продажба на 

плетени корпи [корпи], перници на 

надувување [освен за медицинска 

употреба] за поставување околу вратот, 

кукли, перници, вреќа за спиење, прибор 

за домаќинство или кујна и контејнери, 

садови за готвење и сервиси за јадење, 

освен виљушки, ножеви и лажици, чешли и 

сунѓери, четки, освен четки за бои, 

материјали за правење четки, производи 

за чистење; услуги за малопродажба, 

услуги за трговија на мало преку Интернет, 

услуги за трговија на големо и 

малопродажба преку директна пошта во 

врска со продажба на необработено или 

полуобработено стакло, освен градежно 

стакло, стакларија, порцелан и глинени 

садови, корпи за домашна употреба, чаши 

за пиво, чинии и садови, производи за 

четки , горилници, држачи за свеќи, 

прстени за држење свеќи од благороден 

метал, свеќници од благороден метал, 

украси од порцелан, инструменти за 

чистење [рачно управувани], коктел-

шејкери, ѓезвиња за кафе неелектрични, 

контејнери за домаќинство; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на контејнери 

за домаќинства, сите од благороден 

метал, контејнери за храна, контејнери за 

употреба во домаќинството за 

складирање, садови за готвење, ладни 

вреќи, ладни вреќи за мамци за риболов, 

козметички прибор, чаши, украсни 

производи изработени од стакло, украсен 

порцелан, сервиси од порцелан, глинени 

садови или порцелан, шишиња за 

пијалаци, сламки за пиење, садови за 

пиење, фигурини, рамни железни 

штандови, саксии за цвеќе, шишиња за 

вода што можат да се преклопат; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на апарати за 

екстракција на овошни сокови (рачно 

управувани), артикли за поклони и 

уметнички дела, сите изработени од 

порцеланска коска, порцелански кристал, 

глинени садови, стакло, порцелан или 

керамика, стакло, необработени или 
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полуобработени [освен градежно стакло], 

домаќински или кујнски прибор и садови, 

кофи за мраз, стапици за инсекти, бокали 

и садови за пиење, чајници, кујнски и 

прибор за домаќинство и контејнери, кутии 

за храна; услуги за малопродажба, услуги 

за трговија на мало преку Интернет, услуги 

за трговија на големо и малопродажба 

преку директна пошта во врска со 

продажба на минијатурни фигури, миксери 

[неелектрични] за мешање пијалаци, 

миксери, рачни [коктел-шејкери], чаши, 

неелектрични инструменти и материјали, 

сите за чистење, украси, корпи за излети 

(опремени -), вклучувајќи садови, чинии, 

порцелански садови, сламки за пиење кои 

коже да се користат повеќе пати, сламки 

кои може да се користат повеќе пати, 

тацни од благороден метал, шишиња - 

шејкери, спортски шишиња, челична 

волна, контејнери за чување храна ; услуги 

за малопродажба, услуги за трговија на 

мало преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на садови за 

складирање за домаќинство, сламки, 

резервоари, термоизолирани кеси за 

употреба во домаќинството или во кујна 

при транспорт и складирање на храна и 

пијалаци, термоизолирани садови за 

храна, термички изолирани матарки за 

употреба во домаќинството, четки за заби, 

чепкалки за заби, послужавници за 

домашна употреба, кутии за ситници, 

вазни и урни, шишиња за вода, канти за 

наводнување, градинарски производи, 

уметнички дела; услуги за малопродажба, 

услуги за трговија на мало преку Интернет, 

услуги за трговија на големо и 

малопродажба преку директна пошта во 

врска со продажба на јажиња и жици, 

мрежи, шатори и церади, настрешници на 

текстилни или синтетички материјали, 

едра, вреќи за транспорт и складирање на 

материјали на големо, обложување , 

материјали за амортизација и полнење, 

освен хартија, картон, гума или пластика, 

непогодни облоги, сурови влакнести 

текстилни материјали и нивни замени, 

восочна ткаенина, навлаки за камуфлажа; 

услуги за малопродажба, услуги за 

трговија на мало преку Интернет, услуги за 

трговија на големо и малопродажба преку 

директна пошта во врска со продажба на 

предива и конци, за текстилна употреба, 

памучен конец и предиво, конец и предиво 

за шиење, свилен конец и предиво, волнен 

конец и предиво, памучен конец, свила и 

волна, текстил и замени за текстил, 

постелнина за домаќинство, завеси од 

текстил или пластика, транспаренти, 

ткаенини за бања, навлаки за кревети и 

маси, чаршафи за кревет, покривки за 

кревет, постелнини за кревет, навлаки за 

кревети, ролетни, подметки за чаши, 

навлаки (обликувани навлаки за тоалетни 

капаци -) од ткаенина; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на навлаки за 

перници, врвки за завеси, завеси, навлаки 

за перничиња, навлаки за јоргани, јоргани, 

јоргани од гускини перја, крпи за лице, 

фланели, покривки за мебел, марамчиња, 

кујнски крпи, ткаенини за постелнина и 

тапацир, марабути [платно], салфетки, 

неткаени текстилни ткаенини, навлаки за 

перници, покривки за перници, печатарски 

платна од текстил, навлаки за ќебиња, 

ќебиња, килими, чаршафи; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на завеси за 

туширање, платно, вреќи за спиење, 
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чаршафи за на маса, прекривки за на 

маса, навлаки за на маса, постелнина за 

маса, простирки за на маса, салфетки за 

на маса, крпи за чај, текстилна драперија 

за завеси, текстилни производи, текстилни 

материјали, текстил за правење производи 

од облека, крпи, крпи од текстил, 

прекривки за патување, прекривки за 

патување [прекривки за скут], ткаенини за 

тапацир, ѕидни закачки од текстил, 

ракавици за перење, лента од бело 

платно; услуги за малопродажба, услуги за 

трговија на мало преку Интернет, услуги за 

трговија на големо и малопродажба преку 

директна пошта во врска со продажба на 

облека, обувки, производи што се носат на 

глава, јакни во вид на дуксер, траки за на 

рака [облека], балаклави, ремени [облека] 

ремени изработени од имитација на кожа., 

ремени изработени од кожа , чизми, 

фантомки, капи (за туширање -), капи 

[облека за на глава], елеци за тренинг, 

палта, фустани, облека за вежбање, 

модна облека, рибарски јакни, чизми и 

елеци, наметки за риболов, копачки, 

фудбалски дресови, гамаши, ракавици, 

капи , хулахопки; услуги за малопродажба, 

услуги за трговија на мало преку Интернет, 

услуги за трговија на големо и 

малопродажба преку директна пошта во 

врска со продажба на јакни, фармерки, 

облека за одмор, лежерна облека, лесна 

облека, мантии, вратоврски, заштитна 

облека за сурфање, пуловери, реплики на 

фудбалски униформи, заштитна облека, 

ракавици,  производи што се носат на 

глава и обувки (освен за заштита од 

несреќи или повреди), комбинезони за 

скијање, Платнени широки појаси, шалови, 

кошули, чевли, скијачка облека, маски за 

спиење, облека за спиење, кецели, 

чорапи; услуги за малопродажба, услуги за 

трговија на мало преку Интернет, услуги за 

трговија на големо и малопродажба преку 

директна пошта во врска со продажба на 

спортски производи (облека) за коњичка 

употреба, спортски производи [облека] за 

коњичка употреба, спортска облека, 

спортска облека, спортски производи што 

се носат на глава (освен шлемови) , 

спортски чевли, чевли за одење, спортски 

униформи, спортска облека, клинови за 

копачки  [чевли], шорцеви за сурфање, 

облека за пливање, термална облека, 

патики, панталони, маици, долна облека; 

