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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.  6/2022 - 30/06/2022  
 

СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ / 

SHPALLJE ZYRTARE 
 

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД 

ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ / SHPALLJA NUL E VENDIMIT PЁR NJOHJE E TЁ 

DREJTAVE TЁ PRONЁSISЁ INDUSTRIALE 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

Industriale për njohjen e asaj të drejte. 

 

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

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

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

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

përputhje me nenin 276 paragrafi (1) të Ligjit. 

 

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

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

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

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

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

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

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

mëvonshme. 
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Патенти / Patentat Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2022 - 30/06/2022  
 

ПАТЕНТИ / PATENTAT 

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

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

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

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

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

dhënat nga vendimi për njohjen e patentës. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

është paguar tarifa e paraparë. 
 

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

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

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

në INID. 
 

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

(13) Вид на документот / Lloji i dokumentit: 

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

А2-дополнителен патент/patentë shtesë 

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

patentën evropjanë  

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

patente evropiane me pretendime të modifikuara 

 

(21) Број на пријавата / Numri i aplikimit 

(22) Датум на поднесувањето / Data e depozitimit 

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

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

(45) Дата на објавување / Data e publikimit 

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

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

Patentave (KNP) 
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Патенти / Patentat Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2022 - 30/06/2022  
 

(54) Назив на пронајдокот / Titulli i shpikjes 

(56) Цитирани документи / Dokumente të cituara 

(57) Апстракт или патентно барање / Abstrakti ose pretendimi 

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

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

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

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

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

(72) Пронајдувач (и) / Shpikës (it) 

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

(74) Застапник / Përfaqësues 

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

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

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

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

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

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

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

patentës evropiane (data e njohjes, numri i buletinit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

____________________ 

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

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2022 - 30/06/2022  
 

(11)  12416   (13) А 

(21)  2020/551   (22) 22/07/2020 

(45) 30/06/2022 

(73)  Давид Ношпал Бул.Св.Климент 

Охридски, бр.15/2-3, MK 

(72) Давид Ношпал  

(54)  Автоматизиран чистач на 

фотоволтачни панели 

(57)   

КРАТКА СОДРЖИНА НА СУШТИНАТА НА 

ПРОНАЈДОКОТ - АПСТРАКТ- 

 

Назив на пронајдокот 

Автоматизиран чистач на фотоволтаични 

панели 

Кратка содржина на пронајдокот 

Автоматизираниот чистач на фотоволтаични 

панели има вграден програмибилен 

контролер (Нацрт број 1, позиција 6) со 

драјвери за контрола на моторите за 

движењето и чистењето на панелите со 

протокот на вода под висок притисок (Нацрт 

број 1, позиција 1) и брзина на движење на 

четката (Нацрт број 1, позиција 2). 

Пронајдокот има вградени сензори (Нацрт 

број 1, позиција б) за заштита од 

пролизгување, нерамни површини, 

завршеток на подлога за движење и судир со 

непредвидени објекти. 

Напојувањето е преку самостоен извор на 

електрична енергија со батериско 

складирање (Нацрт број 1, позиција 3). 

Можна е далечинска контрола на процесите. 

Пронајдокот може да биде управуван од 

еден човек, а истиот може дневно да исчисти 

и до 400KW инсталирани површини од 

фотонапонски панели. Со едно движење 

може да покрие површина од 2m и брзина до 

10m/min. 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2022 - 30/06/2022  
 

(51)  A 23B 7/00  

(11)  12417   (13) А 

(21)  2021/393   (22) 14/05/2021 

(45) 30/06/2022 

(73)  KISSAS, Dimitrios Mouzaki, 43060 

Karditsa, GR 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72) KISSAS, Dimitrios 

(54)  САД СО ТЕЧНОСТ ЗА ЗАЧУВУВАЊЕ 

НА МАСЛИНКИ, КИСЕЛ ЗЕЛЕНЧУК И 

СИРЕЊЕ 

(57)  Пронајдокот се однесува на индустриско 

производство и пакување на течност за 

зачувување на маслинки, кисели краставички 

и сирења за домашна употреба, кој поточно 

обезбедува саламура за подобро зачувување 

на маслинки, кисели краставички, зеленчуци 

и сирења за употреба по зреење, од страна 

на потрошувачот дома, по нивното купување, 

и процес за правење на саламурата. 

Придонесува на еколошката стапка за 

намалување на потрошувачите од отпадните 

производи (маслинки, кисели краставички и 

сирења), како и во економијата на 

домаќинствата. 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2022 - 30/06/2022  
 

(51)  F 04C 28/28  

(11)  12418   (13) А 

(21)  2021/807   (22) 08/10/2021 

(45) 30/06/2022 

(86)  22/10/2019 PCT/CN2019/112469 

(87)  22/10/2020 WO2020211318 

(73)  CRRC ZHUZHOU LOCOMOTIVE CO., 

LTD. Tianxin high-tech park Shifeng District 

Zhuzhou Hunan 412001, CN 

(74)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(72) FANG, Changzheng; LI, Dan; ZENG, Ping; 

LI, Jinhui; XIE, Shichuan and GUO, Yingying 

(54)  МЕТОД И СИСТЕМ ЗА УТВРДУВАЊЕ 

ДЕФЕКТИ КАЈ КОМПРЕСОР СО ЗАВРТКИ 

(57)  Метод и систем за утврдување дефекти 

кај компресор со завртки. Методот за 

утврдување дефекти ги опфаќа следните 

чекори: чекор А, следење дали запрел 

компресорот со завртки, а во случаи кога 

компресорот со завртки запрел, 

продолжување со чекор Б; и чекор Б, во кој 

откако ќе помине одредено време од 

времето кога компресорот со завртки запрел, 

се открива дали нормално затворениот 

контакт на прекинувачот за притисок е 

исклучен, а ако нормално затворениот 

контакт на прекинувачот за притисок не е 

исклучен, се утврдува дека настанал дефект 

во компресорот со завртки. Кај методот и 

системот за утврдување дефекти кај 

компресор со завртки, со помош на постоечки 

уреди, состојбата на дефект на компресорот 

со завртки може навремено да се открие 

преку додавање во контролната единица 

функција за логично утврдување според 

принципот на работа на компресорот со 

завртки, при што таа е едноставна и сигурна, 

и го гарантира безбедното работење на 

моторот и возилото. 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2022 - 30/06/2022  
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2022 - 30/06/2022  
 

ПРЕНОС / BARTJE 
 

 

(11) 10165 

(73) Valio Oy Meijeritie 6, 00370 Helsonki , FI 

 

(11) 12199 

(73) DERMAPHARM AKTIENGESELLSCHAFT Landkreis München, Lil-Dagover-Ring 7, 

Grünwald, DE 

 

 

 

ПРЕСТАНОК / NDËRPRERJE 
 

 

(11) 1789 

(73) BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & Co.KG Binger Strasse 173, 55216 

Ingelheimam Rhein, DE 

 

(11) 1694 

(73) Aventis Pharma S.A 20, avenue Raymond Aron, 92165 Antony Cedex, FR 

 

(11) 2128 

(73) R.P.S. MECCANICA S.R.L. Via L.Menarini, 41  40054 BUDRIO(BOLOGNA), IT 

 

(11) 2410 

(73) F.HOFFMANN-LA ROCHE AG  Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, CH 

 

(11) 2478 

(73) Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am 

Rhein, DE 

 

(11) 2724 

(73) SHIRE CANADA INC. 2250 Alfred-Nobel Boulevard, Suite 500, Ville Saint-Laurent,  

Quebec H4S 2C9, CA 

 

(11) 3153 

(73) adp Gauselmann GmbH Merkur-Allee 1-15 / 32339 Espelkamp, DE 

 

(11) 3362 

(73) Ajinomoto Co., Inc. 15-1 Kyobashi 1-chome , Chuo-ku , Tokyo 104-8315 , JP 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2022 - 30/06/2022  
 

(11) 3250 

(73) UCB FARCHIM S.A. Z.I. Planchy Chemin  de Croix Blanche, 10 C.P. 411, CH-1630 Bulle, 

CH 

 

(11) 3294 

(73) Virochem Pharma Inc. 275 Armand-Frappier Blvd.  Laval, Quebec H7V 4A7, CA 

 

(11) 3451 

(73) Muller, Norbert Magnolienweg 8  81377 Munchen, DE 

 

(11) 3785 

(73) Almirall, S.A. Ronda General Mitre 151   08022 Barcelona, ES 

 

(11) 3804 

(73) United Resource Recovery Corporation 5396 North Blackstock Road  Spartanburg, 

South Carolina 29303, US 

 

(11) 4513 

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

 

(11) 4987 

(73) AbbVie Biotechnology Ltd Clarendon House, 2, Church Street HM 11 Hamilton / BM, BM 

 

(11) 4980 

(73) BPB Limited Binley Business Park  Coventry CV3 2TT, GB 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2022 - 30/06/2022  
 

(51)  C 07C 49/697  

(11)  12380   (13) Т1 

(21)  2020/141   (22) 25/02/2020 

(45) 30/06/2022 

(30)  DK20120000811  19/12/2012  DK and 

US201261739095P  19/12/2012  US 

(96)  19/12/2013 EP13811511.8 

(97)  12/02/2020 EP2943460 

(73)  H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9, 2500 Valby, 

DK 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

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

Скопје 

(72)  BRANDES, Sebastian and JACOBSEN, 

Mikkel Fog 

(54)  6-ХЛОРО-3-(ФЕНИЛ-D5)-ИНДЕН-1-ON И 

НЕГОВАТА УПОТРЕБА 

(57)  1  Постапката за производство на 

соединенито (I) 

во кое што соединението (I) добиено од 

реакција на 3-бромо-6-хлоро-инден-1-oнa со 

4,4,5,5- тетраметил-2-d5-фенил-

[1,3,2]диоксаборолан. 

има уште 13 патентни барања 

 

(51)  A 21B 3/13, A 21D 8/06  

(11)  12379   (13) Т1 

(21)  2020/1022   (22) 25/12/2020 

(45) 30/06/2022 

(30)  AT20120050024  06/02/2012  AT 

(96)  29/01/2013 EP13713716.2 

(97)  14/10/2020 EP2811835 

(73)  Hobel, Michael; Kraihamer, Norbert; 

Augendopler, Peter and H.U.Privatstiftung 

Feldweg 50 4063 Hörsching, AT; Augstraβe 32 

5163 Mattsee, AT; Grenzgasse 11 1130 Wien, 

AT and Renngasse 1 1010 Wien, AT 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  HOBEL, Michael; KRAIHAMER, Norbert and 

AUGENDOPLER, Peter 

(54)  МЕТОД ЗА ПРОИЗВЕДУВАЊЕ НА 

ПЕКАРСКИ ПРОДУКТИ 

(57)  1  Метод за произведување на пекарски 

продукти во претходно дефинирана форма, при 

што парче тесто се пече во затворена празна 

модла (5) после затварањето во директна 

сукцесија со доведување на топлина, при што 

за време на печењето, парчето тесто 

комплетно ја исполнува празната модла (5) со 

истиснување на гасот, се карактеризира со тоа 

што парчето тесто чија што тежина е 

адаптирана во однос на капацитетот од 

празната модла (5) и е применетo за време на 

растењето при печење со формирање на ситно 

структурирана кора до ѕидот од модлата за 

набивање на гас (17) кој што ја ограничува 

празната модла (5), гасот е испразнет од 

празната модла (5) во регионот на вдлабнатини 

(8), што се обезбедени во ѕидот на модлата (7), 

преку отвори за празнење на гасови (9), 

вдлабнатините (8) одредуваат испакнувања на 

пекарските продукти кои се проектирани зад 

површинскиот регион и гасот е поместен во 

вдлабнатините (8) поради растењето при 

печење на парчето тесто.      
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2022 - 30/06/2022  
 

 

(51)  C 07D 475/04, C 07D 487/14, A 61K 31/519, 

A 61P 35/00, A 61P 43/00  

(11)  12381   (13) Т1 

(21)  2021/364   (22) 05/05/2021 

(45) 30/06/2022 

(30)  EP20130004050  14/08/2013  EP 

(96)  14/08/2014 EP17190279.4 

(97)  24/02/2021 EP2387460 

(73)  Merck & Cie Im Laternenacker 5 8200 

Schaffhausen, CH 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  Moser, Rudolf; Groehn, Viola; Ammann, 

Thomas and Egger, Thomas 

(54)  ХЕМИСУЛФАТНА СОЛ НА 5,10-

МЕТИЛЕН-(6R)-ТЕТРАХИДРОФОЛНА 

КИСЕЛИНА 

(57)  1  Фармацевтски состав којшто содржи 

хемисулфатна сол на 5,10-метилен-(6R)-

тетрахидрофолна киселина во формата на 

лиофилизат. 

има уште 13 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2022 - 30/06/2022  
 

 

(51)  E 04B 1/00, E 04H 1/04, E 04H 1/00  

(11)  12390   (13) Т1 

(21)  2021/643   (22) 11/08/2021 

(45) 30/06/2022 

(30)  AT20170050212  17/03/2017  AT 

(96)  30/11/2017 EP17816386.1 

(97)  19/05/2021 EP3596285 

(73)  Zittmayr, Johannes Bernhardgutstraße 11 

4470 Enns , AT 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  Zittmayr, Johannes  

(54)  ГРАДЕЖЕН КОМПЛЕКС 

(57)  1  Градежен комплекс којшто се состои од 

повеќе катни згради со кружна форма (R) кој 

што содржи сектори (1) коишто гледано во 

рамнина се трапезоидни, формира регуларен 

многуаголен прстен и опфаќа двор којшто има 

складиштен простор (4), катовите (3) од 

наведените сектори се еднообразно 

изедначени еден во однос на друг во правецот 

на висината и се поврзани со складиштниот 

простор (4) со премини (5) кои се протегаат 

попречно, наведениот складиштен простор има 

скалиште кои се движи во правец на 

искачувањето на катовите и имаат видина на 

искачувањето (a) помеѓу премините (5) кои 

кореспондираат со изедначеноста на катот (h), 

се карактеризира со тоашто, во случај на згради 

со кружна форма (R) коишто содржат еднакво 

страничен многуаголен прстен, the меѓусебно 

идентичните згради со кружна форма (R) се 

поставени на темињата на многуаголник кој 

кореспондира со многуаголниот прстен, и, во 

случај на згради со кружна форма (R) содржи 

непарен број на многуаголни прстени, 

наведените згради со кружна форма се 

поставени наизменично, во секој случај 

изедначено под агол 180, на темињата на 

многуаголникот има двата повеќе темиња, ис со 

тоашто зградите со кружна форма (R) 

кои следуваат една по друга долж 

многуагоникот се поврзани со премини (6) кои 

се протегаат помеѓу катовите (3) на меѓусебно 

спротивните поврзувачки сектори со 

ореспондентните изедначени катови, кадешто, 

помеѓу два поврзувачки сектори (1) од секоја 

зграда во форма на прстен (3), постојат повеќе 

сектори (1) коишто во случај на еднакво 

страничен многуаголни прстени 

кореспондираат со половина од бројот на 

темиња минус два и во случај на непарен број 

на многуаголни прстени кореспондираат со 

половина од бројот на темиња плус еден, минус 

два.   

има уште 2 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2022 - 30/06/2022  
 

(51)  C 07D 405/12, C 07D 491/08, C 07D 417/12, 

C 07D 213/64, C 07D 401/12, C 07D 491/107, C 

07D 409/12, C 07D 413/12, A 61K 31/444, A 61K 

31/4412, A 61P 35/00  

(11)  12391   (13) Т1 

(21)  2021/646   (22) 12/08/2021 

(45) 30/06/2022 

(30)  US201161474821P  13/04/2011  US and 

US201161499595P  21/06/2011  US 

(96)  13/04/2012 EP18200713.8 

(97)  02/06/2021 EP3486234 

(73)  Epizyme, Inc. 400 Technology Square, 4th 

Floor Cambridge, MA 02139, 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)  CHESWORTH, Richard; KEILHACK, Heike; 

WARHOLIC, Natalie; KLAUS, Christine; SEKI, 

Masashi; SHIROTORI, Syuji; KAWANO, Satoshi; 

KNUTSON, Sarah Kathleen; KUNTZ, Kevin 

Wayne; DUNCAN, Kenneth William and WIGLE, 

Timothy James Nelson 

(54)  АРИЛ-ИЛИ ХЕТЕРОАРИЛ-

СУПСТИТУИРАНИ БЕНЗЕН СОЕДИНЕНИЈА 

(57)  1  Соединение со Формула (I) или негова 

фармацевтски прифатлива сол за употреба во 

третман или спречување на клеточно 

пролиферативно нарушување: 

Каде што  

X1 е N или CR11;  

X2 е N или CR13;  

Z е NR7R8, OR7, S(O)nR7, или CR7R8R14, каде 

што n е 0, или 2;  

секој од RR5, R9 и R10, независно, е H или C1-

C6 алкил опционално супституиран со еден или 

повеќе супституенти избрани од групата 

составена од хало, хидроксил, COOH, C(O)O-

C1-C6 алкил, цијано, C1-C6 алкоксил, амино, 

моно-C1-C6 алкиламино, ди-C1-C6 алкиламино, 

C3-C8 циклоалкил, C6-C10 арил, 4 до 12-член 

хетероциклоалкил и 5- или 6-член хетероарил; 

секој од R2, R3 и R4, независно, е -Q1-Tво кој 

Q1 е врска или C1-C3 алкил врска, опционално 

заменет со хало, цијано, хидроксил или C1-C6 

алкокси, и T1 е H, хало, хидроксил, COOH, 

цијано или RSво кои RS1 е C1-C3 алкил, C2-C6 

алкенил, C2-C6 алкинил, C1-C6 алкоксил, 

C(O)O-C1-C6 алкил, C3-C8 циклоалкил, C6-C10 

арил, амино, моно-C1-C6 алкиламино, ди-C1-C6 

алкиламино, 4 до 12-член хетероциклоалкил, 

или 5 или 6-член хетероарил, и RS1 е 

опционално супституиран со еден или повеќе 

супституенти избрани од групата составен од 

хало, хидроксил, оксо, COOH, C(O)O-C1-C6 

алкил, цијано, C1-C6 алкоксил, амино, моно-C1-

C6 алкиламино, ди-С1-С6 алкиламино, С3-С8 

циклоалкил, С6-С10 арил, 4 до 12-член 

хетероциклоалкил и 5 или 6-член хетероарил; 

R6 е C6-C10 арил или 5- или 6-член 

хетероарил, од кои секоја е евентуално 

супституирана со еден или повеќе -Q2-T2, каде 

што Q2 е врска или C1-C3 алкил-врска, 

опционално супституиран со хало, цијано, 

хидроксил или C1-C6 алкокси, а T2 е H, хало, 

цијано, -ORa, -NRaRb, -(NRaRbRc)+A-, -C(O)Ra, 

-C(O)ORa, -C(O)NRaRb, -NRbC(O)Ra, -

NRbC(O)ORa, - S(O)2Ra, -S(O)2NRaRb, или 

RS2, во кои секој од Ra, Rb и Rc, независно е H 

или RS3, A- е фармацевтски прифатлив анјон, 

секој од RS2 и RS3, независно, е C1-C6 алкил, 

C3-C8 циклоалкил, C6-C10 арил, 4 до 12-член 

хетероциклоалкил, или 5- или 6-член 

хетероарил, или Ra и Rb, заедно со N атомот 

на кој се прикачени, формираат 4 до 12-член 

хетероциклоалкилен прстен кој има o или 1 

дополнителен хетероатом, и секој од RS2, RS3 

и 4 до 12-член хетероциклоалкил прстен 

формиран од Ra и Rb, е опционално 

супституиран со еден или повеќе -Q3-T3, каде 

што Q3 е врска или C1-C3 алкил-поврзувач, 

секој опционално супституиран со хало, цијано, 

хидроксил или C1-C6 алкокси, и Т3 е избран од 

групата составена од хало, цијано, C1-C6 

алкил, C3-C8 циклоалкил, C6-C10 арил, 4 до 12-

член хетероциклоалкил, 5- или 6- член 
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хетероарил, ORd, COORd, -S(O)2Rd, -NRdRe и -

C(O)NRdRe, секој од Rd и Re независно е H или 

C1-C6 алкил, или -Q3-T3 е оксо; или два 

соседни -Q2-T2, заедно со атомите на кои се 

прикачени, формираат прстен со 5- или 6-член 

прстен, опционално што содржи 1-4 

хетероатоми избрани од N, O и S и евентуално 

супституирани со еден или повеќе супституенти 

избрани од групата составена од хало, 

хидроксил, COOH, C(O)OC1-C6 алкил, цијано, 

C1-C6 алкоксил, амино, моно-C1-C6 

алкиламино, ди-C1-C6 алкиламино, C3-C8 

циклоалкил, C6-C10 арил, 4 до 12-член 

хетероциклоалкил и 5- или 6-член хетероарил; 

R7 е -Q4-T4, во кој Q4 е врска, C1-C4 алкил 

врска, или C2-C4 алкенил врска, секоја врска е 

опционално супституирана со хало, цијано, 

хидроксил или C1-C6 алкокси, а T4 е H, хало, 

цијано, NRfRg, -ORf, -C(O)Rf, -C(O)ORf, -

C(O)NRfRg, -C(O)NRfORg, -NRfC(O)Rg, -

S(O)2Rf, или RS4, во кој секој од Rf и Rg, 

независно е H или RS5, секој од RS4 и RS5, 

независно е C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил, C2-

C6 алкинил, C3-C8 циклоалкил, C6-C10 арил, 4 

до 12-член хетероциклоалкил, или 5- или 6-

член хетероарил, и секој од RS4 и RS5 е 

опционално супституиран со еден или повеќе -

Q5-T5, каде што Q5 е врска, C(O), C(O)NRk, 

NRkC(O), S(O)2, или C1-C3 алкил поврзувач, Rk 

е H или C1-C6 алкил, а T5 е H, хало, C1-C6 

алкил, хидроксил, цијано, C1-C6 алкоксил, 

амино, моно-С1-С6 алкиламино, ди-С1-С6 

алкиламино, C3-C8 циклоалкил, C6-C10 арил, 4 

до 12-член хетероциклоалкил, 5- или 6-член 

хетероарил, или S(O)qRq во кој q е 0, или 2 и 

Rq е C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил, C2-C6 

алкинил, C3-C8 циклоалкил, C6-C10 арил, 4 до 

12-член хетероциклоалкил, или 5- или 6-член 

хетероарил, и Т5 е опционално супституиран со 

еден или повеќе супституенти избрани од 

групата составен од хало, C1-C6 алкил, 

хидроксил, цијано, C1-C6 алкоксил, амино, 

моно-C1-C6 алкиламино, ди-C1-C6 алкиламино, 

C3-C8 циклоалкил, C6-C10 арил, 4 до 12-член 

хетероциклоалкил, и 5- или 6-член хетероарил, 

освен кога Т5 е H, хало, хидроксил или цијано; 

или -Q5-T5 е оксо; 

секој од R8, R1R12 и R13, независно, е H, хало, 

хидроксил, COOH, цијано, RS6, ORS6 или 

COORS6, во кој RS6 е C1-C6 алкил, C2-C6 

алкенил, C2-C6 алкинил, С3-С8 циклоалкил, 4 

до 12-член хетероциклоалкил, амино, моно-С1-

С6 алкиламино, или ди-С1-С6 алкиламино, и 

RS6 е опционално супституиран со еден или 

повеќе супституенти избрани од групата 

составена од хало, хидроксил, COOH , C(O)O-

C1-C6 алкил, цијано, C1-C6 алкоксил, амино, 

моно-C1-C6 алкиламино и ди-C1-C6 

алкиламино; или R7 и R8, заедно со N атомот 

на кој се прикачени, формираат 4 до 11-член 

хетероциклоалкилен прстен кој има o до 2 

дополнителни хетероатоми, или R7 и R8, 

заедно со C атомот на кој се прикачени, 

формираат С3-С8 циклоалкил или 4 до 11-член 

хетероциклоалкил прстен со 1 до 3 

хетероатоми, и секој од 4 до 11-член 

хетероциклоалкил прстени или С3-С8 

циклоалкил формиран од R7 и R8 е опционално 

супституиран со еден или повеќе -Q6-T6, каде 

што Q6 е врска, C(O), C(O)NRm, NRmC(O), 

S(O)2, или C1-C3 алкил поврзувач, Rm е H или 

C1-C6 алкил, и T6 е H, хало, C1-C6 алкил, 

хидроксил, цијано, C1-C6 алкоксил, амино, 

моно-C1-C6 алкиламино, ди-C1-C6 алкиламино, 

C3-C8 циклоалкил, C6-C10 арил, 4 до 12-член 

хетероциклоалкил, 5- или 6-член хетероарил, 

или S(O)pRp во кој p е 0, или 2 и Rp е C1-C6 

алкил, C2-C6 алкенил, C2-C6 алкинил, C3-C8 

циклоалкил, C6-C10 арил, 4 до 12-член 

хетероциклоалкил, или 5- или 6-член 

хетероарил, и Т6 е опционално супституиран со 

еден или повеќе супституенти избрани од 

групата составена од хало, C1-C6 алкил, 

хидроксил, цијано, C1-C6 алкоксил, амино, 

моно-C1-C6 алкиламино, ди-C1-C6 алкиламино, 

C3-C8 циклоалкил, C6-C10 арил, 4 до 12-член 
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хетероциклоалкил и 5- или 6-член хетероарил, 

освен кога Т6 е H, хало, хидроксил или цијано; 

или -Q6 -T6 е оксо; и R14 е отсутен, H, или C1-

C6 алкил опционално супституиран со еден или 

повеќе супституенти избрани од групата 

составена од хало, хидроксил, COOH, C(O)O-

C1-C6 алкил, цијано, C1-C6 алкоксил, амино , 

моно-C1-C6 алкиламино, ди-C1-C6 алкиламино, 

C3-C8 циклоалкил, C6-C10 арил, 4 до 12-член 

хетероциклоалкил и 5- или 6-член хетероарил. 

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  F 16B 23/00, F 16B 45/00, F 16B 35/04  

(11)  12392   (13) Т1 

(21)  2021/647   (22) 12/08/2021 

(45) 30/06/2022 

(30)  DE201920102552U  07/05/2019  DE 

(96)  29/04/2020 EP20172083.6 

(97)  30/06/2021 EP3736459 

(73)  J.D. Theile GmbH & Co. KG Letmather 

Straße 26 58239 Schwerte , DE 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  ZHANG, Xiu Wei and KRESIC, Ivan 

(54)  TOЧКА НА ПРИЦВРСТУВАЊЕ 

(57)  1  Точка на прицврстување (1) којашто 

содржи долен дел (2), навоен шраф (5) којшто 

содржи глава на шрафот (7) за поврзување со 

точката на прицврстување (1) кон објект којшто 

треба да биде осигуран или опслужен на тој 

начин, и горен дел (2) поврзан со долниот дел и 

кој може да ротира во однос на долниот дел (2) 

околу надолжната оска на навојниот шраф (5), 

со средство за поврзување за поврзување на 

средството за прицврстување или средството 

за притисок, наведениот горен дел (3) е 

прилагодлив во аксијален правец во однос на 

долниот дел (2) во правец на повратната сила 

на повратна пружина (18) или склоп на 

повратна пружина, кадешто, во прва позиција, 

долниот дел (3) може слободно да ротира во 

однос на долниот дел (2), и во втора позиција 

горниот дел (3) создава торзионен завртен 

ефект на навојниот шраф (5), кадешто главата 

на шрафот (7) содржи најмалку една 

надворешна ротациона контура, и горниот дел 

(3) изведува најмалку една комплементарна 

ротациона контура, којашто, како последица на 

аксијално разместување на горниот дел (3) 

надвор од својата прва позиција во својата 

втора позиција, може да биде поместен во 

зафат со ротационата контура на долниот дел 

(2), кадешто долниот дел (2) содржи лежишно 

тело (4), којшто редоследно содржи две 

лежишни површини (14, 15), оддалечени еден 

од друг во аксијален правец и свртени кон 
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надворешноста во радијален правец, на чијшто 

површини на лежиштето (14, 15) на горниот дел 

(3) се монтирани во радијален правец кога е во 

работна позиција. 

има уште 8 патентни барања 

 

(51)  C 07K 16/18, A 61K 39/395, A 61P 29/00  

(11)  12394   (13) Т1 

(21)  2021/648   (22) 13/08/2021 

(45) 30/06/2022 

(30)  US201261592837P  31/01/2012  US; 

US201261644038P  08/05/2012  US and 

US201261692925P  24/08/2012  US 

(96)  30/01/2013 EP18201823.4 

(97)  11/08/2021 EP3453723 

(73)  Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 777 Old 

Saw Mill River Road Tarrytown, NY 10591 , US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  MACDONALD, Lynn; GAO, Min; MORRA, 

Marc R; ALESSANDRI-HABER, Nicole M and 

LaCROIX-FRALISH, Michael L 

(54)  АНТИТЕЛА ПРОТИВ ASIC1 И НИВНА 

УПОТРЕБА 

(57)  1  Молекула на нуклеинска киселина која 

кодира антитело или негов антиген-врзувачки 

фрагмент која што специфично се врзува за 

киселински сензибилен јон на канал 1 (ASIC1), 

кадешто антителото или антиген-врзувачкиот 

фрагмент содржи три тешко ланчани 

комплементарно одредувачки региони 

(HCDRHCDR2, HCDR3) три лесно ланчани 

комплементарно одредувачки региони 

(LCDRLCDR2 and LCDR3) кој се содржани во 

рамките соодветните секвенци на тешко и 

лесно ланчаниот варијабилен регион (HCVR 

and LCVR), кадешто: 

 

 (a) HCDR1 содржи SEQ ID NO: 36; 

 (b) HCDR2 содржи SEQ ID NO: 38; 

 (c) HCDR3 содржи SEQ ID NO: 40; 

 (d) LCDRI содржи SEQ ID NO: 44; 

 (e) LCDR2 содржи SEQ ID NO: 46; and 

 (f) LCDR3 содржи SEQ ID NO: 48. 

има уште 7 патентни барања 



 

 

17 

 

Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2022 - 30/06/2022  
 

 

(51)  C 07K 14/47, C 12N 9/12  

(11)  12395   (13) Т1 

(21)  2021/651   (22) 16/08/2021 

(45) 30/06/2022 

(30)  US201461946280P  28/02/2014  US 

(96)  27/02/2015 EP19179287.8 

(97)  19/05/2021 EP3608334 

(73)  Alma Mater Studiorum - Università di 

Bologna Via Zamboni, 33, Bologna, IT 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  CIANI, Elisabetta and LACCONE, Franco 

(54)  TATK-CDKL5 ФУЗИОНИ ПРОТЕИНИ, 

СОСТАВИ, ФОРМУЛАЦИИ, И НИВНА 

УПОТРЕБА 

(57)  1  Рекомбинантна нуклеинска киселина 

назначено со тоа, што содржи: 

CDKL5 секвенца на нуклеинска киселина, каде 

што CDKL5 секвенцата на нуклеинска киселина 

кодира CDKL5 полипептидна секвенца, каде 

што CDKL5 полипептидната секвенца содржи 

СЕК ИД БР: 2 или СЕК ИД БР: 16; и 

TATκ секвенца на нуклеинска киселина, каде 

што TATκ секвенцата на нуклеинска киселина 

кодира TATκ полипептидна секвенца, каде што 

TATκ полипептидната секвенца има 90% до 

100% идентичност на секвенца со СЕК ИД БР: 4 

и каде што TATκ секвенцата на нуклеинска 

киселина е оперативно споена со CDKL5 

секвенцата на нуклеинска киселина и/или TATκ 

полипептидната секвенца е оперативно споена 

со CDKL5 полипептидната секвенца. 

има уште 12 патентни барања 
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(51)  F 01K 25/10, F 01K 11/02  

(11)  12396   (13) Т1 

(21)  2021/654   (22) 16/08/2021 

(45) 30/06/2022 

(30)  IT201700070318  23/06/2017  IT 

(96)  22/06/2018 EP18742603.6 

(97)  26/05/2021 EP3642458 

(73)  EXERGY INTERNATIONAL S.R.L 

Via Santa Rita, 14 21057 Olgiate Olona, IT 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  SPADACINI, Claudio 

(54)  ПОСТРОЈКА ЗА РАНКИНОВ ЦИКЛУС И 

ПРОЦЕС ЗА РЕГАСИФИКАЦИЈА НА ТЕЧЕН 

ГАС 

(57)  1  Постројка за Ранкинов циклус за 

регасификација на течен гас, која содржи: 

Ранкинов систем за затворена јамка (2) кој 

содржи најмалку: 

еден испарувач (5);                                                                   

експанзивна турбина (6; 6’, 6") со доводен отвор 

(10; 10’, 10"), одводен отвор (11; 11’, 11") и 

најмалку еден помошен излез (12, 13, 14; 12’, 

13’, 14"); 

генератор (7) оперативно поврзан со 

експанзивната турбина (6; 6’, 6"): 

кондензатор (8); 

пумпа (9); 

проводници конфигурирани да го поврзуваат 

испарувачот (5), на експанзивната турбина (6; 

6’, 6"), кондензаторот (8) и пумпата (9) согласно 

со затворениот циклус во кој работна течност 

(WF) циркулира; 

извор (3) на течен гас (LG) на криогена 

температура, при што изворот (3) на течниот 

гас (LG) е оперативно поврзан со 

кондензаторот (8) за превземање на топлина од 
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работната течност (WF) кој излегува од 

експанзивна турбина (6; 6’, 6") за да се 

претвори течниот гас (LG) во гасовита состојба;                                                                              

извор (4) на грејната течност (HF) на повисока 

температура од криогената температура, при 

што изворот (4) на грејната течност (HF) е 

оперативно поврзан со испарувачот (5) за да се 

пренесе топлината во работната течност (WF) 

што доаѓа од кондензаторот (8);  

се карактеризира со тоа што експанзивната 

турбина (6; 6’, 6") е радијално центрифугална, 

при што најмалку еден наведен помошен излез 

(12, 13, 14; 12’, 13’, 14") е поставен помеѓу 

последователни фази на споменатата 

експанзивна турбина (6; 6’, 6"); и  

во тоа што 

кондензаторот (8) е со повеќе нивоа и содржи 

најмалку две кондензациони комори (25, 26, 27, 

28), при што долната комора (25) од 

наведените најмалку две кондензациони 

комори (25, 26, 27, 28) е поврзана со одводниот 

отвор (11; 11") и горната комора (26, 27, 28) од 

наведените најмалку две кондензациони 

комори (25, 26, 27, 28) е поврзана со најмалку 

еден помошен излез (12, 13, 14; 12’, 13’, 14"). 

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/133, A 61K 31/4709, A 61K 9/00, A 

61K 9/20, A 61K 9/46, A 61P 31/00, A 61P 31/04

  

(11)  12403   (13) Т1 

(21)  2021/838   (22) 21/10/2021 

(45) 30/06/2022 

(30)  US201462014786P  20/06/2014  US 

(96)  19/06/2015 EP19165084.5 

(97)  04/08/2021 EP3581180 

(73)  Melinta Subsidiary Corp. 44 Whippany 

Road, Suite 280 Morristown, NJ 07960, 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)  LI, Danping 

(54)  АНТИМИКРОБНИ СОСТАВИ СО 

СРЕДСТВА ЗА ШУМЛИВО РАСТВОРАЊЕ 

(57)  1  Фармацевтски состав кој содржи:  

(а) дериват на хинолонска карбоксилна 

киселина или негова фармацевтски 

прифатлива сол или естер; и  

(б) средство за шумливо растворање;  

каде што споменатиот дериват на хинолонска 

карбоксилна киселина одговара на следното 

соединение (А), 
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или негова фармацевтски прифатлива сол или 

естер; и  

каде што споменатото средство за шумливо 

растворање содржи мешавина од натриум 

бикарбонат, натриум дихидроген фосфат и 

лимонска киселина.  