услуги за малопродажба, услуги за 

трговија на мало преку Интернет, услуги за 

трговија на големо и малопродажба преку 

директна пошта во врска со продажба на 

елеци, чевли за пешачење, водоотпорна и 

непропустлива облека, водоотпорна 

облека, непропустлива облека, одела за 

пливање, Средновековни женски шамии за 

на глава, нараквици [облека], тантела, 

плетено и везови , Ленти [позамантерија] и 

панделки, копчиња, куки и окца, топуски и 

игли, вештачки цвеќиња, украси за коса, 

лажна коса, кутии за игли, брошови 

(додатоци за облека), токи (додатоци за 

облека); услуги за малопродажба, услуги 

за трговија на мало преку Интернет, услуги 

за трговија на големо и малопродажба 

преку директна пошта во врска со 

продажба на прицврстувачи за облека, 

прицврстувачи за коса, украси за коса, 

ленти за коса, игли за плетење, 

перничиња за топуски и игли, Значки за 

украсна бижутерија, врвки за чевли, 

натпреварувачки броеви, патенти, 

додатоци за облека, производи за шиење 

и украсни текстилни производи, теписи, 

килими, подлоги и рогозини, линолеум и 

други материјали за покривање на 

постојните подови; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 
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големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на ѕидни 

завеси, не од текстил, имитација на трева, 

тапети, патосници за во автомобил, 

душеци, вештачки подлоги, ѕидни и 

тавански прекривки, простирки за јога, 

игри, играчки и предмети за играње, 

апарати за видео игри, гимнастички и 

спортски производи, украси за 

новогодишни елки, апарати за бокс, 

апарати за играње игри со вештини, 

апарати за играње спортови, апарати за 

скијање; услуги за малопродажба, услуги 

за трговија на мало преку Интернет, услуги 

за трговија на големо и малопродажба 

преку директна пошта во врска со 

продажба на апарати за употреба во 

фудбалски игри, средства за стрелаштво, 

вештачки новогодишни елки и постоље за 

новогодишни елки, табла (игра), торби 

прилагодени за носење спортски артикли, 

торби специјално дизајнирани за скијачки 

и даски за сурфање, торби специјално 

прилагодени за спортска опрема, балони, 

топки, топки што се спортски производи, 

топки за игри; услуги за малопродажба, 

услуги за трговија на мало преку Интернет, 

трговија на големо и малопродажба со 

малопродажба преку директна пошта кои 

се однесуваат на продажба на топки за 

употреба во спортови, топки вклучувајќи 

тениски топчиња, тениски рекети, сквош 

рекети и сродна стока и додатоци од оваа 

класа, маски за бејзбол, реквизити за 

мажуретки, палки, палки за спорт, палки за 

спортови, друштвени игри, заштитници за 

тело, апарати за бодибилдинг, апарати за 

бодибилдинг спортски производи за 

употреба во игри со ракет; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на апарати за 

бодибилдинг / апарати за тренирање на 

тело / апарати за рехабилитација (тело -), 

заштитници за гради, маскирни екрани 

[спортски артикли], игри со карти, кутии 

прилагодени за носење спортски апарати, 

дама, шах, новогодишни украси, постоље 

за новогодишни елки, новогодишни елки 

од синтетички материјал, опрема за игри 

со парички, компјутерски игри, конфети; 

услуги за малопродажба, услуги за 

трговија на мало преку Интернет, услуги за 

трговија на големо и малопродажба преку 

директна пошта во врска со продажба на 

крикет торби, подлоги за пикадо, пикадо, 

штитници за лактите (спортски артикли), 

електронски игри, опрема за вежбање, 

апарати за возење на терен, рибни куки, 

апарати за риболов и артикли, опрема за 

риболов, штитници за тупаници [спортски 

артикли], опрема за фитнес, машини за 

фитнес вежби, фудбалски ракавици, 

голови за рагби или фудбал, чипови за 

игри, игри; услуги за малопродажба, 

услуги за трговија на мало преку Интернет, 

услуги за трговија на големо и 

малопродажба преку директна пошта во 

врска со продажба на игри прилагодени за 

употреба со телевизиски приемници, 

апарати за игри, игри во врска со игри со 

вештини, игри во врска со спорт, ракавици 

за спортски цели [специјално прилагодени 

за] , мрежи за гол, стативи за гол, торби за 

голф, со или без тркала, подлоги за голф, 

гимнастички и спортски производи и 

апарати, направи за вежбање на раце, 

направи за вежбање на раце [освен за 

терапевтска употреба]; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на рачни 

електронски игри, заштитни средства за 

раце прилагодени за спортска употреба, 
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рачни и преносни уреди за игри, -

заштитници за колкови специјално 

направени за спортување [делови од 

спортски костуми], предмети на 

надувување  во вид на фудбалски топки, 

рагби топки, кошарски топки, одбојкарски 

топки, топки на надувување за спорт, 

ролерки, сложувалки, калеидоскопи, 

штитници за колена [спортски артикли]; 

услуги за малопродажба, услуги за 

трговија на мало преку Интернет, услуги за 

трговија на големо и малопродажба преку 

директна пошта во врска со продажба на 

заштитници за колена прилагодени за 

употреба додека се спортува, заштитници 

за колена за употреба при учество во 

спорт, заштитници за нозе прилагодени за 

спортување, заштитници за нозе 

прилагодени за  спортување , подлоги за 

костобрани [спортски артикли], воени 

фигурини [играчки], Ефтини играчки, 

Ефтини играчки за забави, игранки, базени 

за веслање, капи за забави од хартија, 

делови и додатоци за апарати за скијање; 

услуги за малопродажба, услуги за 

трговија на мало преку Интернет, услуги за 

трговија на големо и малопродажба преку 

директна пошта во врска со продажба на 

делови и прибор за игри и играчки, делови 

и прибор за горенаведената стока., 

физички вежби (машини за -), пластични 

траки, шатори за играње, опрема за 

игралишта, карти за играње, играчки, 

ролерки, едрилици, картички што се 

гребат за играње лотарија, костобрани за 

спортска употреба, подлоги за костобрани 

[спортски написи], скејтборди, даски за 

сурфање, даска за скијање, скии, лизгалки; 

услуги за малопродажба, услуги за 

трговија на мало преку Интернет, услуги за 

трговија на големо и малопродажба преку 

директна пошта во врска со продажба на 

игри со вештини, чипови за игри со 

вештини, опрема за игри со вештини, 

топчиња и стапови за снукер, маси за 

снукер, мрежи за фудбалски голови , меки 

играчки, сувенири, спортски артикли ; 

услуги за малопродажба, услуги за 

трговија на мало преку Интернет, услуги за 

трговија на големо и малопродажба преку 

директна пошта во врска со продажба на 

спортски производи за употреба во бокс, 

гимнастика, атлетика во затворено и на 

отворено, и за употреба во играње игри на 

бадминтон, сквош, хокеј, хокеј на мраз, 

рагби, лакрос, фајвс, пинг-понг, нетбол, 

боулс, тенис на тревник, крикет, крокет, 

часовник голф -вид на голф игра, голф, 

фрлање на прстени на стапче, диск голф 

путинг (discs and golf putting), ватерполо, 

куглање, одбојка, спортови слични на 

хокеј, спортови, кои вклучуваат употреба 

на топка; услуги за малопродажба, услуги 

за трговија на мало преку Интернет, 

трговија на големо и малопродажба преку 

директна пошта малопродажба во врска со 

продажба на стапови за голф и поло, 

спортски артикли за употреба при играње 

рагби [освен облека или производи за 

заштитни цели] рагби или фудбалски 

голови, спортски артикли за употреба во 

игри со рекет, спортски производи за 

носење прилагодени за употреба во 

специфични спортови; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на спортски 

артикли, вклучувајќи артикли и додатоци 

за игри како тенис, скваш, пинг-понг, 

софтбол, голф, бадминтон, одбојка, 

кошарка, бејзбол, хокеј на мраз и хокеј, 

спортски торби, спортска опрема и 

додатоци, спортски ракавици, стационарни 

велосипеди за вежбање, заштитници на 

стомакот [прилагодени за употреба во 
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одреден спорт], жични материјали за 

спортски рекети; услуги за малопродажба, 

услуги за трговија на мало преку Интернет, 

услуги за трговија на големо и 

малопродажба преку директна пошта во 

врска со продажба на ленти кои 

апсорбираат пот за рекети, базени 

[играчки], тениски мрежи и столпчиња, 

термички торби за тенис, играчки 

велосипеди , светлечки стапчиња за 

играње, играчки минијатурни фигурини, 

вештачки новогодишни елки и постоља за 

новогодишни елки, играчки камиони , 

играчки и игри, апарати за обука за 

употреба во врска со фудбал, свирчиња, 

заштитници за зглобови за спортска 

употреба; услуги за малопродажба, услуги 

за трговија на мало преку Интернет, услуги 

за трговија на големо и малопродажба 

преку директна пошта во врска со 

продажба на месо, риба, живина и дивеч, 

екстракти од месо, зачувани, замрзнати, 

суви и варени овошја и зеленчуци, желеа, 

џемови, компоти, јајца, млеко , сирење, 

путер, јогурт и други млечни производи, 

масла и маснотии за храна, чипс од  

компири, подготвени оброци, протеински 

препарати во форма на барови за 

консумирање од страна на луѓето, закуски 

[прехранбени производи]; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на кафе, чај, 

какао и вештачко кафе, ориз, тестенини и 

нудли, тапиока и саго, брашно и препарати 

направени од житарици, леб, колачи и 

слатки , чоколадо, сладолед, сорбети и 

други мразови за јадење, шеќер, мед, 

меласа, квасец, прашок за пециво, сол, 

Мирудија, зачини, зачувани билки, оцет, 

сосови и други зачини, мраз (замрзната 

вода); услуги за малопродажба, услуги за 

трговија на мало преку Интернет, трговија 

на големо и малопродажба преку 

малопродажба преку директна пошта во 

врска со продажба на пијалаци направени 

од житарки, бисквити, леб, пециво и 

слатки, колачи, житни препарати, пијалаци 

врз основа на чоколадо, чоколадни 

пијалаци со млеко, пијалаци базирани на 

кафе, пијалаци од кафе со млеко, ароми 

на кафе, слатки за украсување 

новогодишни елки, колачиња, деривати на 

пченкарен скроб во форма на прав за 

правење пијалаци, украси за торти што се 

јадат; услуги за малопродажба, услуги за 

трговија на мало преку Интернет, услуги за 

трговија на големо и малопродажба преку 

директна пошта во врска со продажба на 

мразови за јадење, енергетски барови., 

ароми [освен есенцијални масла] за 

пијалаци, фондани, ледени шербети, 

ледени сорбети, мразови, инстант прашок 

за правење на пијалаци со вкус, кечап, 

пити  со месо, сенф, не медицински 

адитиви за пијалаци:  газирани пијалаци со 

база на кафе, какао или чоколадо, 

паштети [слатки], пити, пици, пуканки, 

прашок за правење на пијалаци; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, трговија на големо и 

малопродажба во врска со продажба на 

препарати за употреба како диететски 

адитиви за консумирање од страна на 

спортски лица, препарати направени од 

житарици за храна, протеински барови од 

житарки, протеински барови за јадење, 

пудинзи, сендвичи , сосови, снек барови 

(прехранбени производи), закуски, 

тартови, пијалаци врз основа на чај, чај 

пијалаци, вафли, белила (не млечни) за 

пијалаци; услуги за малопродажба, услуги 

за трговија на мало преку Интернет, услуги 

за трговија на големо и малопродажба 

преку директна пошта во врска со 
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продажба на сурови и необработени 

земјоделски, аквакултурни, градинарски и 

шумарски производи, сурови и 

необработени житарки и семиња, свежо 

овошје и зеленчук, свежи билки, природни 

растенија и цвеќиња , луковици, садници и 

семиња за садење, живи животни, 

прехранбени производи и пијалаци за 

животни, слад, пива, безалкохолни 

пијалаци, минерални и газирани води, 

овошни пијалаци и овошни сокови; услуги 

за малопродажба, услуги за трговија на 

мало преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на сирупи и 

други безалкохолни препарати за правење 

пијалаци, пива, пијалаци за употреба како 

помошни средства за слабеење [не за 

медицински цели]., ликери, енергетски 

пијалаци, енергетски пијалаци кои содржат 

кофеин, енергетски пијалаци за луѓе од 

спортот и спортисти, газирани пијалаци со 

вкус, овошни пијалаци и овошни сокови, 

изотонични пијалаци [не за медицински 

цели]; услуги за малопродажба, услуги за 

трговија на мало преку Интернет, услуги за 

трговија на големо и малопродажба преку 

директна пошта во врска со продажба на 

минерални и газирани води и други 

безалкохолни пијалаци, препарати за 

правење безалкохолни пијалаци, селцери 

[пијалаци], шанди, сорбети [пијалаци], 

спортски пијалаци, сирупи и други 

препарати за правење пијалаци, тисани 

[немедицински пијалаци и други освен врз 

основа на чај], вода, алкохолни пијалаци, 

освен пива, алкохолни препарати за 

правење пијалаци; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на тутун и 

замени за тутун, цигари и пури, 

електронски цигари и орални испарувачи 

за пушачи, производи за пушачи, кибрит; 

информации, советодавни и консултантски 

услуги во врска со претходното 

  

 

(111)  29645  (151)  24/06/2021 

(210)  TM  2020/1063 (220)  03/11/2020 

(181)  03/11/2030 

(450)  30/06/2021 

(732)  U&P PTE. LTD. 2 BANYAN PLACE, 

JURONG ISLAND, SINGAPORE 627700, 

SG 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  индустриски масла, индустриски 

масти, средства за подмачкување, масла, 

горива, горива за бродови  

 

(111)  29655  (151)  25/06/2021 

(210)  TM  2020/1064 (220)  04/11/2020 

(181)  04/11/2030 

(450)  30/06/2021 

(732)  MEGA DISPOSABLES S.A. of 148 

Dekelias street, 13678 Aharnes, GR 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  
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(591)  сино-зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  памук за козметички цели; памук во 

форма на марамчиња за козметичка 

употреба; стапчиња обложени со памук 

натопени со препарати за отстранување 

на шминка  

кл. 5  биоциди; антисептици; антисептички 

памук; асептичен памук; памук за 

фармацевтски цели; памук за медицински 

цели; апсорбирачки вати за медицинска 

употреба; антисептици; импрегнирани 

антисептички марамчиња; антисептички 

средства за чистење; дезинфекциски 

средства и антисептици; антисептици со 

профилактичко дејство; антибактериски 

дезинфекциски гелови за кожа на база на 

алкохол; антисептички спрејови во форма 

на аеросол за употреба на кожа  

кл. 10  хируршки маски; хируршки маски за 

дишење; хируршки маски со висока 

филтрација; маски за лице за хируршка 

употреба; маски за лице за хируршка 

употреба за антибактериска заштита; 

заштитни маски за дишење за хируршка 

примена; заштитни маски за употреба од 

страна на хирурзи при оперативни зафати; 

заштитни маски за дишење за хируршка 

намена изработени од неткаен материјал; 

санитарни маски за медицинска употреба; 

маски за лице за медицинска употреба; 

заштитни маски за медицинска употреба; 

респираторни маски за медицинска 

употреба; заштитни маски за лице за 

медицинска употреба; заштитни маски за 

нос за медицинска употреба; заштитни 

маски за уста за медицинска употреба; 

маски за лице за медицинска употреба за 

антибактериска заштита; медицински 

маски; заштитни маски за употреба од 

страна на лица кои работат во 

медицината; заштитни маски за дишење 

за медицинска примена изработени од 

неткаен материјал  

 

(111)  29652  (151)  24/06/2021 

(210)  TM  2020/1072 (220)  05/11/2020 

(181)  05/11/2030 

(450)  30/06/2021 

(732)  TARCHOMINSKIE ZAKLADY 

FARMACEUTYZZNE "POLFA" Spolka 

Akcyjna ul. A.Fleminga 2 03-176, 

WARSZAWA, PL 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

Ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000, 

Скопје 

(540)  

Davercin 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  29653  (151)  24/06/2021 

(210)  TM  2020/1073 (220)  05/11/2020 

(181)  05/11/2030 

(450)  30/06/2021 

(732)  TARCHOMINSKIE ZAKLADY 

FARMACEUTYZZNE "POLFA" Spolka 

Akcyjna ul. A.Fleminga 2 03-176, 

WARSZAWA, PL 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

Ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000, 

Скопје 

(540)  