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  C 07K 16/22, A 61K 39/00, A 61P 3/06  

(11)  12402   (13) Т1 

(21)  2021/840   (22) 21/10/2021 

(45) 30/06/2022 

(30)  US201662319980P  08/04/2016  US and 

US201762453110P  01/02/2017  US 

(96)  07/04/2017 EP17719107.9 

(97)  13/10/2021 EP3439689 

(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.; GUSAROVA, Viktoria 

and GROMADA, Jesper 

(54)  ПОСТАПКИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА 

ХИПЕРЛИПИДЕМИЈА СО ANANGPTL8 

ИНХИБИТОР И ANANGPTL3 ИНХИБИТОР 

(57)  1  Ангиопоетин-сличен протеин 8 

(ANGPTL8) инхибитор за употреба во постапка 

за лекување на пациент којшто страда од 

хиперлипидемија во комбинација со инхибитор 

на ангиопоетин-сличен протеин 3 (ANGPTL3), 

кадешто ANGPTL8 инхибитор е антитело или 

негов антиген-сврзувачки фрагмент којшто 

специфично се врзува за ANGPTL8 и содржи 

тешка низа CDR1 (HCDR1) којашто ја има 

аминокиселинската секвенца на SEQ ID NO: 2, 

HCDR2 којашто ја има аминокиселинската 

секвенца на SEQ ID NO: 3, HCDR3 којашто ја 

има аминокиселинската секвенца на SEQ ID 

NO: 4, лесна низа CDR1 (LCDR1) којашто ја има 

аминокиселинската секвенца на SEQ ID NO: 6, 

LCDR2 којашто ја има аминокиселинската 

секвенца на SEQ ID NO: 7, и LCDR3 којашто ја 
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има аминокиселинската секвенца на SEQ ID 

NO: 8; и ANGPTL3 инхибитор е антитело или 

негов антиген-врзувачки фрагмент којшто 

специфично се врзува за ANGPTL3 и содржи 

HCDR1 којашто ја има аминокиселинската 

секвенца на SEQ ID NO: 1HCDR2 којашто ја има 

аминокиселинската секвенца на SEQ ID NO: 12, 

HCDR3 којашто ја има аминокиселинската 

секвенца на SEQ ID NO: 13, LCDR1 којашто ја 

има аминокиселинската секвенца на SEQ ID 

NO: 15, LCDR2 којашто ја има 

аминокиселинската секвенца на SEQ ID NO: 16, 

и LCDR3 којашто ја има аминокиселинската 

секвенца на SEQ ID NO: 17.  

има уште 9 патентни барања 

 

(51)  C 07D 471/04, A 61K 31/437, A 61K 31/537, 

A 61P 25/24, A 61P 25/00  

(11)  12404   (13) Т1 

(21)  2021/866   (22) 03/11/2021 

(45) 30/06/2022 

(30)  EP20170206152  08/12/2017  EP 

(96)  06/12/2018 EP18826510.2 

(97)  25/08/2021 EP3720855 

(73)  Boehringer Ingelheim International GmbH 

Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein , 

DE 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  CECI, Angelo; WIEDENMAYER, Dieter; 

GIOVANNINI, Riccardo; DORNER-CIOSSEK, 

Cornelia; PFAU, Roland; DAHMANN, Georg and 

KUSSMAUL, Lothar 

(54)  ИМИДАЗОПИРИДИН ДЕРИВАТИ И 

НИВНА УПОТРЕБА КАКО ЛЕК 

(57)  1  Соединение со формула A  

во којшто  

1 претставува фенил којшто е опционално 

супституиран со 1 до 3 супституенти избран од 

групата составена од флуоро, хлоро, метил, 

етил, циклопропил, F2HC-, FH2C-, F3C-; 

R2 претставува водород, метил; 
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R3 претставува водород, флуоро.  има уште 23 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/135, A 61P 25/18, A 61P 43/00, A 

61P 25/22, A 61P 25/24, A 61P 25/00, A 61P 

25/20  

(11)  12405   (13) Т1 

(21)  2021/867   (22) 04/11/2021 

(45) 30/06/2022 

(30)  JP2013190066  13/09/2013  JP 

(96)  12/09/2014 EP14793319.6 

(97)  25/08/2021 EP3043785 

(73)  National University Corporation Chiba 

University 1-33, Yayoi-cho, Inage-ku, Chiba-shi, 

Chiba 267-8522, JP 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  HASHIMOTO, Kenji 

(54)  АПЛИКАЦИЈА НА R-КЕТАМИН И НЕГОВА 

СОЛ КАКО МЕДИКАМЕНТИ 

(57)  1  R(-)-кетамин или негова фармаколошки 

прифатлива сол за употреба во третманот на 

депресивен синдром, третманот содржи 

администрирање R(-)-кетамин или неговата 

фармаколошки прифатлива сол на субјект, 

назначено со тоа, што субјектот е 

дијагностициран дека има депресивен синдром, 

во количина ефективна за третирање на 

депресивниот синдром, 

каде што R(-)-кетаминот или неговата 

фармаколошки прифатлива сол не содржи S(+)-

кетамин или негова фармаколошки прифатлива 

сол, и 

каде што депресивниот синдром ја придружува 

депресијата кај деца или возрасни, опсесивно-

компулсивно нарушување или посттрауматско 

стресно нарушување. 

има уште 13 патентни барања 
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(51)  C 07D 403/14, C 07D 487/10, C 07D 487/04, 

C 07D 417/14, C 07D 413/14, C 07D 403/04, C 

07D 497/10, C 07D 407/14, A 61K 31/5513, A 61K 

31/5377, A 61K 31/4704, A 61K 31/436, A 61P 

35/00  

(11)  12412   (13) Т1 

(21)  2021/868   (22) 04/11/2021 
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(45) 30/06/2022 

(30)  EP20160150717  11/01/2016  EP 

(96)  16/12/2016 EP16812377.9 

(97)  25/08/2021 EP3402792 

(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)  DORSCH, Dieter; ESDAR, Christina; 

WUCHERER-PLIETKER, Margarita; MUZERELLE, 

Mathilde; BURGDORF, Lars;  CZODROWSKI, 

Paul and TSAKLAKIDIS, Christos 

(54)  КИНОЛИН-2-ОН ДЕРИВАТИ  

(57)  1   Соединенија со формулата I  

  

во коешто  

XX2, X3, X4 секој, независно еден од друг, 

означува CH или N,  

Y означува N или CH, 

Q означува H или CH3, 

R1 означува H, F, Cl, Br, CN, CH3, CF3 или 

OCH3,  

R2 означува H, F или Cl, 

R3 означува фенил, нафтил, пиридил, 

пиримидинил, кинолинил, изокинолинил, 

индолил, индазолил, тиофенил, 

дихидроизоиндолил или бензимидазолил, секој 

од нив е несупституиран или моно-, ди- или 

трисупституиран со Hal, CN, NO2, A, 

(CR4)nOR4, (CR4)nN(R4)2, (CR4)nS(O)mR4, 

(CR4)nCON(R4)2, (CR4)nCOHet, 

(CR4)nSO2N(R4)2, (CR4)nSO2Het, 

(CR4)nN(R4)2, (CR4)nhet, O(CR4)nCOHet, 

(CR4)nO(CR4)nHet, (CR4)nN(R4)(CR4)nHet, 

(CR4)nCON(R4)(CR4)nHet, 

(CR4)nCON(R4)(CR4)nN(R4)2, 

(CR4)nN(R4)COA, (CR4)nN(R4)COHet’, 

(CR4)nOCyc и/или (CR4)nCOOR4, 

R4 означува H или A’, 

A означува неразгранет или разгранет алкил со 

1-10 C-атоми, кадешто два соседни јаглероди 

атоми може да формираат двојна врска и/или 

еден или два не-соседни CH- и/или CH2-групи 

може да бидат заменети со N-, O- и/или S-

атоми и кадешто 1-7 H-атоми може да бидат 

заменети со R5, или цикличен алкил којшто има 

3-7 C атоми, 

A’ означува неразгранет или разгранет алкил со 

1-6 C-атоми, кадешто еден или два не -соседни 

CH- и/или CH2-групи може да бидат заменети 

со O-атоми, 

Cyc означува циклобутил, циклопентил или 

циклохексил, секој од нив е несупституиран или 

моно- или дисупституиран со  A, Hal, OR4, 

N(R4)2, Het’, (CR4)nO(CR4)nHet’, CON(R4)2 

и/или =O, 

R5 означува F, Cl или OH, 

Het означува пиролидинил, морфолинил, 

пиперидинил, пиперазинил, [1,4]-диазепанил, 

оксазолидинил, хексахидро-пироло[3,4-

c]пиролил, 2-окса-6-аза-спиро[3.4]октанил, 2-

окса-6-аза-спиро[3.5]нонанил, 2-окса-7-аза-

спиро[3.5]нонанил, 2,5-диокса-8-аза-

спиро[3.5]нонанил, оксетанил, 2-окса-5-аза-

спиро[3.4]октанил, 2-окса-6-

азаспиро[3.3]хептанил, 3- аза-

бицикло[3.1.0]хексанил, 2-окса-7-

азаспиро[3.5]нонанил, изоксазолидинил, 

азетидинил, 2,6-диазаспиро[3.4]октанил, 

хексахидро-пироло[3,4-b]пиролил, 

тетрахидрофуранил или изотиазолидинил, 

секој од нив е несупституиран или моно-, ди- 

или трисупституиран со A, Hal, OR4, OCOA, 

COA, (CR4)nN(R4)2, (CR4)nHet’, 

(CR4)nO(CR4)nHet’, CON(R4)2, COHet’, 

(CR4)nS(O)mR4, и/или =O, 

Het’ означува пиролидинил, морфолинил, 

пиперидинил, оксетанил, тетрахидрофуранил, 

тетрахидропиранил, пиридил, пиразолил или 
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пиперазинил, секој од нив е несупституиран или 

моно - или дисупституиран со A, Hal, OR4, 

N(R4)2 и/или =O, Hal означува F, Cl, Br или I, 

n означува 0, 2 или 3, 

m означува 0, 1 или 2,  

 

под услов да само еден или два од XX2, X3, X4 

може да означува N, и негови фармацевтски 

прифатливи соли, таутомери и стереоизомери 

вклучувајќи негови смеси во сите односи.  

има уште 12 патентни барања 

 

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

(11)  12414   (13) Т1 

(21)  2021/869   (22) 04/11/2021 

(45) 30/06/2022 

(30)  US201662416602P  02/11/2016  US 

(96)  01/11/2017 EP17808224.4 

(97)  08/09/2021 EP3535298 

(73)  Jounce Therapeutics, Inc. 780 Memorial 

Drive Cambridge, MA 02139, 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)  SAZINSKY, Stephen and MABRY, George 

Robert, III 

(54)  Антитела за PD-1 и нивни употреби 

 

(57)  1  Изолирано моноклонално антитело 

коешто се врзува за човечка програмиран смрт 

1 (PD-1), кадешто антителото содржи (a) 

HCDR1 којшто ја содржи аминокиселинската 

секвенца на SEQ ID NO: 21; (b) HCDR2 којшто ја 

содржи аминокиселинската секвенца SEQ ID 

NO: 22; (c) HCDR3 којшто ја содржи 

аминокиселинската секвенца SEQ ID NO: 23; (d) 

LCDR1 којшто ја содржи аминокиселинската 

секвенца SEQ ID NO: 25; (e) LCDR2 којшто ја 

содржи аминокиселинската секвенца SEQ ID 

NO: 26; и (f) LCDR3 којшто ја содржи 

аминокиселинската секвенца SEQ ID NO: 27. 

има уште 18 патентни барања 
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(51)  A 24B 15/24, A 24B 13/00  

(11)  12415   (13) Т1 

(21)  2021/870   (22) 04/11/2021 

(45) 30/06/2022 

(30)  US201213423519  19/03/2012  US 

(96)  19/03/2013 EP13715073.6 

(97)  13/10/2021 EP2827727 

(73)  R. J. Reynolds Tobacco Company 

401 North Main Street Winston-Salem, North 

Carolina 27101-3804, US 

(74)  АНА ПЕКЕВСКА- ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ  

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

Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје 

(72)  BYRD, Crystal Dawn Hege; PU, Yan; 

GERARDI, Anthony Richard and RHOADES, JR., 

Charles Bradford 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ОБРАБОТКА НА 

ЕКСТРАКТИРАНА ПУЛПА ОД ТУТУН И 

ТУТУНСКИ ПРОИЗВОДИ ИЗРАБОТЕНИ ОД 

НЕА 

(57)  1  Постапка за производство на тутунска 

композиција за употреба во тутунски производ, 

каде што тутунската композиција се 

карактеризира со намалена концентрација на 

бензо[a]пирен, која опфаќа: 

мешање на екстрактирана пулпа од исушен 

тутунски материјал кој има прва концентрација 

на бензо[a]пирен со суперкритичен јаглерод 

диоксид за да се обезбеди хомоген контакт 

помеѓу екстрактираната пулпа и 

суперкритичниот јаглерод диоксид, каде што 

притисокот при кој се изведува мешањето е 

околу 10 MPa или поголем; 

одржување на хомоген контакт во тек на време 

и на температура кои се доволни за 

формирање на обработена пулпа од тутун со 

втора концентрација на бензо[a]пирен која е 

пониска од првата концентрација на 

бензо[a]пирен; и 

раздвојување на обработена пулпа од тутун од 

преостанатиот екстракт на суперкритичен 

јаглерод диоксид кој опфаќа компоненти на 

тутунски материјал кои се растворливи во 

суперкритичниот јаглерод диоксид. 

има уште 19 патентни барања 

 

(51)  C 07D 405/14, C 07D 417/00, C 07D 401/10, 

C 07D 401/12, C 07D 401/14, C 07D 419/00, C 

07D 409/14, C 07D 411/14, C 07D 413/00, A 61K 

31/4427, A 61P 19/00  

(11)  12387   (13) Т1 

(21)  2021/874   (22) 05/11/2021 

(45) 30/06/2022 

(30)  US201662364620P  20/07/2016  US 

(96)  18/07/2017 EP17830463.0 

(97)  20/10/2021 EP3487851 

(73)  Novartis AG Lichtstrasse 35 4056 Basel , 

CH 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 
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(72)  WANG, Xiaoyang; DILLON, Michael Patrick; 

USSELMANN, Peggy;  LI, Jialiang; ARISTA, Luca; 

BABU, Sreehari;  BIAN, Jianwei; CUI, Kai; 

LATTMANN, Rene; LIAO, Lv; LIZOS, Dimitrios;  

RAMOS, Rita; STIEFL, Nikolaus Johannes;  

ULLRICH, Thomas; WAYKOLE, Liladhar 

Murlidhar;  WEILER, Sven; ZHANG, Yubo; ZHOU, 

Yizong and  ZHU, Tingying 

(54)  АМИНОПИРИДИН ДЕРИВАТИ И НИВНА 

УПОТРЕБА КАКО СЕЛЕКТИВНИ ALK-2 

ИНХИБИТОРИ 

(57)  1  Соединение коешто е 2-амино-N-(4-

хидроксибицикло[2.2.2]октан-1-ил)-5-(4-(3-

(тетрахидро-2H-пиран-4-ил)-3-

азабицикло[3.1.0]хексан-1-

ил)фенил)никотинамид, или негова 

фармацевтска прифатлива сол.  

има уште 8 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/787, A 61K 38/43, A 61P 19/04, A 

61P 29/00  

(11)  12398   (13) Т1 

(21)  2021/875   (22) 08/11/2021 

(45) 30/06/2022 

(30)  RU2015152036  04/12/2015  RU 

(96)  09/11/2016 EP16871127.3 

(97)  15/09/2021 EP3384917 

(73)  Obshchestvo S Ogranichennoy 

Otvetstvennostyu "NPO Petrovaks Farm" 

Ul. Sosnovaya Moskovskaya obl., Podolsk 

142143, RU 
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(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  NEKRASOV, Arkadii Vasilevich; 

KARAPUTADZE, Temuri Musaevich; MEDVEDEV, 

Sergei Alekseevich; KOZUKOV, Alexander 

Vladimirovich and KARAPUTADZE, Nino 

Temurievna 

(54)  МЕТОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 

КОНЈУГАТ НА ХИЈАЛУРОНИДАЗА СО 

ДЕРИВАТИ НА ПОЛИЕТИЛЕНИПИПЕРАЗИН И 

УПОТРЕБА НА ПРОИЗВЕДЕНИОТ КОНЈУГАТ 

(57)  1  Метод за подготовка на активен конјугат 

на ензим хијалуронидаза со кополимер кој 

содржи N-оксид 1,4-етилен пиперазин и (N-

карбоксиметил)-1,4-етилен пиперазиниум 

халогенид со употреба на азиден метод на 

конјугација, чистење, концентрирање и 

разредување или сушење со замрзнување, се 

карактеризира со тоа што конјугацијата се 

прави со употреба на кополимер растворлив во 

вода, кој е кополимер N-оксид 1,4-етилен 

пиперазин, хидразид на (N-карбоксиметил)-1,4-

етилен пиперазиниум и 1,4-етилен пиперазин 

со општа формула 

каде n се движи од 40% до 90% од вкупниот 

број единици; m се движи од 3 до 20% од 

вкупниот број единици;  

m се движи од 3 до 40 % од вкупниот број 

единици; 

  

добиен од поли-1,4-етилен пиперазин по пат на 

оксидација, алкилација и хидразинолиза, при 

што оксидацијата се изведува со водород 

пероксид во присуство на уреа, при што 

алкилацијата се изведува со алкил естри на 

халооцетна киселина, при што чекорите на 

алкилација и хидразинолиза се комбинираат. 

има уште 10 патентни барања 
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(51)  H 05H 1/16, H 05H 1/12, H 05H 1/14, G 21B 

1/00, G 21B 1/05, G 21B 1/1G 21D 7/00  

(11)  12401   (13) Т1 

(21)  2021/876   (22) 08/11/2021 

(45) 30/06/2022 

(30)  US201562255258P  13/11/2015  US and 

US201662309344P  16/03/2016  US 

(96)  13/11/2016 EP16865181.8 

(97)  29/09/2021 EP3357067 

(73)  TAE Technologies, Inc. 19631 Pauling 

Foothill Ranch, CA 92610, US 

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

фронт” 7/4,п.п. 768, 1000 Скопје 

(72)  GONZALEZ, Jesus Antonio Romero 

(54)  СИСТЕМИ И ПОСТАПКИ ЗА 

СТАБИЛИЗИРАЊЕ НА ПОЗИЦИЈА НА FRC 

ПЛАЗМA 

(57)  1  Постапка за стабилизирање на реверзно 

конфигурирано поле (FRC) на плазма која  

што се состои од чекори на: 

формирање на FRC плазма позиционирана по 

должина на надолжната оска на  

затворена комора (100) соседно на средната 

рамнина на затворената комора  

(100) со формирање на FRC магнетно поле 

околу ротирачката плазма во  
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затворената комора (100), и 

стабилизирање на FRC плазмата во радијална 

насока нормална на надолжната  

оска за позиционирање на FRC плазмата 

аксисиметрично околу надолжната оска  

со подесување на применето магнетно поле 

создадено во комората (100) со  

струјни симетрични компоненти за индицирање 

на радијална стабилност и  

аксијална нестабилност во FRC плазмата; се 

карактеризира со тоа што 

FRC плазмата се стабилизира во аксијална 

насока по должина на надолжната  

оска со создавање на први и втори радијални 

магнентни полиња, кдешто првите  

и вторите радијални магнетни полиња се во 

интеракција со FRC плазмата за да  

аксијално ја поместат FRC плазмата до 

позиција кадешто FRC плазмата е  

аксисиметрична околу средната рамнина. 

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  C 07K 16/28  

(11)  12408   (13) Т1 

(21)  2022/1   (22) 03/01/2022 

(45) 30/06/2022 

(30)  201662290831 P  03/02/2016  US 

(96)  02/02/2017 EP17703376.8 

(97)  22/12/2021 EP34110402 

(73)  Amgen Inc. and Amgen Research (Munich) 

GmbH One Amgen Center Drive, Thousand 

Oaks, California 91320-1799, US and 

Staffelseestrasse 2, 81477 München, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  RAUM, Tobias; HOFFMANN, Patrick; 

KUFER, Peter; WOLF, Andreas; MUENZ, Markus; 

BROZY, Johannes; FRIEDRICH, Matthias; 

RATTEL, Benno; BOGNER, Pamela and POMPE, 

Cornelius 
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(54)  КОНСТРУКТИ НА BCMA И CD3 

БИСПЕЦИФИЧНО Т-КЛЕТКИ АКТИВИРАЧКО 

АНТИТЕЛО  

(57)  1  Конструкт на едноланчано антитело што 

содржи: 

• прв домен што се врзува за BCMA, 

• втор домен што се врзува за вонклеточен 

епитоп на човекот и/или Macaca CD3ε ланецот; 

и 

• трет домен што содржи два полипептидни 

мономери, секој содржи зглоб, CH2 домен и 

CH3 домен, назначено со тоа, што наведените 

два полипептидни мономери се фузирани еден 

со друг преку пептиден поврзувач. 

има уште 18 патентни барања 
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(51)  C 07H 19/20, C 07H 19/06, C 07H 19/10, C 

07H 19/16, A 61K 31/7068, A 61K 31/7072, A 61K 

31/7076, A 61K 31/708, A 61P 31/14  

(11)  12409   (13) Т1 

(21)  2022/2   (22) 03/01/2022 

(45) 30/06/2022 

(30)  17189097  01/09/2017  EP 

(96)  31/08/2018 EP18759138.3 

(97)  08/12/2021 EP3676276 

(73)  Janssen Pharmaceutica NV 

Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, BE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  TAHRI, Abdellah; RABOISSON, Pierre Jean-

Marie Bernard; JONCKERS, Tim Hugo Maria and 

BONFANTI, Jean-François 

(54)  СПИРОТИЕТАН НУКЛЕОЗИДИ 

(57)  1  Соединение со формулата (I') 

  

или негова стереоизомерна форма, каде 

што 

База е селектиран од групата составена од 

(Б-1), (Б-2), (Б-3a), (Б-3b), (Б-4) и (Б-5) 

База е селектиран од групата составена 

од (Б-1), (Б-2), (Б-3a), (Б-3b), (Б-4) и (Б-

5) 

 

 

 

  

 

каде што R е водород или C1-6алкил; и 

R1 е селектиран од групата составена од 

водород, 

 група со формулата (a-1), група со формулата 

(a-2), група со формулата (a-3), и група со 

формулата (a-4) 

(Б-1)         (Б-2)             (Б-3а) 

 

 

(Б-3б)           (Б-4)               (Б-5) 
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каде што 

R4 и R7 се секој независно селектиран од 

групата составена од водород, фенил, нафтил, 

хинолинил, изохинолинил, и пиридил, секој од 

истите е опционално супституиран со 2, или 3 

супституенти, секој независно селектиран од 

групата составена од хало, C1-C6алкил, C2-

C6алкенил, C1-C6алкокси, хидрокси, и 

NR16R16'; или 

R4 и R7 се секој независно индолил, 

опционално супституиран на неговиот азотен 

атом со C1-C6алкил или C1-

C6алкилоксикарбонил и/или на кој било 

достапен јаглероден атом со 2, или 3 

супституенти, секој независно селектиран од 

групата составена од хало, C1-C6алкил, C2-

C6алкенил, C1-C6алкокси, хидрокси, и 

NR17R17'; 

R5, R5', R10 и R10' се секој независно 

селектиран од групата составена од водород, 

C1-C6алкил, бензил, и фенил; или 

R5 и R5', или R10 и R10', заедно со 

јаглеродниот атом на кој тие се прикачени 

формираат C3-C7циклоалкандиил или 3- до 7-

член хетероцикличен прстен што содржи еден 

кислороден атом; 

R6 е селектиран од групата составена од C1-

C10алкил, C3-C7циклоалкил, фенил и фенил-

C1-C6алкил-, каде што фенил половината во 

фенил или фенил-C1-C6алкил- е опционално 

супституирана со 2 или 3 супституенти, секој 

независно селектиран од групата составена од 

хидрокси, C1-C6алкокси, и NR18R18'; 

R8 е ―OR19 или ―NR20R20'; 

R9 е селектиран од групата составена од C1-

C6алкил, фенил, и фенил-C1-C6алкил-, каде 

што фенил половината во фенил или фенил-

C1-C6алкил- е опционално супституирана со 2 

или 3 супституенти, секој независно селектиран 

од групата составена од хало и C1-

C6алкилокси; 

R11 е селектиран од групата составена од 

водород, C1-C10алкил, C3-C7циклоалкил, 

фенил или фенил-C1-C6алкил-, каде што 

фенил половината во фенил или фенил-C1-

C6алкил- е опционално супституирана со 2 или 

3 супституенти секој независно селектиран од 

групата составена од хидрокси, C1-C6алкокси, 

и NR23R23'; 

R19 е селектиран од групата составена од C1-

C6алкил, C3-C7циклоалкил, оксетанил, (C1-

C6алкокси)C1-C6алкил-, -CH2-O-(C=O)C1-

C6алкил, и -CH2-O-(C=O)OC1-C6алкил; 

R20 е селектиран од групата составена од 

водород, C1-C6алкил, и C3-C7циклоалкил; и 

R20' е селектиран од групата составена од C1-

C6алкил, C3-C7циклоалкил, и (C1-

C6алкокси)C1-C6алкил-; или 

―NR20R20' заедно формираат азетидинил, 

пиролидинил или пиперидинил прстен, секој од 

истите може да е опционално супституиран со 

група составена од хидрокси, C1-C6алкил, C1-

C6алкилокси, и (C=O)-OR21 каде што R21 е 

селектиран од групата составена од C1-

C10алкил, C3-C7циклоалкил, фенил и фенил-

C1-C6алкил-, каде што фенил половината во 

фенил или фенил-C1-C6алкил- е опционално 

супституирана со 2 или 3 супституенти, секој 

независно селектиран од групата составена од 

хидрокси, C1-C6алкокси, и NR22R22'; 

R2 е водород или група со формулата (б) 

  

каде што 

R12 е селектиран од групата составена од C1-
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C6алкил, фенил, и фенил-C1-C6алкил-, каде 

што фенил половината во фенил или фенил-

C1-C6алкил- е опционално супституирана со 2 

или 3 супституенти, секој независно селектиран 

од групата составена од хало и C1-

C6алкилокси; или 

R1 и R2 се врзани да формираат двовалентен 

радикал со формулата (ц-1) или (ц-2) 

  

каде што 

R13 и R13 се секој независно селектиран од 

групата составена од водород, C1-C6алкил, 

бензил, и фенил; или 

R13 и R13', заедно со јаглеродниот атом на кој 

тие се прикачени формираат C3-

C7циклоалкандиил или 3- до 7-член 

хетероцикличен прстен што содржи еден 

кислороден атом; 

R14 е селектиран од групата составена од C1-

C10алкил, C3-C7циклоалкил, фенил и фенил-

C1-C6алкил-, каде што фенил половината во 

фенил или фенил-C1-C6алкил- е опционално 

супституирана со 2 или 3 супституенти, секој 

независно селектиран од групата составена од 

хидрокси, C1-C6алкокси, и NR24R24'; 

R15 е ―OR25 или ―NR26R26', каде што 

R25 е селектиран од групата составена од 

водород; C1-C6алкил; C1-C3алкил 

супституирано со 2 или 3 супституенти секој 

независно селектиран од групата составена од 

фенил, нафтил, C3-C7циклоалкил, хидроксил и 

C1-C6алкилокси; C3-C7Циклоалкил; (C1-

C6алкокси)C1-C6алкил-; -CH2-O-(C=O)C1-

C6алкил; -CH2-O-(C=O)OC1-C6алкил; 3- до 7-

член хетероцикличен прстен што содржи еден 

кислороден атом; и Ar; каде што 

Ar е селектиран од групата составена од 

фенил, нафтил, хинолинил, изохинолинил, и 

пиридил, секој од истите е опционално 

супституиран со 2, или 3 супституенти, секој 

независно селектиран од групата составена од 

хало, C1-C6алкил, C2-C6алкенил, C1-

C6алкокси, хидрокси, и NR27R27'; или 

Ar е индолил, опционално супституиран на 

неговиот азотен атом со C1-C6алкил или C1-

C6алкилоксикарбонил и/или на кој било 

достапен јаглероден атом со 2, или 3 

супституенти, секој независно селектиран од 

групата составена од хало, C1-C6алкил, C2-

C6алкенил, C1-C6алкокси, хидрокси, и 

NR28R28'; 

R26 е селектиран од групата составена од 

водород, C1-C6алкил, и C3-C7циклоалкил; и 

R26' е селектиран од групата составена од C1-

C6алкил, C3-C7циклоалкил, и (C1-

C6алкокси)C1-C6алкил-; или 

―NR26R26' заедно формираат азетидинил, 

пиролидинил или пиперидинил прстен, секој од 

истите може да е опционално супституиран со 

група составена од хидрокси, C1-C6алкил, C1-

C6алкилокси, и (C=O)-OR27 каде што R27 е 

селектиран од групата составена од C1-

C10алкил, C3-C7циклоалкил, фенил и фенил-

C1-C6алкил-, каде што фенил половината во 

фенил или фенил-C1-C6алкил- е опционално 

супституирана со 2 или 3 супституенти, секој 

независно селектиран од групата составена од 

хидрокси, C1-C6алкокси, и NR29R29'; 

R16, R16', R17, R17', R18, R18', R22, R22', R23, 

R23', R24, R24', R27, R27', R28, R28', R29 и R29' 

се секој независно селектиран од водород и C1-

C6алкил; и 

R3 е селектиран од групата составена од 

водород, хало, метил, CH2Cl, CH2F и N3. 

или негова фармацевтски прифатлива сол или 

солват. 

има уште 12 патентни барања 
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(51)  C 07D 403/06, C 07D 401/10, C 07D 401/06, 

C 07D 279/12, C 07D 417/06, C 07D 211/22, C 

07D 207/08, C 07D 413/06, C 07D 265/30, A 61K 

31/54A 61K 31/54, A 61K 31/5377, A 61K 

31/5375, A 61K 31/497, A 61K 31/4523, A 61K 

31/445, A 61K 31/40, A 61K 31/4427, A 61P 7/06 

(11)  12410   (13) Т1 

(21)  2022/4   (22) 03/01/2022 

(45) 30/06/2022 

(30)  201862769196P  19/11/2018  US; 

201962821314P  20/03/2019  US; 

201962848773P  16/05/2019  US and 

201962883313P  06/08/2019  US 

(96)  18/11/2019 EP19818401.2 

(97)  29/12/2021 EP3880654 

(73)  Global Blood Therapeutics, Inc. 

181 Oyster Point Blvd. South San Francisco, 

CA 94080, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  LI, Zhe 

(54)  2-ФОРМИЛ-3-

ХИДРОКСИФЕНИЛОКСИМЕТИЛ 

СОЕДИНЕНИЕ СПОСОБНО ЗА 

МОДУЛИРАЊЕ НА ХЕМОГЛОБИН 

(57)  1  Соединение со формула I:  

  

или изотопно збогатен аналог, стереоизомер, 

смеса на стереоизомери, или нивна 

фармацевтска прифатлива сол, кадешто:  

X е CH или N; 

Y е CH или N; 

Z е отсутен, CH2, O, или S; и 

R1 е моно-хидрокси-(C1-4 алкил), ди-хидрокси-

(C1-4 алкил), -CH2CH2OCH3, -CH2CH2CN, или  

 

има уште 35 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/405, A 61K 31/506, A 61K 9/00, A 

61K 8/66, A 61K 8/49, A 61K 8/39, A 61K 8/19, A 

61K 47/26, A 61K 38/48, A 61K 47/02, A 61K 

47/18, A 61P 25/00, A 61P 19/02, A 61P 13/00, A 

61P 5/00, A 61P 29/00, A 61P 27/02, A 61Q 19/08 

(11)  12411   (13) Т1 

(21)  2022/5   (22) 04/01/2022 

(45) 30/06/2022 

(30)  PCT/EP2016/062085  27/05/2016  EP 

(96)  26/05/2017 EP20152386.7 

(97)  05/01/2022 EP3679946 

(73)  Ipsen Biopharm Limited and Galderma 

Holding SA Unit 9, Ash Road, Wrexham 

Industrial Estate, Wrexham LL13 9UF 

, GB and Rue d'Entre-deux-Villes, 10, 1814 La 

Tour-de-Peilz,, CH 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  STAHL, Ulf; JARSTAD, Anders; FRIIS, Anna; 

GURELL, Ann; AGREN, Barbro; EDSTROM, 

Emilia and PICKETT, Andrew 

(54)  ТЕЧНА НЕУРОТОКСИН ФОРМУЛАЦИЈА 

СТАБИЛИЗИРАНА СО ТРИПТОФАН ИЛИ 

ТИРОЗИН 

(57)  1  Течен состав што содржи протеински 

неуротоксин, сурфактанс, амино киселина 

селектирана од триптофан и тирозин, пуфер 

што содржи натриум, хлорид и фосфат јони, 

назначено со тоа, што наведениот течен состав 

има pH помеѓу 5.5 и 8, 

каде што наведениот состав е ослободен од 

протеини од животинско потекло, и 
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каде што наведениот течен состав е стабилен 

за период од 2 месеци на 2-8 °C. 

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/4184, A 61K 31/573, A 61K 47/40, 

A 61K 9/10, A 61P 27/02  

(11)  12413   (13) Т1 

(21)  2022/7   (22) 04/01/2022 

(45) 30/06/2022 

(30)  201662427737 P  29/11/2016  US 

(96)  29/11/2017 EP17851871.8 

(97)  01/12/2021 EP3548091 

(73)  Oculis SA EPFL Innovation Park, Building 

D Route J-D. Colladon 1015 Lausanne, CH 

(74)  АНА ПЕКЕВСКА- ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ  

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

Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје 

(72)   LOFTSSON, Thorsteinn and FULOP, Zoltan 

(54)  ПРИПРЕМА НА ЦВРСТИ КОМПЛЕКСИ НА 

ЦИКЛОДЕКСТРИН ЗА ОФТАЛМОЛОШКА 

ИСПОРАКА НА АКТИВНА ФАРМАЦЕВТСКА 

СОСТОЈКА 

(57)  1  Офталмолошка композиција која 

опфаќа, во офталмолошки прифатлива 

подлога: 

цврст комплекс кој опфаќа дексаметазон и γ-

циклодекстрин, 

каде што таа композиција опфаќа или 

(i) помалку од 1%, поодредено помалку од 0,8 

мас.% на било кој производ кој не е доброволно 

воведен во композицијата според ова 

откривање туку е генериран in situ во тек на 

производството на таа композиција, во однос на 

масата на дексаметазонот, или, 

(ii) помалку од 0,5%, поодредено помалку од 

0,3%, уште поодредено помалку од 0,2 мас.% 

на дексаметазон енол алдехид во однос на 

масата на дексаметазонот. 

има уште 14 патентни барања 
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(51)  B 01D 53/94, B 01J 21/08, B 01J 23/22, B 

01J 23/30, B 01J 37/08, B 01J 35/10, B 01J 

37/02, B 01J 37/03, B 01J 37/04, B 01J 21/06, B 

01J 35/00  

(11)  12388   (13) Т1 

(21)  2022/132   (22) 03/03/2022 

(45) 30/06/2022 

(30)  20090533414  31/07/2009  US 

(96)  07/09/2010 EP10803976.9 

(97)  15/12/2021 EP2459310 

(73)  Tronox LLC 3301 NW 150th St Oklahoma 

City, OK 73134, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  CHAPMAN, David, M. 