Lorafen 



 

 

287 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2021 - 30/06/2021  
 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  
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ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА 
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ / PASQYRA E MARKAVE TREGTARE 

SIPAS KUALIFIKIMIT NDËRKOMBËTAR TË MARKAVE TREGTARE 
 

(510) код во Меѓународната класафикација на трговски марки (Ниченска) / kodi në kualifikimin 
ndërkombëtar të markave tregtare (Niçe) 
(111) регистарски броj / numri i regjistrimit 
 
 

(510) (111) 

1 29604 

1 29605 

1 29606 

1 29607 

1 29608 

1 29609 

1 29610 

1 29611 

1 29612 

1 29613 

1 29614 

1 29615 

1 29631 

3 29619 

3 29640 

3 29648 

3 29655 

4 29645 

5 29593 

5 29596 

5 29597 

5 29598 

5 29599 

5 29617 

5 29618 

5 29619 

5 29624 

5 29626 

5 29627 

5 29631 

5 29640 

5 29646 

5 29652 

5 29653 

5 29655 

5 29658 

5 29659 

9 29616 

9 29628 

9 29629 

9 29633 

9 29635 

9 29636 

9 29637 

9 29638 

10 29620 

10 29655 

11 29639 

12 29621 

16 29623 

16 29635 

16 29636 

16 29637 

16 29638 

16 29656 

16 29657 

17 29604 

17 29605 

17 29606 

17 29607 

17 29608 

17 29609 

17 29610 

17 29611 

17 29612 

17 29613 

17 29614 

17 29615 

19 29604 

19 29605 

19 29606 

19 29607 

19 29608 

19 29609 

19 29610 

19 29611 

19 29612 

19 29613 

19 29614 

19 29615 

22 29635 

22 29636 

22 29637 

22 29638 

24 29632 

24 29635 

24 29636 

24 29637 

24 29638 

25 29625 

25 29635 

25 29636 

25 29637 

25 29638 

25 29644 

25 29651 

28 29635 

28 29636 

28 29637 

28 29638 

28 29656 

28 29657 

29 29596 

29 29597 

29 29598 

29 29599 

29 29646 

29 29650 

30 29592 

30 29595 

30 29596 

30 29597 

30 29598 

30 29599 

30 29622 

30 29630 

30 29642 

30 29643 

30 29646 

30 29647 

30 29649 

30 29650 

31 29596 

31 29597 

31 29598 

31 29599 

31 29646 

31 29650 

32 29596 

32 29597 

32 29598 

32 29599 

32 29646 

33 29596 

33 29597 

33 29598 



 

 

289 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2021 - 30/06/2021  
 

33 29599 

33 29646 

35 29595 

35 29596 

35 29597 

35 29598 

35 29599 

35 29600 

35 29601 

35 29602 

35 29603 

35 29616 

35 29620 

35 29622 

35 29630 

35 29631 

35 29633 

35 29634 

35 29635 

35 29636 

35 29637 

35 29638 

35 29640 

35 29651 

35 29654 

35 29656 

35 29657 

36 29633 

38 29623 

38 29633 

38 29635 

38 29636 

38 29637 

38 29638 

39 29635 

39 29636 

39 29637 

39 29638 

39 29641 

41 29594 

41 29600 

41 29601 

41 29602 

41 29603 

41 29623 

41 29635 

41 29636 

41 29637 

41 29638 

41 29641 

42 29616 

42 29633 

42 29635 

42 29636 

42 29637 

42 29638 

43 29595 

43 29596 

43 29597 

43 29598 

43 29599 

43 29635 

43 29636 

43 29637 

43 29638 

43 29641 

44 29640 
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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) 

Dow AgroSciences LLC 29617 MK/T/2020/0784 

Dow AgroSciences LLC 29618 MK/T/2020/0785 

EKOM Dooel 29632 MK/T/2020/0814 

FREZYDERM S.A. 29619 MK/T/2020/0811 

GOODWILL TRADEMARKS PTE. LTD., 29656 MK/T/2020/0803 

Goodyear Tyres UK Limited 29621 MK/T/2020/0849 

Henan Yadu Industrial Co., Ltd 29620 MK/T/2020/0844 

Kalceks, Joint Stock company 29658 MK/T/2020/0853 

Kalceks, Joint Stock company 29659 MK/T/2020/0854 

Liang Yongqi 29644 MK/T/2020/0786 

Liang Yongqi 29625 MK/T/2020/0895 

Lidl Stiftung & Co. KG 29646 MK/T/2020/1055 

Lidl Stiftung & Co. KG 29647 MK/T/2020/1056 

Lidl Stiftung & Co. KG 29648 MK/T/2020/1057 

Lidl Stiftung & Co. KG 29649 MK/T/2020/1058 

Lidl Stiftung & Co. KG 29650 MK/T/2020/1059 

MEGA DISPOSABLES S.A. 29655 MK/T/2020/1064 

Makpharm d.o.o. 29593 MK/T/2020/0742 

Mastercard International Incorporated 29633 MK/T/2020/0076 

May Cheong Toy Products Factory Limited 29657 MK/T/2020/0804 

Mylan Healthcare GmbH 29624 MK/T/2020/0887 

PASTA FASTA SH.P.K. 29595 MK/T/2020/0507 

Sportsdirect.com Retail Limited 29651 MK/T/2020/1060 

TARCHOMINSKIE ZAKLADY FARMACEUTYZZNE "POLFA" Spolka Akcyjna 29652 MK/T/2020/1072 

TARCHOMINSKIE ZAKLADY FARMACEUTYZZNE "POLFA" Spolka Akcyjna 29653 MK/T/2020/1073 

U&P PTE. LTD. 29645 MK/T/2020/1063 

ДППУ Свифт Дата ДОО Скопје 29628 MK/T/2020/0612 

ДППУ Свифт Дата ДОО Скопје 29629 MK/T/2020/0613 

Друштво за деловни и маркетиншки услуги ФРАЈДЕЈ КОМУНИКАЦИИ 

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 29623 MK/T/2020/0859 

Друштво за производство и трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 29604 MK/T/2020/0790 

Друштво за производство и трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 29605 MK/T/2020/0791 

Друштво за производство и трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 29606 MK/T/2020/0792 

Друштво за производство и трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 29607 MK/T/2020/0793 

Друштво за производство и трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 29608 MK/T/2020/0794 
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Друштво за производство и трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 29609 MK/T/2020/0795 

Друштво за производство и трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 29610 MK/T/2020/0796 

Друштво за производство и трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 29611 MK/T/2020/0797 

Друштво за производство и трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 29612 MK/T/2020/0798 

Друштво за производство и трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 29613 MK/T/2020/0799 

Друштво за производство и трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 29614 MK/T/2020/0800 

Друштво за производство и трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 29615 MK/T/2020/0801 

Друштво за производство, промет и услуги ВИВАКС ДОО  

 

увоз-извоз Скопје 29596 MK/T/2019/0775 

Друштво за производство, промет и услуги ВИВАКС ДОО  

 

увоз-извоз Скопје 29597 MK/T/2019/0776 

Друштво за производство, промет и услуги ВИВАКС ДОО  

 

увоз-извоз Скопје 29598 MK/T/2019/0777 

Друштво за производство, промет и услуги ВИВАКС ДОО  

 

увоз-извоз Скопје 29599 MK/T/2019/0778 

Друштво за производство, трговија и услуги АНЕЛ-КОМПЈУТЕРИ ДОО увоз-

извоз Штип 29616 MK/T/2020/0783 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН 

ДООЕЛ Скопје 29642 MK/T/2014/0950 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН 

ДООЕЛ Скопје 29643 MK/T/2014/0952 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН 

ДООЕЛ Скопје 29592 MK/T/2014/0953 

Друштво за производство, трговија и услуги ОМАДА КАПИТАЛ ИНВЕСТ 

ДООЕЛ Скопје 29635 MK/T/2020/0864 

Друштво за производство, трговија и услуги ОМАДА КАПИТАЛ ИНВЕСТ 

ДООЕЛ Скопје 29636 MK/T/2020/0865 

Друштво за производство, трговија и услуги ОМАДА КАПИТАЛ ИНВЕСТ 

ДООЕЛ Скопје 29637 MK/T/2020/0866 

Друштво за производство, трговија и услуги ОМАДА КАПИТАЛ ИНВЕСТ 

ДООЕЛ Скопје 29638 MK/T/2020/0867 

Друштво за трговија, производство и услуги АЈУРВЕДА ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје 29640 MK/T/2020/0989 

Друштво за услуги АПОД ДООЕЛ Гевгелија 29600 MK/T/2019/1469 

Друштво за услуги АПОД ДООЕЛ Гевгелија 29601 MK/T/2019/1470 

Друштво за услуги АПОД ДООЕЛ Гевгелија 29602 MK/T/2019/1471 

Друштво за услуги АПОД СОЛУШНС ДООЕЛ Гевгелија 29603 MK/T/2020/0031 

Здружение на медицински сестри, техничари, акушерки и стоматолошки 

сестри ЗА НАС Скопје 29594 MK/T/2019/1313 

ЛИОН ДОО 29622 MK/T/2020/0830 

Муса Касами 29634 MK/T/2020/0840 
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ПхармаС Лекови дооел Скопје 29627 MK/T/2019/0078 

ПхармаС Лекови дооел Скопје 29626 MK/T/2019/0079 

СЕРВИС ТЕРМО КИНГ ДООЕЛ  29639 MK/T/2019/1379 

Т3 ДОО Скопје 29654 MK/T/2020/0669 

Трговско друштво за вработување на инвалидни лица за производство 

услуги и трговија НАНА-ВИКИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 29630 MK/T/2020/0857 

Трговско друштво за вработување на инвалидни лица за производство 

услуги и трговија НАНА-ВИКИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 29631 MK/T/2020/0858 

Трговско друштво за производство, трговија и услуги ЕУРОТУРС-ЕХР 

ДООЕЛ Струга 29641 MK/T/2015/0485 
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ПРЕНОС / BARTJE 

 

(111) 570 

(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Holdings (US) LLC Corporation Service 

Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware, 19808, US 

 

(111) 496 

(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Holdings (US) LLC Corporation Service 

Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware, 19808, US 

 

(111) 497 

(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Holdings (US) LLC Corporation Service 

Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware, 19808, US 

 

(111) 3607 

(732) PERNOD RICARD INDIA PRIVATE LIMITED, a company incorporated under the laws of 

India 5th Floor, D-3, District Centre, Saket, New Delhi 110017, IN 

 

(111) 5239 

(732) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

 

(111) 3668 

(732) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

 

(111) 2952 

(732) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

 

(111) 2547 

(732) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

 

(111) 2548 

(732) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

 

(111) 1940 

(732) Hiab AB Norra Vallgatan 64 SE-2112 Malmö, SE 

 

(111) 4499 

(732) Hiab AB Norra Vallgatan 64 SE-2112 Malmö, SE 

 

(111) 4677 

(732) Elanco UK AH Limited Form 2 Bartley Way, Bartley Wood Business Park, Hook RG27 

9XA, GB 
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(111) 4684 

(732) Elanco UK AH Limited Form 2 Bartley Way, Bartley Wood Business Park, Hook RG27 

9XA, GB 

 

(111) 2447 

(732) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

 

(111) 2448 

(732) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

 

(111) 2449 

(732) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

 

(111) 2451 

(732) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

 

(111) 4758 

(732) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

 

(111) 4824 

(732) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

 

(111) 3313 

(732) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

 

(111) 6856 

(732) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

 

(111) 6857 

(732) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

 

(111) 6858 

(732) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

 

(111) 6979 

(732) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

 

(111) 7206 

(732) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

 

(111) 7326 

(732) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 
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(111) 7899 

(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Holdings (US) LLC Corporation Service 

Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware, 19808, US 

 

(111) 7789 

(732) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

 

(111) 7849 

(732) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

 

(111) 7875 

(732) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

 

(111) 8027 

(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Holdings (US) LLC Corporation Service 

Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware, 19808, US 

 

(111) 8255 

(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Holdings (US) LLC Corporation Service 

Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware, 19808, US 

 

(111) 8229 

(732) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

 

(111) 9148 

(732) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

 

(111) 8563 

(732) SAS EuroBonus AB c/o SAS, SE 

 

(111) 8639 

(732) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

 

(111) 8313 

(732) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

 

(111) 8314 

(732) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

 

(111) 8315 

(732) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 
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(111) 8688 

(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Holdings (US) LLC Corporation Service 

Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware, 19808, US 

 

(111) 8550 

(732) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

 

(111) 8842 

(732) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

 

(111) 9031 

(732) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

 

(111) 9202 

(732) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

 

(111) 10223 

(732) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

 

(111) 10344 

(732) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

 

(111) 10734 

(732) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

 

(111) 11304 

(732) PFIZER PFE US HOLDINGS 4 LLC 235 East 42nd Street, New York, N.Y. 10017, US 

 

(111) 11694 

(732) ABG-Lucky, LLC 1411 Broadway, 21st Floor, New York, New York 10018, US 

 

(111) 11411 

(732) ACCESSORIZE TM TD Yellow Building, 1 Nicholas Road, London, England, W11 4AN, 

GB 

 

(111) 11728 

(732) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

 

(111) 12393 

(732) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

 

(111) 12134 

(732) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 
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(111) 14019 

(732) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

 

(111) 14544 

(732) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

 

(111) 12152 

(732) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

 

(111) 12398 

(732) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

 

(111) 17046 

(732) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

 

(111) 12949 

(732) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

 

(111) 12940 

(732) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

 

(111) 13660 

(732) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

 

(111) 13903 

(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Holdings (US) LLC Corporation Service 

Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware, 19808, US 

 

(111) 13997 

(732) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

 

(111) 14135 

(732) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

 

(111) 14175 

(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Holdings (US) LLC Corporation Service 

Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware, 19808, US 

 

(111) 14727 

(732) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

 

(111) 16034 
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(732) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

 

(111) 15695 

(732) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

 

(111) 14889 

(732) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

 

(111) 15360 

(732) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

 

(111) 15426 

(732) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

 

(111) 14942 

(732) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

 

(111) 15612 

(732) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

 

(111) 15841 

(732) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

 

(111) 16841 

(732) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

 

(111) 17270 

(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Holdings (US) LLC Corporation Service 

Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware, 19808, US 

 

(111) 17267 

(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Holdings (US) LLC Corporation Service 

Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware, 19808, US 

 

(111) 17264 

(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Holdings (US) LLC Corporation Service 

Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware, 19808, US 

 

(111) 17259 

(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Holdings (US) LLC Corporation Service 

Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware, 19808, US 

 

(111) 17488 
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(732) Daiichi Sankyo Company, Limited 3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-8426, 

JP 

 

(111) 18024 

(732) Мила Димитријевска ул.Отон Жупанчиќ бр. 15/1-5, Скопје, MK 

 

(111) 18307 

(732) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

 

(111) 18656 

(732) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

 

(111) 19366 

(732) Energizer Brands UK Limited Sword House, Totteridge Road, High Wycombe, 

Buckinghamshire HP13 6DG, GB 

 

(111) 19524 

(732) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

 

(111) 20830 

(732) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

 

(111) 21007 

(732) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

 

(111) 21008 

(732) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

 

(111) 21039 

(732) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

 

(111) 24864 

(732) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

 

(111) 23508 

(732) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

 

(111) 22888 

(732) Мила Димитријевска ул.Отон Жупанчиќ бр. 15/1-5, Скопје, MK 

 

(111) 22889 

(732) Мила Димитријевска ул.Отон Жупанчиќ бр. 15/1-5, Скопје, MK 
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(111) 22883 

(732) Мила Димитријевска ул.Отон Жупанчиќ бр. 15/1-5, Скопје, MK 

 

(111) 25304 

(732) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

 

(111) 25303 

(732) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

 

(111) 25372 

(732) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

 

(111) 23876 

(732) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

 

(111) 24453 

(732) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

 

(111) 24463 

(732) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

 