(54)  СТАБИЛИЗИРАНА СИЛИКА СО УЛТРА 

СИТНА АНАТАЗА ТИТАНИА, ВАНАДИА 

КАТАЛИЗАТОРИ, И МЕТОДИ ЗА НИВНО 

ПРОИЗВОДСТВО  

(57)  1  Помошен материјал на катализатор, се 

состои од: 

честички на анатаза титаниа кои се состојат од 

≥ 85 wt% сува тежина на TiO2 и повеќе од 0% и 

≤ 10 wt% сува тежина од SiO2, каде што SiO2 се 

состои од атоми на силициум кои се барем 50% 

во Q3, Q2, Q1 и Q0  координативна околина, и 

каде што преку 50% од SiO2 е во форма на 

мали нано честички со дијаметар <5 nm како 

што е видено преку скенирачка електронска 

микроскопија или преку трансмисиона 

електронска микроскопија.   

има уште 17 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/437, A 61K 31/519, A 61P 25/28 

(11)  12382   (13) Т1 

(21)  2022/153   (22) 14/03/2022 

(45) 30/06/2022 

(30)  201762445022 P  11/01/2017  US and 

201762555298 P  07/09/2017  US 
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(96)  11/01/2018 EP18702839.4 

(97)  22/12/2021 EP3570834 

(73)  Alkermes, Inc. 

852 Winter Street Waltham, MA 0245US 

(74)  Владимир Стојановски, адвокат  

ул. Петрицка бр.6/1-3, 1000, Скопје 

(72)   FULLER, Nathan, Oliver and  LOWE, John, 

A., III 

(54)  БИЦИКЛИЧНИ ИНХИБИТОРИ НА 

ХИСТОН ДЕАЦЕТИЛАЗА 

(57)  1  Соединение од формула: 

  

или негова фармацевтски прифатлива сол. 

 

  

има уште 7 патентни барања 

 

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

(11)  12383   (13) Т1 

(21)  2022/154   (22) 14/03/2022 

(45) 30/06/2022 

(30)  20110177658  16/08/2011  EP; 

201161523861 P  16/08/2011  US; 

201261647539P  16/05/2012  US and 

201261654097 P  01/06/2012  US 

(96)  14/08/2012 EP12747923.6 

(97)  09/02/2022 EP2744515 

(73)  MorphoSys AG Semmelweisstrasse 7 

82152 Planegg, DE 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  STEIDL, Stefan; WINDERLICH, Mark; 

KROHN, Susanne; ROJKJAER, Lisa and 

AMERSDORFER, Jutta 

(54)  КОМБИНИРАНА ТЕРАПИЈА СО АНТИ-

CD19 АНТИТЕЛА И АЗОТЕН МУСТАРД 

(57)  1  Синергистичка комбинација на антитело 

специфично за CD19 и бендамустин за 

употреба во лекувањето на не-Хоџкиновиот 

лимфом, хронична лимфоцитична леукемија 

или акутна лимфобластна леукемија, кадешто 

антителото содржи варијабилна тешка низа на 

секвенцата  

 

EVQLVESGGGLVKPGGSLKLSCAASGYTFTSYV

MHWVRQAPGKGLEWIGYINPYNDG 

TKYNEKFQGRVTISSDKSISTAYMELSSLRSEDT

AMYYCARGTYYYGTRVFDYWGQG TLVTVSS 

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

секвенцата   

DIVMTQSPATLSLSPGERATLSCRSSKSLQNVNG

NTYLYWFQQKPGQSPQLLIYRMSN 

LNSGVPDRFSGSGSGTEFTLTISSLEPEDFAVYY

CMQHLEYPITFGAGTKLEIK (SEQ ID NO: 11) и 

тешка низа на константен домен на секвенцата 

има уште 15 патентни барања 
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(51)  E 06B 3/267, E 06B 3/263, E 06B 3/62, B 

29B 7/74, B 29C 44/38, B 29C 44/18, B 29C 44/60

  

(11)  12384   (13) Т1 

(21)  2022/156   (22) 15/03/2022 

(45) 30/06/2022 

(30)  20140100336  16/06/2014  GR 

(96)  16/06/2015 EP15747524.5 

(97)  22/12/2021 EP3609666 

(73)  Tzika, Asimo and Tzika, Soultana  

M. Alexander Str. 92 552 36 Thessaloniki  

, GR and M. Alexander Str. 92 552 36 

Thessaloniki, 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)  Tzika, Asimo and Tzika, Soultana 

(54)  УРЕД ЗА ИСПОРАКА НА 

ПОЛИУРЕТАНСКА ПЕНА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ 

НА ИЗОЛАЦИЈАТА ВО ПРОФИЛИ КОИ СЕ 

УПОТРЕБУВААТ ВО ВРАТИ, ПРОЗОРИ И 

СРОДНИ УПОТРЕБНИ ПРЕДМЕТИ 

(57)  1  Уред приспособен за испорака на 

полиуретанска пена за подобрување на 

изолацијата во комора која се формира помеѓу 

пар профилни делови од термички изолиран 

склоп или поставка на профил на рамка што се 

користи во врати, прозорци и сродни предмети, 

споменатите парови профилни делови (222; 

332) се меѓусебно поврзани со пар членови за 

поврзување на полиамидниот профил (23, 24; 

33, 34) последователно, споменатата комора 

(25, 35) е ограничена со ѕидовите на соседните 

профилни делови (222; 332) и членовите за 

поврзување на полиамидниот профил (23, 24; 

33, 34), кои содржат: 

член за снабдување со изолационен материјал 

(1) кој се состои од две независни цевки (8, 9) 

кои испорачуваат две различни состојки (A, Б) 

на изолациониот материјал и цевка за довод на 

воздух (7), споменатите две цевки (8, 9) ги 

испорачуваат различните состојки (A, Б) на 

изолациониот материјал и споменатата цевка 

за довод на воздух (7) кои се споени надолжно 

по должината на комората (25, 35) на термички 

изолираниот склоп или поставка на профил на 

рамка што е предмет на полнење со 

споменатиот изолационен материјал;  

член за формирање и празнење на полиуретан 

(2) кој содржи неповратен вентил (3) 

прилагоден да го спречи обратниот проток на 
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споменатите состојки (A, Б), преграда за 

мешање (4) каде што споменатите состојки (A, 

Б) се мешаат и формираат изолационен 

материјал од полиуретанска пена и млазница 

за испорака на полиуретан (5), споменатиот 

член за формирање и празнење на полиуретан 

(2) е приспособен да прима однапред одреден 

проток на споменатите две состојки (A, Б) 

испорачани од споменатите цевки (8, 9) и на 

воздух испорачан преку споменатата цевка за 

довод на воздух (7), проточни низ споменатиот 

неповратен вентил (3) во споменатиот оддел за 

мешање (4), споменатата млазница за испорака 

на полиуретан (5) е поставена на предниот крај 

на споменатиот член за формирање и 

празнење на полиуретан (2) и е прилагодена да 

ја испушта полиуретанската пена во 

споменатата комора (25, 35) истовремено како 

што споменатиот член за формирање и 

празнење на полиуретан (2) се движи наназад 

со однапред одредена брзина од едниот до 

другиот крај на должината на склопот или 

профил на рамката;  

се карактеризира со тоа што споменатиот уред 

понатаму содржи аранжман кој управува со 

параметрите на неведениот полиуретан кои 

формираат состојки (А, Б) вклучувајќи ги 

контејнерите (13, 14) континуирано исполнети 

со наведените состојки, пумпите се 

приспособени да ги пумпаат состојките од 

соодветните резервоари (112) и да ги полнат 

споменатите контејнери (13, 14) со споменатите 

состојки (A, Б) и пумпи (15) приспособени да ги 

испорачуваат споменатите состојки (A, Б) до 

споменатите цевки (8, 9) и единицата за 

електроника и кола (16), и  

централна единица за обработка (20) 

прилагодена да прима податоци за 

амбиенталните услови за температура и 

влажност и за димензиите на споменатите 

комори (25, 35) и за должината на поставката 

на профилот што го прима изолациониот 

материјал и соодветно прилагодување на 

количината од состојките (А, Б) на 

изолациониот материјал што се доставува до 

споменатиот член за снабдување со 

изолационен материјал (1) со опсег за 

добивање на изолационен производ од 

полиуретанска пена со избрана густина;  

споменатиот член за снабдување со 

изолационен материјал (1) е сместен во 

куќиште (1а) и е приспособен да се лизга 

нанадвор од споменатото куќиште (1а) и да се 

движи линеарно по споменатата комора (25, 35) 

на термички изолиран склоп или поставка на 

профил на рамката;  

споменатиот член за снабдување со 

изолационен материјал (1) и споменатиот член 

за формирање и празнење на полиуретан (2) се 

приспособени да вршат тродимензионално 

поместување со опсег на ориентирање на 

споменатата млазница за испорака на 

полиуретан (5) централно во комората (25, 35) 

што е предмет на полнење со полиуретански 

изолационен материјал и во таа спомената 

млазница за испорака на полиуретан (5) е 

обезбедена со 

ротирачки капацитет преку лак од -45° до +45° 

со опсег на усогласување во надолжната 

насока на склопот или поставката на профил на 

рамка што е предмет на полнење со 

изолационен материјал од полиуретанска пена.  

има уште 8 патентни барања 
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(51)  C 08J 11/04, B 32B 27/08, B 32B 27/32  

(11)  12385   (13) Т1 

(21)  2022/157   (22) 15/03/2022 

(45) 30/06/2022 

(30)  102020102459  31/01/2020  DE; 

102020103009  06/02/2020  DE and 

102020103362  11/02/2020  DE 

(96)  13/08/2020 EP20190861.3 

(97)  16/02/2022 EP3858608 

(73)  KBG Kunststoff Beteiligungen GmbH 

Reichsstraße 78 58840 Plettenberg, 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)  RIEKER, Frank 

(54)  ФОЛИИ ЗА ПАКУВАЊЕ ИЗРАБОТЕНИ 

ОД РЕЦИКЛИРАНА ПЛАСТИКА 

(57)  1  Повеќеслојна пластична фолија (1), 

особено повеќеслојна пластична композитна 

фолија, базирана на пластичен рециклат 

(рециклирана пластика), 

- каде што пластичната фолија (1) содржи 

слоевит композит од најмалку три филмски 

слоеви (1a, 1b, 1c) врзани еден за друг, особено 

врзани и/или коекструдирани со помош на 

коекструзија, 

- каде што пластичната фолија (1) и/или 

композитот на слојот го опфаќа првиот 

надворешен филмски слој (1а) и вториот 

надворешен филмски слој (1c) и слојот од 

носечки филм (1b) распореден помеѓу првиот 

надворешен слој на фолијата (1а) и вториот 

надворешен слој на фолијата (1c), 

- каде што пластичната фолија (1) има 

содржина на пластичен рециклат од најмалку 

80% по тежина (% по тежина), врз основа на 

пластичната фолија (1), 

- каде што пластичната фолија (1) содржи 

барем суштински само една единечна пластика 
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со оцена според DIN EN ISO 11469, наведената 

пластична оценка има чистота од најмалку 90% 

по тежина,  

- каде што односот на дебелини на слојот на 

првиот надворешен слој на фолија (1а) / слој на 

носечка фолија (1b) / вториот надворешен слој 

на фолија (1c) варира во опсег од 10 - 35 : 40 – 

60 : 10 - 35, 

со најмалку два слоја на фолија (1a, 1b, 1c) 

секој со различни механички својства. 

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  C 07D 295/13, C 07D 211/16, C 07D 211/14, 

C 07D 295/185, A 61K 31/495, A 61K 31/45, A 

61K 31/445, A 61K 9/14  

(11)  12386   (13) Т1 

(21)  2022/158   (22) 15/03/2022 

(45) 30/06/2022 

(30)  201562271137 P  22/12/2015  US; 

201562271146 P  22/12/2015  US; 201562271160 

P  22/12/2015  US; 201562271179 P  22/12/2015  

US; 201562271200 P  22/12/2015  US; 

201662338474 P  18/05/2016  US and 

201662413345 P  26/10/2016  US 

(96)  22/12/2016 EP16831870.7 

(97)  22/12/2021 EP3394030 

(73)  Modernatx, Inc. 200 Technology Square 

Cambridge, MA 02139, 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)  BENENATO, Kerry E. and BUTCHER, 

William 

(54)  СОЕДИНЕНИЈА И СОСТАВИ ЗА 

ИНТРАКЛЕТОЧНА ИСПОРАКА НА СРЕДСТВА 

(57)  1  Соединение со формула (I) или 

формула (Iб): 
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или негова сол или изомер, при што 

прстенот А е 

  

t е 1 или 2; 

A1 и A2 се секој поединечно независно избрани 

од CH или N; 

A6 и A7 се секој поединечно независно избрани 

од CH или N, каде што барем еден од A6 и A7 е 

N; 

Z е CH2 или отсутен, каде што кога Z е CH2, 

испрекинатите линии (1) и (2) секоја 

претставуваат единечна врска; и кога Z е 

отсутен, испрекинатите линии (1) и (2) се 

отсутни; 

RR2, R3, R4, и R5 се независно избрани од 

групата која се состои од C5-20 алкил, C5-20 

алкенил, -R"MR', -R*YR", -YR", и –R*OR"; 

секој M е независно избран од групата која се 

состои од -C(O)O-, -OC(O)-, -OC(O)O-, -

C(O)N(R')-, -N(R')C(O)-, -C(O)-, -C(S)-, -C(S)S-, -

SC(S)-, -CH(OH)-, -P(O)(OR')O-, -S(O)2-, арил 

група и хетероарил група; каде што кога 

соединението е со формула (Iб), тогаш M не е -

OC(O)O-; 

XX2, и X3 се независно избрани од групата која 

се состои од врска, -CH2-, -(CH2)2-, -CHR-, -

CHY-, -C(O)-, -C(O)O-, -OC(O)-, -C(O)-CH2-, -

CH2-C(O)-, -C(O)O-CH2-, -OC(O)-CH2-, -CH2-

C(O)O-, -CH2-OC(O)-, -CH(OH)-, -C(S)-, и -

CH(SH)-; 

X4 и X5 се независно избрани од групата која 

се состои од -CH2-, -(CH2)2-, -CHR-, -CHY-, -

C(O)-, -C(O)O-, -OC(O)-, -C(O)-CH2-, -CH2-C(O)-, 

-C(O)O-CH2-, -OC(O)-CH2-, -CH2-C(O)O-, -CH2-

OC(O)-, -CH(OH)-, -C(S)-, и -CH(SH)-; 

секој Y е независно C3-6 карбоцикл; 

секој R* е независно избран од групата која се 

состои од C1-12 алкил and C2-12 алкенил; 

секој R е независно избран од групата која се 

состои од C1-3 алкил и C3-6 карбоцикл; 

секој R' е независно избран од групата која се 

состои од C1-12 алкил, C2-12 алкенил, и H; и 

секој R" е независно избран од групата која се 

состои од C3-12 алкил и C3-12 алкенил; 

каде што кога соединението е со формула (I), и 

кога прстенот A е  
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тогаш  

i) барем еден од XX2, и X3 не е -CH2-; и/или 

ii) барем еден од RR2, R3, R4, и R5 е -R"MR'; 

и  

кога соединението е со формула (I) и прстенот 

A е 

  

и XX2, и X3 се секој -CH2, тогаш 

барем еден од A1 и A2 е N, RR2, R3, R4 и R5 се 

независно избрани од групата која се состои од 

C6-20 алкил and C6-20 алкенил, и 

кога прстенот A е 

  

тогаш  

i) RR2, R3, R4, и R5 се истите, каде што R1 не е 

C12 алкил, C18 алкил, или C18 алкенил; 

ii) само еден од RR2, R3, R4 и R5 е избран од 

C6-20 алкенил; 

iii) барем еден од RR2, R3, R4, и R5 имаат 

различен број на јаглеродни атоми од барем 

еден друг од RR2, R3, R4, и R5; 

iv) RR2, и R3 се избрани од C6-20 алкенил, и R4 

и R5 се избрани од C6-20 алкил; или 

v) RR2, и R3 се избрани од C6-20 алкил, и R4 и 

R5 се избрани од C6-20 алкенил. 

има уште 27 патентни барања 
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(51)  C 07D 401/04, C 07D 491/048, C 07D 

471/04, C 07D 403/04, C 07D 401/14, C 07D 

495/04, A 61K 31/55, A 61P 37/00, A 61P 35/00, 

A 61P 31/00, A 61P 29/00  

(11)  12389   (13) Т1 

(21)  2022/159   (22) 15/03/2022 

(45) 30/06/2022 

(30)  201610296748  06/05/2016  CN; 

201610589219  25/07/2016  CN; 201610965360  

04/11/2016  CN; 201710020298  12/01/2017  CN 

and 201710054038  24/01/2017  CN 

(96)  04/05/2017 EP17792495.8 

(97)  16/02/2022 EP3453707 

(73)  Shanghai de Novo Pharmatech Co., Ltd. 

F2, 5 Building 576 Libing Road Zhangjiang Hi-

Tech Park Pudong New Area 

Shanghai 201203, CN 

(74)  АНА ПЕКЕВСКА- ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ  

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

Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје 

(72)   GAO, Daxin; WANG, Yuxun; CHEN, Shoujun 

and YANG, Heping 

(54)  ДЕРИВАТ НА БЕНЗАЗЕПИН, ПОСТАПКА 

НА НЕГОВА ПРИМЕНА, НЕГОВА 

ФАРМАЦЕВТСКА КОМПОЗИЦИЈА И 

УПОТРЕБА  

(57)  1   Соединение на формулата (I), негов 
стереоизомер, стабилен изотопен дериват или 
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негова фармацевтски прифатлива сол; 

  
во која, L претставува -C(O)-, -C(S)- или -S(O)2-; 
L1 претставува врска; 
R е избрано од групата која ја сочинуваат R-1 
до R-19:

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

секое R7 и R7a e независно избрано од групата 

која ја сочинуваат водород, халоген, алкил, 

халоалкил, алкенил, алкинил, Cy-L2-Cy-SRd, -

ORd, -C(O)ORd, -C(O)Rd, - C(O)NRdRe, -

C(O)NRdS(O)2Re, -C(=NH)Re, -C(=NH)NRdRe, -

S(O)2Re и - S(O)2NRdRe; каде што е тој алкил, 

алкенил или алкинил несупституиран или 

супституиран на било која положба со еден или 

повеќе од еден супституент избран од групата 

која ја сочинуваат -CN, -NO2, -SRd, -ORd, -

OC(O)Rd, -OC(O)ORd, -OC(O)NRdRe, -C(O)ORd, 

-C(O)Rd, - C(O)NRdRe, -C(O)NRdS(O)2Re, -

NRdRe, -NRdC(O)Re, -N(Rd)C(O)ORe, - 

N(Rd)C(O)NRdRe, -NRdC(=NH)Re, -

NRdC(=NH)NRdRe, -NRdS(O)2Re, - 

NRdS(O)2NRdRe, -N(Rd)C(O)N(Rd)S(O)2Re, -
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S(O)1-2Re, -S(O)2NRdRe, - S(O)(=NCN)Re, -

S(O)(=NRd)Re, -S(O)(=NSO2Rd)Re, -

S(O)2N(Rd)C(O)Re, - S(O)2N(Rd)C(O)NRdRe, -

P(O)(ORd)2, -OP(O)(ORd)2 или -B(ORd)2; или 

R7 претставува 

  

секое R8 независно претставува водород, 

халоген, алкил, халоалкил, халоалкокси, 

алкенил, алкинил, Cy-L2-Cy-CN, -NO2, -SRd, -

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

C(O)ORd, -C(O)Rd, -C(O)NRdRe, -

C(O)NRdS(O)2Re, -C(=NH)Re, - C(=NH)NRdRe, -

NRdRe, -NRdC(O)Re, -N(Rd)C(O)ORe, -

N(Rd)C(O)NRdRe, - NRdS(O)2Re, -

NRdC(=NH)Re, -NRdC(=NH)NRdRe, -S(O)1-2Re, 

-S(O)2NRdRe и - NRdS(O)2NRdRe; каде што е 

тој алкил, алкенил или алкинил несупституиран 

или супституиран на било која положба со еден 

или повеќе од еден супституент избран од 

групата која ја сочинуваат -CN, -NO2, -SRd, -

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

C(O)ORd, -C(O)Rd, -C(O)NRdRe, -

C(O)NRdS(O)2Re, -NRdRe, -NRdC(O)Re, -

N(Rd)C(O)ORe, - N(Rd)C(O)NRdRe, -

NRdC(=NH)Re, -NRdC(=NH)NRdRe, -

NRdS(O)2Re, - NRdS(O)2NRdRe, -

N(Rd)C(O)N(Rd)S(O)2Re, -S(O)1-2Re, -

S(O)2NRdRe, - S(O)2N(Rd)C(O)Re или -

S(O)2N(Rd)C(O)NRdRe; 

секое n независно претставува 2 или 3; 

L2 претставува врска, C2-6 алкенилен, C2-6 

алкинилен, или -(CRa1Rb1)m-; 

секое Cy1 независно претставува циклоалкил, 

хетероциклоалкил, арил или хетероарил; каде 

што тоа Cy1 е несупституиранo или селективно 

супституиранo на било која положба со еден 

или повеќе од еден супституенти избрано од 

групата која ја сочинуваат халоген, алкил, 

халоалкил, халоалкокси, хидроксиалкил, 

аминоалкил, алкенил, алкинил, -CN, -NO2, -

SRd2, -ORd2, -OC(O)Rd2, - OC(O)ORd2, -

OC(O)NRd2Re2, -C(O)ORd2, -C(O)Rd2, -

C(O)NRd2Re2, -NRd2Re2, - NRd2C(O)Re2, -

N(Rd2)C(O)ORe2, -N(Rd2)C(O)NRd2Re2, -

NRd2S(O)2Re2, - NRd2C(=NH)Re2, -

NRd2C(=NH)NRd2Re2, -S(O)1-2Re2, -

S(O)2NRd2Re2 и - NRd2S(O)2NRd2Re2; 

RR2 и R3 се независно избрани од групата која 

ја сочинуваат водород, деутеријум, или алкил; 

или, R2 и R3 заедно со атомот C на кој се 

прицврстени, формираат C3-8 циклоалкил или 

3- до 8-членски хетероциклоалкил; 

R4, R5 и R6 се независно избрани од групата 

која ја сочинуваат водород, деутеријум, 

халоген, амино, цијано, нитро, C1-6 алкил, C1-6 

халоалкил, C1-6 халоалкокси, C1-6 алкокси, C2-

6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-6 хидроксиалкил, 

C3-8 циклоалкил, 3- до 8-членски 

хетероциклоалкил, фенил или 5- до 6-членски 

хетероарил; 

RA е избрано од -ORd1 или -NRd1Re1; 

RB претставува -NRd1Re1; 

секое Ra1 и Rb1 e независно избрано од 

групата која ја сочинуваат водород, деутеријум, 

халоген, C1-6 алкил, C1-6 алкокси, C2-6 

алкенил, C2-6 алкинил, C3-8 циклоалкил, 3- до 

8-членски хетероциклоалкил, C6-10 арил, 5- до 

6-членски хетероарил, C3-8 циклоалкил C1-6 

алкил, 3- до 8-членски хетероциклоалкил C1-6 

алкил, фенил C1-6 алкил или 5- до 6-членски 

хетероарил C1-6 алкил; каде што e C1-6 алкил, 

C1-6 алкокси, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C3-8 

циклоалкил, 3- до 8-членски хетероциклоалкил, 

C6-10 арил или 5- до 6-членски хетероарил 

несупституиран или супституиран на било која 

положба со 1 до 3 супституенти избрани од 

групата која ја сочинуваат халоген, хидроксил, 

амино, карбоксил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, 

C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, C1-6 алкокси и C1-

6 халоалкокси; 

или Ra1 и Rb1 заедно со атомот C на кој се 

прицврстени, формираат C3-8 циклоалкил или 

3- до 8-членски хетероциклоалкил; 

секое Rd, Re, Rd1 и Re1 e независно избрано 



 

 

48 

 

Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2022 - 30/06/2022  
 

од групата која ја сочинуваат водород, C1-6 

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

циклоалкил, 3- до 8-членски хетероциклоалкил, 

C6-10 арил, 5- до 6-членски хетероарил, C3-8 

циклоалкил C1-6 алкил, 3- до 8-членски 

хетероциклоалкил C1-6 алкил, фенил C1-6 

алкил или 5- до 6-членски хетероарил C1-6 

алкил; каде што е Rd, Re, Rd1 или Re1 

несупституиранo или супституиранo на било 

која положба со 1 до 3 супституенти избрани од 

групата која ја сочинуваат халоген, хидроксил, 

амино, карбоксил, C1-6 алкил, C1-6 алкокси, 

C1-6 алкиламино, C1-6 халоалкил, C1-6 

халоалкокси, C2-6 алкенил и C2-6 алкинил; 

или, Rd и Re, или Rd1 и Re1 заедно со N атомот 

на кој се прицврстени, формираат 3- до 8-

членски хетероциклоалкил; каде што тој 

хетероцикл понатаму може да опфаќа 1 до 3 

хетероатоми избрани од групата која ја 

сочинуваат N, O и S; каде што 

хетероциклоалкилот е несупституиран или 

супституиран на било која положба со 1 до 3 

супституенти избрани од групата која ја 

сочинуваат халоген, амино, хидроксил, 

карбоксил, цијано, C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, 

C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-3 алкил, амино 

C1-3 алкил, -ORd2, -OC(O)Rd2, - OC(O)ORd2, -

OC(O)NPd2Re2, -C(O)ORd2, -C(O)Rd2, -

C(O)NRd2Re2, -NRd2Re2, - NRd2C(O)Re2, -

N(Rd2)C(O)ORe2, -N(Rd2)C(O)NRd2Re2, -

NRd2S(O)2Re2, - NRd2C(=NH)Re2, -

NRd2C(=NH)NRd2Re2, -NRd2S(O)2NRd2Re2, -

S(O)1-2Rd2 и - S(O)2NRd2Re2; 

секое Rd2 и Re2 e независно избрано од 

групата која ја сочинуваат водород, C1-6 алкил, 

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

3- до 8-членски хетероциклоалкил, C6-10 арил, 

5- до 6-членски хетероарил, C3-8 циклоалкил 

C1-6 алкил, 3- до 8-членски хетероциклоалкил 

C1-6 алкил, фенил C1-6 алкил или 5- до 6-

членски хетероарил C1-6 алкил; каде што е Rd2 

или Re2 несупституиранo или супституиранo на 

било која положба со 1 до 3 супституенти 

избрани од групата која ја сочинуваат халоген, 

хидроксил, амино, карбоксил, C1-6 алкил, C1-6 

алкокси, C1-6 алкиламино, C1-6 халоалкил, C1-

6 халоалкокси, C2-6 алкенил и C2-6 алкинил; 

или, Rd2 и Re2 заедно со N атомот на кој се 

прицврстени, формираат 3- до 8-членски 

хетероциклоалкил; 

секое m претставува 2, 3, 4, 5, или 6. 

има уште 12 патентни барања 

 

(11)  12393   (13) Т1 

(21)  2022/160   (22) 15/03/2022 

(45) 30/06/2022 

(30)  201161474362 P  12/04/2011  US 

(96)  12/04/2012 EP19178858.7 

(97)  15/12/2021 EP3567124 

(73)  Verinata Health, Inc. 5200 Illumina Way, 

San Diego, California 92122, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  RAVA, Richard P.; RHEES, Brian K. and 

BURKE, John P. 

(54)  РАЗРЕШУВАЊЕ НА ФРАКЦИИ НА 

ГЕНОМИ КОРИСТЕЈЌИ БРОЕЊЕ НА 

ПОЛИМОРФИЗМИ 

(57)  1  Метода за проценување на фракцијата 

на фетална ДНК во ДНК добиена од телесна 

течност на бремена индивидуа, методата 

содржи: 

(a) порамнување или на друг начин мапирање 

секвенци на ДНК сегмент добиени од 

секвенционирање на ДНК во телесната течност 

до еден или повеќе назначени полиморфизми 

на референтна секвенца, каде што 

порамнувањето или на друг начин мапирањето 

се изведува користејќи компјутерски апарат 

програмиран да мапира секвенци на нуклеинска 

киселина до едниот или повеќето од 

назначените полиморфизми; 

(б) одредување на алелични фрекфенции од 

мапираните секвенци на ДНК сегмент за барем 
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еден од назначените полиморфизми; 

(ц) класифицирање на барем едниот назначен 

полиморфизам базирано на комбинација од 

зигозитетот на бремената индивидуа и 

зигозитетот на фетусот; и 

(д) проценување на фракцијата на фетална 

ДНК во ДНК добиена од бремената индивидуа 

користејќи ги алеличните фрекфенции 

одредени во (б) во врска со класификацијата на 

зигозитети од (ц), 

каде што (б)-(д) се изведуваат на еден или 

повеќе процесори кои работат според 

програмски инструкции за одредувањето, 

класифицирањето и проценувањето; и 

каде што класифицирањето во (ц) го 

класифицира барем едниот назначен 

полиморфизам во една од следниве 

комбинации: (и) бремената индивидуа е 

хомозиготна и фетусот е хомозиготен, (ии) 

бремената индивидуа е хомозиготна и фетусот 

е хетерозиготен, (иии) бремената индивидуа е 

хетерозиготна и фетусот е хомозиготен, и (ив) 

бремената индивидуа е хетерозиготна и 

фетусот е хетерозиготен. 

има уште 11 патентни барања 

 

(51)  C 07C 255/49, C 07D 401/14, C 07D 487/04, 

C 07D 471/10, C 07D 471/04, C 07D 401/04, C 

07D 519/00, C 07D 417/04, C 07D 417/06, C 07D 

417/14, A 61K 31/513, A 61K 31/5517, A 61K 

31/545, A 61P 35/00  

(11)  12397   (13) Т1 

(21)  2022/161   (22) 16/03/2022 

(45) 30/06/2022 

(30)  201462020886 P  03/07/2014  US 

(96)  29/06/2015 EP15814038.4 

(97)  09/02/2022 EP3164380 

(73)  Celgene Quanticel Research, Inc. 9393 

Towne Centre Drive, Suite 110 San Diego, CA 

92121 , US 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  KANOUNI, Toufike; CHEN, Young K.;  

STAFFORD, Jeffrey Alan;  NIE, Zhe and  VEAL, 

James Marvin 

(54)  ИНХИБИТОРИ НА ЛИЗИН СПЕЦИФИЧНА 

ДЕМЕТИЛАЗА-1 

(57)  1  Соединение со структурата со Формула 

(I), или негова фармацевтски прифатлива сол, 

 при што, 

 

W1 и W2 се независно избрани од N, C-H, или 



 

 

50 

 

Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2022 - 30/06/2022  
 

C-F; 

X е избран од водород, опционално 

супституиран алкил, опционално супституиран 

циклоалкил, опционално супституиран 

хетероциклил, опционално супституиран 

циклоалкилалкил, опционално супституиран 

хетероциклилалкил, опционално супституиран 

аралкил, опционално супституиран 

хетероарилалкил, опционално супституиран 

арил, или опционално супституиран 

хетероарил; 

Y е избран од водород, халоген, опционално 

супституиран алкил, или опционално 

супституиран циклоалкилалкил; и 

Z е избран од опционално супституирана група 

избрана од N-хетероциклил, -O-

хетероциклилалкил, -N(H)-хетероциклилалкил, -

N(H)-алкил, -N(Ме)-алкил, или -N(Ме)-

хетероциклилалкил. 

има уште 15 патентни барања 

 

(51)  C 07D 277/82, C 07D 417/12, A 61K 31/496, 

A 61K 31/5377, A 61K 45/06, A 61K 31/454, A 

61K 31/428, A 61K 38/05, A 61P 25/00, A 61P 

25/28  

(11)  12399   (13) Т1 

(21)  2022/162   (22) 16/03/2022 

(45) 30/06/2022 

(30)  201562127684 P  03/03/2015  US 

(96)  26/02/2016 EP16759303.7 

(97)  29/12/2021 EP3265448 

(73)  Biohaven Therapeutics Ltd. 215 Church 

Street New Haven, CT 06510, US 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  BIAN, Haiyan; WROBEL, Jay Edward;  

REITZ, Allen B.; PELLETIER, Jeffery Claude and 

SMITH, Garry Robert 

(54)  РИЛУЗОЛ ПРОЛЕКОВИ И НИВНА 

УПОТРЕБА 

(57)  1  Соединение со формула: 

  

вклучувајќи ги неговите енантиомери, 

дијастереомери, хидрати, солвати и 

фармацевтски прифатливи соли, при што: 

R23 е избран од група која се состои од H, CH3, 

CH2CH3, CH2CH2CH3, CH2CCH, CH(CH3)2, 

CH2CH(CH3)2, CH(CH3)CH2CH3, CH2OH, 

CH2OCH2Ph, CH2CH2OCH2Ph, CH(OH)CH3, 

CH2Ph, CH2(циклохексил), CH2(4-OH-Ph), 

(CH2)4NH2, (CH2)3NHC(NH2)NH, CH2(3-индол), 

CH2(5-имидазол), CH2CO2H, CH2CH2CO2H, 

CH2CONH2, и CH2CH2CONH2; 

има уште 3 патентни барања 
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(51)  A 61H 33/14, A 61H 35/00, A 61M 35/00  

(11)  12400   (13) Т1 

(21)  2022/163   (22) 16/03/2022 

(45) 30/06/2022 

(96)  24/12/2019 EP19219593.1 

(97)  26/01/2022 EP3842092 

(73)  Derma art d.o.o. Obrtna Ulica 24 8250 

Brezice, SI 

(74)  Адвокатско друштво Пепељугоски  

Ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1000, Скопје 

(72)  Truden, Maja and Vezoja, Daniel 

(54)  УРЕД ЗА ТРАНСКУТАНА АПЛИКАЦИЈА 

НА ЈАГЛЕРДОКСИД 

(57)  1  Уред (1) за транскутана апликација на 

јаглерод диоксид за третман на хронични рани 

или невропатија што содржи најмалку: 

 

- терапевтска комора (2) која содржи барем дел 

за прием на дел од телото на пациентот на кој 

треба да се примени јаглерод диоксидот, 

- систем за дистрибуција на CO2 (4), кој содржи 

 

• прва цевка (41) со прв вентил (41а) за 

снабдување со CO2 од резервоар (6) или 

резервоар,  

• втора цевка (42) со втор вентил (42a) за 

вшмукување на воздухот надвор од комората 

(2); 

 

- најмалку еден резервоар (6) за складирање на 

CO2 соодветно поврзан со системот за 

дистрибуција на CO2 (4) или по можност со 

резервоар (44), 

 

се карактеризира со тоа што уредот (1) 

понатаму содржи: 

 

- влезна/излезна цевка (3) што ја поврзува 

комората (2) со систем за дистрибуција на CO2, 

при што влезната/излезната цевка е поврзана 

со комората (2) со соодветен елемент или 

вентил (7); 

 

- и со тоа што системот за дистрибуција на CO2 

(4) се состои од куќиште: 

при што првата и втората цевка се 

комбинирани во влезната/излезната цевка (3) 

спротиводно од вентилите; а системот (4) 

понатаму се состои од: 

• барем еден уред за обезбедување 

проток на воздух низ споменатите вентили и 

влезна/излезна цевка, по можност вентилатор 

(43) или пумпа; 

• по можност барем еден уред за мерење 

на протокот на воздух (41'b, 42'b, 42"b) за 

мерење на протокот на воздух низ вентилот на 

влезната/излезната цевка или преку кој било 

вентил; 

• по можност резервоар (44) за CO2, каде 

што се складира на притисок од 1 до 5 бари, 

поврзан со втората цевка (42); 

• излезна цевка (5) за водење на 

искористениот воздух од комората низ ѕидот до 

надворешната средина на зградата каде што е 

инсталиран уредот; и 

- и со тоа што влезната/излезната цевка е 

споена со комората (2) со вентил за капа (7), кој 

содржи: 

 

• ротирачки дел (72); 

• по можност шајбна (73); 

• заптивка (74); и 

• статичен дел (71) прилагоден за 

воведување во влезната/излезната цевка; 

• каде што ротирачкиот дел (72) има два 

отстранливи делови, кои се навртуваат на 

своето место од внатрешноста на комората, 

заптивката (74) е инсталирана во статичниот 

дел (71), додека шајбната (73) спречува 

ротација на комората, кога ротирачкиот дел (72) 

е навртен на своето место со статичниот дел 

(71), и каде што ротирачкиот дел (72) и 

статичниот дел (71) имаат соодветен профил, 

кои можат да се закочат така што истекување 

на воздух се спречува. 