(111) 24480 

(732) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

 

(111) 24485 

(732) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

 

(111) 24486 

(732) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

 

(111) 24708 

(732) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

 

(111) 24709 

(732) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

 

(111) 25100 

(732) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

 

(111) 25493 

(732) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

 

(111) 25494 
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(732) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

 

(111) 25476 

(732) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

 

(111) 25560 

(732) F&F Brands Group, Inc. 8 The Green, Suite R, Dover, Delaware 19901, US 

 

(111) 26258 

(732) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

 

(111) 27127 

(732) Aptiv Technologies Limited Erin Court, Bishop's Court Hill, St. Michael , BB 

 

(111) 26975 

(732) Златевски Љубиша; Киропулос Никола; Златевски Небојша  and Мирковиќ Живко 

ул.Фазанерија 1 бр.96, Долна Бањица, Гостивар, MK; ул. Маршал Тито бр. 106-45, 

Тетово, MK; ул.Фазанерија 1 бр. 96, Долна Бањица, Гостивар, MK and ул. Карл Либкнехт 

бр. 4/1-5, Скопје, MK 

 

(111) 27098 

(732) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

 

(111) 27099 

(732) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

 

(111) 27836 

(732) Icebreaker Apparel, LLC 3411 Silverside Road, Wilmington, DE 19810, US 

 

(111) 29654 

(732) Т3 ДОО Скопје ул. 1550 бр. 25, Визбегово, Бутел, MK 
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ПРОМЕНИ / NDRYSHIME 

 

(111) 570 

(732) Wyeth Holdings LLC 235 East 42nd Street, New York, New York - 10017, US 

 

(111) 496 

(732) Wyeth Holdings LLC 235 East 42nd Street, New York, New York - 10017, US 

 

(111) 497 

(732) Wyeth Holdings LLC 235 East 42nd Street, New York, New York - 10017, US 

 

(111) 755 

(732) ABC DETERJAN SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI Rüzgarlibahçe Mahallesi, 

Kavak Sokak, Smart Plaza, Apt No:31/1/8 Beykoz, Istanbul, TR 

 

(111) 3896 

(732) Syngenta Limited Jealott's Hill International Research Centre, Bracknell, Berkshire, 

United Kingdom, RG42 6EY, UK 

 

(111) 5098 

(732) MITSUBISHI PENCIL COMPANY, LIMITED 37-23 5-chome, Higashi Ohi, Shinagawa, 

TOKYO, JP 

 

(111) 1940 

(732) CARGOTEC PATENTER AB c/o Cargotec Sweden AB, Box 1133, SE-16422 Kista, SE 

 

(111) 10426 

(732) Genetics Institute, LLC 235 East 42nd Street, New York, NY 10017, US 

 

(111) 10323 

(732) WRANGLER APPAREL CORP. 3411 Silverside Road, Wilmington, DE 19810 , US 

 

(111) 10664 

(732) Holt`s Company 12270 Townsend Road, Philadelphia, Pennsylvania 19154, US 

 

(111) 10917 

(732) ZAGREBACKA PIVOVARA d.o.o. IIica 224, 10000, Zagreb, HR 

 

(111) 10920 

(732) ZAGREBACKA PIVOVARA d.o.o. IIica 224, 10000, Zagreb, HR 

 

(111) 13799 
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(732) HERTZ SYSTEM INC. 8501 Williams Road, Estero, Florida 33928, US 

 

(111) 23719 

(732) Друштво за производство, трговија и услуги ИНОСПЕКТАР-ГРУП увоз-извоз 

ДООЕЛ с. Велмеј, Дебарца, MK 

 

(111) 18515 

(732) Друштво за трговија и услуги ОФТОМЕД ДОО Скопје ул. Скупи бр. 5 А-Б/кат 2, 

Карпош, Скопје, MK 

 

(111) 18545 

(732) Мега Вент увоз-извоз Скопје ул. Перо Наков бр. 126А, Скопје, MK 

 

(111) 18954 

(732) Друштво за производство, промет, проектирање, градежништво  и услуги РОЈАЛ 

ИНВЕСТ ДОО Скопје бул. Србија бр. 17, Аеродром, Скопје, MK 

 

(111) 19842 

(732) AVENTISUB LLC 55 Corporate Drive, Bridgewater, New Jersey 08807, US 

 

(111) 19412 

(732) Chiquita Brands L.L.C. DCOTA Office Center, 1855 Griffin Road, Suite C-436, Fort 

Lauderdale, Florida, FL 33004-2275, US 

 

(111) 20101 

(732) Vertiv IT Systems, Inc. 4991 Corprate  Drive, Huntsville, Alabama 35805, US 

 

(111) 19592 

(732) Трговско друштво за трговија, производство и услуги на големо и мало 

СВИССЛИОН-АГРОПЛОД ДООЕЛ увоз-извоз Ресен ул. 29ти Ноември бр. 6, 6310, Ресен, 

MK 

 

(111) 20919 

(732) МАКПРОГРЕС ДОО ул. Војдан Чернодрински бр. 8, 2310, Виница, MK 

 

(111) 21170 

(732) Ironwood Pharmaceuticals, Inc. 100 Summer Street, Suite 2300, Boston, Massachusetts 

02110, US 

 

(111) 19875 

(732) Трговско друштво за производство и трговија ИНОСПЕКТАР с.Велмеј Дебарца 

ДООЕЛ Бигла бб, Велмеј, Дебарца, MK 
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(111) 20038 

(732) МАКПРОГРЕС ДОО ул. Војдан Чернодрински бр. 8, Виница, MK 

 

(111) 20040 

(732) МАКПРОГРЕС ДОО ул. Војдан Чернодрински бр. 8, 2310, Виница, MK 

 

(111) 20050 

(732) МАКПРОГРЕС ДОО ул. Војдан Чернодрински бр. 8, 2310, Виница, MK 

 

(111) 20404 

(732) Ironwood Pharmaceuticals, Inc. 100 Summer Street, Suite 2300, Boston, Massachusetts 

02110, US 

 

 

ПОНИШТУВАЊЕ 

 

(111) 143 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 22/02/2013 

 

(111) 127 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 11/03/2013 

 

(111) 128 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 11/03/2013 

 

(111) 139 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 11/03/2013 

 

(111) 7678 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 17/03/2013 

 

(111) 390 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 20/04/2013 

 

(111) 482 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 20/04/2013 

 

(111) 484 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 20/04/2013 

 

(111) 564 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 04/05/2013 
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(111) 566 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 14/05/2013 

 

(111) 555 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 26/05/2013 

 

(111) 558 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 26/05/2013 

 

(111) 298 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 09/06/2013 

 

(111) 100 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 29/06/2013 

 

(111) 4831 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 30/10/2019 

 

(111) 662 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 08/07/2011 

 

(111) 663 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 08/07/2011 

 

(111) 398 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 17/06/2013 

 

(111) 399 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 17/06/2013 

 

(111) 400 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 17/06/2013 

 

(111) 451 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 17/06/2013 

 

(111) 453 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 17/06/2013 

 

(111) 454 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 17/06/2013 

 

(111) 466 
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Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/09/2018 

 

(111) 469 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/11/2018 

 

(111) 471 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/11/2018 

 

(111) 1982 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 20/03/2020 

 

(111) 1983 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 13/06/2008 

 

(111) 536 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 01/04/2013 

 

(111) 3857 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 16/03/2020 

 

(111) 3859 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 16/03/2020 

 

(111) 3861 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 16/03/2020 

 

(111) 3862 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 16/03/2020 

 

(111) 3863 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 16/03/2020 

 

(111) 3869 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 20/04/2019 

 

(111) 2801 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 27/07/2018 

 

(111) 2804 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 01/11/2018 

 

(111) 957 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/08/2019 
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(111) 958 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 13/11/2019 

 

(111) 959 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 20/12/2019 

 

(111) 983 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 20/07/2004 

 

(111) 875 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/10/2018 

 

(111) 876 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 01/11/2018 

 

(111) 877 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 03/02/2019 

 

(111) 878 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 03/02/2019 

 

(111) 879 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 03/02/2019 

 

(111) 881 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 03/02/2019 

 