има уште 13 патентни барања 
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(51)  A 61K 35/74, A 61P 11/06, A 61P 35/00, A 

61P 25/28, A 61P 29/00, A 61P 1/00, A 61P 19/02

  

(11)  12406   (13) Т1 

(21)  2022/164   (22) 16/03/2022 

(45) 30/06/2022 

(30)  20150010467   15/06/2015  GB and 

20150020501   20/11/2015  GB 

(96)  15/06/2016 EP19196804.9  

(97)  16/02/2022 EP3650033 

(73)  4D Pharma Research Limited Life 

Sciences Innovation Building Cornhill Road 

Aberdeen AB25 2ZS, GB 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  MULDER, Imke; PATTERSON, Angela 

Margaret; GRANT, George; MCCLUSKEY, Seanin 

and RAFTIS, Emma 

(54)  СОСТАВИ КОИШТО СОДРЖАТ 

БАКТЕРИСКИ ВИДОВИ  

(57)  1  Состав којшто содржи бактериски вид 

којшто има геном со барем 90% идентичност на 

секвенца на SEQ ID NO: 2 за употреба во 

постапка за лекување или заштитување на 

алергиска астма, еозинофилна астма или 

хипер-реактивност на дишни патишта поврзана 

со астма. 

има уште 14 патентни барања 
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(51)  C 07K 16/18, C 07K 16/28, C 12N 15/13, A 

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

(11)  12407   (13) Т1 

(21)  2022/165   (22) 17/03/2022 

(45) 30/06/2022 

(30)  201562250095P  03/11/2015  US 

(96)  01/11/2016 EP16862773.5 

(97)  12/01/2022 EP3370768 

(73)  Janssen Biotech, Inc. 800/850 Ridgeview 

Drive Horsham, PA 19044, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  WU, Sheng-Jiun; SANTULLI-MAROTTO, 

Sandra; VERONA, Raluca; POWERS, Gordon; 

SABINS, Nina Chi; DEANGELIS, Nikki A.; 

WIEHAGEN, Karla R.; FERRANTE, Catherine and 

UBANI, Enrique-Zudaire 

(54)  АНТИТЕЛА КОИ ШТО СПЕЦИФИЧНО СЕ 

ВРЗУВААТ ЗА PD-1 И НИВНИ УПОТРЕБИ 

(57)  1  . Изолирано антагонистичко антитело 

коешто специфично се врзува за PD-1 или 

негов антиген-сврзувачки дел, коешто содржи 

тешка низа на варијабилен регион (VH) на SEQ 

ID NO: 48 и лесна низа на варијабилен регион 

(VL) на SEQ ID NO: 56.  

има уште 14 патентни барања 
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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) 

8A61K31/5377 8C07D277/82 12399 T1 

8A61P25/00 8C07D277/82 12399 T1 

8C07D417/12 8C07D277/82 12399 T1 

8A61K31/7076 8C07H19/06 12409 T1 

8C07H19/10 8C07H19/06 12409 T1 

8C07H19/20 8C07H19/06 12409 T1 

8C07K16/22 8A61K39/00 12402 T1 

8C07K16/18 8C07K16/18 12394 T1 

8C07D417/06 8C07C255/49 12397 T1 

8A61K31/133 8A61K31/4709 12403 T1 

8A61K31/40 8C07D207/08 12410 T1 

8A61K31/445 8C07D207/08 12410 T1 

8A61K31/541 8C07D207/08 12410 T1 

8A61P7/06 8C07D207/08 12410 T1 

8A61K47/26 8A61K38/48 12411 T1 

8A61P35/00 8C07D413/14 12412 T1 

8C07D403/14 8C07D413/14 12412 T1 

8E06B3/62 8B29C44/38 12384 T1 

8B32B27/32 8B32B27/08 12385 T1 

8C08J11/04 8B32B27/08 12385 T1 

8A61K31/445 8C07D211/14 12386 T1 

8C07D419/00 8C07D401/10 12387 T1 

8B01J21/08 8B01J21/06 12388 T1 

8C07D409/12 8C07D213/64 12391 T1 

8C07D491/08 8C07D213/64 12391 T1 

8A61K35/74 8A61K35/74 12406 T1 

8C07K16/18 8A61K39/395 12407 T1 

8C07K16/28 8A61K39/395 12407 T1 

8A21B3/13 8A21B3/13 12379 T1 

8A61K31/7072 8C07H19/06 12409 T1 

8A61K31/708 8C07H19/06 12409 T1 

8A61H35/00 8A61M35/00 12400 T1 

8A61M35/00 8A61M35/00 12400 T1 

8G21B1/00 8G21B1/05 12401 T1 

8A61K39/00 8A61K39/00 12402 T1 

8A61K39/395 8C07K16/18 12394 T1 

8C07D401/14 8C07C255/49 12397 T1 

8C07D417/14 8C07C255/49 12397 T1 

8A61K9/00 8A61K31/4709 12403 T1 

8A61K31/4523 8C07D207/08 12410 T1 

8C07D211/22 8C07D207/08 12410 T1 

8C07D403/06 8C07D207/08 12410 T1 

8A61K38/48 8A61K38/48 12411 T1 

8A61Q19/08 8A61K38/48 12411 T1 

8A61K31/5377 8C07D413/14 12412 T1 

8A61K47/40 8A61K9/10 12413 T1 

8A61P27/02 8A61K9/10 12413 T1 

8B29B7/74 8B29C44/38 12384 T1 

8A61K31/45 8C07D211/14 12386 T1 

8A61K31/495 8C07D211/14 12386 T1 

8C07D401/10 8C07D401/10 12387 T1 

8B01J37/03 8B01J21/06 12388 T1 

8B01J37/08 8B01J21/06 12388 T1 

8C07D491/107 8C07D213/64 12391 T1 

8C07D471/04 8C07D471/04 12404 T1 

8A61P25/00 8A61K31/135 12405 T1 

8A61P25/20 8A61K31/135 12405 T1 

8A61P19/02 8A61K35/74 12406 T1 

8A61K31/519 8C07D475/04 12381 T1 
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8C07D487/14 8C07D475/04 12381 T1 

8A61K31/787 8A61K38/43 12398 T1 

8A61K31/428 8C07D277/82 12399 T1 

8A61P31/14 8C07H19/06 12409 T1 

8G21D7/00 8G21B1/05 12401 T1 

8H05H1/16 8G21B1/05 12401 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 12414 T1 

8C07D401/04 8C07C255/49 12397 T1 

8C07D471/04 8C07C255/49 12397 T1 

8C07D413/06 8C07D207/08 12410 T1 

8A61P27/02 8A61K38/48 12411 T1 

8A61K31/4704 8C07D413/14 12412 T1 

8A61K9/10 8A61K9/10 12413 T1 

8A61K9/14 8C07D211/14 12386 T1 

8C07D211/14 8C07D211/14 12386 T1 

8C07D413/00 8C07D401/10 12387 T1 

8B01J35/00 8B01J21/06 12388 T1 

8A61P29/00 8C07D401/04 12389 T1 

8C07D417/12 8C07D213/64 12391 T1 

8F16B23/00 8F16B45/00 12392 T1 

8A61P25/24 8C07D471/04 12404 T1 

8A61P25/18 8A61K31/135 12405 T1 

8A61P25/22 8A61K31/135 12405 T1 

8A61P25/24 8A61K31/135 12405 T1 

8A61P43/00 8A61K31/135 12405 T1 

8A61P29/00 8A61K35/74 12406 T1 

8A21D8/06 8A21B3/13 12379 T1 

8A61P35/00 8C07D475/04 12381 T1 

8H05H1/12 8G21B1/05 12401 T1 

8A24B13/00 8A24B13/00 12415 T1 

8A61K31/545 8C07C255/49 12397 T1 

8C07C255/49 8C07C255/49 12397 T1 

8C07D471/10 8C07C255/49 12397 T1 

8A61K9/20 8A61K31/4709 12403 T1 

8A61K31/497 8C07D207/08 12410 T1 

8A61K31/5377 8C07D207/08 12410 T1 

8C07D401/10 8C07D207/08 12410 T1 

8A61K8/66 8A61K38/48 12411 T1 

8A61K9/00 8A61K38/48 12411 T1 

8A61K31/436 8C07D413/14 12412 T1 

8C07D497/10 8C07D413/14 12412 T1 

8A61K31/573 8A61K9/10 12413 T1 

8B29C44/60 8B29C44/38 12384 T1 

8B32B27/08 8B32B27/08 12385 T1 

8C07D417/00 8C07D401/10 12387 T1 

8C07D401/04 8C07D401/04 12389 T1 

8E04H1/00 8E04H1/00 12390 T1 

8A61K31/4412 8C07D213/64 12391 T1 

8A61P35/00 8C07D213/64 12391 T1 

8C07D405/12 8C07D213/64 12391 T1 

8F16B45/00 8F16B45/00 12392 T1 

8F01K25/10 8F01K11/02 12396 T1 

8A61P1/00 8A61K35/74 12406 T1 

8A61P11/06 8A61K35/74 12406 T1 

8C07C49/697 8C07C49/697 12380 T1 

8A61K38/43 8A61K38/43 12398 T1 

8A61K31/496 8C07D277/82 12399 T1 

8A61K38/05 8C07D277/82 12399 T1 

8A61K45/06 8C07D277/82 12399 T1 

8C07H19/06 8C07H19/06 12409 T1 

8H05H1/14 8G21B1/05 12401 T1 

8A61P3/06 8A61K39/00 12402 T1 

8A61P29/00 8C07K16/18 12394 T1 

8C12N9/12 8C07K14/47 12395 T1 

8A61P35/00 8C07C255/49 12397 T1 

8C07D519/00 8C07C255/49 12397 T1 

8A61K31/54 8C07D207/08 12410 T1 

8A61K47/02 8A61K38/48 12411 T1 

8A61P19/02 8A61K38/48 12411 T1 

8C07D403/04 8C07D413/14 12412 T1 

8A61K31/437 8A61K31/437 12382 T1 

8A61K39/395 8A61K39/395 12383 T1 

8E06B3/263 8B29C44/38 12384 T1 

8E06B3/267 8B29C44/38 12384 T1 

8C07D295/13 8C07D211/14 12386 T1 

8C07D401/12 8C07D401/10 12387 T1 

8C07D401/14 8C07D401/10 12387 T1 

8C07D409/14 8C07D401/10 12387 T1 

8A61P35/00 8C07D401/04 12389 T1 

8C07D403/04 8C07D401/04 12389 T1 

8C07D491/048 8C07D401/04 12389 T1 

8A61K31/444 8C07D213/64 12391 T1 
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8C07D401/12 8C07D213/64 12391 T1 

8C07D413/12 8C07D213/64 12391 T1 

8F01K11/02 8F01K11/02 12396 T1 

8A61K31/437 8C07D471/04 12404 T1 

8A61P35/00 8A61K39/395 12407 T1 

8C12N15/13 8A61K39/395 12407 T1 

8A61P19/04 8A61K38/43 12398 T1 

8A61P25/28 8C07D277/82 12399 T1 

8A61H33/14 8A61M35/00 12400 T1 

8G21B1/11 8G21B1/05 12401 T1 

8A24B15/24 8A24B13/00 12415 T1 

8C07D487/04 8C07C255/49 12397 T1 

8A61K31/4709 8A61K31/4709 12403 T1 

8A61P31/00 8A61K31/4709 12403 T1 

8C07D207/08 8C07D207/08 12410 T1 

8C07D401/06 8C07D207/08 12410 T1 

8C07D417/06 8C07D207/08 12410 T1 

8A61K31/405 8A61K38/48 12411 T1 

8A61K47/18 8A61K38/48 12411 T1 

8A61K8/39 8A61K38/48 12411 T1 

8A61P13/00 8A61K38/48 12411 T1 

8A61P29/00 8A61K38/48 12411 T1 

8C07D407/14 8C07D413/14 12412 T1 

8A61K31/4184 8A61K9/10 12413 T1 

8A61P25/28 8A61K31/437 12382 T1 

8C07K16/28 8A61K39/395 12383 T1 

8B29C44/38 8B29C44/38 12384 T1 

8B01D53/94 8B01J21/06 12388 T1 

8B01J21/06 8B01J21/06 12388 T1 

8B01J23/22 8B01J21/06 12388 T1 

8B01J23/30 8B01J21/06 12388 T1 

8B01J37/04 8B01J21/06 12388 T1 

8F16B35/04 8F16B45/00 12392 T1 

8A61P35/00 8A61K35/74 12406 T1 

8A61K39/395 8A61K39/395 12407 T1 

8A61P29/00 8A61K38/43 12398 T1 

8C07D277/82 8C07D277/82 12399 T1 

8A61K31/7068 8C07H19/06 12409 T1 

8G21B1/05 8G21B1/05 12401 T1 

8A61P35/00 8C07K16/28 12414 T1 

8A61K31/513 8C07C255/49 12397 T1 

8C07D279/12 8C07D207/08 12410 T1 

8A61K31/506 8A61K38/48 12411 T1 

8A61K8/49 8A61K38/48 12411 T1 

8A61P25/00 8A61K38/48 12411 T1 

8A61K31/5513 8C07D413/14 12412 T1 

8C07D413/14 8C07D413/14 12412 T1 

8C07D417/14 8C07D413/14 12412 T1 

8C07D487/04 8C07D413/14 12412 T1 

8C07D487/10 8C07D413/14 12412 T1 

8A61K31/519 8A61K31/437 12382 T1 

8B29C44/18 8B29C44/38 12384 T1 

8C07D411/14 8C07D401/10 12387 T1 

8B01J35/10 8B01J21/06 12388 T1 

8A61K31/55 8C07D401/04 12389 T1 

8A61P31/00 8C07D401/04 12389 T1 

8C07D401/14 8C07D401/04 12389 T1 

8C07D495/04 8C07D401/04 12389 T1 

8E04B1/00 8E04H1/00 12390 T1 

8E04H1/04 8E04H1/00 12390 T1 

8A61K31/537 8C07D471/04 12404 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 12408 T1 

8A61P43/00 8C07D475/04 12381 T1 

8C07D475/04 8C07D475/04 12381 T1 

8A61K31/454 8C07D277/82 12399 T1 

8C07H19/16 8C07H19/06 12409 T1 

8C07K14/47 8C07K14/47 12395 T1 

8A61K31/5517 8C07C255/49 12397 T1 

8C07D417/04 8C07C255/49 12397 T1 

8A61K9/46 8A61K31/4709 12403 T1 

8A61P31/04 8A61K31/4709 12403 T1 

8A61K31/4427 8C07D207/08 12410 T1 

8A61K31/5375 8C07D207/08 12410 T1 

8C07D265/30 8C07D207/08 12410 T1 

8A61K8/19 8A61K38/48 12411 T1 

8A61P5/00 8A61K38/48 12411 T1 

8C07D211/16 8C07D211/14 12386 T1 

8C07D295/185 8C07D211/14 12386 T1 

8A61K31/4427 8C07D401/10 12387 T1 

8A61P19/00 8C07D401/10 12387 T1 

8C07D405/14 8C07D401/10 12387 T1 

8B01J37/02 8B01J21/06 12388 T1 
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8A61P37/00 8C07D401/04 12389 T1 

8C07D471/04 8C07D401/04 12389 T1 

8C07D213/64 8C07D213/64 12391 T1 

8A61P25/00 8C07D471/04 12404 T1 

8A61K31/135 8A61K31/135 12405 T1 

8A61P25/28 8A61K35/74 12406 T1 
 

 

 

 

 

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/2022/0164 T1 

4D Pharma Research Limited A 61P 1/00 MK/P/2022/0164 T1 

4D Pharma Research Limited A 61P 11/06 MK/P/2022/0164 T1 

4D Pharma Research Limited A 61P 35/00 MK/P/2022/0164 T1 

4D Pharma Research Limited A 61P 25/28 MK/P/2022/0164 T1 

4D Pharma Research Limited A 61P 29/00 MK/P/2022/0164 T1 

4D Pharma Research Limited A 61P 19/02 MK/P/2022/0164 T1 

Alkermes, Inc. A 61K 31/437 MK/P/2022/0153 T1 

Alkermes, Inc. A 61P 25/28 MK/P/2022/0153 T1 

Alkermes, Inc. A 61K 31/519 MK/P/2022/0153 T1 

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna C 12N 9/12 MK/P/2021/0651 T1 

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna C 07K 14/47 MK/P/2021/0651 T1 

Amgen Inc. C 07K 16/28 MK/P/2022/0001 T1 

Biohaven Therapeutics Ltd. A 61K 31/428 MK/P/2022/0162 T1 

Biohaven Therapeutics Ltd. A 61K 31/454 MK/P/2022/0162 T1 

Biohaven Therapeutics Ltd. C 07D 417/12 MK/P/2022/0162 T1 

Biohaven Therapeutics Ltd. C 07D 277/82 MK/P/2022/0162 T1 

Biohaven Therapeutics Ltd. A 61P 25/28 MK/P/2022/0162 T1 

Biohaven Therapeutics Ltd. A 61P 25/00 MK/P/2022/0162 T1 

Biohaven Therapeutics Ltd. A 61K 31/496 MK/P/2022/0162 T1 

Biohaven Therapeutics Ltd. A 61K 31/5377 MK/P/2022/0162 T1 

Biohaven Therapeutics Ltd. A 61K 38/05 MK/P/2022/0162 T1 

Biohaven Therapeutics Ltd. A 61K 45/06 MK/P/2022/0162 T1 

Boehringer Ingelheim International GmbH A 61P 25/24 MK/P/2021/0866 T1 
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Boehringer Ingelheim International GmbH A 61P 25/00 MK/P/2021/0866 T1 

Boehringer Ingelheim International GmbH A 61K 31/537 MK/P/2021/0866 T1 

Boehringer Ingelheim International GmbH A 61K 31/437 MK/P/2021/0866 T1 

Boehringer Ingelheim International GmbH C 07D 471/04 MK/P/2021/0866 T1 

Celgene Quanticel Research, Inc. A 61K 31/513 MK/P/2022/0161 T1 

Celgene Quanticel Research, Inc. A 61K 31/545 MK/P/2022/0161 T1 

Celgene Quanticel Research, Inc. A 61K 31/5517 MK/P/2022/0161 T1 

Celgene Quanticel Research, Inc. A 61P 35/00 MK/P/2022/0161 T1 

Celgene Quanticel Research, Inc. C 07C 255/49 MK/P/2022/0161 T1 

Celgene Quanticel Research, Inc. C 07D 401/04 MK/P/2022/0161 T1 

Celgene Quanticel Research, Inc. C 07D 519/00 MK/P/2022/0161 T1 

Celgene Quanticel Research, Inc. C 07D 417/04 MK/P/2022/0161 T1 

Celgene Quanticel Research, Inc. C 07D 417/06 MK/P/2022/0161 T1 

Celgene Quanticel Research, Inc. C 07D 417/14 MK/P/2022/0161 T1 

Celgene Quanticel Research, Inc. C 07D 471/04 MK/P/2022/0161 T1 

Celgene Quanticel Research, Inc. C 07D 471/10 MK/P/2022/0161 T1 

Celgene Quanticel Research, Inc. C 07D 487/04 MK/P/2022/0161 T1 

Celgene Quanticel Research, Inc. C 07D 401/14 MK/P/2022/0161 T1 

Derma art d.o.o. A 61H 33/14 MK/P/2022/0163 T1 

Derma art d.o.o. A 61M 35/00 MK/P/2022/0163 T1 

Derma art d.o.o. A 61H 35/00 MK/P/2022/0163 T1 

EXERGY INTERNATIONAL S.R.L F 01K 11/02 MK/P/2021/0654 T1 

EXERGY INTERNATIONAL S.R.L F 01K 25/10 MK/P/2021/0654 T1 

Epizyme, Inc. A 61P 35/00 MK/P/2021/0646 T1 

Epizyme, Inc. C 07D 213/64 MK/P/2021/0646 T1 

Epizyme, Inc. C 07D 401/12 MK/P/2021/0646 T1 

Epizyme, Inc. C 07D 405/12 MK/P/2021/0646 T1 

Epizyme, Inc. C 07D 413/12 MK/P/2021/0646 T1 

Epizyme, Inc. C 07D 417/12 MK/P/2021/0646 T1 

Epizyme, Inc. C 07D 491/08 MK/P/2021/0646 T1 

Epizyme, Inc. C 07D 491/107 MK/P/2021/0646 T1 

Epizyme, Inc. A 61K 31/444 MK/P/2021/0646 T1 

Epizyme, Inc. A 61K 31/4412 MK/P/2021/0646 T1 

Epizyme, Inc. C 07D 409/12 MK/P/2021/0646 T1 

Galderma Holding SA A 61P 5/00 MK/P/2022/0005 T1 

Galderma Holding SA A 61Q 19/08 MK/P/2022/0005 T1 

Galderma Holding SA A 61P 27/02 MK/P/2022/0005 T1 

Galderma Holding SA A 61P 25/00 MK/P/2022/0005 T1 

Galderma Holding SA A 61P 19/02 MK/P/2022/0005 T1 

Galderma Holding SA A 61P 13/00 MK/P/2022/0005 T1 

Galderma Holding SA A 61K 9/00 MK/P/2022/0005 T1 
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Galderma Holding SA A 61K 8/66 MK/P/2022/0005 T1 

Galderma Holding SA A 61K 8/49 MK/P/2022/0005 T1 

Galderma Holding SA A 61K 8/39 MK/P/2022/0005 T1 

Galderma Holding SA A 61K 8/19 MK/P/2022/0005 T1 

Galderma Holding SA A 61K 47/26 MK/P/2022/0005 T1 

Galderma Holding SA A 61K 47/18 MK/P/2022/0005 T1 

Galderma Holding SA A 61K 47/02 MK/P/2022/0005 T1 

Galderma Holding SA A 61K 38/48 MK/P/2022/0005 T1 

Galderma Holding SA A 61K 31/506 MK/P/2022/0005 T1 

Galderma Holding SA A 61K 31/405 MK/P/2022/0005 T1 

Galderma Holding SA A 61P 29/00 MK/P/2022/0005 T1 

Global Blood Therapeutics, Inc. C 07D 417/06 MK/P/2022/0004 T1 

Global Blood Therapeutics, Inc. C 07D 413/06 MK/P/2022/0004 T1 

Global Blood Therapeutics, Inc. C 07D 403/06 MK/P/2022/0004 T1 

Global Blood Therapeutics, Inc. C 07D 401/10 MK/P/2022/0004 T1 

Global Blood Therapeutics, Inc. C 07D 401/06 MK/P/2022/0004 T1 

Global Blood Therapeutics, Inc. C 07D 279/12 MK/P/2022/0004 T1 

Global Blood Therapeutics, Inc. C 07D 265/30 MK/P/2022/0004 T1 

Global Blood Therapeutics, Inc. C 07D 211/22 MK/P/2022/0004 T1 

Global Blood Therapeutics, Inc. C 07D 207/08 MK/P/2022/0004 T1 

Global Blood Therapeutics, Inc. A 61P 7/06 MK/P/2022/0004 T1 

Global Blood Therapeutics, Inc. A 61K 31/541 MK/P/2022/0004 T1 

Global Blood Therapeutics, Inc. A 61K 31/54 MK/P/2022/0004 T1 

Global Blood Therapeutics, Inc. A 61K 31/5377 MK/P/2022/0004 T1 

Global Blood Therapeutics, Inc. A 61K 31/5375 MK/P/2022/0004 T1 

Global Blood Therapeutics, Inc. A 61K 31/497 MK/P/2022/0004 T1 

Global Blood Therapeutics, Inc. A 61K 31/4523 MK/P/2022/0004 T1 

Global Blood Therapeutics, Inc. A 61K 31/445 MK/P/2022/0004 T1 

Global Blood Therapeutics, Inc. A 61K 31/40 MK/P/2022/0004 T1 

Global Blood Therapeutics, Inc. A 61K 31/4427 MK/P/2022/0004 T1 

H. Lundbeck A/S C 07C 49/697 MK/P/2020/0141 T1 

Hobel, Michael A 21B 3/13 MK/P/2020/1022 T1 

Hobel, Michael A 21D 8/06 MK/P/2020/1022 T1 

J.D. Theile GmbH & Co. KG F 16B 45/00 MK/P/2021/0647 T1 

J.D. Theile GmbH & Co. KG F 16B 35/04 MK/P/2021/0647 T1 

J.D. Theile GmbH & Co. KG F 16B 23/00 MK/P/2021/0647 T1 

Janssen Biotech, Inc. A 61P 35/00 MK/P/2022/0165 T1 

Janssen Biotech, Inc. A 61K 39/395 MK/P/2022/0165 T1 

Janssen Biotech, Inc. C 07K 16/18 MK/P/2022/0165 T1 

Janssen Biotech, Inc. C 07K 16/28 MK/P/2022/0165 T1 

Janssen Biotech, Inc. C 12N 15/13 MK/P/2022/0165 T1 
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Janssen Pharmaceutica NV C 07H 19/20 MK/P/2022/0002 T1 

Janssen Pharmaceutica NV C 07H 19/16 MK/P/2022/0002 T1 

Janssen Pharmaceutica NV C 07H 19/10 MK/P/2022/0002 T1 

Janssen Pharmaceutica NV C 07H 19/06 MK/P/2022/0002 T1 

Janssen Pharmaceutica NV A 61P 31/14 MK/P/2022/0002 T1 

Janssen Pharmaceutica NV A 61K 31/708 MK/P/2022/0002 T1 

Janssen Pharmaceutica NV A 61K 31/7076 MK/P/2022/0002 T1 

Janssen Pharmaceutica NV A 61K 31/7068 MK/P/2022/0002 T1 

Janssen Pharmaceutica NV A 61K 31/7072 MK/P/2022/0002 T1 

Jounce Therapeutics, Inc. A 61P 35/00 MK/P/2021/0869 T1 

Jounce Therapeutics, Inc. C 07K 16/28 MK/P/2021/0869 T1 

KBG Kunststoff Beteiligungen GmbH B 32B 27/08 MK/P/2022/0157 T1 

KBG Kunststoff Beteiligungen GmbH C 08J 11/04 MK/P/2022/0157 T1 

KBG Kunststoff Beteiligungen GmbH B 32B 27/32 MK/P/2022/0157 T1 

Melinta Subsidiary Corp. A 61K 31/133 MK/P/2021/0838 T1 

Melinta Subsidiary Corp. A 61P 31/00 MK/P/2021/0838 T1 

Melinta Subsidiary Corp. A 61K 9/46 MK/P/2021/0838 T1 

Melinta Subsidiary Corp. A 61K 9/20 MK/P/2021/0838 T1 

Melinta Subsidiary Corp. A 61K 9/00 MK/P/2021/0838 T1 

Melinta Subsidiary Corp. A 61P 31/04 MK/P/2021/0838 T1 

Melinta Subsidiary Corp. A 61K 31/4709 MK/P/2021/0838 T1 

Merck & Cie A 61K 31/519 MK/P/2021/0364 T1 

Merck & Cie A 61P 35/00 MK/P/2021/0364 T1 

Merck & Cie A 61P 43/00 MK/P/2021/0364 T1 

Merck & Cie C 07D 475/04 MK/P/2021/0364 T1 

Merck & Cie C 07D 487/14 MK/P/2021/0364 T1 

Merck Patent GmbH A 61P 35/00 MK/P/2021/0868 T1 

Merck Patent GmbH A 61K 31/5513 MK/P/2021/0868 T1 

Merck Patent GmbH A 61K 31/5377 MK/P/2021/0868 T1 

Merck Patent GmbH A 61K 31/4704 MK/P/2021/0868 T1 

Merck Patent GmbH A 61K 31/436 MK/P/2021/0868 T1 

Merck Patent GmbH C 07D 403/04 MK/P/2021/0868 T1 

Merck Patent GmbH C 07D 497/10 MK/P/2021/0868 T1 

Merck Patent GmbH C 07D 487/10 MK/P/2021/0868 T1 

Merck Patent GmbH C 07D 487/04 MK/P/2021/0868 T1 

Merck Patent GmbH C 07D 417/14 MK/P/2021/0868 T1 

Merck Patent GmbH C 07D 413/14 MK/P/2021/0868 T1 

Merck Patent GmbH C 07D 407/14 MK/P/2021/0868 T1 

Merck Patent GmbH C 07D 403/14 MK/P/2021/0868 T1 

Modernatx, Inc. C 07D 211/14 MK/P/2022/0158 T1 

Modernatx, Inc. A 61K 31/445 MK/P/2022/0158 T1 
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Modernatx, Inc. C 07D 295/13 MK/P/2022/0158 T1 

Modernatx, Inc. C 07D 211/16 MK/P/2022/0158 T1 

Modernatx, Inc. C 07D 295/185 MK/P/2022/0158 T1 

Modernatx, Inc. A 61K 9/14 MK/P/2022/0158 T1 

Modernatx, Inc. A 61K 31/495 MK/P/2022/0158 T1 

Modernatx, Inc. A 61K 31/45 MK/P/2022/0158 T1 

MorphoSys AG C 07K 16/28 MK/P/2022/0154 T1 

MorphoSys AG A 61K 39/395 MK/P/2022/0154 T1 

National University Corporation Chiba University A 61P 25/24 MK/P/2021/0867 T1 

National University Corporation Chiba University A 61P 25/22 MK/P/2021/0867 T1 

National University Corporation Chiba University A 61P 25/20 MK/P/2021/0867 T1 

National University Corporation Chiba University A 61P 25/18 MK/P/2021/0867 T1 

National University Corporation Chiba University A 61P 25/00 MK/P/2021/0867 T1 

National University Corporation Chiba University A 61K 31/135 MK/P/2021/0867 T1 

National University Corporation Chiba University A 61P 43/00 MK/P/2021/0867 T1 

Novartis AG C 07D 413/00 MK/P/2021/0874 T1 

Novartis AG C 07D 417/00 MK/P/2021/0874 T1 

Novartis AG C 07D 419/00 MK/P/2021/0874 T1 

Novartis AG C 07D 411/14 MK/P/2021/0874 T1 

Novartis AG C 07D 409/14 MK/P/2021/0874 T1 

Novartis AG C 07D 405/14 MK/P/2021/0874 T1 

Novartis AG C 07D 401/14 MK/P/2021/0874 T1 

Novartis AG C 07D 401/12 MK/P/2021/0874 T1 

Novartis AG C 07D 401/10 MK/P/2021/0874 T1 

Novartis AG A 61K 31/4427 MK/P/2021/0874 T1 

Novartis AG A 61P 19/00 MK/P/2021/0874 T1 

Obshchestvo S Ogranichennoy Otvetstvennostyu "NPO Petrovaks Farm" A 61P 29/00 MK/P/2021/0875 T1 

Obshchestvo S Ogranichennoy Otvetstvennostyu "NPO Petrovaks Farm" A 61P 19/04 MK/P/2021/0875 T1 

Obshchestvo S Ogranichennoy Otvetstvennostyu "NPO Petrovaks Farm" A 61K 38/43 MK/P/2021/0875 T1 

Obshchestvo S Ogranichennoy Otvetstvennostyu "NPO Petrovaks Farm" A 61K 31/787 MK/P/2021/0875 T1 

Oculis SA A 61K 9/10 MK/P/2022/0007 T1 

Oculis SA A 61K 47/40 MK/P/2022/0007 T1 

Oculis SA A 61K 31/573 MK/P/2022/0007 T1 

Oculis SA A 61P 27/02 MK/P/2022/0007 T1 

Oculis SA A 61K 31/4184 MK/P/2022/0007 T1 

R. J. Reynolds Tobacco Company A 24B 13/00 MK/P/2021/0870 T1 

R. J. Reynolds Tobacco Company A 24B 15/24 MK/P/2021/0870 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. C 07K 16/18 MK/P/2021/0648 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. A 61P 29/00 MK/P/2021/0648 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. A 61K 39/395 MK/P/2021/0648 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. C 07K 16/22 MK/P/2021/0840 T1 
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Regeneron Pharmaceuticals, Inc. A 61P 3/06 MK/P/2021/0840 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. A 61K 39/00 MK/P/2021/0840 T1 

Shanghai de Novo Pharmatech Co., Ltd. A 61K 31/55 MK/P/2022/0159 T1 

Shanghai de Novo Pharmatech Co., Ltd. A 61P 29/00 MK/P/2022/0159 T1 

Shanghai de Novo Pharmatech Co., Ltd. A 61P 31/00 MK/P/2022/0159 T1 

Shanghai de Novo Pharmatech Co., Ltd. A 61P 35/00 MK/P/2022/0159 T1 

Shanghai de Novo Pharmatech Co., Ltd. A 61P 37/00 MK/P/2022/0159 T1 

Shanghai de Novo Pharmatech Co., Ltd. C 07D 495/04 MK/P/2022/0159 T1 

Shanghai de Novo Pharmatech Co., Ltd. C 07D 401/14 MK/P/2022/0159 T1 

Shanghai de Novo Pharmatech Co., Ltd. C 07D 403/04 MK/P/2022/0159 T1 

Shanghai de Novo Pharmatech Co., Ltd. C 07D 471/04 MK/P/2022/0159 T1 

Shanghai de Novo Pharmatech Co., Ltd. C 07D 491/048 MK/P/2022/0159 T1 

Shanghai de Novo Pharmatech Co., Ltd. C 07D 401/04 MK/P/2022/0159 T1 

TAE Technologies, Inc. G 21B 1/00 MK/P/2021/0876 T1 

TAE Technologies, Inc. G 21B 1/05 MK/P/2021/0876 T1 

TAE Technologies, Inc. G 21B 1/11 MK/P/2021/0876 T1 

TAE Technologies, Inc. G 21D 7/00 MK/P/2021/0876 T1 

TAE Technologies, Inc. H 05H 1/12 MK/P/2021/0876 T1 

TAE Technologies, Inc. H 05H 1/14 MK/P/2021/0876 T1 

TAE Technologies, Inc. H 05H 1/16 MK/P/2021/0876 T1 

Tronox LLC B 01J 37/04 MK/P/2022/0132 T1 

Tronox LLC B 01J 37/08 MK/P/2022/0132 T1 

Tronox LLC B 01J 37/03 MK/P/2022/0132 T1 

Tronox LLC B 01J 37/02 MK/P/2022/0132 T1 

Tronox LLC B 01J 35/10 MK/P/2022/0132 T1 

Tronox LLC B 01J 35/00 MK/P/2022/0132 T1 

Tronox LLC B 01J 23/30 MK/P/2022/0132 T1 

Tronox LLC B 01D 53/94 MK/P/2022/0132 T1 

Tronox LLC B 01J 21/06 MK/P/2022/0132 T1 

Tronox LLC B 01J 21/08 MK/P/2022/0132 T1 

Tronox LLC B 01J 23/22 MK/P/2022/0132 T1 

Tzika, Soultana  E 06B 3/62 MK/P/2022/0156 T1 

Tzika, Soultana  E 06B 3/267 MK/P/2022/0156 T1 

Tzika, Soultana  E 06B 3/263 MK/P/2022/0156 T1 

Tzika, Soultana  B 29C 44/60 MK/P/2022/0156 T1 

Tzika, Soultana  B 29C 44/38 MK/P/2022/0156 T1 

Tzika, Soultana  B 29C 44/18 MK/P/2022/0156 T1 

Tzika, Soultana  B 29B 7/74 MK/P/2022/0156 T1 

Zittmayr, Johannes E 04B 1/00 MK/P/2021/0643 T1 

Zittmayr, Johannes E 04H 1/04 MK/P/2021/0643 T1 

Zittmayr, Johannes E 04H 1/00 MK/P/2021/0643 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  2021/738 (220) 01/07/2021 

(442) 30/06/2022 

(731) Друштво за услуги и трговија 

ЕНДОМАК ДЕНТАЛ ГРУП - ЕДГ ДООЕЛ 

Струмица ул. Младинска бр. 277, 

Струмица, MK 

(540)  

BLACK IS WHITE, WHITE IS 

BLACK 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; компјутерско 

рекламирање преку интернет; телевизиско 

рекламирање; маркетинг студии; 

маркетинг истражување  

кл. 44  забарство (орална хирургија, 

ендодонција, протетика, ортодонција, 

детска стоматологија, естетска 

стоматологија, парадонтологија, 

имплантологија); услуги за советување за 

здравјето; здравствена заштита; 

медицинска помош  

 

(210) TM  2021/739 (220) 01/07/2021 

(442) 30/06/2022 

(731) Друштво за услуги и трговија 

ЕНДОМАК ДЕНТАЛ ГРУП - ЕДГ ДООЕЛ 

Струмица ул. Младинска бр. 277, 

Струмица, MK 

(540)  

Black Whitening 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; компјутерско 

рекламирање преку интернет; телевизиско 

рекламирање; маркетинг студии; 

маркетинг истражување  

кл. 44  забарство (орална хирургија, 

ендодонција, протетика, ортодонција, 

детска стоматологија, естетска 

стоматологија, парадонтологија, 

имплантологија); услуги за советување за 

здравјето; здравствена заштита; 

медицинска помош  

 

(210) TM  2021/1158 (220) 09/11/2021 

(442) 30/06/2022 

(731) Друштво за услуги ИНТЕРЦЕРТ 

ДООЕЛ Скопје ул. Железничка бр. 44/2-

10, 1000, Скопје, MK 

(740) Темелкоски Васко ул. Железничка 

бр. 44/2-10, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, црна, сива 

(531) 26.13.25;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  услуги за едукативни 

сертификации, обезбедување обуки и 

едукативни проверки  

кл. 42  сертификација (управување со 

квалитет); испитување на услугите за 

сертификација на квалитетот или 

стандардите  

 

(210) TM  2021/1178 (220) 12/11/2021 

(442) 30/06/2022 

(731) FoundCenter Investment GmbH Alle, 

No.59B, Berlin 10437, DE 

(740) Адвокатско друштво Мојсовска и 

Марковски ул. Никола Тримпаре бр. 33/6, 

1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сина, сива 
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(531) 26.03.23;27.07.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување и маркетинг, 

објавување на рекламни текстови, анализа 

на истражувањата на пазарот; креирање, 

пишување, уредување, објавување и 

дистрибуција на рекламен материјал, 

вклучително и текстови, визуелни 

материјали и содржини, подготовка на 

аудиовизуелни презентации за цели во 

огласување; продукција, постпродукција, 

уредување, објавување и дистрибуција на 

рекламни материјали, изнајмување и 

купување на одсечоци за огласување на 

сите средства и медиуми за комуникација; 

услуги за рекламни агенции, особено 

поврзано со: телекомуникации, услуги за 

кабелски телевизии, комуникација со 

мобилни телефони, комуникација преку 

компјутерски терминали, комуникација 

преку мрежа од оптички влакна, 

комуникација преку компјутер, давање на 

информации од подрачјето на 

телекомуникациите, давање на услуги на 

телекомуникациски канали за купување, 

давање на комуникациски врски со 

глобални компјутерски мрежи, 

изнајмување на телекомуникациска 

опрема, услуги за поврзување преку 

телекомуникациски системи, 

телеконференција, телеграф, телетекст, 

видеотекст, пренос на дигитални датотеки, 

пренос на честитки преку интернет, 

говорна пошта, телеграм, платформи и 

портали и посредување преку други 

медиуми, фиксна телефонија, 

овозможување пристап до широкопојасни 

телекомуникациски услуги, услуги во 

безжична комуникација, овозможување на 

пристап до телевизија преку интернет 

протокол, овозможување на пристап до 

интернет, електронска пошта и текстуални 

пораки, пружање на помош на давателите 

на мрежни услуги, особено за наем, 

изнајмување и управување со времето 

наменето за пристап до мрежите, 

податоците и базите со податоци, давање 

на телекомуникациски услуги со 

управување со мрежи, овозможување 

електронски комуникации, услуги за 

усмерување и поврзување со 

телекомуникации  

кл. 38  услуги за кабелските телевизии, 

комуникација преку мобилни телефони, 

комуникација преку компјутерски 

терминали, комуникација преку мрежа од 

оптички влакна, комуникација преку 

компјутер, пренос преку факсимил, 

давање на информации од подрачјето на 

телекомуникациите, давање на услуги на 

телекомуникациски канали за купување, 

давање на комуникациски врски со 

глобални компјутерски мрежи, 

изнајмување на телекомуникациска 

опрема, услуги за поврзување преку 

телекомуникациски системи, 

телеконференција, телеграф, телетекст, 

видеотекст, пренос на дигитални датотеки, 

пренос на честитки преку интернет, 

овозможување на пристап до интернет, 

електронска пошта и текстуални пораки, 

пружање на помош на давателите на 

мрежни услуги, особено за наем, 

изнајмување и управување со времето 

наменето за пристап до мрежите, 

податоците и базите со податоци, давање 

на телекомуникациски услуги со 

управување со мрежи, овозможување 

електронски комуникации, услуги за 

усмерување и поврзување со 

телекомуникации; консултантски и 

советодавни услуги во врска со 

наведените услуги кои се даваат по пат на 

телекомуникациски мрежи  

кл. 41  пружање на филмските и 
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телевизиските програми кои не можат да 

се преземат преку посебна услуга на 

посебно барање (pay per view) и 

продукција на радиски и телевизиски 

програми; консултатнтски услуги во врска 

со продукција на филм и музика; 

подготовка и производство на телевизиска 

и радиска продукција; пружање на 

филмските и телевизиските програми кои 

не можат да се преземат преку посебна 

услуга на посебно барање со плаќање; 

давање на информации за филмови; 

пружање на средства и објекти за приказ 

на филмови, приредби и представи, 

музички и наставни програми; пружање на 

забавни услуги во облик на видео 

филмови  

кл. 42  научни, технолошки и 

консултантсти услуги на подрачјето на 

телекомуникациите, пружање на техничка 

поддршка (советување) на подрачјето на 

телекомуникациите; советодавни услуги во 

врска со телекомуникациската технологија  

кл. 45  услуги за друштвени мрежи, онлајн 

услуги за друштвени мрежи  

 

(210) TM  2021/1294 (220) 13/12/2021 

(442) 30/06/2022 

(731) Друштво за тргговија и услуги 

ДЕКА ГРОУП НМК ДООЕЛ Скопје ул. 

Казанџиска бр. 35-3/27, Чаир, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

EXIT 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, преработен или сиров; 

производи од тутун; пури, цигари, 

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, 

тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут, 

кретек цигари; тутун во прав; замени за 

тутун (кои не се користат во медицински 

цели); електронски цигари; производи од 

тутун за загревање; електронски уреди и 

нивни делови за загревање на цигари или 

тутун со цел за ослободување на 

аеросоли кои содржат никотин за 

инхалација; раствори со течен никотин за 

електронски цигари; артикли за пушачи, 

хартија за цигари, туби за цигари, филтери 

за цигари, конзерви за тутун, кутии за 

цигари, пепелници, лулиња, џебни 

машинки за мотање на цигари, запалки, 

кибрити  

 

(210) TM  2022/19 (220) 17/01/2022 

(442) 30/06/2022 

(731) Друштво за производтсво, 

трговија и услуги СЕГМЕНТ ДООЕЛ 

Скопје ул. 18 бр. 8 Трубарево, 1000, 

Скопје, MK 

(740) Зоран Арсиќ ул. 18 бр. 8 Трубарево, 

1000, Скопје 

(540)  

 
(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски, ветеринарни и 

санитарни препарати; диететски 

супстанции што се користат во 

медицината; храна за бебиња; фластери; 

материјали за завои; материјали за 

пломбирање заби и забарски смоли; 

средства за дезинфекција; препарати за 

уништување штетници; фунгициди; 

хербициди  

 

(210) TM  2022/20 (220) 17/01/2022 

(442) 30/06/2022 

(300) 97068330  11/10/2021  US 
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(731) International Automotive Oversight 

Bureau Michigan-based non-profit 

corporation 

26200 Lahser Road, Suite 320 Southfield, 

Michigan 48033, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 
(531) 27.03.15;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 42  развој и управување со стандард 

кој пропишува унифицирани услови, 

практики и методи за гаранција за 

квалитет во областите на автомобилски 

дизајн, развој, производтсво, инсталации и 

сервисирање; управување и надгледување 

на глобален стандард за шема за 

регистрација; обезбедување услуги за 

гаранција за квалитет во областите на 

автомобилски дизајн, развој, 

производство, инсталации и сервисирање; 

и развој, управување и одржување на 

централизирана база со податоци со 

информации за помош при управување со 

глобален стандард за шема за 

регистрација  

 

(210) TM  2022/21 (220) 17/01/2022 

(442) 30/06/2022 

(300) 97063997  07/10/2021  US 

(731) International Automotive Oversight 

Bureau Michigan-based non-profit 

corporation 26200 Lahser Road, Suite 320 

Southfield, Michigan 48033, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

IAOB INTERNATIONAL 

AUTOMOTIVE OVERSIGHT 

BUREAU 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 42  развој и управување со стандард 

кој пропишува унифицирани услови, 

практики и методи за гаранција за 

квалитет во областите на автомобилски 

дизајн, развој, производтсво, инсталации и 

сервисирање; управување и надгледување 

на глобален стандард за шема за 

регистрација; обезбедување услуги за 

гаранција за квалитет во областите на 

автомобилски дизајн, развој, 

производство, инсталации и сервисирање; 

и развој, управување и одржување на 

централизирана база со податоци со 

информации за помош при управување со 

глобален стандард за шема за 

регистрација  

 

(210) TM  2022/22 (220) 18/01/2022 

(442) 30/06/2022 

(731) Друштво за информатички услуги 

АЛПХА БООСТИНГ ДООЕЛ Скопје ул. 

Домазетовска бр. 38, Драчево, Кисела 

Вода, 1000, Скопје, MK 

(740) ФАНИ МИХАЈЛОВСКА, АДВОКАТ ул. 

Лермонтова бр.3/3, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црна, светло сина, темно сина, сива, 

златна, светло кафена 
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(531) 02.01.03;02.01.22;02.01.23 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  кертриџи со видео игри, мемориски 

картички за машини за видео игри, 

компјутерски програми, снимени, 

компјутерски програми за играње, 

компјутерски програми (софтвер што може 

да се симнува од интернет)  

кл. 28  машини за видео-игри, апарати за 

аркадни видеоигри, преносливи видео-

игри со екран од течен кристал, игри, 

друштвени игри, игри со чипови, апарати 

за игри различи од оние адаптирани за 

користење со надворешни екрани или 

монитори  

кл. 41  услуги на игри што се обезбедуваат 

он-лајн од една информатичка мрежа, 

забава  

кл. 42  давање информации за 

компјутерски технологии и програмирање 

преку интернет-страници, давање простор 

за веб (интернет) страници, креирање и 

дизајнирање за други на индекси на 

информации засновани на интернет 

(услуги на информатичка технологија), 

компјутерско програмирање, изнајмување 

компјутерски програми, изработка на 

компјутерски програми, инсталирање 

компјутерски програми, програмирање 

компјутерски системи  

 

(210) TM  2022/23 (220) 18/01/2022 

(442) 30/06/2022 

(731) Друштво за информатички услуги 

АЛПХА БООСТИНГ ДООЕЛ Скопје ул. 

Домазетовска бр. 38, Драчево, Кисела 

Вода, 1000, Скопје, MK 

(740) ФАНИ МИХАЈЛОВСКА, АДВОКАТ ул. 

Лермонтова бр.3/3, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црна, светло сина, темно сина, сива, 

златна, светло кафена 

(531) 02.01.22;02.01.23 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  кертриџи со видео игри, мемориски 

картички за машини за видео игри, 

компјутерски програми, снимени, 

компјутерски програми за играње, 

компјутерски програми (софтвер што може 

да се симнува од интернет)  

кл. 28  машини за видео-игри, апарати за 

аркадни видеоигри, преносливи видео-

игри со екран од течен кристал, игри, 

друштвени игри, игри со чипови, апарати 

за игри различи од оние адаптирани за 

користење со надворешни екрани или 

монитори  

кл. 41  услуги на игри што се обезбедуваат 

он-лајн од една информатичка мрежа, 

забава  

кл. 42  давање информации за 

компјутерски технологии и програмирање 

преку интернет-страници, давање простор 

за веб (интернет) страници, креирање и 

дизајнирање за други на индекси на 

информации засновани на интернет 

(услуги на информатичка технологија), 

компјутерско програмирање, изнајмување 

компјутерски програми, изработка на 

компјутерски програми, инсталирање 

компјутерски програми, програмирање 

компјутерски системи  

 

(210) TM  2022/24 (220) 18/01/2022 
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(442) 30/06/2022 

(731) Друштво за информатички услуги 

АЛПХА БООСТИНГ ДООЕЛ Скопје ул. 

Домазетовска бр. 38, Драчево, Кисела 

Вода, 1000, Скопје, MK 

(740) ФАНИ МИХАЈЛОВСКА, АДВОКАТ ул. 

Лермонтова бр.3/3, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црна, светло сина, темно сина, сива, 

златна, светло кафена 

(531) 25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  кертриџи со видео игри, мемориски 

картички за машини за видео игри, 

компјутерски програми, снимени, 

компјутерски програми за играње, 

компјутерски програми (софтвер што може 

да се симнува од интернет)  

кл. 28  машини за видео-игри, апарати за 

аркадни видеоигри, преносливи видео-

игри со екран од течен кристал, игри, 

друштвени игри, игри со чипови, апарати 

за игри различи од оние адаптирани за 

користење со надворешни екрани или 

монитори  

кл. 41  услуги на игри што се обезбедуваат 

он-лајн од една информатичка мрежа, 

забава  

кл. 42  давање информации за 

компјутерски технологии и програмирање 

преку интернет-страници, давање простор 

за веб (интернет) страници, креирање и 

дизајнирање за други на индекси на 

информации засновани на интернет 

(услуги на информатичка технологија), 

компјутерско програмирање, изнајмување 

компјутерски програми, изработка на 

компјутерски програми, инсталирање 

компјутерски програми, програмирање 

компјутерски системи  

 

(210) TM  2022/25 (220) 18/01/2022 

(442) 30/06/2022 

(731) Здружение за промоција и работа 

на проекти за планинско трчање, 

експедиции, алпинизам и други 

адреналински спортови во природа 

„ТРЕКС“ Скопје ул. Ибе Паликуќа бр. 17, 

1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) нијанси на зелена, црна 

(531) 06.01.02;25.01.19;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи; рекламни огласи; објавување 

рекламни текстови; промоција и 

рекламирање на спортски настани и 

фестивали; маркетинг на настани и 

активности; изготвување на рекламни 

материјали; брошури, флаери, сувенири  

кл. 41  образовни услуги; забава; спортски 

и културни активности; организирање 

фестивали во природа; организирање 

фестивали на отворено; организирање на 

спортски и планинарски активности; 

организирање на културни и едукативни 
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настани; организирање на програми за 

обуки на млади; организирање натпревари 

[образование или забава]; организирање 

спортски натпревари; услови за 

рекреирање (обезбедување услови за 

рекреирање); организирање изложби за 

културни или образовни цели; планирање 

забави; разонода; известување за 

рекреација; он-лајн публикување; 

објавување текстови, со исклучок на 

рекламни текстови; услуги на спортски 

кампови; организирање и водење 

работилници [обука]; обука [тренирање]  

 

(210) TM  2022/26 (220) 18/01/2022 

(442) 30/06/2022 

(731) Здружение за промоција и работа 

на проекти за планинско трчање, 

експедиции, алпинизам и други 

адреналински спортови во природа 

„ТРЕКС“ Скопје ул. Ибе Паликуќа бр. 17, 

1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) светло сина, темно сина, бела 

(531) 25.01.19;27.03.01;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи; рекламни огласи; објавување 

рекламни текстови; промоција и 

рекламирање на спортски настани и 

фестивали; маркетинг на настани и 

активности; изготвување на рекламни 

материјали; брошури, флаери, сувенири  

кл. 41  образовни услуги; забава; спортски 

и културни активности; организирање 

фестивали во природа; организирање 

фестивали на отворено; организирање на 

спортски и планинарски активности; 

организирање на културни и едукативни 

настани; организирање на програми за 

обуки на млади; организирање натпревари 

[образование или забава]; организирање 

спортски натпревари; услови за 

рекреирање (обезбедување услови за 

рекреирање); организирање изложби за 

културни или образовни цели; планирање 

забави; разонода; известување за 

рекреација; он-лајн публикување; 

објавување текстови, со исклучок на 

рекламни текстови; услуги на спортски 

кампови; организирање и водење 

работилници [обука]; обука [тренирање]  

 

(210) TM  2022/27 (220) 18/01/2022 

(442) 30/06/2022 

(731) Здружение за промоција и работа 

на проекти за планинско трчање, 

експедиции, алпинизам и други 

адреналински спортови во природа 

„ТРЕКС“ Скопје ул. Ибе Паликуќа бр. 17, 

1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) нијанси на зелена, црна 

(531) 06.01.02;26.03.01;26.04.06;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 
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работи; рекламни огласи; објавување 

рекламни текстови; промоција и 

рекламирање на спортски настани и 

фестивали; маркетинг на настани и 

активности; изготвување на рекламни 

материјали; брошури, флаери, сувенири  

кл. 41  образовни услуги; забава; спортски 

и културни активности; организирање 

фестивали во природа; организирање 

фестивали на отворено; организирање на 

спортски и планинарски активности; 

организирање на културни и едукативни 

настани; организирање на програми за 

обуки на млади; организирање натпревари 

[образование или забава]; организирање 

спортски натпревари; услови за 

рекреирање (обезбедување услови за 

рекреирање); организирање изложби за 

културни или образовни цели; планирање 

забави; разонода; известување за 

рекреација; он-лајн публикување; 

објавување текстови, со исклучок на 

рекламни текстови; услуги на спортски 

кампови; организирање и водење 

работилници [обука]; обука [тренирање]  

 

(210) TM  2022/29 (220) 17/01/2022 

(442) 30/06/2022 

(731) TD TECH LIMITED D15, 15/F, 

Building 9, no.9 Wangjing North Road, 

Chaoyang District, Beijing, CN 

(740) ПАНДОРКА  КИМОВА, адвокат 

ул.Васил Главинов бр. 3/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 
(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски софтвер, снимен; 

читачи (опрема за обработка на податоци); 

предаватели на електронски сигнали; 

предавателни уреди (телекомуникации); 

модеми; носачи на податоци; интегрални 

кола; процесори (централни процесорски 

единици); телефонски предаватели; 

телефонски приемници; далечински 

прекинувачи; телефонски секретарки; 

опрема за мрежна комуникација; 

инструменти за оптички комуникации; 

радиотелефонски прибори  

кл. 38  испраќање пораки, телефонски 

услуги, изнајмување апарати за испраќање 

пораки, емитување видеозаписи, услуги за 

комуникација со мобилни телефони, 

услуги на пренесување конференции од 

далечина, пренос на информации и слики 

со помош на компјутер, комуникација преку 

оптички мрежи, изнајмување на 

телекомуникациска опрема, обезбедување 

на телекомуникациски врски на 

глобалната компјутерска мрежа  

кл. 42  спроведување на студии за 

технички проекти; контрола на квалитет; 

тестирање на материјали; индустриски 

дизајн; развој на проекти за изградба; 

дизајн на компјутерски софтвер; дизајн и 

развој на софтвер за инстантно испраќање 

пораки; истражување и развој за други; 

дизајн и развој на уреди за безжичен 

пренос на податоци; конверзија на 

податоци од физички на електронски 

носачи; обработка во облак (cloud 

computing)  

 

(210) TM  2022/35 (220) 20/01/2022 

(442) 30/06/2022 

(731) QILU Pharma Spain SL Paseo de la 

Castellana, 40 - 8, 28046 Madrid, ES 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. Славе 

Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

Cefepim QILU 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстанции 

што се користат во медицината, храна за 

бебиња, фластери, материјали за завои, 

материјали за пломбирање заби и 

забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2022/36 (220) 20/01/2022 

(442) 30/06/2022 

(731) QILU Pharma Spain SL Paseo de la 

Castellana, 40 - 8, 28046 Madrid, ES 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. Славе 

Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

Irinotekan QILU 

(591)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстанции 

што се користат во медицината, храна за 

бебиња, фластери, материјали за завои, 

материјали за пломбирање заби и 

забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2022/99 (220) 04/02/2022 

(442) 30/06/2022 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги ТЕХНОПАНЕЛ ДОО 

Скопје НАУМ НАУМОВСКИ БОРЧЕ 50/3, 

Центар, 1000, Скопје, MK 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 
(591) црвена, црна, сива, бела 

(531) 26.04.17;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивни легури и 

полу-готови производи направени од овие 

материјали;железа за 

конструкција;подлоги и зенгии од обични 

метали за градба;обични метали во форма 

на чинија, шипка, стап, профил, табли и 

плочи;производи и материјали од обични 

метали кои се употребуваат за 

складирање, виткање, пакување и 

наменети за заштита, контејнери од метал 

(складирање, транспорт), градби од метал, 

рамки од метал за градби, шипки од метал 

за градби, метални кутии, контејнери за 

пакување од метал, алуминумска фолија, 

огради направени од метал, заштитни 

огради за патишта од метал, метални 

туби, контејнери за складирање од метал, 

метални контејнери за транспорт на 

производи, скали од метал;врати, прозори, 

ролетни, жалузини и нивни каси и фитинзи 

од метал;железарија за врати;ситна 

железарија од метал;штрафови од 

метал;шајки;завртки од метал;навртки од 

метал;колчиња од метал;лушпи од 

метал;клинови од метал;метални 

синџири;тркалца за мебел од 

метал;фитинзи од метал за 

мебел;индустриски метални тркала;рачки 

за врати од метал;рачки за прозори од 

метал;шарки од метал;метални 

резиња;метални катанци;метални клучеви 

за катанци;метални прстени;метални 
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макари  

кл. 17  материјали за изолација, запирање 

и запечатување; изолациони бои, 

изолациони ткаенини, изолациони траки и 

ленти, изолаторски навлаки за 

индустриска машинерија, изолаторски 

соединенија за спојки, дихтунзи, О-прстени 

за запечатување (освен за дихтунзи за 

мотори, цилиндри и шајбни за водоводни 

цевки)  

кл. 19  градежни материјали (како готови 

производи) направени од бетон, гипс, 

глина, грнчарска глина, камен, мермер, 

дрво, пластика и синтетички материјали за 

градба, конструкција, наменети за 

конструкција на патишта, кои се вклучени 

во оваа класа; неметални градби, 

неметални материјали за градба, столбови 

што не се од метал, за далноводи, 

заштитни огради што не се од метал; 

природни и синтетички премази во форма 

на панели и табли, кои се градежни 

материјали; премаз за битуменски 

импрегниран картон за конструкција на 

покрив; битуменски премази за 

конструкција на покрив  

кл. 35  групирање, во полза на други, на 

разни производи, имено обични метали и 

нивни легури и полу-готови производи 

направени од овие материјали, железа за 

конструкција, подлоги и зенгии од обични 

метали за градби, обични метали во 

форма на чинија, шипка, стап, профил, 

табли и плочи, производи и материјали од 

обични метали кои се употребуваат за 

складирање, виткање, пакување и 

наменети за заштита, контејнери од метал 

(складирање, транспорт), градби од метал, 

рамки од метал за градби, шипки од метал 

за градби, метални кутии, контејнери за 

пакување од метал, алуминумска фолија, 

огради направени од метал, заштитни 

огради за патишта од метал, метални 

туби, контејнери за складирање од метал, 

метални контејнери за транспорт на 

производи, скали од метал, врати, 

прозори, ролетни, жалузини и нивни каси и 

фитинзи од метал, железарија за врати, 

ситна железарија од метал, штрафови од 

метал, шајки, завртки од метал, навртки од 

метал, колчиња од метал, лушпи од 

метал, клинови од метал, метални 

синџири, тркалца за мебел од метал, 

фитинзи од метал за мебел, индустриски 

метални тркала, рачки за врати од метал, 

рачки за прозори од метал, шарки од 

метал, метални резиња, метални катанци, 

метални клучеви за катанци, метални 

прстени, метални макари, материјали за 

изолација, запирање и запечатување, 

изолациони бои, изолациони ткаенини, 

изолациони траки и ленти, изолаторски 

навлаки за индустриска машинерија, 

изолаторски соединенија за спојки, 

дихтунзи, О-прстени за запечатување 

(освен за дихтунзи за мотори, цилиндри и 

шајбни за водоводни цевки), градежни 

материјали (како готови производи) 

направени од бетон, гипс, глина, грнчарска 

глина, камен, мермер, дрво, пластика и 

синтетички материјали за градба, 

конструкција, наменети за конструкција на 

патишта, неметални градби, неметални 

материјали за градба, столбови што не се 

од метал, за далноводи, заштитни огради 

што не се од метал; природни и 

синтетички премази во форма на панели и 

табли, кои се градежни материјали; 

премаз за битуменски импрегниран картон 

за конструкција на покрив; битуменски 

премази за конструкција на покрив; 

овозможувајќи им на потрошувачите лесно 

да ги видат и купат тие производи, такви 

услуги може да бидат обезбедени од 

малопродажни продавници, аутлети за 

големопродажба, преку средства од 
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електронски медиуми или преку каталози 

за порачки преку пошта  

 

(210) TM  2022/100 (220) 04/02/2022 

(442) 30/06/2022 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги ТЕХНОПАНЕЛ ДОО 

Скопје НАУМ НАУМОВСКИ БОРЧЕ 50/3, 

Центар, 1000, Скопје, MK 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 
(591) црвена, црна, бела 

(531) 26.04.17;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 17  материјали за изолација, запирање 

и запечатување; изолациони бои, 

изолациони ткаенини, изолациони траки и 

ленти, изолаторски навлаки за 

индустриска машинерија, изолаторски 

соединенија за спојки, дихтунзи, О-прстени 

за запечатување (освен за дихтунзи за 

мотори, цилиндри и шајбни за водоводни 

цевки)  

кл. 19  градежни материјали (како готови 

производи) направени од бетон, гипс, 

глина, грнчарска глина, камен, мермер, 

дрво, пластика и синтетички материјали за 

градба, конструкција, наменети за 

конструкција на патишта, кои се вклучени 

во оваа класа; неметални градби, 

неметални материјали за градба, столбови 

што не се од метал, за далноводи, 

заштитни огради што не се од метал; 

природни и синтетички премази во форма 

на панели и табли, кои се градежни 

материјали; премаз за битуменски 

импрегниран картон за конструкција на 

покрив; битуменски премази за 

конструкција на покрив  

кл. 35  групирање, во полза на други, на 

разни производи, имено обични метали и 

нивни легури и полу-готови производи 

направени од овие материјали, железа за 

конструкција, подлоги и зенгии од обични 

метали за градби, обични метали во 

форма на чинија, шипка, стап, профил, 

табли и плочи, производи и материјали од 

обични метали кои се употребуваат за 

складирање, виткање, пакување и 

наменети за заштита, контејнери од метал 

(складирање, транспорт), градби од метал, 

рамки од метал за градби, шипки од метал 

за градби, метални кутии, контејнери за 

пакување од метал, алуминумска фолија, 

огради направени од метал, заштитни 

огради за патишта од метал, метални 

туби, контејнери за складирање од метал, 

метални контејнери за транспорт на 

производи, скали од метал, врати, 

прозори, ролетни, жалузини и нивни каси и 

фитинзи од метал, железарија за врати, 

ситна железарија од метал, штрафови од 

метал, шајки, завртки од метал, навртки од 

метал, колчиња од метал, лушпи од 

метал, клинови од метал, метални 

синџири, тркалца за мебел од метал, 

фитинзи од метал за мебел, индустриски 

метални тркала, рачки за врати од метал, 

рачки за прозори од метал, шарки од 

метал, метални резиња, метални катанци, 

метални клучеви за катанци, метални 

прстени, метални макари, материјали за 

изолација, запирање и запечатување, 

изолациони бои, изолациони ткаенини, 
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изолациони траки и ленти, изолаторски 

навлаки за индустриска машинерија, 

изолаторски соединенија за спојки, 

дихтунзи, О-прстени за запечатување 

(освен за дихтунзи за мотори, цилиндри и 

шајбни за водоводни цевки), градежни 

материјали (како готови производи) 

направени од бетон, гипс, глина, грнчарска 

глина, камен, мермер, дрво, пластика и 

синтетички материјали за градба, 

конструкција, наменети за конструкција на 

патишта, неметални градби, неметални 

материјали за градба, столбови што не се 

од метал, за далноводи, заштитни огради 

што не се од метал; природни и 

синтетички премази во форма на панели и 

табли, кои се градежни материјали; 

премаз за битуменски импрегниран картон 

за конструкција на покрив; битуменски 

премази за конструкција на покрив; 

овозможувајќи им на потрошувачите лесно 

да ги видат и купат тие производи, такви 

услуги може да бидат обезбедени од 

малопродажни продавници, аутлети за 

големопродажба, преку средства од 

електронски медиуми или преку каталози 

за порачки преку пошта  

 

(210) TM  2022/101 (220) 04/02/2022 

(442) 30/06/2022 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги ТЕХНОПАНЕЛ ДОО 

Скопје НАУМ НАУМОВСКИ БОРЧЕ 50/3, 

Центар, 1000, Скопје, MK 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 
(591) црвена, црна, бела 

(531) 26.04.17;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 17  материјали за изолација, запирање 

и запечатување; изолациони бои, 

изолациони ткаенини, изолациони траки и 

ленти, изолаторски навлаки за 

индустриска машинерија, изолаторски 

соединенија за спојки, дихтунзи, О-прстени 

за запечатување (освен за дихтунзи за 

мотори, цилиндри и шајбни за водоводни 

цевки)  

кл. 19  градежни материјали (како готови 

производи) направени од бетон, гипс, 

глина, грнчарска глина, камен, мермер, 

дрво, пластика и синтетички материјали за 

градба, конструкција, наменети за 

конструкција на патишта, кои се вклучени 

во оваа класа; неметални градби, 

неметални материјали за градба, столбови 

што не се од метал, за далноводи, 

заштитни огради што не се од метал; 

природни и синтетички премази во форма 

на панели и табли, кои се градежни 

материјали; премаз за битуменски 

импрегниран картон за конструкција на 

покрив; битуменски премази за 

конструкција на покрив  

кл. 35  групирање, во полза на други, на 

разни производи, имено обични метали и 

нивни легури и полу-готови производи 

направени од овие материјали, железа за 

конструкција, подлоги и зенгии од обични 

метали за градби, обични метали во 

форма на чинија, шипка, стап, профил, 

табли и плочи, производи и материјали од 
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обични метали кои се употребуваат за 

складирање, виткање, пакување и 

наменети за заштита, контејнери од метал 

(складирање, транспорт), градби од метал, 

рамки од метал за градби, шипки од метал 

за градби, метални кутии, контејнери за 

пакување од метал, алуминумска фолија, 

огради направени од метал, заштитни 

огради за патишта од метал, метални 

туби, контејнери за складирање од метал, 

метални контејнери за транспорт на 

производи, скали од метал, врати, 

прозори, ролетни, жалузини и нивни каси и 

фитинзи од метал, железарија за врати, 

ситна железарија од метал, штрафови од 

метал, шајки, завртки од метал, навртки од 

метал, колчиња од метал, лушпи од 

метал, клинови од метал, метални 

синџири, тркалца за мебел од метал, 

фитинзи од метал за мебел, индустриски 

метални тркала, рачки за врати од метал, 

рачки за прозори од метал, шарки од 

метал, метални резиња, метални катанци, 

метални клучеви за катанци, метални 

прстени, метални макари, материјали за 

изолација, запирање и запечатување, 

изолациони бои, изолациони ткаенини, 

изолациони траки и ленти, изолаторски 

навлаки за индустриска машинерија, 

изолаторски соединенија за спојки, 

дихтунзи, О-прстени за запечатување 

(освен за дихтунзи за мотори, цилиндри и 

шајбни за водоводни цевки), градежни 

материјали (како готови производи) 

направени од бетон, гипс, глина, грнчарска 

глина, камен, мермер, дрво, пластика и 

синтетички материјали за градба, 

конструкција, наменети за конструкција на 

патишта, неметални градби, неметални 

материјали за градба, столбови што не се 

од метал, за далноводи, заштитни огради 

што не се од метал; природни и 

синтетички премази во форма на панели и 

табли, кои се градежни материјали; 

премаз за битуменски импрегниран картон 

за конструкција на покрив; битуменски 

премази за конструкција на покрив; 

овозможувајќи им на потрошувачите лесно 

да ги видат и купат тие производи, такви 

услуги може да бидат обезбедени од 

малопродажни продавници, аутлети за 

големопродажба, преку средства од 

електронски медиуми или преку каталози 

за порачки преку пошта  

 

(210) TM  2022/102 (220) 04/02/2022 

(442) 30/06/2022 

(731) HELLO MYMODA GİYİM VE DIŞ 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ATAKENT 

MAH. 221. SK. ROTA OFFİCE A BLOK NO: 

3 /1 İÇ KAPI NO: 73 KÜÇÜKÇEKMECCE, 

İSTANBUL, TR 

(740) Влатко Величковски, адвокат ул. 

Франклин Рузвелт бр. 1/1-5, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црна, бела 

(531) 12.01.22;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

 

(210) TM  2022/113 (220) 08/02/2022 

(442) 30/06/2022 

(731) МАРК-МАРКЕТ ул.9 бр. 33А, 

Илинден, MK 

(540)  
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(591) златна 

(531) 27.05.13 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци  

 

(210) TM  2022/125 (220) 09/02/2022 

(442) 30/06/2022 

(731) БИС ОИЛ ДОО Скопје ул. 1721 бр. 

31, с. Глумово, Сарај, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) портокалова, црна 

(531) 27.05.17;27.05.23;29.01.02 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање, услуги при продажба 

на недвижности  

кл. 36  работи поврзани со недвижности  

кл. 37  градежни работи, проектирање, 

изградба на згради, надзор  

 

(210) TM  2022/126 (220) 09/02/2022 

(442) 30/06/2022 

(731) БИС ОИЛ ДОО Скопје ул. 1721 бр. 