(111) 884 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 03/02/2019 

 

(111) 899 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 20/02/2019 

 

(111) 3879 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 13/07/2019 

 

(111) 517 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/06/2018 

 

(111) 993 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/07/2018 
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(111) 996 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/02/2019 

 

(111) 1012 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/09/2019 

 

(111) 1141 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/10/2013 

 

(111) 3903 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/05/2018 

 

(111) 3908 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/11/2016 

 

(111) 3383 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 21/12/2007 

 

(111) 3916 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/06/2017 

 

(111) 3918 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 28/02/2017 

 

(111) 3945 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/12/2018 

 

(111) 3096 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 28/09/2013 
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ОГРАНИЧУВАЊЕ НА КЛАСИ / KUFIZIMI I KLASAVE 

 

(111) 23306 

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи: 

(510,511)  

кл. 3  козметичко средство за испирање на устата што ги побелува забите  

кл. 5  медицинско средство за испирање на устата со флуорид за побелување  

кл. 21  конец за чистење заби, држачи на конец за чистење заби, патрони за држачи на 

конец за чистење заби  

 

 

(111) 23305 

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи: 

(510,511)  

кл. 3  козметичко средство за испирање на устата што ги побелува забите  

кл. 5  медицинско средство за испирање на устата со флуорид за побелување  

кл. 21  конец за чистење заби, држачи на конец за чистење заби, патрони за држачи на 

конец за чистење заби  

 

 

(111) 23304 

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи: 

(510,511)  

кл. 3  козметичко средство за испирање на устата што ги побелува забите  

кл. 5  медицинско средство за испирање на устата со флуорид за побелување  

кл. 21  конец за чистење заби, држачи на конец за чистење заби, патрони за држачи на 

конец за чистење заби  
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ОБНОВУВАЊА / RIPËRTËRITJE 

 

(111) 753   (186) 08/05/2031 

(111) 687   (186) 25/04/2031 

(111) 835   (186) 25/04/2031 

(111) 655   (186) 23/07/2031 

(111) 657   (186) 10/05/2031 

(111) 757   (186) 08/05/2031 

(111) 758   (186) 08/05/2031 

(111) 760   (186) 08/05/2031 

(111) 755   (186) 08/05/2031 

(111) 751   (186) 08/05/2031 

(111) 948   (186) 28/06/2031 

(111) 3896   (186) 15/06/2031 

(111) 1885   (186) 05/06/2031 

(111) 1505   (186) 27/02/2031 

(111) 1506   (186) 27/02/2031 

(111) 3506   (186) 05/03/2031 

(111) 3701   (186) 14/05/2031 

(111) 4891   (186) 18/02/2032 

(111) 5229   (186) 20/05/2031 

(111) 5236   (186) 20/05/2031 

(111) 5228   (186) 20/05/2031 

(111) 5226   (186) 20/05/2031 

(111) 5237   (186) 20/05/2031 

(111) 5227   (186) 20/05/2031 

(111) 5234   (186) 20/05/2031 

(111) 5235   (186) 20/05/2031 

(111) 5124   (186) 16/05/2031 

(111) 5217   (186) 24/04/2031 

(111) 5453   (186) 15/04/2031 

(111) 1574   (186) 14/07/2031 

(111) 4250   (186) 24/04/2031 

(111) 1978   (186) 22/08/2030 

(111) 3479   (186) 26/10/2031 

(111) 1287   (186) 01/10/2031 
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(111) 4318   (186) 16/06/2031 

(111) 4381   (186) 30/04/2031 

(111) 4516   (186) 10/05/2031 

(111) 4574   (186) 03/05/2031 

(111) 4578   (186) 12/04/2031 

(111) 2413   (186) 01/10/2031 

(111) 10217   (186) 18/12/2030 

(111) 10305   (186) 01/03/2031 

(111) 10323   (186) 02/04/2031 

(111) 10535   (186) 04/04/2031 

(111) 10621   (186) 09/04/2031 

(111) 10649   (186) 11/04/2031 

(111) 10650   (186) 11/04/2031 

(111) 10390   (186) 18/04/2031 

(111) 10399   (186) 18/04/2031 

(111) 10400   (186) 18/04/2031 

(111) 10475   (186) 18/04/2031 

(111) 10582   (186) 25/04/2031 

(111) 10664   (186) 25/04/2031 

(111) 10540   (186) 27/04/2031 

(111) 10593   (186) 04/05/2031 

(111) 10571   (186) 04/05/2031 

(111) 10556   (186) 07/05/2031 

(111) 10551   (186) 07/05/2031 

(111) 10690   (186) 29/05/2031 

(111) 10653   (186) 01/06/2031 

(111) 10900   (186) 24/08/2031 

(111) 10856   (186) 29/10/2031 

(111) 10917   (186) 05/12/2031 

(111) 10920   (186) 05/12/2031 

(111) 10881   (186) 24/01/2032 

(111) 18542   (186) 19/03/2030 

(111) 18515   (186) 31/05/2030 

(111) 18545   (186) 15/06/2030 

(111) 18954   (186) 13/10/2030 

(111) 18936   (186) 24/11/2030 
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(111) 18787   (186) 17/12/2030 

(111) 27207   (186) 05/01/2031 

(111) 19166   (186) 28/01/2031 

(111) 19442   (186) 01/03/2031 

(111) 19457   (186) 01/03/2031 

(111) 19445   (186) 01/03/2031 

(111) 19361   (186) 09/03/2031 

(111) 19290   (186) 10/03/2031 

(111) 19412   (186) 01/04/2031 

(111) 19417   (186) 05/04/2031 

(111) 19416   (186) 05/04/2031 

(111) 19460   (186) 05/04/2031 

(111) 19356   (186) 05/04/2031 

(111) 19388   (186) 08/04/2031 

(111) 23627   (186) 08/04/2031 

(111) 19476   (186) 11/04/2031 

(111) 20101   (186) 18/04/2031 

(111) 20104   (186) 20/04/2031 

(111) 19733   (186) 21/04/2031 

(111) 19486   (186) 27/04/2031 

(111) 19592   (186) 27/04/2031 

(111) 19606   (186) 29/04/2031 

(111) 19603   (186) 29/04/2031 

(111) 19607   (186) 29/04/2031 

(111) 19387   (186) 29/04/2031 

(111) 20446   (186) 29/04/2031 

(111) 20011   (186) 05/05/2031 

(111) 19599   (186) 09/05/2031 

(111) 19600   (186) 09/05/2031 

(111) 19547   (186) 09/05/2031 

(111) 19548   (186) 09/05/2031 

(111) 23594   (186) 09/05/2031 

(111) 19938   (186) 09/05/2031 

(111) 19942   (186) 09/05/2031 

(111) 19845   (186) 12/05/2031 

(111) 19601   (186) 13/05/2031 
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(111) 19496   (186) 16/05/2031 

(111) 19500   (186) 16/05/2031 

(111) 19502   (186) 16/05/2031 

(111) 19506   (186) 18/05/2031 

(111) 20905   (186) 18/05/2031 

(111) 19680   (186) 19/05/2031 

(111) 19553   (186) 19/05/2031 

(111) 19512   (186) 20/05/2031 

(111) 19530   (186) 25/05/2031 

(111) 19544   (186) 02/06/2031 

(111) 19892   (186) 17/06/2031 

(111) 19891   (186) 17/06/2031 

(111) 19885   (186) 17/06/2031 

(111) 19826   (186) 21/06/2031 

(111) 19730   (186) 21/06/2031 

(111) 19910   (186) 28/06/2031 

(111) 19663   (186) 12/07/2031 

(111) 20198   (186) 13/07/2031 

(111) 19662   (186) 19/07/2031 

(111) 20919   (186) 26/07/2031 

(111) 19877   (186) 10/08/2031 

(111) 21170   (186) 09/09/2031 

(111) 19875   (186) 03/10/2031 

(111) 20038   (186) 07/11/2031 

(111) 19928   (186) 11/11/2031 

(111) 20040   (186) 17/11/2031 

(111) 19956   (186) 02/12/2031 

(111) 20050   (186) 29/12/2031 
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2021 - 30/06/2021 