31, с. Глумово, Сарај, Скопје, MK 

(540)  

 

(591) зелена, црна 

(531) 27.05.17;27.05.23;29.01.03 

551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање, услуги при продажба 

на недвижности  

кл. 36  работи поврзани со недвижности  

кл. 37  градежни работи, проектирање, 

изградба на згради, надзор  

 

(210) TM  2022/127 (220) 10/02/2022 

(442) 30/06/2022 

(731) Трговско друштво за 

производство, услуги и промет АССЕКО 

СЕЕ ДООЕЛ Скопје ул. Народен фронт 

бр. 17, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) сина, црна 

(531) 26.13.25;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  магнетски носачи на податоци, 

дискови за снимање; компакт-дискови; 

машини а сметање и опрема за обработка 

на податоци; компјутери; компјутерски 

софтвер  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижен имот  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 40  обработка на материјали  

кл. 41  образование; обука  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со 

нив; 

индустриски анализи и истражувачки 

услуги; изработка и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер  

 

(210) TM  2022/128 (220) 10/02/2022 
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(442) 30/06/2022 

(731) MARBO PRODUCT d.o.o. Đorđa 

Stanojevića 14, 11000, Belgrade, RS 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

Секој момент е посебен со 

CHiPSY 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  храна за ужина (грицки) и чипс на 

база на компири; храна за ужина (грицки) и 

чипс на база на соја; храна за ужина 

(грицки) и чипс на база на зеленчук; храна 

за ужина (грицки) и чипс на база на 

јаткасти плодови; готова (спремна за 

јадење) храна за ужина (грицки) која се 

состои главно од компири и чипс, јаткасти 

плодови, производи од јаткасти плодови, 

семки, зеленчук или нивни комбинации, 

имено чипс од компири (potato chips), чипс 

од компири (potato chips), чипс од 

зеленчук, чипс од таро, чипс (crisps), 

грицки од свинско месо, грицки од 

говедско месо, грицки на база на соја, 

грицки и намази на база на мешунки, 

сосови, сирење; мешавини на грицки кои 

се состојат главно од компири и чипс од 

зеленчук, јаткасти плодови, производи од 

јаткасти плодови, семки, зеленчук или 

нивни комбинации  

кл. 30  готова (спремна за јадење) храна 

за ужина (грицки) која се состои главно од 

житарки, пченка, жито или нивни 

комбинации, вклучувајќи чипс од пченка, 

чипс од тортиља, чипс од пита (леб), чипс 

од ориз, оризови галети, крекери од ориз, 

крекери, переци, експандирани грицки, 

испукани пуканки, сосови за потопување 

за храна за ужина (грицки), салса сосови, 

снек барови; храна за ужина (грицки) и 

чипс на база на ориз; храна за ужина 

(грицки) и снек барови на база на жито; 

сосови; храна за ужина (грицки) на база на 

житарки; ужина (закуска) со леб; храна за 

ужина (грицки) и чипс на база на пченка; 

храна за ужина (грицки) и чипс на база на 

брашно  

 

(210) TM  2022/132 (220) 10/02/2022 

(442) 30/06/2022 

(731) SAIC MOTOR CORPORATION 

LIMITED ROOM 509, BUILDING 1, NO. 563 

SONG TAO ROAD, PILOT FREE TRADE 

ZONE, SHANGHAI, CN 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје 

(540)  

 
(531) 27.05.22;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски програми, за 

преземање; компјутерски софтверски 

апликации, за преземање; станици за 

полнење на електрични возила; батерии, 

електрични, за возила; триаголници за 

предупредување за дефект на возилото; 

апарати за навигација за возила (вградени 

компјутери); црни кутии (снимачи на 

податоци); автоматски индикатори за 

низок притисок во гумите на возилата; 

преносни полначи за напојување; футроли 

за паметни телефони; полначи за мобилни 

телефони; рефлектирачки заштитни елеци  

кл. 12  возила за движење по земја, 

воздух, вода или железница; електрични 

возила; автомобили; автомобили без 

возач (автономни автомобили); 
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ретровизори; цивилни беспилотни летала; 

уреди за заштита од кражба за возила; 

оски за тркала на возила; безбедносни 

седишта за деца, за возила; тапацир за 

возила  

кл. 37  одржување и поправка на моторни 

возила; сервисни станици за возила 

(полнење гориво и одржување); 

подмачкување на возила; полнење на 

електрични возила; инсталација, 

одржување и поправка на компјутерски 

хардвер; инсталација, одржување и 

поправка на машини; полнење на 

батериите на возилото; балансирање на 

гуми; инсталација и поправка на аларм за 

провалници; миење возила  

 

(210) TM  2022/139 (220) 08/02/2022 

(442) 30/06/2022 

(731) Друштво за производство на 

мелнички, пекарски и други производи 

и промет на мало и големо ЖИТО 

ПОЛОГ АД Тетово ул. Маршал Тито бр. 

134, Тетово, MK 

(540)  

 
(591) сина, зелена, портокалова, кафена, 

бела 

(531) 05.07.02;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  брашно  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо на брашно  

 

(210) TM  2022/140 (220) 08/02/2022 

(442) 30/06/2022 

(731) Друштво за производство на 

мелнички, пекарски и други производи 

и промет на мало и големо ЖИТО 

ПОЛОГ АД Тетово ул. Маршал Тито бр. 

134, Тетово, MK 

(540)  

 
(591) црвена, портокалова, зелена, 

кафена, жолта, бела 

(531) 08.07.04;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  брашно  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо на брашно  

 

(210) TM  2022/141 (220) 08/02/2022 

(442) 30/06/2022 

(731) Друштво за производство на 

мелнички, пекарски и други производи 

и промет на мало и големо ЖИТО 

ПОЛОГ АД Тетово ул. Маршал Тито бр. 

134, Тетово, MK 

(540)  
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(591) светло и темна зелена, портокалова, 

кафена, жолта, бела 

(531) 05.07.02;08.01.07;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  брашно  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо на брашно  

 

(210) TM  2022/142 (220) 08/02/2022 

(442) 30/06/2022 

(731) Друштво за производство на 

мелнички, пекарски и други производи 

и промет на мало и големо ЖИТО 

ПОЛОГ АД Тетово ул. Маршал Тито бр. 

134, Тетово, MK 

(540)  

 
(591) портокалова, црвена, жолта, кафена, 

бела 

(531) 05.07.02;08.01.01;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  брашно  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо на брашно  

 

(210) TM  2022/144 (220) 14/02/2022 

(442) 30/06/2022 

(731) Blueair AB Danderydsgatan 11 114 

26 Stockholm, 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 PROTECT 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  прочистувач за воздух, апарати и 

инсталации за дезодорирање на воздух и 

прочистување на воздух; филтери за 

споменатите апарати и опрема; филтери 

(делови од инсталации во домаќинство)  

 

(210) TM  2022/145 (220) 14/02/2022 

(442) 30/06/2022 

(731) AgorA Food & Coffe SH.P.K. Rr. 

Sadik Bekteshi, Dardania SU-5 LAM 17 

Nr.13, Prishtina,R.Kosovo, -- 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

AGORA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо; екстракти од месо; 

хамбургер; конзервирано сушено и варено 

овошје и зеленчук; пршута; сирење; 

помфрит;чипс од компири; пржени 

компири; млеко; биен кајмак од млеко 

(milkshake); туршија; краставци за туршија; 

кромид; супи; јајца  

кл. 30  готови пици, топли и ладни 

сендвичи, сендвичи од пилешко; сосови за 

салата; леб; стапчиња од леб (солени), 

тесто и пасти припремени за консумирање 

во објекти или за носење; слатки, кекс, кек 

од сирење (cheesecake) и печени слатки; 

сушени пиперки за употреба како зачини; 

кафе, чај, какао и вештачко кафе, квасец, 

прашок за пецива, сол, оцет, сосови, 

зачини, ориз  

кл. 43  услуги за ресторани, достава на 

пици и сендвичи, други јадења и пијалоци 

за консумирање во објекти или за носење 



 

 

83 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2022 - 30/06/2022  
 

со себе (take away);услуги за ресторани кој 

испорачуваат јадења и по домови  

 

(210) TM  2022/146 (220) 14/02/2022 

(442) 30/06/2022 

(731) AgorA Food & Coffe SH.P.K. Rr. 

Sadik Bekteshi, Dardania SU-5 LAM 17 

Nr.13, Prishtina,R.Kosovo, -- 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, жолта 

(531) 27.05.04;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо; екстракти од месо; 

хамбургер; конзервирано сушено и варено 

овошје и зеленчук; пршута; сирење; 

помфрит; чипс од компири; пржени 

компири; млеко; биен кајмак од млеко 

(milkshake); туршија; краставци за туршија; 

кромид; супи; јајца  

кл. 30  готови пици, топли и ладни 

сендвичи, сендвичи од пилешко; сосови за 

салата; леб; стапчиња од леб (солени), 

тесто и пасти припремени за консумирање 

во објекти или за носење; слатки, кекс, кек 

од сирење (cheesecake) и печени слатки; 

сушени пиперки за употреба како зачини; 

кафе, чај, какао и вештачко кафе, квасец, 

прашок за пецива, сол, оцет, сосови, 

зачини, ориз  

кл. 43  услуги за ресторани, достава на 

пици и сендвичи, други јадења и пијалоци 

за консумирање во објекти или за носење 

со себе (take away); услуги за ресторани 

кој испорачуваат јадења и по домови  

 

(210) TM  2022/147 (220) 14/02/2022 

(442) 30/06/2022 

(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)  

LBX 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  автомобили, имено СУВ кросовер, 

вклучително и СУВ кросовери со погон на 

сите тркала, и нивните структурни делови  

 

(210) TM  2022/148 (220) 15/02/2022 

(442) 30/06/2022 

(731) КАЈГАНА МЕДИА ДОО Скопје ул. 

Франце Прешерн бр.13, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) портокалова, црна, бела 

(531) 26.11.05;27.05.21 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  онлајн продажба на големо н мало 

со: мебел, канцелариски мебел, училишен 

мебел, дивани, полици, душеци, двоседи 

(троседи), маси фотелји, столарија, 

кревети, комоди, текстил и текстилни 

производи, покривки за кревети и маси, 

електронски уреди, алати, производи за 

фитнес и здравје, нега и убавини, книги и 

производи за деца, пијалоци и опрема, 

облека и спортска опрема, пијалоци и 

храна, цигари, алкохолни и безалкохолни 

пијалаци, кафе и чај, производи за 

домаќинство, бела техника, техника, накит, 

плаќање членарини, едукација, туризам 

(туристички агенции, хотели и мотели), 

транспорт, комуникациски услуги, гориво и 
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комунални услуги, достава на храна, 

програми на исхрана, продажба на вино, 

продажба на карти, здруженија и 

невладини организации, прехрамбени 

производи, настани (културни настани и 

други влезници за настани), осигурување, 

комунални услуги, плаќање на сметки, 

додатоци за исхрана, спортски 

суплементи, медицински помагала, групно 

вложување (Crowdfunding), часовници, 

плаќање на паркинг, играчки, компјутерско 

рекламирање преку 

интернет;обезбедување онлајн пазар за 

купувачи и продавачи на стоки и услуги со: 

мебел, канцелариски мебел, училишен 

мебел, дивани, полици, душеци, двоседи 

(троседи), маси фотелји, столарија, 

кревети, комоди, текстил и текстилни 

производи, покривки за кревети и маси, 

електронски уреди, алати, производи за 

фитнес и здравје, нега и убавини, книги и 

производи за деца, пијалоци и опрема, 

облека и спортска опрема, пијалоци и 

храна, цигари, алкохолни и безалкохолни 

пијалаци, кафе и чај, производи за 

домаќинство, бела техника, техника, накит, 

плаќање членарини, едукација, туризам 

(туристички агенции, хотели) и мотели), 

транспорт, комуникациски , услуги, гориво 

и комунални услуги, достава на храна, 

програми на исхрана, продажба на вино, 

продажба на карти, здруженија и 

невладини организации, прехрамбени 

производи, настани (културни настани и 

други влезници за настани), осигурување, 

комунални услуги, плаќање на сметки, 

додатоци за исхрана, спортски 

суплементи, медицински помагала, групно 

вложување (Crowdfunding), часовници, 

плаќање на паркинг, играчки, компјутерско 

рекламирање преку 

интернет;промовирање на производи и 

услуги на др. лица преку обезбедување 

купони, попусти, информации за 

спроведување на цени, прегледи на 

производи, линкови до малопродажни веб 

страни на др. лица и информации за 

попусти што ќе бидат достапни на 

интернет страна  

кл. 39  транспортни услуги, организирање 

патувања  

кл. 45  лични и општествени услуги што ги 

даваат трети лица за задоволување на 

потребите на поединците  

 

(210) TM  2022/150 (220) 14/02/2022 

(442) 30/06/2022 

(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

bb, 26300, Vršac, RS 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО ул."Србо Томовиќ" 36/1-7, 

1300, Куманово 

(540)  

ISOSKIN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2022/151 (220) 14/02/2022 

(442) 30/06/2022 

(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

bb, 26300, Vršac, RS 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО ул."Србо Томовиќ" 36/1-7, 

1300, Куманово 

(540)  

KOMGAR 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  
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(210) TM  2022/153 (220) 15/02/2022 

(442) 30/06/2022 

(731) Димче Поповски ул. Елпида 

Караманди бр.13/1/2-18, 7000, Битола, 

MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) светло и темно сина 

(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  лифтови, лифтови за станбени и 

деловни згради, панорамски и луксузни 

лифтови, лифтови за посебна намена, 

фасадни лифтови, теретни и малотеретни 

лифтови, хидраулични подигнувачки 

платформи; ремени за лифтови; синџири 

за лифтови [делови од машини]; апарати 

за управување со лифтови  

кл. 37  градежни конструкции, поправки, 

инсталациски услуги; монтирање и 

поправање лифтови  

 

(210) TM  2022/154 (220) 15/02/2022 

(442) 30/06/2022 

(731) Димче Поповски ул. Елпида 

Караманди бр.13/1/2-18, 7000, Битола, 

MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црна, сина 

(531) 27.01.05;27.05.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  лифтови, лифтови за станбени и 

деловни згради, панорамски и луксузни 

лифтови, лифтови за посебна намена, 

фасадни лифтови, теретни и малотеретни 

лифтови, хидраулични подигнувачки 

платформи; ремени за лифтови; синџири 

за лифтови [делови од машини]; апарати 

за управување со лифтови  

кл. 37  градежни конструкции, поправки, 

инсталациски услуги; монтирање и 

поправање лифтови  

 

(210) TM  2022/155 (220) 15/02/2022 

(442) 30/06/2022 

(731) FORTEX NUTRACEUTICALS LTD 

Sofia Suhodol, 10 Prohladen Kat street, 

1000, Sofia, BG 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

FUNGITER 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  нутрацевтски препарати за 

терапевтска или медицинска употреба, 

фармацевтски производи, диететски 

додатоци, диететски и хранливи додатоци, 

хранлив додаток замена за оброк за 

зголемување на енергија, белковини како 

диететски додатоци, полен како диететски 

додаток, прополис како диететски додаток, 

протеини како диететски додаток, ензими 

како диететски додаток, лецитин како 

диететски додаток, гликоза како диететски 

додаток, алгинати како диететски 

додатоци, протеини како диететски 

додатоци, казеин како диететски додаток, 

диететски пијалаци за медицинска 

употреба, диететски супстанции за 

медицинска употреба, матичен млеч како 

диететски додаток, пченични никулци како 

диететски додаток, ленено семе како 

диететски додаток, диететски прехранбени 

производи за медицинска употреба, 
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минерални додатоци на храната, хранливи 

додатоци за медицинска употреба  

кл. 35  услуги на продажба на големо и 

продажба на мало на: нутрацевтски 

препарати за терапевтска или медицинска 

употреба, фармацевтски производи, 

диететски додатоци, диететски и хранливи 

додатоци, хранлив додаток замена за 

оброк за зголемување на енергија, 

белковини како диететски додатоци, полен 

како диететски додаток, прополис како 

диететски додаток, протеини како 

диететски додаток, ензими како диететски 

додаток, лецитин како диететски додаток, 

гликоза како диететски додаток, алгинати 

како диететски додатоци, протеини како 

диететски додатоци, казеин како диететски 

додаток, диететски пијалаци за 

медицинска употреба, диететски 

супстанции за медицинска употреба, 

матичен млеч како диететски додаток, 

пченични никулци како диететски додаток, 

ленено семе како диететски додаток, 

диететски прехранбени производи за 

медицинска употреба, минерални 

додатоци на храната, хранливи додатоци 

за медицинска употреба  

 

(210) TM  2022/156 (220) 15/02/2022 

(442) 30/06/2022 

(731) FORTEX NUTRACEUTICALS LTD 

Sofia Suhodol, 10 Prohladen Kat street, 

1000, Sofia, BG 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

CERIDOL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  нутрацевтски препарати за 

терапевтска или медицинска употреба, 

фармацевтски производи, диететски 

додатоци, диететски и хранливи додатоци, 

хранлив додаток замена за оброк за 

зголемување на енергија, белковини како 

диететски додатоци, полен како диететски 

додаток, прополис како диететски додаток, 

протеини како диететски додаток, ензими 

како диететски додаток, лецитин како 

диететски додаток, гликоза како диететски 

додаток, алгинати како диететски 

додатоци, протеини како диететски 

додатоци, казеин како диететски додаток, 

диететски пијалаци за медицинска 

употреба, диететски супстанции за 

медицинска употреба, матичен млеч како 

диететски додаток, пченични никулци како 

диететски додаток, ленено семе како 

диететски додаток, диететски прехранбени 

производи за медицинска употреба, 

минерални додатоци на храната, хранливи 

додатоци за медицинска употреба  

кл. 35  услуги на продажба на големо и 

продажба на мало на: нутрацевтски 

препарати за терапевтска или медицинска 

употреба, фармацевтски производи, 

диететски додатоци, диететски и хранливи 

додатоци, хранлив додаток замена за 

оброк за зголемување на енергија, 

белковини како диететски додатоци, полен 

како диететски додаток, прополис како 

диететски додаток, протеини како 

диететски додаток, ензими како диететски 

додаток, лецитин како диететски додаток, 

гликоза како диететски додаток, алгинати 

како диететски додатоци, протеини како 

диететски додатоци, казеин како диететски 

додаток, диететски пијалаци за 

медицинска употреба, диететски 

супстанции за медицинска употреба, 

матичен млеч како диететски додаток, 

пченични никулци како диететски додаток, 

ленено семе како диететски додаток, 

диететски прехранбени производи за 

медицинска употреба, минерални 
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додатоци на храната, хранливи додатоци 

за медицинска употреба  

 

(210) TM  2022/157 (220) 15/02/2022 

(442) 30/06/2022 

(731) FORTEX NUTRACEUTICALS LTD 

Sofia Suhodol, 10 Prohladen Kat street, 

1000, Sofia, BG 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

ELAXA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  нутрацевтски препарати за 

терапевтска или медицинска употреба, 

фармацевтски производи, диететски 

додатоци, диететски и хранливи додатоци, 

хранлив додаток замена за оброк за 

зголемување на енергија, белковини како 

диететски додатоци, полен како диететски 

додаток, прополис како диететски додаток, 

протеини како диететски додаток, ензими 

како диететски додаток, лецитин како 

диететски додаток, гликоза како диететски 

додаток, алгинати како диететски 

додатоци, протеини како диететски 

додатоци, казеин како диететски додаток, 

диететски пијалаци за медицинска 

употреба, диететски супстанции за 

медицинска употреба, матичен млеч како 

диететски додаток, пченични никулци како 

диететски додаток, ленено семе како 

диететски додаток, диететски прехранбени 

производи за медицинска употреба, 

минерални додатоци на храната, хранливи 

додатоци за медицинска употреба  

кл. 35  услуги на продажба на големо и 

продажба на мало на: нутрацевтски 

препарати за терапевтска или медицинска 

употреба, фармацевтски производи, 

диететски додатоци, диететски и хранливи 

додатоци, хранлив додаток замена за 

оброк за зголемување на енергија, 

белковини како диететски додатоци, полен 

како диететски додаток, прополис како 

диететски додаток, протеини како 

диететски додаток, ензими како диететски 

додаток, лецитин како диететски додаток, 

гликоза како диететски додаток, алгинати 

како диететски додатоци, протеини како 

диететски додатоци, казеин како диететски 

додаток, диететски пијалаци за 

медицинска употреба, диететски 

супстанции за медицинска употреба, 

матичен млеч како диететски додаток, 

пченични никулци како диететски додаток, 

ленено семе како диететски додаток, 

диететски прехранбени производи за 

медицинска употреба, минерални 

додатоци на храната, хранливи додатоци 

за медицинска употреба  

 

(210) TM  2022/158 (220) 15/02/2022 

(442) 30/06/2022 

(731) FORTEX NUTRACEUTICALS LTD 

Sofia Suhodol, 10 Prohladen Kat street, 

1000, Sofia, BG 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

HERPEX 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  нутрацевтски препарати за 

терапевтска или медицинска употреба, 

фармацевтски производи, диететски 

додатоци, диететски и хранливи додатоци, 

хранлив додаток замена за оброк за 

зголемување на енергија, белковини како 

диететски додатоци, полен како диететски 

додаток, прополис како диететски додаток, 

протеини како диететски додаток, ензими 

како диететски додаток, лецитин како 
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диететски додаток, гликоза како диететски 

додаток, алгинати како диететски 

додатоци, протеини како диететски 

додатоци, казеин како диететски додаток, 

диететски пијалаци за медицинска 

употреба, диететски супстанции за 

медицинска употреба, матичен млеч како 

диететски додаток, пченични никулци како 

диететски додаток, ленено семе како 

диететски додаток, диететски прехранбени 

производи за медицинска употреба, 

минерални додатоци на храната, хранливи 

додатоци за медицинска употреба  

кл. 35  услуги на продажба на големо и 

продажба на мало на: нутрацевтски 

препарати за терапевтска или медицинска 

употреба, фармацевтски производи, 

диететски додатоци, диететски и хранливи 

додатоци, хранлив додаток замена за 

оброк за зголемување на енергија, 

белковини како диететски додатоци, полен 

како диететски додаток, прополис како 

диететски додаток, протеини како 

диететски додаток, ензими како диететски 

додаток, лецитин како диететски додаток, 

гликоза како диететски додаток, алгинати 

како диететски додатоци, протеини како 

диететски додатоци, казеин како диететски 

додаток, диететски пијалаци за 

медицинска употреба, диететски 

супстанции за медицинска употреба, 

матичен млеч како диететски додаток, 

пченични никулци како диететски додаток, 

ленено семе како диететски додаток, 

диететски прехранбени производи за 

медицинска употреба, минерални 

додатоци на храната, хранливи додатоци 

за медицинска употреба  

 

(210) TM  2022/173 (220) 18/02/2022 

(442) 30/06/2022 

(731) Ана Арсовска ул.„Љубо Петровиќ“ 

бр. 19, 1000, Скопје, MK 

(740) Александар Целески ул.„4“ бр. 18-4, 

Сопиште, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црна, розева 

(531) 26.03.22 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  немедицински козметички и тоалетни 

препарати;немедицински забни наслаги; 

парфимерија, есенцијални 

масла;препарати за белење и други 

супстанции за употреба во перење; 

препарати за чистење, полирање, чистење 

и абразивни производи  

кл. 16  хартија и картон;печатени 

материјали; материјал за книговез; 

фотографии; канцелариски материјал и 

канцелариски реквизити, освен мебел; 

лепила за канцелариски материјал или 

цели за домаќинство; материјали за 

цртање и материјали за уметници; четки 

за сликање; наставни и наставни 

материјали; пластични листови, филмови 

и кеси за завиткување и пакување, тип на 

печатачи, блокови за печатење  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и дизајн поврзани со нив; 

индустриски анализи, индустриски 

истражувања и услуги за индустриски 

дизајн; услуги за контрола на квалитетот и 

автентикација; дизајн и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

 

(210) TM  2022/204 (220) 02/03/2022 

(442) 30/06/2022 
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(731) CHONGQING WEIBO 

COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., 

LTD. No. 58, Meijia Road, Economic & 

Technological Development Zone, 

Chongqing, CN 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК ул. 

Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

X Note 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  мобилни телефони; смартфони 

(паметни телефони)  

 

(210) TM  2022/205 (220) 02/03/2022 

(442) 30/06/2022 

(731) CHONGQING WEIBO 

COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., 

LTD. No. 58, Meijia Road, Economic & 

Technological Development Zone, 

Chongqing, CN 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК ул. 

Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

X Fold 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  мобилни телефони; смартфони 

(паметни телефони)  

 

(210) TM  2022/207 (220) 02/03/2022 

(442) 30/06/2022 

(731) Colgate-Palmolive Company 300 

Park Avenue, New York, New York 10022, 

US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, бела 

(531) 26.11.01;26.11.12 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  паста за заби, течност за плакнење 

на уста, козметички избелувачи  

кл. 21  четки за заби, интердентални 

чистачи, конец за заби  

 

(210) TM  2022/208 (220) 02/03/2022 

(442) 30/06/2022 

(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)  

 
(531) 09.07.19;11.01.21;27.05.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работење; управување со работи; 

рекламни огласи; објавување рекламни 

текстови; рекламирање на рецепти за 

готвење храна, преку сите видови 

медиуми; објавување на рецепти за храна 

преку веб-страница; претставување на 

производи за рецепти за храна; 

презентација на производи преку 

комуникациски медиуми, за 

малопродажба; собирање информации во 

компјутерските бази на податоци; 

комерцијални информации и советување 
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на потрошувачите  

кл. 38  обезбедување услуги за онлајн 

форуми; форуми за споделување на 

рецепти за готвење храна; водење блог  

кл. 41  образовни услуги; обезбедување на 

обука; забава; спортски и културни 

активности; организирање натпревари и 

курсеви за готвење храна; објавување 

кулинарски текстови, текстови за здрав 

живот и исхрана, за забава и патување, 

рецепти за храна; организирање и водење 

работилници [обука] за готвење храна; 

продукција и организирање шоу програми 

за готвење храна; он-лајн публикување 

електронски книги и списанија за рецепти 

за храна; обезбедување електронски он-

лајн публикации, коишто не може да се 

преземат; обезбедување он-лајн 

фотографии и видеа за готвење храна, 

коишто не може да се преземат  

 

(210) TM  2022/209 (220) 02/03/2022 

(442) 30/06/2022 

(731) Гостилница ФОНТАНА Семир 

Бејтула Бекировски ТП Скопје ул. Улоф 

Палме бр.4, 1000, Скопје, MK 

(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, 

АДВОКАТ  ул. Максим Горки 7-1/2, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) црна, бела, црвена, сива, крем, 

светло кафена 

(531) 02.01.11;26.02.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  секаков вид на месо; ќебапи  

кл. 35  рекламирање; рекламирање преку 

социјални мрежи; рекламирање прку 

интернет; рекламирање преку телевизија; 

рекламирање преку радио; секаков вид на 

рекламирање што не е опфатен со 

горенаведените услуги  

кл. 43  ресторани; служење храна и 

пијалоци; услуги за подготвување храна и 

пијалоци  

 

(210) TM  2022/210 (220) 02/03/2022 

(442) 30/06/2022 

(731) Гостилница ФОНТАНА Семир 

Бејтула Бекировски ТП Скопје ул. Улоф 

Палме бр.4, 1000, Скопје, MK 

(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, 

АДВОКАТ  ул. Максим Горки 7-1/2, 1000, 

Скопје 

(540)  

ГОСТИЛНИЦА 

КЕБАПЧИЛНИЦА ФОНТАНА 

ОД 1957 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  секаков вид на месо; ќебапи  

кл. 35  рекламирање; рекламирање преку 

социјални мрежи; рекламирање прку 

интернет; рекламирање преку телевизија; 

рекламирање преку радио; секаков вид на 

рекламирање што не е опфатен со 

горенаведените услуги  

кл. 43  ресторани; служење храна и 

пијалоци; услуги за подготвување храна и 

пијалоци  

 

(210) TM  2022/211 (220) 02/03/2022 

(442) 30/06/2022 

(731) Гостилница ФОНТАНА Семир 

Бејтула Бекировски ТП Скопје ул. Улоф 

Палме бр.4, 1000, Скопје, MK 
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(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, 

АДВОКАТ  ул. Максим Горки 7-1/2, 1000, 

Скопје 

(540)  

GOSTILNICA KEBAPCILNICA 

FONTANA SINCE 1957 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  секаков вид на месо; ќебапи  

кл. 35  рекламирање; рекламирање преку 

социјални мрежи; рекламирање прку 

интернет; рекламирање преку телевизија; 

рекламирање преку радио; секаков вид на 

рекламирање што не е опфатен со 

горенаведените услуги  

кл. 43  ресторани; служење храна и 

пијалоци; услуги за подготвување храна и 

пијалоци  

 

(210) TM  2022/217 (220) 07/03/2022 

(442) 30/06/2022 

(731) Yuga Labs, Inc 1430 S.Dxie Hwy, Ste. 

105 1075 Coral Gables, FL 33146-3108, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 
(531) 03.05.19;03.06.05 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски хардвер; паметни 

часовници; паметен накит; очила; наочари 

за сонце; очила за виртуелна реалност; 

слушалки; слушалки за на глава; сетови за 

на глава за играње; компјутерски 

периферни делови за играње; футроли за 

компјутери, паметни телефони, слушалки, 

слушалки за на глава и направи за играње; 

знаци со диоди кои емитуваат светлина 

(ЛЕД); неонски знаци; блокчеин; крипто 

валути; хардверски паричник за 

криптовалути; мултимедијални датотеки со 

незаменливи единици (НФТ); музички 

датотеки со незаменливи единици (НФТ); 

датотеки со слики со незаменливи 

единици (НФТ); видео датотеки со 

незаменливи единици (НФТ); текстуални 

датотеки со незаменливи единици (НФТ); 

аудио датотеки со незаменливи единици 

(НФТ); датотеки со слики, музика, звук и 

мултимедија кои се верифицираат со 

незаменливи единици (НФТ); електронски 

публикации кои може да се симнуваат; 

датотеки со дигитални слики, звук, видео и 

мултимедија; компјутерска графика; 

софтвер; блокчеин софтвер; дистрибуиран 

леџер софтвер; софтвер за криптографија; 

софтвер за користење со крипто валути; 

софтвер за користење со дигитални 

валути; софтвер за користење со 

виртуелни валути; софтвер за ковање, 

креирање и издавање на дигитални добра, 

дигитални единици, крипто-единици; 

услужни единици, незаменливи единици 

(НФТ), дигитални единици за наплата, 

крипто единици за наплата, крипто валути, 

дигитални валути и виртуелни валути; 

софтвер за гледање и обезбедување 

пристап до дигитални добра, дигитални 

единици, крипто единици, услужни 

единици, незаменливи единици (НФТ), 

дигитални единици за наплата, крипто 

единици за наплата, крипто валути, 

дигитални валути и виртуелни валути; 

софтвер за дистрибуција, тргување, 

складирање, испраќање, примање, 

прифаќање и пренесување дигитални 

добра, дигитални единици, крипто 

единици, услужни единици, незаменливи 
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единици (НФТ), дигитални единици за 

наплата, крипто единици за наплата, 

крипто валути, дигитални валути и 

виртуелни валути; софтвер за 

децентрализирани финансии; софтвер за 

креирање и извршување паметни 

договори; софтвер за развој на 

децентрализирани апликации; софтвер за 

снимање, управување, следење, и 

пренесување сопственички вложувања во 

децентрализирани автономни 

организации; софтвер за управување и 

владеење со децентрализирани 

автономни организации; софтвер за 

учество и гласање во децентрализирани 

автономни организации; софтвер за 

извршување и снимање финансиски 

трансакции; дистрибуиран леџер софтвер 

за користење при обработка на 

финансиски трансакции; софтвер за 

трансфер на електронски фондови; 

софтвер за користење како паричник за 

крипто валути; софтвер за користење како 

електронски паричник; софтвер за 

креирање и управување електронски 

паричници; софтвер за плаќање со 

дигитални валути и трансакции за 

размена; софтвер за управување и 

валидација на трансакции кои вклучуваат 

дигитални добра, дигитални единици, 

крипто единици, услужни единици, 

незаменливи единици (НФТ), дигитални 

единици за наплата, крипто единици за 

наплата, крипто валути, дигитални валути 

и виртуелни валути; софтвер за обработка 

на електронски плаќања; софтвер за игри; 

софтвер за виртуелна реалност; софтвер 

за креирање НФТ; софтвер за управување 

и верификување трансакции на блокчеин; 

софтвер за развој на игри; алатки за развој 

на софтвер за игри;  софтвер за блокчеин 

игри; софтвер за ископување на крипто 

валути; софтвер за фарми со крипто 

валути;  софтвер за договарање и 

спроведување аукции; софтвер за 

гласање; софтвер за социјално 

вмрежување; алатки за развој на софтвер; 

софтвер за креирање, управување и 

интеракција со онјалн заедница; софтвер 

за креирање, управување и пристап до 

групи во виртуелни заедници;  софтвер за 

споделување датотеки; комуникациски 

софтвер; софтвер за испраќање и 

примање на електронски пораки, графика, 

слики, звук и аудио визуелни содржини 

преку интернет и комуникациски мрежи; 

софтвер за креирање, уредување, 

прикачување, симнување, пристапување, 

гледање, објавување, прикажување, 

означување, блогирање, емитување, 

поврзување, анотирање, искажување 

чувства, коментирање, гласање, 

вградување, пренесување и споделување 

или поинакво обезбедување електронски 

медиумски содржини или информации 

преку компјутер и комуникациски мрежи; 

софтвер за обработка на слики, графика, 

звук, видео и текст; софтвер за собирање, 

управување, уредување, организирање, 

модификување, пренесување, 

споделување и складирање на податоци и 

информации; софтвер за пренесување, 

споделување, примање, симнување, 

прикажување, за интеракција и 

пренесување на содржина, текст, визуелни 

дела, аудио дела, аудиовизуелни дела, 

литературни дела, податоци, датотеки, 

документи и електронски дела; софтвер за 

е-трговија;  софтвер за е-трговија кој им 

овозможува на корисниците да 

остваруваат електронски деловни 

трансакции преку глобални компјутери 

интернет и комуникациски мрежи; софтвер 

за обработка на електронски трансакции; 

софтвер за организирање, пребарување и 

управување со настани; софтвер за 
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креирање сметки и одржување и 

управување со информации за 

финансиски трансакции на дистрибуирани 

леџери и корисник до корисник платежни 

мрежи; софтвер за користење при 

финансиско тргување; софтвер за 

користење при финансиска размена; 

софтвер за обезбедување 

автентификација на страните во 

финансиски трансакции; софтвер за 

одржување леџери за финансиски 

трансакции; софтвер за управување со 

криптографско обезбедување на 

електронски преноси преку компјутерски 

мрежи; софтвер за кодирање и 

овозможување безбеден пренос на 

дигитални информации преку интернет; 

софтвер за конверзија на валути  

кл. 14  накит; имитација на накит; 

часовници; приврзоци за клучеви; алки за 

клучеви  

кл. 16  печатени 

публикации;книги;магазини;слики;постери;

канцелариски материјали, картички за 

размена  

кл. 18  торби; ранци; куфери; паричници  

кл. 24  ќебиња; постелнини  

кл. 25  облека; шешири; капи; јакни; 

дресови; панталони; кошули; маици; 

џемпери; тренерки; чевли; марами; патики; 

чорапи  

кл. 27  черги, ќилими, простирки  

кл. 28  играчки, игри и делови за 

играње;фигури за играње;плишани 

играчки;акциони фигури;топки;топки за 

кошарка;карти за играње;картички за 

размена;карти за игри; рачни единици за 

играње електронски, компјутерски, 

интерактивни и видео игри;направи за 

играње;мобилни направи за 

играње;машини за играње за 

забава;конзоли за играње;контролори за 

играње за компјутери и видео 

игри;џојстици за компјутерски 

игри;џојстици за видеоигри;глувчиња за 

играње;тастатури за 

играње;скејтборд;скејтборд платформи  

кл. 32  пиво, енергетски пијалаци, 

безалкохолни пијалаци, сокови  

кл. 33  алкохолни пијалаци; вино, жестоки 

пијалаци, алкохоли, ликери, коктели  

кл. 35  малопродажни услуги; рекламни 

услуги; маркетинг услуги; истражување на 

пазарот; промотивни услуги; услуги на 

бизнис советување; олеснување на 

размена и продажба на производи и 

услуги преку компјутерски и комуникациски 

мрежи; обезбедување онлајн простории за 

спојување на купувачи со продавачи;  

обезбедување онлајн пазари; 

обезбедување онлајн пазар за дигитални 

добра, дигитални единици, крипто 

единици, услужни единици, незаменливи 

единици (НФТ), дигитални единици за 

наплата, крипто единици за наплата, 

крипто валути, дигитални валути и 

виртуелни валути; обезбедување онлајн 

пазар за купувачи и продавачи на 

дигитални производи автентифицирани со 

незаменливи единици (НФТ); 

обезбедување онлајн пазар за 

изнајмување, позајмување и трговија со 

дигитални добра, дигитални единици, 

крипто единици, услужни единици, 

незаменливи единици (НФТ), дигитални 

единици за наплата, крипто единици за 

наплата, крипто валути, дигитални валути 

и виртуелни валути; обезбедување онлајн 

пазар за дигитални добра, дигитални 

единици, крипто единици, услужни 

единици, незаменливи единици (НФТ), 

дигитални единици за наплата, крипто 

единици за наплата, крипто валути, 

дигитални валути и виртуелни валути;  

обезбедување виртуелен пазар за 

купувачи и продавачи на дигитални 
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производи автентифицирани со 

незаменливи единици (НФТ); 

обезбедување виртуелен пазар за 

изнајмување, позајмување и трговија со 

незаменливи единици (НФТ); олеснување 

размена и продажба на услуги и 

производи од трети лица преку 

компјутерски и комуникациски мрежи; 

обезбедување онлајн пазари за продавачи 

на производи и/или услуги; аукциски 

услуги; гласачки услуги; промовирање на 

производи и услуги од други преку 

компјутерски и комуникациски мрежи  

кл. 36  финансиски услуги; монетарни 

услуги; услуги на финансиски трансакции; 

услуги на финансиска размена; банкарски 

услуги; услуги на крипто валути; услуги на 

дигитални валути; услуги на електронски 

валути; услуги на виртуелни валути; 

услуги на размена на крипто валути; 

услуги на тргување со крипто валути; 

услуги на обработка на плаќања со крипто 

валути; услуги на електронски плаќања; 

услуги на електронски паричници; услуги 

на размена на валути; услуги на тргување 

со валути; услуги на обработка на 

плаќања; услуги на заеми; креирање и 

издавање на дигитални добра, дигитални 

единици, крипто единици, услужни 

единици, незаменливи единици (НФТ), 

дигитални единици за наплата, крипто 

единици за наплата, крипто валути, 

дигитални валути и виртуелни валути; 

дистрибуција, тргување, позајмување, 

размена, складирање и пренос на 

дигитални добра, дигитални единици, 

крипто единици, услужни единици, 

незаменливи единици (НФТ), дигитални 

единици за наплата, крипто единици за 

наплата, крипто валути, дигитални валути 

и виртуелни валути; обезбедување 

финансиски информации; обезбедување 

информации во областите на дигитални 

добра, дигитални единици, крипто 

единици, услужни единици, незаменливи 

единици (НФТ), дигитални единици за 

наплата, крипто единици за наплата, 

крипто валути, дигитални валути и 

виртуелни валути; финансиски работи, 

имено, финансиско управување, 

финансиско планирање, финансиско 

прогнозирање, управување со финансиски 

портфолија и финансиски анализи и 

советување; финансиски информации 

обезбедени преку електронски средства; 

брокерски услуги; услуги на постапување 

со валути;  услуги на управување со 

инвестиции; услуги на плаќања при 

електронска трговија; услуги на 

верификација на плаќања базирани на 

блокчеин  

кл. 38  комуникациски услуги; 

телекомуникации; услуги на емитување; 

услуги за електронски пораки; емитување 

на аудио, видео и дигитални медиумски 

содржини на интернет; емитување на 

електронски и видео игри; обезбедување 

интернет соби за разговор; обезбедување 

он-лајн форуми за пренос на пораки 

помеѓу компјутерски корисници; 

емитување податоци; компјутерски 

потпомогнат пренос на информации и 

слики; обезбедување онлајн заеднички 

форум за корисниците да споделуваат и 

емитуваат информации, звук, видео, вести 

во реално време, забавни содржини и 

информации; обезбедување кориснички 

пристап до дигитални слики, текстови, 

звук, видео, игри, мултимедијални 

содржини, дигитални единици за наплата, 

крипто единици за наплата и незаменливи 

единици (НФТ); електронски пренос на 

содржини и податоци од виртуелна и 

зголемена реалност  

кл. 41  услуги на забава; продукција и 

дистрибуција на филмови, филмски 
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снимки, радио, телевизиски и Веб 

програми; продукција и пост-продукција на 

мултимедијални забавни содржини; 

обезбедување филмови, телевизиски 

серии, Вебкасти, аудиовизуелни и 

мултимедијални дела кои не може да се 

симнуваат преку интернет; продукција на 

звучни, видео и мултимедијални снимки; 

обезбедување онлајн електронски, 

компјутерски и видео игри; услуги на 

аркади со виртуелна реалност; услуги на 

игри со виртуелна реалност; електронски 

издавачки услуги; услуги на забава, имено, 

обезбедување интерактивна забава, игри, 

содржини и искуства со виртуелна 

реалност, зголемена реалност и измешана 

реалност; услуги на забава, имено, 

обезбедување онлајн опкружување со 

виртуелна реалност, зголемена реалност 

и измешана реалност; продукција на видеа 

со виртуелна реалност, зголемена 

реалност и измешана реалност за забавни 

цели; услуги на продукција и издавање на 

мултимедијална забава; организирање 

изложби, настани и конференции за 

забавни и културни цели  

кл. 42  софтвер како услуга (СааС); 

платформа како услуга (ПааС); клауд 

компјутерски услуги; дизајн и развој на  

компјутерски хардвер и софтвер; услуги за 

развој на компјутерски, електронски и 

видео игри; организација, управување и 

владеење со децентрализирани 

автономни организации (ДАОс); снимање, 

управување и следење на сопственички 

вложувања во децентрализирани 

автономни организации (ДАОс); дизајн и 

развој на децентрализирани апликации; 

развој и имплементација на паметни 

договори; услуги на информациска 

технологија; електронски публикации кои 

не може да се симнуваат; дигитални 

слики, аудио, видео и мултимедијални 

датотеки кои не може да се симнуваат; 

компјутерска графика која не може да се 

симнува; софтвер кој не може да се 

симнува; блокчеин софтвер кој не може да 

се симнува; дистрибуиран леџер софтвер 

кој не може да се симнува; криптографски 

софтвер кој не може да се симнува; 

софтвер за користење со крипто валути кој 

не може да се симнува; софтвер за 

користење со дигитални валути кој не 

може да се симнува; софтвер за 

користење со виртуелни валути кој не 

може да се симнува; софтвер кој не може 

да се симнува за ковање, креирање и 

издавање дигитални добра, дигитални 

единици, крипто единици, услужни 

единици, незаменливи единици (НФТ), 

дигитални единици за наплата, крипто 

единици за наплата, крипто валути, 

дигитални валути и виртуелни валути; 

софтвер кој не може да се симнува за 

гледање и обезбедување пристап до 

дигитални добра, дигитални единици, 

крипто единици, услужни единици, 

незаменливи единици (НФТ), дигитални 

единици за наплата, крипто единици за 

наплата, крипто валути, дигитални валути 

и виртуелни валути; софтвер кој не може 

да се симнува за дистрибуција, тргување, 

складирање, испраќање, примање, 

прифаќање и пренесување дигитални 

добра, дигитални единици, крипто 

единици, услужни единици, незаменливи 

единици (НФТ), дигитални единици за 

наплата, крипто единици за наплата, 

крипто валути, дигитални валути и 

виртуелни валути; софтвер кој не може да 

се симнува за децентрализирани 

финансии; софтвер кој не може да се 

симнува за креирање и извршување 

паметни договори; софтвер кој не може да 

се симнува за развој на децентрализирани 

апликации; софтвер кој не може да се 
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симнува за снимање, управување, 

следење и пренесување сопственички 

вложувања во децентрализирани 

автономни организации; софтвер кој не 

може да се симнува за управување и 

владеење со децентрализирани 

автономни организации; софтвер кој не 

може да се симнува за учество и гласање 

во децентрализирани автономни 

организации; софтвер кој не може да се 

симнува за извршување и снимање 

финансиски трансакции; дистрибуиран 

леџер софтвер кој не може да се симнува 

за користење при обработка на 

финансиски трансакции; софтвер кој не 

може да се симнува за трансфер на 

електронски фондови; софтвер кој не 

може да се симнува за користење како 

паричник за крипто валути; софтвер кој не 

може да се симнува за користење како 

електронски паричник; софтвер кој не 

може да се симнува за креирање и 

управување електронски паричници; 

софтвер кој не може да се симнува за 

плаќање со дигитални валути и 

трансакции за размена; софтвер кој не 

може да се симнува за управување и 

валидација на трансакции кои вклучуваат 

дигитални добра, дигитални единици, 

крипто единици, услужни единици, 

незаменливи единици (НФТ), дигитални 

единици за наплата, крипто единици за 

наплата, крипто валути, дигитални валути 

и виртуелни валути;  софтвер кој не може 

да се симнува за обработка на 

електронски плаќања; софтвер кој не може 

да се симнува за игри; софтвер кој не 

може да се симнува за виртуелна 

реалност; софтвер кој не може да се 

симнува за креирање НФТ;  софтвер кој не 

може да се симнува за управување и 

верификување трансакции на блокчеин; 

софтвер кој не може да се симнува за 

развој на игри; алатки кои не може да се 

симнуваат за развој на софтвер за игри; 

софтвер кој не може да се симнува за 

блокчеин игри; софтвер кој не може да се 

симнува за ископување на крипто валути; 

софтвер кој не може да се симнува за 

фарми со крипто валути; софтвер кој не 

може да се симнува за договарање и 

спроведување аукции; софтвер кој не 

може да се симнува за гласање; софтвер 

кој не може да се симнува за социјално 

вмрежување; алатки кои не може да се 

симнуваат за развој на софтвер; софтвер 

кој не може да се симнува за креирање, 

управување и интеракција со онлајн 

заедница; софтвер кој не може да се 

симнува за креирање, управување и 

пристап до групи во виртуелни заедници; 

софтвер кој не може да се симнува за 

споделување датотеки; комуникациски 

софтвер кој не може да се симнува; 

софтвер кој не може да се симнува за 

испраќање и примање на електронски 

пораки, графика, слики, звук и аудио 

визуелни содржини преку интернет и 

комуникациски мрежи; софтвер кој не 

може да се симнува за креирање, 

уредување, прикачување, симнување, 

пристапување, гледање, објавување, 

прикажување, означување, блогирање, 

емитување, поврзување, анотирање, 

искажување чувства, коментирање, 

гласање, вградување, пренесување и 

споделување или поинакво обезбедување 

електронски медиумски содржини или 

информации преку компјутер и 

комуникациски мрежи; софтвер кој не 

може да се симнува за обработка на 

слики, графика, звук, видео и текст;  

софтвер кој не може да се симнува за 

собирање, управување, уредување, 

организирање, модификување, 

пренесување, споделување и складирање 
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на податоци и информации; софтвер кој не 

може да се симнува за пренесување, 

споделување, примање, симнување, 

прикажување, за интеракција и 

пренесување на содржина, текст, визуелни 

дела, аудио дела, аудиовизуелни дела, 

литературни дела, податоци, датотеки, 

документи и електронски дела; софтвер 

кој не може да се симнува за е-трговија; 

софтвер кој не може да се симнува за е-

трговија кој им овозможува на корисниците 

да остваруваат електронски деловни 

трансакции преку глобални компјутери 

интернет и комуникациски мрежи; софтвер 

кој не може да се симнува за обработка на 

електронски трансакции; софтвер кој не 

може да се симнува за организирање, 

пребарување и управување со настани; 

софтвер кој не може да се симнува за 

креирање сметки и одржување и 

управување со информации за 

финансиски трансакции на дистрибуирани 

леџери и корисник до корисник платежни 

мрежи; софтвер кој не може да се симнува 

за користење при финансиско тргување; 

софтвер кој не може да се симнува за 

користење при финансиска размена; 

софтвер кој не може да се симнува за 

обезбедување автентификација на 

страните во финансиски трансакции; 

софтвер за одржување леџери за 

финансиски трансакции; софтвер кој не 

може да се симнува за управување со 

криптографско обезбедување на 

електронски преноси преку компјутерски 

мрежи; софтвер кој не може да се симнува 

за кодирање и овозможување безбеден 

пренос на дигитални информации преку 

интернет; софтвер кој не може да се 

симнува за конверзија на валути  

кл. 43  ресторански услуги; услуги на 

барови; хотелски услуги  

кл. 45  услуги на онлајн социјално 

вмрежување; обезбедување услуги на 

автентификација за идентификација на 

лични податоци; услуги за верификација 

на идентитет; безбедносни услуги за 

податоци и информации; обезбедување 

онлајн заедница за купување, продавање, 

тргување и разговарање и размена на 

информации за дигитални добра, 

дигитални единици, крипто единици, 

услужни единици, незаменливи единици 

(НФТ), дигитални единици за наплата, 

крипто единици за наплата, крипто валути, 

дигитални валути и виртуелни валути  

 

(210) TM  2022/218 (220) 07/03/2022 

(442) 30/06/2022 

(731) Друштво за трговија, транспорт и 

услуги ИНТЕР ИНЖЕНЕРИНГ А3 ДООЕЛ 

Скопје Бул. Партизански одреди бр. 

72А/46, Скопје, MK 

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Јосиф Јосифовски Свештарот 

бр.39/28, 1000, Скопје 

(540)  

 
(531) 26.07.25;26.13.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

кл. 42  внатрешно уредување; проекти 

(технички проекти); градежно советување; 

дизањирање (индустриски дизајн), 

архитектура, инженерство; планирање за 

градби  

 

(210) TM  2022/227 (220) 08/03/2022 

(442) 30/06/2022 
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(731) Koncern za proizvodnju i promet 

konditorskih proizvoda BAMBI AD 

Požarevac Ðure Ðakovića bb, 12 000, 

Požarevac, RS 

(740) Влатко Величковски, адвокат ул. 

Франклин Рузвелт бр. 1/1-5, 1000, Скопје 

(540)  

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

светло и темно кафена, портокалова 

(531) 08.01.10;08.01.19;25.01.15 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  солени проиаводи направени од 

брашно, солени крекери, переци прелиени 

со чоколадо  

 

(210) TM  2022/228 (220) 08/03/2022 

(442) 30/06/2022 

(731) Koncern za proizvodnju i promet 

konditorskih proizvoda BAMBI AD 

Požarevac Ðure Ðakovića bb, 12 000, 

Požarevac, RS 

(740) Влатко Величковски, адвокат ул. 

Франклин Рузвелт бр. 1/1-5, 1000, Скопје 

(540)  

 

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

кафена, розова 

(531) 08.01.10;08.01.19;25.01.15 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  солени проиаводи направени од 

брашно, солени крекери, переци прелиени 

со чоколадо  

 

(210) TM  2022/230 (220) 09/03/2022 

(442) 30/06/2022 

(731) КОНЦЕПТ РОУМ ДООЕЛ Куманово 

ул. ЛЕНИНОВА 52 локал 1, Куманово, 

MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) бела, црна, црвена 

(531) 27.05.09;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; 

огласување;промоција /продажба за трети 

лица/; on-line продажба за трети лица; 

поддршка за on-line продажба за трети 

лица;огласување по пат на електронска 

наредба; групирање во корист на други, 

овозможувајќи потрошувачите соодветно 

да ги гледаат и купуваат овие стоки; 

проучување на пазарот (маркетинг), 

објавување рекламни текстови, рекламни 

огласи (ширење на рекламни огласи), 

изнајмување рекламен простор, банери, 

односи со јавност, демонстрација на 
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производи, улуги на увоз-извоз и трговија 

на големо и мало со: апарати за 

осветлување, греење, производство на 

пареа, варење (готвење), ладење, 

сушење, вентилација, мебел, огледала, 

рамки за слики, производи од дрво, плута, 

трска, рогозина, врбови прачки, рогови, 

коски, слонова коска, китови коски, школки, 

килибар, седеф, морска пена и замена на 

сите тие материјали, или од 

пластика;уметнички дела и украси 

изработени од материјали како дрво, 

стакло, восок, гипс или пластика, куќни или 

кујнски апарати и садови за домќинството, 

чешли и сунгери, четки (освен сликарски 

четки), материјали за правење четки, 

производи кои се користат за чистење, 

челична волна, сурово и полуобработено 

стакпо (освен градежно стакпо), 

стакларија, порцелан, фајанс и грнчарија, 

кои не се опфатени со другите 

кпаси;текстил и текстилни производи, кои 

не се опфатени со другите класи, покривки 

за кревети и маси, килими, рогузини, 

простирки и бришачи, линолеум и други 

подни прекривачи, ѕидни тапети, коишто 

не се од текстил, барање спонзорства, 

бизнис информации, компјутерско 

рекламирање преку интернет, 

комуникациски медиуми (презентација на 

стоки преку комуникациски медиуми), за 

малопродажба, надворешно 

рекламирање, односи со јавноста, 

пребарување податоци во компјутерски 

датотеки за трети лица  

кл. 42  услуги на дизајн на ентериери како 

и информации и советодавни услуги во 

врска со тоа  

 

(210) TM  2022/231 (220) 09/03/2022 

(442) 30/06/2022 

(731) Душица Љуботенска Лазарова and 

Никола Љуботенски ул.“Методија 

Шаторов Шарло“ бр.25-2/11, 1000, 

Скопје, MK and ул.“Ванчо Прќе” бр.Д-

2/А9, 2000, Штип, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје 

(540)  

BURENCE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалаци  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцеларски 

работи; услуги на увоз - извоз и трговија на 

големо и мало со: алкохолни пијалаци  

 

(210) TM  2022/232 (220) 10/03/2022 

(442) 30/06/2022 

(731) FORTEX NUTRACEUTICALS LTD 

Sofia Suhodol, 10 Prohladen Kat Street, 

1000, Sofia, BG 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) сина, зелена, црна, бела 

(531) 05.03.13;05.03.14;26.15.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  абразивни средства, аромати 

(есенцијални масла и екстракти), етерични 

екстракти, козметички производи, масти за 

козметичка употреба, парфеми, 

парфимерија, препарати за туширање за 

лична хигиена и дезодоранси (за тоалетна 

употреба), производи за чистење, 

средства за чистење за интимна лична 

хигиена (немедицински), тоалетни 

производи, фитокозметички препарати, 

шампони  

кл. 5  нутрацевтски препарати за 
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терапевтска или медицинска употреба, 

фармацевтски производи, диететски 

додатоци, диететски и хранливи додатоци, 

хранлив додаток замена за оброк за 

зголемување на енергија, белковини како 

диететски додатоци, полен како диететски 

додаток, прополис како диететски додаток, 

протеини како диететски додаток, ензими 

како диететски додаток, лецитин како 

диететски додаток, гликоза како диететски 

додаток, алгинати како диететски 

додатоци, протеини како диететски 

додатоци, казеин како диететски додаток, 

диететски пијалаци за медицинска 

употреба, диететски супстанции за 

медицинска употреба, матичен млеч како 

диететски додаток, пченични никулци како 

диететски додаток, ленено семе како 

диететски додаток, диететски прехранбени 

производи за медицинска употреба, 

минерални додатоци на храната, хранливи 

додатоци за медицинска употреба  

кл. 35  услуги на продажба на големо и 

продажба на мало на: абразивни средства, 

аромати (есенцијални масла и екстракти), 

етерични екстракти, козметички 

производи, масти за козметичка употреба, 

парфеми, парфимерија, препарати за 

туширање за лична хигиена и дезодоранси 

(за тоалетна употреба), производи за 

чистење, средства за чистење за интимна 

лична хигиена (немедицински), тоалетни 

производи, фитокозметички препарати, 

шампони. нутрацевтски препарати за 

терапевтска или медицинска употреба, 

фармацевтски производи, диететски 

додатоци, диететски и хранливи додатоци, 

хранлив додаток замена за оброк за 

зголемување на енергија, белковини како 

диететски додатоци, полен како диететски 

додаток, прополис како диететски додаток, 

протеини како диететски додаток, ензими 

како диететски додаток, лецитин како 

диететски додаток, гликоза како диететски 

додаток, алгинати како диететски 

додатоци, протеини како диететски 

додатоци, казеин како диететски додаток, 

диететски пијалаци за медицинска 

употреба, диететски супстанции за 

медицинска употреба, матичен млеч како 

диететски додаток, пченични никулци како 

диететски додаток, ленено семе како 

диететски додаток, диететски прехранбени 

производи за медицинска употреба, 

минерални додатоци на храната, хранливи 

додатоци за медицинска употреба  

 

(210) TM  2022/233 (220) 10/03/2022 

(442) 30/06/2022 

(731) Антонио Стојановски and Марио 

Јелиќ ул. Димитрие Чуповски бр.74/2-

11, 1000, Скопје, MK and ул. Димитар 

Гуштанов 42б, 1000, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје 

(540)  

 
(531) 03.05.19;03.05.24;24.09.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти за снимање, 

пренос, репродукција или обработка на 

звук, слики или податоци; аудиовизуелни 

апарати и инструменти; дискови за 

снимање звук; компактни дискови, ДВД и 

други дигитални медиуми за снимање, 

имено, аудио и аудиовизуелни снимки; 

ДВД-а и ЦД-а со музика; винил 

фонографски плочи со музика; музички 

звучни записи; музички видео записи; 
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дигитални музички звучни снимки што 

може да се преземат; музички фајлови за 

преземање  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работење; управување со работи; 

рекпамни огласи; промоција, продукција и 

дистрибуција во областа на звучни и 

визуелни записи; менаџмент на 

изведувачки уметници; продажна 

промоција за други; промотивен 

маркетинг; онлајн рекламирање на 

компјутерска мрежа; организација на 

изложби за комерцијални или рекламни 

цели во областа на музиката; вршење 

промоции преку аудио-визуелни медиуми 

во областа на музиката; услуги за водење 

на е-трговија на мало со музички записи и 

публикации; услуги за он-лајн нарачки на 

снимени ЦД-а, ДВД-а и винил плочи; 

презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми, за 

малопродажба, имено облека, обувки и 

капи, текстилни производи, аксесоари, 

фотографии, постери и други промотивни 

печатени материјали; водење на он-лајн 

продавница за подароци; барање 

спонзорства; промоција на стоки и услуги 

преку спонзорства на концерти и музички 

настани; преговарање за деловни 

договори за други; собирање информации 

во компјутерските бази на податоци  

кл. 41  забава; спортски и културни 

активности; објавување на текстови од 

областа на музиката; забавни услуги, 

имено, организација и продукција на аудио 

и визуелни емисии, шоу програми, настапи 

во живо, концерти и снимки, поврзани со 

музика; продукција на музика; услуги за 

издавање музика; услуги за снимање во 

студио; услуги на компонирање музика; 

производство на звучни записи; 

продавање билети за концерти и музички 

настани; обезбедување информации во 

врска со музика, музичка забава и настани 

преку глобална комуникациска мрежа; 

обезбедување на веб-страница со 

информации за забава од областа на 

музиката, музичката забава и музичките 

уметници; обезбедување онлајн забава, 

имено, обезбедување звучни и 

аудиовизуелни снимки од областа на 

музиката; обезбедување онлајн звучни 

снимки и аудиовизуелни снимки со 

музички изведби, што не се преземаат; 

обезбедување онлајн музика, што не се 

презема; обезбедување он-лајн 

фотографии и видеа, што не се преземаат; 

обезбедување електронски он-лајн 

публикации, што не се преземаат; 

изнајмување звучни записи; изнајмување 

аудио опрема  

 

(210) TM  2022/234 (220) 10/03/2022 

(442) 30/06/2022 

(731) Друштво за изведувачка уметност 

МКС АРТ ДОО Скопје бул. АСНОМ бр. 

142/3-1, 1000, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво АПОСТОЛСКА, 

АЛЕКСАНДРОВСКИ И ПАРТНЕРИ Скопје 

ул. Наум Наумовски Борче бр. 40/кат5-

локал 10, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, жолта, црна, бела 

(531) 24.17.12;27.05.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 9  музички датотеки што можат да се 

преземат; електронски музички партитури 

што може да се преземаат; електрични и 

електронски уреди за ефекти за музички 

инструменти; магнетни носачи на 

податоци; општички носачи на податоци; 

дискови за снимање звук; апарати за 

емитување звук; ленти за снимање звук; 

преносни снимачи на звук; апарати за 

репродукција на звук; апликации за 

компјутерски софтвери што можат да се 

преземат; компјутерски програми [софтвер 

што може да се симнува од интернет]; 

апликации за преземање со користење на 

мобилни уред  

кл. 41  продукција на музика; услуги на 

компонирање музика; обезбедување 

користење онлајн музика, која не може да 

се преземе; продукција на радио и 

телевизиски програми; изнајмување 

звучни записи; електронско издаваштво; 

обезбедување електронски он-лајн 

публикации што не можат да се 

даунлодираат; изнајмување уметнички 

дела; организирање и водење концерти; 

обезбедување користење онлајн видеа, 

кои не може да се преземат; услуги на 

оркестри; услуги на пишување сценарија; 

услуги на студија за снимање  

кл. 42  софтвер како услуга 

[ЅааЅ];конверзија на податоци од физички 

на 

електронски носачи;утврдување 

автентичност на уметнички дела  

 

(210) TM  2022/235 (220) 10/03/2022 

(442) 30/06/2022 

(731) FAES FARMA, S.A. Avenida 

Autonomia 10, 48940 Leioa (Bizkaia), ES 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

DEFEVIX 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи, 

медицински и ветеринарни препарати за 

превенција и третман на дефицит од 

витамин Д и остеопороза  

 

(210) TM  2022/236 (220) 09/03/2022 

(442) 30/06/2022 

(731) Riot Games, Inc. (a Delaware 

corporation) 12333 West Olympic Blvd. 

Los Angeles, CA 90064, US 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО ул."Србо Томовиќ" 36/1-7, 

1300, Куманово 

(540)  

RIOT GAMES 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  наградни плочи од обични метали; 

кутии од обични метали; метални сандаци; 

метални идентификациски нараквици кои 

не се изработени од благородни метали; 

метални прстени; украсни значки 

изработени воглавно од метал; статуи од 

обични метали; метални фигурички; 

фигурички од калај; трофеи од обични 

метали; прстени за клучеви; метални 

прстени за клучеви; трофеи  

кл. 9  апликациски софтвер; аудио 

звучници; полначи на батерии; батерии; 

кациги за велосипеди; празни мемориски 

флеш картички; празни USB уреди; 

фотоапарати; футроли за мобилни 

телефони; процесори (централни единици 

за обработка на податоци) (компјутерски 

хардвер); приклучни станици за 

компјутери; компјутерски хардвер; 

компјутерски глувчиња; компјутерски 

монитори; компјутери; софтвер за 

компјутерски игри; компјутерски софтвер 

за собирање, обработка, следење, 
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анализа, управување и известување за  

информации во врска со користењето и 

перформансите на софтвер, апликации, 

компјутерски и видео игри, веб-страници, 

виртуелни светови и аудио-визуелна 

содржина; компјутерски софтвер за 

собирање, обработка, анализа, 

управување и известување за 

информации во врска со онлајн 

aктивности, активности на интернет и веб-

страници; компјутерски софтвер за 

дизајнирање, развој, измена и 

подобрување на компјутерски софтвер, 

апликации, компјутерски и видео игри, веб-

страници и аудио-визуелни содржини; 

украсни магнети; дигитални материјали, 

имено, токени кои не се менуваат (NFTs); 

дигитални медии, имено, аудио-визуелни 

медиски содржини од област на забава, 

музика, видео игри, играње на видео игри 

и натреварувања во видео игри, кои може 

да се преземат; дигитални медии, имено 

медиски содржини од областа на забава, 

музика, музички видео записи, видео игри 

и играње на видео игри, кои може да се 

преземат; уреди за пренос (стриминг) на 

дигитални медии; дигитални ознаки; 

софтвер за компјутерски игри, кој може да 

се преземе; софтвер за видео игри, кој 

може да се преземе; софтвер за игри со 

проширена реалност кој може да се 

преземе; компјутерски софтвер за чување 

на екран кој може да се преземе; 

компјутерски софтвер кој може да се 

преземе за управување со трансакции 

користејќи blockchain технологија; 

компјутерски софтвер кој може да се 

преземе за трговија, гледање и 

управување со дигитално 

колекционерство, односно за уметност, 

целулоидни фолии за цртани филмови, 

слики, фотографии, картички за трговија и 

видео записи; софтвер за позадина за 

компјутери кој може да се преземе; 

дигитални медии кои може да се преземат, 

имено, дигитално колекционерство 

создадено со софтверска технологија врз 

основа на blockchain; дигитална музика 

која може да се преземе; електронски 

публикации кои може да се преземат, 

имено, стрипови, графички романи, 

списанија, прирачници и билтени на поле 

на забава и видео игри; кинематографски 

филмови, телевизиски програми и други 

забавни програми со кратка форма од 

област на анимација, комедија, драма, е-

спорт, фантазија и научна фантастика кои 

може да се преземат; музички датотеки 

кои може да се преземат; подкасти кои 

може да се преземат во поле на забава, 

музика, е-спорт и видео игри; софтвер за 

пренос (стриминг) на аудио-визуелни 

медиски содржини по пат на интернет и на 

мобилни уреди; виртуелни производи кои 

може да се преземат; виртуелни 

производи кои може да се преземат, 

имено, компјутерски софтверски програми 

кои содржат ресурси во игра, токени и 

виртуелна валута за употреба во видео 

игри и виртуелни светови на мрежа; 

софтвер за преземање кој содржи 

виртуелна валута, имено, компјутерски 

програми кои содржат жетони во игра и 

валута за употреба на онлајн веб мрежи и 

мобилни видео игри; софтвер за игри за 

виртуелна реалност кој може да се 

преземе; дискови, ленти, кертриџи и 

оптички компакт дискови (ЦД-РОМ), сите 

со софтвер за компјутерски игри или видео 

игри; електронски апатати за забава, 

имено, програми снимени на електронски 

кола за апарати за забава со екрани од 

течни кристали; слушалки-бубици; 

електронски приклучни станици; футроли 

за очила; очила; софтвер за игри; 

слушалки; слушалки за употреба со 
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компјутери; држачи за телефони во 

автомобили; интерактивен софтвер за 

игри; интерактивен забавен компјутерски 

софтвер за видео игри; интерактивни 

мултимедијални програми за видео игри; 

леќи за камери за паметни телефони; 

магнетно кодирани картички за подарок; 

главни компјутери (mainframes компјутери); 

полначи на батерии за мобилни телефони; 

батерии за мобилни телефони; засилувачи 

на сигнал за мобилни телефони; мобилни 

телефони; моноподи за рачни дигитални 

електронски уреди, имено, камери, 

мобилни телефони, таблет компјутери; 

подлоги за компјутерски глувчиња; 

преносни компјутери; подкасти; 

телефонски припејд картички за повици, 

кои не се магнетно кодирани; однапред 

снимени компакт дискови кои содржат 

музика и филмски звучни записи; 

однапред снимени оптички и 

магнетооптички дискови кои содржат 

филмови, телевизиски програми и кратки 

забавни програми во форма на анимација, 

комедија, драма, е-спорт, фантазија и 

научна фантастика; однапред снимени 

видео дискови и DVD-а кои содржат 

филмови, телевизиски програми и кратки 

забавни програми во форма на анимација, 

комедија, драма, е-спорт, фантазија и 

научна фантастика; заштитни маски за 

мобилни телефони, таблети и лаптопи; 

батерии кои се полнат; снимен софтвер за 

игри со проширена реалност; снимен 

софтвер за видео игри; снимен софтвер за 

игри со виртуелна реалност; заштита за 

екрани за мобилни телефони; SD 

мемориски картички; паметни телефони; 

паметни часовници; софтвер за 

обезбедување емотикони; звучници; 

преносни звучни снимки; преносни видео 

записи; футроли за очила за сонце; очила 

за сонце; таблет компјутери; телефони; 

касети за видео игри; дискови за видео 

игри; софтвер за видео игри; софтвер за 

игри со виртуелна реалност; безжични 

полначи; проширувачи на домет на 

безжични мрежи  

кл. 14  нараквици за зголб на нога; bangles 

нараквици; нараквици (накит); накит за 

тело; украси за алки (привезоци) за 

клучеви; чокер ѓердани; часовници; цврсти 

нараквици за зглоб; копчиња за манжетни; 

обетки на штипка; обетки; накит; кутии за 

накит; привезоци (накит); торбички за 

накит; привезоци за клучеви; прстени за 

клучеви; украсни игли за ревери (накит); 

медаљони; огрлици; прстени за нос; 

привезоци (накит); накит за миленичиња; 

брош-игли; прстени како накит; шамар 

(slap) нараквици; пресувани ковани 

парички како сувенир; ремени за 

часовници; сатови; медали; ковани 

парички; колекционерски парички 

(монети); меморијални парички (монети); 

златни прачки и златници; златни 

кованици; непарични кованици  

кл. 16  годишници; уметнички репродукции; 

уметничка опрема; регистратори; празни 

дневници; обележувачи за книги; книги; 

кутии за торти; календари; каталози со 

производи за компјутерски игри; омоти за 

чековни картички; пoдметачи за чаши од 

хартија; стрипови; восочни бои; цртежи кои 

се копираат на подлога; цртежи; 

марамчиња за лице; кесички за подароци; 

кутии за подароци; хартија за виткање на 

подароци; графички романи; честитки, 

разгледници; честитки за празници; 

покани; joss хартија (духовни пари, 

ракотворби или листови од хартија 

направени со палење кои се вообичаени 

во кинеско обожавање на предците); 

списанија; мурали; држачи за картички со 

име; беџови со име; картички за подарок 

кои не се магнетно кодирани; салфети; 
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картички за белешки; блокови за белешки; 

бележници; романи; транспаренти 

(банери) од хартија; хартиени кеси; 

знамиња од хартија; хартиени декорации 

за забава; украсни хартиени знамиња; 

подметачи од хартија; прекривки за маси 

од хартија; корици за пасоши; пенкала; 

моливи; декоративни украси за врвот на 

моливот; кутии за пенкала и моливи; 

фотографски албуми; разгледници; 

постери; печатени публикации; печатени 

материјали; слики; при пејд телефонски 

картички за повици кои не се магнетно 

кодирани; подарок ваучери и при пејд 

картички; споменари; школска опрема 

(тетратки и прибор за пишување); 

канцелариски материјал и канцелариски 

прибор, освен мебел; стикери; водичи за 

стратегија за игри; привремени тетоважи 

(налепници); хартиени марамичиња; 

сликички за размена (колекционерски), кои 

не се за игри; едукативни картички (квиз 

картички); инструменити за пишување; 

блокови за пишување  

кл. 18  повеќенаменски торби; спортски 

торби; ранци; торбици за носење на појас; 

торби за книги; актовки; кутии за визит 

картички; торби за носење; торбици за 

ковани пари; ланчиња за животни; 

козметички торбици кои се продаваат 

празни; костими за животни; торби за 

носење преку едно рамо; торбици кои се 

врзуваат со врвка; цилиндрични текстилни 

торби; торбици за носење на колкови; 

рачни торбици; футроли за клучеви; торби 

за опрема; поводници за животни; багаж; 

ознаки за багаж; курирски торби; чадори за 

сонце; џебни паричници; женски ташни; 

торби со една прерамка; несесери кои се 

продаваат празни; торби за пазарење 

(тоте торби); сандаци (багаж); чадори за 

дожд; торбици за околу појас; паричници 

со ланче; паричници; торбици за носење 

околу зглоб  

кл. 21  повеќенаменски преносни садови 

за домаќинство; бенто кутии; садови за 

пијалок; отворачи за шишиња; садови 

(чинии); керамички украси за торта; 