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/Disenjo Industriale 

 
Гласник/Buletini  Бр./Nr. 6/2021 - 30/06/2021 
 

(21) ID  2021/8  (45) 30/06/2021 

(22) 25/05/2021    

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален 

(72) XIE YUXIAN 

(73) Supersoco Intelligent Technology (Shanghai) Co., Ltd Building 2, no. 3089, Huqingping 

Road, Zhaoxiang Town, Qingpu District, Shanghai, 201799, CN 

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ 

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. Даме Груев бр.3/2-11 1000 Скопје 

(51) 12-11 

(54) "Електричен мотоцикл"   
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Индустриски дизајн/Disenjo Industriale 

 
Гласник/Buletini  Бр./Nr. 6/2021 - 30/06/2021 
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Индустриски дизајн/Disenjo Industriale 

 
Гласник/Buletini  Бр./Nr. 6/2021 - 30/06/2021 
 

 

 

(21) ID  2021/9  (45) 30/06/2021 

(22) 25/05/2021    

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален 

(72) XIE YUXIAN 

(73) Supersoco Intelligent Technology (Shanghai) Co., Ltd Building 2, no. 3089, Huqingping 

Road, Zhaoxiang Town, Qingpu District, Shanghai, 201799, CN 

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ 

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. Даме Груев бр.3/2-11 1000 Скопје 

(51) 12-11 

(54) "Електричен мотоцикл"   
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Индустриски дизајн/Disenjo Industriale 

 
Гласник/Buletini  Бр./Nr. 6/2021 - 30/06/2021 
 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 



 

 

319 
 

Индустриски дизајн/Disenjo Industriale 

 
Гласник/Buletini  Бр./Nr. 6/2021 - 30/06/2021 
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Индустриски дизајн/Disenjo Industriale 

 
Гласник/Buletini  Бр./Nr. 6/2021 - 30/06/2021 
 

(21) ID  2021/10  (45) 30/06/2021 

(22) 28/05/2021    

(28) 2 (два) дизајни, тродимензионални 

(72) Димитар Богатинов 

(73) Друштво за трговија на големо БОМИЛЛИ ДООЕЛ Скопје Бул. АСНОМ 42/бб, 1000, 

Скопје, MK 

(74) БЕРИН Д.О.О. Скопје ул. "Македонија" бр. 27/2/22, 1000 Скопје 

(51) 09-03 

(54) Амбалажа за прехранбени производи  

 

                     

 

 

 

 

 

 



 

 

321 
 

Индустриски дизајн/Disenjo Industriale 

 
Гласник/Buletini  Бр./Nr. 6/2021 - 30/06/2021 
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Индустриски дизајн/Disenjo Industriale 

 
Гласник/Buletini  Бр./Nr. 3/2021 - 31/03/2021 
 

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) 

12-11 MK/I/ 2021/8 

12-11 MK/I/ 2021/9 

09-03 MK/I/ 2021/10 

 

 

 

 

 

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) 

Supersoco Intelligent Technology (Shanghai) Co., Ltd Building 2, no. 3089, 
Huqingping Road, Zhaoxiang Town, Qingpu District, Shanghai, 201799, CN 

MK/I/ 2021/8 

Supersoco Intelligent Technology (Shanghai) Co., Ltd Building 2, no. 3089, 
Huqingping Road, Zhaoxiang Town, Qingpu District, Shanghai, 201799, CN 

MK/I/ 2021/9 

Друштво за трговија на големо БОМИЛЛИ ДООЕЛ Скопје Бул. АСНОМ 
42/бб, 1000, Скопје, MK 

MK/I/ 2021/10 
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2021 - 30/06/2021 

 

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/Disenjo Industriale 

 
Гласник/Buletini  Бр./Nr. 6/2021 - 30/06/2021 
 

(11) 914  (45) 30/06/2021 

(21) ID  2021/1  (22) 04/01/2021    

(18) 04/01/2026 

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален  

(72) Веселин Теохаров (бул. Јане Сандански бр. 35-2/1, 1000, Скопје) 

(73) Трговско друштво за услуги, електроника и инжињеринг ТН-ТВ Веселин ДООЕЛ 

Скопје бул. Јане Сандански бр. 47, 1000, Скопје, MK 

(74) БИНПРО ДООЕЛ Скопје ул. Ленинова. 15а-13 1000 Скопје 

(51) 14-01 

(54) ЗВУЧНИК 

 

 

                        

 

 

 

(11) 915  (45) 30/06/2021 

(21) ID  2021/2  (22) 04/01/2021    

(18) 04/01/2026 

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален  

(72) Веселин Теохаров (бул. Јане Сандански бр. 35-2/1, 1000, Скопје) 

(73) Трговско друштво за услуги, електроника и инжињеринг ТН-ТВ Веселин ДООЕЛ 

Скопје бул. Јане Сандански бр. 47, 1000, Скопје, MK 

(74) БИНПРО ДООЕЛ Скопје ул. Ленинова. 15а-13 1000 Скопје 

(51) 14-01 

(54) ЗВУЧНИК 
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Индустриски дизајн/Disenjo Industriale 

 
Гласник/Buletini  Бр./Nr. 6/2021 - 30/06/2021 
 

                      

 

 

(11) 916  (45) 30/06/2021 

(21) ID  2021/3  (22) 04/01/2021    

(18) 04/01/2026 

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален  

(72) Веселин Теохаров (бул. Јане Сандански бр. 35-2/1, 1000, Скопје) 

(73) Трговско друштво за услуги, електроника и инжињеринг ТН-ТВ Веселин ДООЕЛ 

Скопје бул. Јане Сандански бр. 47, 1000, Скопје, MK 

(74) БИНПРО ДООЕЛ Скопје ул. Ленинова. 15а-13 1000 Скопје 

(51) 14-01 

(54) ЗВУЧНИК 
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Индустриски дизајн/Disenjo Industriale 

 
Гласник/Buletini  Бр./Nr. 6/2021 - 30/06/2021 
 

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) 

14-01 MK/I/ 2020/914 

14-01 MK/I/ 2020/915 

14-01 MK/I/ 2020/916 

 
 

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) 

Трговско друштво за услуги, електроника и инжињеринг ТН-ТВ Веселин 
ДООЕЛ Скопје бул. Јане Сандански бр. 47, 1000, Скопје, MK  

914 MK/I/ 2020/1 

Трговско друштво за услуги, електроника и инжињеринг ТН-ТВ Веселин 
ДООЕЛ Скопје бул. Јане Сандански бр. 47, 1000, Скопје, MK 

915 MK/I/ 2020/2 

Трговско друштво за услуги, електроника и инжињеринг ТН-ТВ Веселин 
ДООЕЛ Скопје бул. Јане Сандански бр. 47, 1000, Скопје, MK 

916 MK/I/ 2020/3 
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ВПИШУВАЊЕ 
 
248. Љупка Новеска Андонова, адвокат 
Бул. Партизански Одреди бр. 14 
Аура Бизнис Центар 3/5 
1000 Скопје 
Република Македонија 
Тел. 071 408 456 
e-mail:ljupkanoveska@gmail.com 
 
249. Адвокатско друштво БАЧОВСКИ СИНКОЛИ АДВОКАТИ 
ул. Наум Охридски 2-в 
Република Северна Македонија 
Тел. 02 2736-736 
e-mail: info@bsa.mk 
 
 
 
БРИШЕЊЕ 
 
166. Илија Чилиманов, адвокат 
Ул. 27 Март бр. 14 
1000 Скопје 
Република Македонија  
Тел. 02 3116 232 
Моб. 070 222 624 
e-mail: ilija@chilimanov.mk 
 
 
ПРОМЕНА 
 
224. Друштво за интелектуални услуги ЕРНСТ И ЈАНГ-УСЛУГИ ДООЕЛ Скопје, Ул. 8-ми 
Септември бр. 18-3/4, 1000 Скопје, Република Македонија 
бришење на лицето вработено кај застапникот Александар Ицковски и впишување на 
ново лице Калина Депинова Филиповска 

mailto:info@bsa.mk
mailto:ilija@chilimanov.mk
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