стаклени украси за торта; украси за торта 

од порцелан; канделабри (свеќници); 

држачи за стапчиња за јадење; стапчиња 

за јадење; чешели; пудриери кои се 

продаваат празни; кутии за употреба во 

домаќинство; ножеви за колачи (бисквити); 

садови за колачи; отварачи за чепови; 

козметички четкички; шољички; садови за 

маса (освен лажици, вилушки, ножеви); 

кујнски крпи; садови; стапчиња за јадење 

за еднократна употреба; шишиња за 

пијалок за спортови; матарки; чаши за 

пијалок; четкички за заби, електрични; 

керамички фигурички; стаклени фигурички; 

фигурички од порцелан; држачи за пијалок 

од синтетичка пена (навлаки); четки за 

коса; кофи за лед; ракавици за рерна; 

држачи за кујнски прибор; кутии за храна; 

шољи; хартиени чаши; хартиени чинии; 

касички “прасиња”; бокали; чинии; 

подметачи за тенџериња; сетови за сол и 

бибер; фаќачи на сонце; топлински 

изолирани шишиња; садови за чување на 

храна, топлински изолирани; топлински 

излолирани матарки; топлински изолирани 

кутии за ручек; четкички за заби; шољи за 

патување; вакум шишиња; подметачи за 

маса од винил; корпи за отпадоци; флаши 

за вода кои се продаваат празни  

кл. 25  артикли за облека; покривала за 

глава; бандани; ремени (облека); капи за 

бејзбол; плeтени капи; чизми; облека; 

капути; костими за употреба во игри со 

улоги; фустани; обувки; ракавици; костими 

за Ноќ на вештерките; шешири; капи; 

спортски маици со качулка; облeка за 

мали деца; јакни (облека); удобна облека 

за носење по дома; предмети кои се носат 
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околу врат (облека); панталони; пуловери; 

облека за дожд; сандали; марами, шалови; 

блузи, кошули; кондури; шорцеви; сукњи; 

облека за спиење; папучи; чорапи; долни 

делови на тренерки; џемпери; горни 

делови на тренерки; костими за капење; 

маици со кратки ракави; хулахопки и 

хеланки; маици (облека); тренерки; долна 

облека  

кл. 26  тока за ремен; копчиња; привезоци 

како додатоци за мобилен телефон; 

привезоци за кондури; украсни привезоци 

за ранци; додатоци за коса, имено, траки, 

шноли, машни, украсни чешли, штипки за 

коса, еластични гумички за коса, игли за 

коса, панделки, украсни гумички за коса 

обложени со текстил, гумички за коса; 

екстензии за коса; продолжетоци на коса и 

перики; украсни налепници за јакни; 

украсни модни копчиња; украсни модни 

игли; привезоци за паричници и торби; 

додатоци за околувратник за миленици, 

имено привезоци; траки за медали; врвки 

за кондури (врзанти); патентни затварачи  

кл. 28  акциони фигурички играчки и 

додатоци за нив; кукли полнети со 

топчиња; играчки кои се свиткуваат; 

друштвени игри; кукли со подвижна глава; 

игри со карти; игри со шах; украси за 

божиќни дрвца (освен слатки и електрични 

божиќни сијалички); фигурички за 

собирање; конзоли за компјутерски игри за 

рекреативно играње на игри; играчки за 

составување; карневалски маски; 

декоративни ветрокази (играчки); 

декоративни спинери кои се движат на 

ветер (играчки); игри со коцки; кукли и 

додатоци за нив; електронски акциони 

играчки; електронски уреди за игри; 

опрема што се продава како единица за 

играње игри со карти; електронски рачни 

единици за игри; играчки во облик на 

ликови од фантазија; игри и играчки; 

слушалки посебно прилагодени за 

користење со играње на видео игри; 

тастатури за играње на игри; глувчиња за 

играње игри; сложувалки; музички играчки; 

салонски игри; пињати; карти за играње; 

плишани играчки; игри со играње на 

замислени улоги; игри за на маса; 

фигурички за игра; играчки возила; оружје 

за игра; сликички за размена (карти за 

игри); машини за видео игри  

кл. 30  пекарски производи; леб; пенлив чај 

(bubble tea); колачи; слатки; грицки на база 

на житарки; чоколада; шпански уштипци 

churros; кафе; пијалоци на база на кафе; 

пченкарен чипс; комбинации на крекери и 

сирење; смрзнати кондиторски производи; 

хамбургери (сендвичи); сендвичи со 

виршла (hot dog); сладолед; инстант 

нудли; макарони и сирење; пити со месо; 

пица; пуканки; переци; грицки од напукната 

пченка; грицки од напукнат ориз; рамен 

нудли; сендвичи; виршли во тесто; чај; 

напитоци на база на чај; тортиља чипс  

кл. 32  пиво; коктели на база на пиво; 

флаширана вода за пиење; газирана вода; 

енергетски напитоци; напитоци со вкус на 

овошје; напитоци од овошен сок; 

изотонични пијалоци; безалкохолни 

пијалоци; зеленчукови-овошни енергетски 

напитоци збогатени со хранливи состојки; 

безалкохолни напитоци; спортски 

напитоци; зеленчукови-овошни сокови; 

вода за пиење  

кл. 35  услуги на онлајн продажба на мало 

која се однесува на облека, книги, 

колекционерство, компјутерски софтвер, 

костими, игри, медии, предмети за забава 

и играчки; услуги на продажба на мало 

која се однесува на облека, книги, 

колекционерство, компјутерски софтвер, 

костими, игри, медии, предмети за забава 

и играчки; обезбедување на програми за 

поттик и награда на играчи на видео игри; 
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обезбедување на онлајн пазари на 

дигитални имоти за купувачи и продавачи 

на крипто-токени  

кл. 36  услуги на проверка на плаќања 

засновани на blockchain; услуги на 

обработка на плаќања со дебитни 

картички и кредитини картички; обработка 

на транскакции извршени со картички за 

подарок; финансиски услуги, имено, 

следење и надгледување на дигитални 

или крипто имоти и создавање на токени 

за дигитални или крипто имоти; издавање 

на кредитни картички и припејд дебитни 

картички; финансиски услуги, имено, 

обезбедување на онлајн виртуелни валути 

во игри, кои не може да се преземат, за 

употреба од страна на членови на онлајн 

заедница по пат на глобална компјутерска 

мрежа; услуги за криптовалути, имено, 

обезбедување на дигитална валута или 

дигитален токен за употреба од страна на 

членовите на онлајн заедница преку 

глобална компјутерска мрежа; услуги за 

криптовалути, имено, дигитална валута 

или дигитален токен, кои вклучуваат 

криптографски протоколи, кои се користат 

за работа и изградба на апликации и 

blockchains на децентрализирана 

компјутерска платформа и како метод на 

плаќање за производи и услуги; услуги на 

собирање на добротворни средства; 

организација на колекции; организација на 

активности и настани за собирање 

средства  

кл. 38  аудио емитување; услуги на 

емитување и пренос (стриминг) на аудио-

визуелни медиски содржини во област на 

разонода, музика, видео игри, играње на 

видео игри и натпреварувања во играње 

на видео игри по пат на интернет; услуги 

на емитување и пренос (стриминг) на 

аудио и видео програми по пат на 

интернет; услуги на подкастинг и 

интернетски емитувања; услуги на 

емитувања, имено, поставување, 

објавување, покажување, прикажување, 

означување, блогување, споделување или 

на друг начин обезбедување на 

електронски медии или информации од 

интернет или други комуникациски мрежи; 

пренос (стриминг) на податоци; пренос 

(стриминг) на аудио, визуелен и 

аудиовизуелен материјал по пат на 

интернет; телекомуникации; 

телекомуникациски услуги, имено, пренос 

на подкаст содржини; телекомуникациски 

услуги, имено, пренос на сликовна и 

говорна содржина по пат на интернет; 

пренос на пишани и дигитални 

комуникации; видео емитување; пренос на 

видео содржина на барање; веб пренос 

(стриминг) кој представува пренос на 

податоци, информации и аудио-визуелни 

податоци по пат на интернет или други 

компјутерски мрежи; услуги на интернетско 

емитување; телекомуникациски услуги, 

имено, безбеден пренос на податоци; 

комуникации преку компјутерски 

терминали; пренос на информации со 

пренос на податоци; пренос и примање на 

информации преку сателит; пренос на 

пораки, кодирани слики и звуци; 

обезбедување на пристап на глобална 

компјутерска мрежа  

кл. 41  услуги на забавни паркови; видео 

продукција на проширена реалност; кино 

студија; кина; услуги на разонода; услуги 

на разонода во вид на создавање, 

развивање, дистрибуција, продукција и 

пост-продукција на кинематографски 

филмови, телевизиски програми и 

мултимедијални забавни содржини; услуги 

на разонода во вид на тековни 

телевизиски серии и филмови и филмови 

во област на акциони авантури, анимации, 

аними, комедии, фантазии, мјузикли, 
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научнa фантастикa и спортови; услуги на 

разонода во вид на продукција и 

изведување на настапи, турнири, 

натпреварувања и концерти; услуги на 

разонода, имено, организирање и водење 

на натпревари и турнири во компјутерски и 

видео игри во живо; обезбедување на 

аудио и видео презентации од областа на 

натпревари и турнири во компјутерски и 

видео игри по пат на веб страна кои не 

можат да се преземат; обезбедување на 

информации за разонода  во врска со 

натпревари и турнири во компјутерски и 

видео игри по пат на веб страна кои не 

можат да се преземат; услуги на разонода, 

имено, организирање на состаноци со 

обожаватели (фанови) и конфереции од 

област на забава, гејминг, видео игри и е-

спортови; услуги на разонода, имено, 

овозможување на пристап на онлајн 

дигитални колекции кои не може да се 

преземат, имено, уметност, фотографии, 

слики, анимации и видео записи за 

употреба во дигитални опкружувања со 

цел на разонода; услуги на разонода, 

имено, обезбедување на електронски, 

компјутерски и видео игри обезбедени 

преку Интернет средства; услуги на 

разонода, имено, обезбедување на 

кинематографски филмови, телевизиски 

програми, е-спортски настани, посебни 

настани и мултимедијална и забавна 

содржина преку веб страница кои не може 

да се преземат; обезбедување на услуги 

на разонода преку онлајн стриминг; услуги 

на разонода, имено, обезбедување на 

подкаст содржини од област на забава, е-

спортови и видео игри; мултимедијално 

издавање на компјутерски и видео игри и 

софтвер за комјутерски и видео игри; 

организирање на костимирани забавни 

настани; продукција и дистрибуција на 

кинематографски филмови и телевизиски 

програми; ставање на располагање на 

кинематографски филмови, телевизиски 

емисии, е-спортски настани, специјални 

настани и мултимедијални забавни 

содржини, кои не може да се преземат, по 

пат на видео записи на барање; услуги на 

овозможување на пристап на онлајн игри 

со проширена реалност кои не може да се 

преземат; обезбедување на онлајн 

информации за разонода кои не може да 

се преземат; обезбедување на онлајн 

информации кои се однесуваат на видео 

игри и е-спортови, кои не може да се 

преземат; обезбедување на онлајн 

стрипови, кратки приказни и романи во 

слики кои не може да се преземат; 

обезбедување на видео снимки и други 

мултимедијани дигитални содржини кои не 

може да се преземат; обезбедување на 

онлајн игри со виртуелна реалност кои не 

може да се преземат; ставање на 

располагање на објекти за прикажување 

на кинематографски филмови; 

обезбедвање на игри засновани на 

интернет; обезбедување на звучни снимки 

преку онлајн стриминг; обезбедување на 

видео снимки преку онлајн стриминг; 

видео продукција на виртуелна реалност; 

веб страна која содржи телевизиски 

емисии, филмови и мултимедијални 

забавни содржини кои не може да се 

преземат; забава; услуги на забава, имено 

обезбедување на услуги на интерактивни 

игри за повеќе играчи за игри кои може да 

се играат преку компјутерски мрежи и 

глобални комуникациски мрежи; 

обезбедување видео игри и компјутерски 

игри кои може да се преземат, пристапат и 

играат по пат на компјутерски мрежи и 

глобални комуникациски мрежи; издавање 

на мултимедии  

кл. 42  компјутерски услуги, имено 

создавање на онлајн заедници за 



 

 

109 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2022 - 30/06/2022  
 

регистрирани корисници за да учествуваат 

во дискусии, да добијат повратни 

информации од парови во игра, да 

формираат виртуелни заедници и да се 

ангажираат на друштвени мрежи; 

обезбедување на технологии кои 

овозможуваат на корисниците да 

создаваат, додаваат и споделуваат видео 

снимки кои ги создале на основа на 

компјутерска игра преку веб страница; 

обезбедување на техонологија која им 

овозможува на корисниците да управуваат 

онлајн со софтвер за видео игри преку веб 

страница; обезбедување на привремено 

користење на онлајн софтвер и апликации 

кои не може да се преземат за инстант 

праќање на пораки, споделување на 

датотеки и електронско праќање и 

примање на глас, звук, видео снимка, 

текст, слики, графика и податоци; 

обезбедување на онлајн компјутерски 

програми кои не може да се преземат  и 

кои содржат виртуелна валута, токени и 

валута, за употреба во онлај веб и 

мобилни видео игри; софтвер како услуга  

(SaaS) и платформа како услуга (PaaS) 

кои содржат софтвер за трговија, 

прикажување и управување со дигитална 

уметност, крипто-колекционерство, со 

незаменливи токени и други токени за 

апликации; услуги на софтвер како услуга 

(SaaS), која содржи софтвер за инстант 

праќање на пораки, споделување на 

датотеки, и електронско праќање и 

примање на глас, звук, видео снимка, 

текст, слики, графика и податоци; 

дизајнирање, развој и имплементација на 

софтвер во областа на blockchains  

 

(210) TM  2022/237 (220) 09/03/2022 

(442) 30/06/2022 

(731) Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО ул."Србо Томовиќ" 36/1-7, 

1300, Куманово 

(540)  

CHESTERFIELD LINEA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, преработен или сиров; 

производи од тутун; пури, цигари, 

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, 

тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут, 

кретек цигари; тутун во прав; замени за 

тутун (кои не се користат во медицински 

цели); електронски цигари; производи од 

тутун за загревање; електронски уреди и 

нивни делови за загревање на цигари или 

тутун со цел за ослободување на 

аеросоли кои содржат никотин за 

инхалација; раствори со течен никотин за 

електронски цигари; артикли за пушачи, 

хартија за цигари, туби за цигари, филтери 

за цигари, конзерви за тутун, кутии за 

цигари, пепелници за пушачи, лулиња, 

џебни машинки за мотање на цигари, 

запалки за пушачи, кибрити  

 

(210) TM  2022/249 (220) 15/03/2022 

(442) 30/06/2022 

(731) JOHNSON & JOHNSON ONE 

JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW 

BRUNSWICK, NEW JERSEY, 08933, US 

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  

READY FOR WHAT'S NEXT 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за третман 

на мултиплекс склероза  

кл. 44  обезбедување информации 
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поврзани со мултиплекс склероза и 

третмани за истата  

 

(210) TM  2022/250 (220) 15/03/2022 

(442) 30/06/2022 

(731) Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş. 

Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. 

Capital Tower İş Merkezi, No: 9 Kat: 6 

Halkalı-Küçükçekmece / İstanbul P.K.: 

34303, TR 

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  

POLGYL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи, 

медицински и ветеринарни препарати; 

санитарни препарати за медицински цели; 

диететска храна и супстанции што се 

користат во медицината и ветерината, 

храна за бебиња; диететски суплементи за 

луѓето и животните; фластери, материјали 

за завои; материјали за пломбирање заби, 

забарски смоли; средства за 

дезинфекција; препарати за уништување 

штетници; фунгициди; хербициди  

 

(210) TM  2022/251 (220) 15/03/2022 

(442) 30/06/2022 

(731) Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş. 

Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. 

Capital Tower İş Merkezi, No: 9 Kat: 6 

Halkalı-Küçükçekmece / İstanbul P.K.: 

34303, TR 

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  

ZYGOSIS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи, 

медицински и ветеринарни 

препарати;санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции што се користат во 

медицината и ветерината, храна за 

бебиња;диететски суплементи за луѓето и 

животните;фластери, материјали за 

завои;материјали за пломбирање заби, 

забарски смоли;средства за 

дезинфекција;препарати за уништување 

штетници;фунгициди;хербициди  

 

(210) TM  2022/252 (220) 15/03/2022 

(442) 30/06/2022 

(731) Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş. 

Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. 

Capital Tower İş Merkezi, No: 9 Kat: 6 

Halkalı-Küçükçekmece / İstanbul P.K.: 

34303, TR 

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  

PLANTIGMIN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи, 

медицински и ветеринарни 

препарати;санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции што се користат во 

медицината и ветерината, храна за 

бебиња;диететски суплементи за луѓето и 

животните;фластери, материјали за 

завои;материјали за пломбирање заби, 

забарски смоли;средства за 

дезинфекција;препарати за уништување 

штетници;фунгициди;хербициди  

 

(210) TM  2022/253 (220) 15/03/2022 

(442) 30/06/2022 

(731) Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş. 

Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. 



 

 

111 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2022 - 30/06/2022  
 

Capital Tower İş Merkezi, No: 9 Kat: 6 

Halkalı-Küçükçekmece / İstanbul P.K.: 

34303, TR 

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  

VANKOPOL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи, 

медицински и ветеринарни 

препарати;санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции што се користат во 

медицината и ветерината, храна за 

бебиња;диететски суплементи за луѓето и 

животните;фластери, материјали за 

завои;материјали за пломбирање заби, 

забарски смоли;средства за 

дезинфекција;препарати за уништување 

штетници;фунгициди;хербициди  

 

(210) TM  2022/254 (220) 15/03/2022 

(442) 30/06/2022 

(731) Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş. 

Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. 

Capital Tower İş Merkezi, No: 9 Kat: 6 

Halkalı-Küçükçekmece / İstanbul P.K.: 

34303, TR 

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  

ESSIUM 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи, 

медицински и ветеринарни 

препарати;санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции што се користат во 

медицината и ветерината, храна за 

бебиња;диететски суплементи за луѓето и 

животните;фластери, материјали за 

завои;материјали за пломбирање заби, 

забарски смоли;средства за 

дезинфекција;препарати за уништување 

штетници;фунгициди;хербициди  

 

(210) TM  2022/255 (220) 15/03/2022 

(442) 30/06/2022 

(731) Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş. 

Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. 

Capital Tower İş Merkezi, No: 9 Kat: 6 

Halkalı-Küçükçekmece / İstanbul P.K.: 

34303, TR 

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  

ASIMPLEX 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи, 

медицински и ветеринарни 

препарати;санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции што се користат во 

медицината и ветерината, храна за 

бебиња;диететски суплементи за луѓето и 

животните;фластери, материјали за 

завои;материјали за пломбирање заби, 

забарски смоли;средства за 

дезинфекција;препарати за уништување 

штетници;фунгициди;хербициди  

 

(210) TM  2022/256 (220) 15/03/2022 

(442) 30/06/2022 

(731) Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş. 

Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. 

Capital Tower İş Merkezi, No: 9 Kat: 6 

Halkalı-Küçükçekmece / İstanbul P.K.: 

34303, TR 

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  

LINKOLES 
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(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи, 

медицински и ветеринарни 

препарати;санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции што се користат во 

медицината и ветерината, храна за 

бебиња;диететски суплементи за луѓето и 

животните;фластери, материјали за 

завои;материјали за пломбирање заби, 

забарски смоли;средства за 

дезинфекција;препарати за уништување 

штетници;фунгициди;хербициди  

 

(210) TM  2022/257 (220) 15/03/2022 

(442) 30/06/2022 

(731) Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş. 

Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. 

Capital Tower İş Merkezi, No: 9 Kat: 6 

Halkalı-Küçükçekmece / İstanbul P.K.: 

34303, TR 

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  

OMEPREFUL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи, 

медицински и ветеринарни 

препарати;санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции што се користат во 

медицината и ветерината, храна за 

бебиња;диететски суплементи за луѓето и 

животните;фластери, материјали за 

завои;материјали за пломбирање заби, 

забарски смоли;средства за 

дезинфекција;препарати за уништување 

штетници;фунгициди;хербициди  

 

(210) TM  2022/258 (220) 15/03/2022 

(442) 30/06/2022 

(731) Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş. 

Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. 

Capital Tower İş Merkezi, No: 9 Kat: 6 

Halkalı-Küçükçekmece / İstanbul P.K.: 

34303, TR 

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  

PARACEROL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи, 

медицински и ветеринарни 

препарати;санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции што се користат во 

медицината и ветерината, храна за 

бебиња;диететски суплементи за луѓето и 

животните;фластери, материјали за 

завои;материјали за пломбирање заби, 

забарски смоли;средства за 

дезинфекција;препарати за уништување 

штетници;фунгициди;хербициди  

 

(210) TM  2022/259 (220) 15/03/2022 

(442) 30/06/2022 

(731) Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş. 

Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. 

Capital Tower İş Merkezi, No: 9 Kat: 6 

Halkalı-Küçükçekmece / İstanbul P.K.: 

34303, TR 

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  

MUSCOBLOC 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи, 

медицински и ветеринарни 

препарати;санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции што се користат во 
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медицината и ветерината, храна за 

бебиња;диететски суплементи за луѓето и 

животните;фластери, материјали за 

завои;материјали за пломбирање заби, 

забарски смоли;средства за 

дезинфекција;препарати за уништување 

штетници;фунгициди;хербициди  

 

(210) TM  2022/261 (220) 15/03/2022 

(442) 30/06/2022 

(731) Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş. 

Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. 

Capital Tower İş Merkezi, No: 9 Kat: 6 

Halkalı-Küçükçekmece / İstanbul P.K.: 

34303, TR 

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  

POLINOKSID 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи, 

медицински и ветеринарни 

препарати;санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции што се користат во 

медицината и ветерината, храна за 

бебиња;диететски суплементи за луѓето и 

животните;фластери, материјали за 

завои;материјали за пломбирање заби, 

забарски смоли;средства за 

дезинфекција;препарати за уништување 

штетници;фунгициди;хербициди  

 

(210) TM  2022/262 (220) 15/03/2022 

(442) 30/06/2022 

(731) Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş. 

Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. 

Capital Tower İş Merkezi, No: 9 Kat: 6 

Halkalı-Küçükçekmece / İstanbul P.K.: 

34303, TR 

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  

POL-MOXI 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи, 

медицински и ветеринарни 

препарати;санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции што се користат во 

медицината и ветерината, храна за 

бебиња;диететски суплементи за луѓето и 

животните;фластери, материјали за 

завои;материјали за пломбирање заби, 

забарски смоли;средства за 

дезинфекција;препарати за уништување 

штетници;фунгициди;хербициди  

 

(210) TM  2022/265 (220) 16/03/2022 

(442) 30/06/2022 

(731) ABRAZEN L.L.C. Rr. Rudina nr. 91, 

31000 Istog, Kosovo, -- 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

 
(591) бела, розева, крем, зелена, жолта 

(531) 11.03.07;11.03.20;27.05.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  путер; крем со путер; препарати на 

база на путер-сирење; шлаг за слатки; 

крем [млечни производи]; крем во прав 

[млечен производ]; замени за крем; сосови 

на база на млеко; бешамел; сирење во 
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форма на сосови; тофу; кефир [млечен 

пијалок]; кумис [млечен пијалок]; маргарин; 

млеко; млечни производи; кондензирано 

млеко; замени за млеко; јогурт; урда  

кл. 30  сос [зачини]; сос за тестенини; 

прелив за салата; пулпа од ориз за 

кулинарски цели; зачини; средства за 

згуснување за прехранбени производи; 

сврзувачки средства за сладолед; прашок 

за готвење; ароми, освен етерични масла, 

за пијалоци; сладолед; мајонез; меласа  

 

(210) TM  2022/266 (220) 16/03/2022 

(442) 30/06/2022 

(731) Brand Management Group Ltd Palm 

Grove House, PO Box. 438, Road Town 

Tortola, VG 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

 
(591) бела, кафена, зелена, жолта 

(531) 03.04.02;03.07.03 

(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  
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Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2022 - 30/06/2022  
 

ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA 
 

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

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

(510) (210) 

3 MK/T/2022/0173 

3 MK/T/2022/0207 

3 MK/T/2022/0232 

5 MK/T/2022/0019 

5 MK/T/2022/0035 

5 MK/T/2022/0036 

5 MK/T/2022/0150 

5 MK/T/2022/0151 

5 MK/T/2022/0155 

5 MK/T/2022/0156 

5 MK/T/2022/0157 

5 MK/T/2022/0158 

5 MK/T/2022/0232 

5 MK/T/2022/0235 

5 MK/T/2022/0249 

5 MK/T/2022/0250 

5 MK/T/2022/0251 

5 MK/T/2022/0252 

5 MK/T/2022/0253 

5 MK/T/2022/0254 

5 MK/T/2022/0255 

5 MK/T/2022/0256 

5 MK/T/2022/0257 

5 MK/T/2022/0258 

5 MK/T/2022/0259 

5 MK/T/2022/0261 

5 MK/T/2022/0262 

6 MK/T/2022/0099 

6 MK/T/2022/0236 

7 MK/T/2022/0153 

7 MK/T/2022/0154 

9 MK/T/2022/0022 

9 MK/T/2022/0023 

9 MK/T/2022/0024 

9 MK/T/2022/0029 

9 MK/T/2022/0127 

9 MK/T/2022/0132 

9 MK/T/2022/0204 

9 MK/T/2022/0205 

9 MK/T/2022/0217 

9 MK/T/2022/0233 

9 MK/T/2022/0234 

9 MK/T/2022/0236 

11 MK/T/2022/0144 

12 MK/T/2022/0132 

12 MK/T/2022/0147 

14 MK/T/2022/0217 

14 MK/T/2022/0236 

16 MK/T/2022/0173 

16 MK/T/2022/0217 

16 MK/T/2022/0236 

17 MK/T/2022/0099 

17 MK/T/2022/0100 

17 MK/T/2022/0101 

18 MK/T/2022/0217 

18 MK/T/2022/0236 

19 MK/T/2022/0099 

19 MK/T/2022/0100 

19 MK/T/2022/0101 

21 MK/T/2022/0207 

21 MK/T/2022/0236 

24 MK/T/2022/0217 

25 MK/T/2022/0102 

25 MK/T/2022/0217 

25 MK/T/2022/0236 

26 MK/T/2022/0236 

27 MK/T/2022/0217 

28 MK/T/2022/0022 

28 MK/T/2022/0023 

28 MK/T/2022/0024 

28 MK/T/2022/0217 

28 MK/T/2022/0236 

29 MK/T/2022/0128 

29 MK/T/2022/0145 

29 MK/T/2022/0146 

29 MK/T/2022/0209 

29 MK/T/2022/0210 

29 MK/T/2022/0211 

29 MK/T/2022/0265 

30 MK/T/2022/0128 

30 MK/T/2022/0139 

30 MK/T/2022/0140 

30 MK/T/2022/0141 

30 MK/T/2022/0142 

30 MK/T/2022/0145 

30 MK/T/2022/0146 

30 MK/T/2022/0227 

30 MK/T/2022/0228 

30 MK/T/2022/0236 

30 MK/T/2022/0265 
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31 MK/T/2022/0266 

32 MK/T/2022/0217 

32 MK/T/2022/0236 

33 MK/T/2022/0113 

33 MK/T/2022/0217 

33 MK/T/2022/0231 

34 MK/T/2021/1294 

34 MK/T/2022/0237 

35 MK/T/2021/0738 

35 MK/T/2021/0739 

35 MK/T/2021/1178 

35 MK/T/2022/0025 

35 MK/T/2022/0026 

35 MK/T/2022/0027 

35 MK/T/2022/0099 

35 MK/T/2022/0100 

35 MK/T/2022/0101 

35 MK/T/2022/0102 

35 MK/T/2022/0125 

35 MK/T/2022/0126 

35 MK/T/2022/0139 

35 MK/T/2022/0140 

35 MK/T/2022/0141 

35 MK/T/2022/0142 

35 MK/T/2022/0148 

35 MK/T/2022/0155 

35 MK/T/2022/0156 

35 MK/T/2022/0157 

35 MK/T/2022/0158 

35 MK/T/2022/0208 

35 MK/T/2022/0209 

35 MK/T/2022/0210 

35 MK/T/2022/0211 

35 MK/T/2022/0217 

35 MK/T/2022/0230 

35 MK/T/2022/0231 

35 MK/T/2022/0232 

35 MK/T/2022/0233 

35 MK/T/2022/0236 

35 MK/T/2022/0266 

36 MK/T/2022/0125 

36 MK/T/2022/0126 

36 MK/T/2022/0127 

36 MK/T/2022/0217 

36 MK/T/2022/0236 

37 MK/T/2022/0125 

37 MK/T/2022/0126 

37 MK/T/2022/0132 

37 MK/T/2022/0153 

37 MK/T/2022/0154 

37 MK/T/2022/0218 

38 MK/T/2021/1178 

38 MK/T/2022/0029 

38 MK/T/2022/0127 

38 MK/T/2022/0208 

38 MK/T/2022/0217 

38 MK/T/2022/0236 

39 MK/T/2022/0148 

40 MK/T/2022/0127 

41 MK/T/2021/1158 

41 MK/T/2021/1178 

41 MK/T/2022/0022 

41 MK/T/2022/0023 

41 MK/T/2022/0024 

41 MK/T/2022/0025 

41 MK/T/2022/0026 

41 MK/T/2022/0027 

41 MK/T/2022/0127 

41 MK/T/2022/0208 

41 MK/T/2022/0217 

41 MK/T/2022/0233 

41 MK/T/2022/0234 

41 MK/T/2022/0236 

42 MK/T/2021/1158 

42 MK/T/2021/1178 

42 MK/T/2022/0020 

42 MK/T/2022/0021 

42 MK/T/2022/0022 

42 MK/T/2022/0023 

42 MK/T/2022/0024 

42 MK/T/2022/0029 

42 MK/T/2022/0127 

42 MK/T/2022/0173 

42 MK/T/2022/0217 

42 MK/T/2022/0218 

42 MK/T/2022/0230 

42 MK/T/2022/0234 

42 MK/T/2022/0236 

43 MK/T/2022/0145 

43 MK/T/2022/0146 

43 MK/T/2022/0209 

43 MK/T/2022/0210 

43 MK/T/2022/0211 

43 MK/T/2022/0217 

44 MK/T/2021/0738 

44 MK/T/2021/0739 

44 MK/T/2022/0249 

45 MK/T/2021/1178 

45 MK/T/2022/0148 

45 MK/T/2022/0217 
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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) 

ABRAZEN L.L.C. MK/T/2022/0265 

AgorA Food & Coffe SH.P.K. MK/T/2022/0145 

AgorA Food & Coffe SH.P.K. MK/T/2022/0146 

Blueair AB MK/T/2022/0144 

Brand Management Group Ltd MK/T/2022/0266 

CHONGQING WEIBO COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD. MK/T/2022/0204 

CHONGQING WEIBO COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD. MK/T/2022/0205 

Colgate-Palmolive Company MK/T/2022/0207 

FAES FARMA, S.A. MK/T/2022/0235 

FORTEX NUTRACEUTICALS LTD Sofia MK/T/2022/0155 

FORTEX NUTRACEUTICALS LTD Sofia MK/T/2022/0156 

FORTEX NUTRACEUTICALS LTD Sofia MK/T/2022/0157 

FORTEX NUTRACEUTICALS LTD Sofia MK/T/2022/0158 

FORTEX NUTRACEUTICALS LTD Sofia MK/T/2022/0232 

FoundCenter Investment GmbH MK/T/2021/1178 

HELLO MYMODA GİYİM VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MK/T/2022/0102 

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac MK/T/2022/0150 

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac MK/T/2022/0151 

International Automotive Oversight Bureau Michigan-based non-profit corporation MK/T/2022/0020 

International Automotive Oversight Bureau Michigan-based non-profit corporation MK/T/2022/0021 

JOHNSON & JOHNSON MK/T/2022/0249 

Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda BAMBI AD Požarevac MK/T/2022/0227 

Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda BAMBI AD Požarevac MK/T/2022/0228 

MARBO PRODUCT d.o.o. MK/T/2022/0128 

Philip Morris Products S.A. MK/T/2022/0237 

Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş. MK/T/2022/0250 

Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş. MK/T/2022/0251 

Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş. MK/T/2022/0252 

Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş. MK/T/2022/0253 

Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş. MK/T/2022/0254 

Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş. MK/T/2022/0255 

Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş. MK/T/2022/0256 

Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş. MK/T/2022/0257 

Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş. MK/T/2022/0258 
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Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş. MK/T/2022/0259 

Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş. MK/T/2022/0261 

Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş. MK/T/2022/0262 

QILU Pharma Spain SL MK/T/2022/0035 

QILU Pharma Spain SL MK/T/2022/0036 

Riot Games, Inc. (a Delaware corporation) MK/T/2022/0236 

SAIC MOTOR CORPORATION LIMITED MK/T/2022/0132 

TD TECH LIMITED MK/T/2022/0029 

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION) MK/T/2022/0147 

Yuga Labs, Inc MK/T/2022/0217 

Ана Арсовска MK/T/2022/0173 

БИС ОИЛ ДОО Скопје MK/T/2022/0125 

БИС ОИЛ ДОО Скопје MK/T/2022/0126 

Гостилница ФОНТАНА Семир Бејтула Бекировски ТП Скопје MK/T/2022/0209 

Гостилница ФОНТАНА Семир Бејтула Бекировски ТП Скопје MK/T/2022/0210 

Гостилница ФОНТАНА Семир Бејтула Бекировски ТП Скопје MK/T/2022/0211 

Димче Поповски MK/T/2022/0153 

Димче Поповски MK/T/2022/0154 

Друштво за изведувачка уметност МКС АРТ ДОО Скопје MK/T/2022/0234 

Друштво за информатички услуги АЛПХА БООСТИНГ ДООЕЛ Скопје MK/T/2022/0022 

Друштво за информатички услуги АЛПХА БООСТИНГ ДООЕЛ Скопје MK/T/2022/0023 

Друштво за информатички услуги АЛПХА БООСТИНГ ДООЕЛ Скопје MK/T/2022/0024 

Друштво за производство на мелнички, пекарски и други производи и промет на 

мало и големо ЖИТО ПОЛОГ АД Тетово MK/T/2022/0139 

Друштво за производство на мелнички, пекарски и други производи и промет на 

мало и големо ЖИТО ПОЛОГ АД Тетово MK/T/2022/0140 

Друштво за производство на мелнички, пекарски и други производи и промет на 

мало и големо ЖИТО ПОЛОГ АД Тетово MK/T/2022/0141 

Друштво за производство на мелнички, пекарски и други производи и промет на 

мало и големо ЖИТО ПОЛОГ АД Тетово MK/T/2022/0142 

Друштво за производство, трговија и услуги ТЕХНОПАНЕЛ ДОО Скопје MK/T/2022/0099 

Друштво за производство, трговија и услуги ТЕХНОПАНЕЛ ДОО Скопје MK/T/2022/0100 

Друштво за производство, трговија и услуги ТЕХНОПАНЕЛ ДОО Скопје MK/T/2022/0101 

Друштво за производтсво, трговија и услуги СЕГМЕНТ ДООЕЛ Скопје MK/T/2022/0019 

Друштво за тргговија и услуги ДЕКА ГРОУП НМК ДООЕЛ Скопје MK/T/2021/1294 

Друштво за трговија, транспорт и услуги ИНТЕР ИНЖЕНЕРИНГ А3 ДООЕЛ 

Скопје MK/T/2022/0218 

Друштво за услуги ИНТЕРЦЕРТ ДООЕЛ Скопје MK/T/2021/1158 

Друштво за услуги и трговија ЕНДОМАК ДЕНТАЛ ГРУП - ЕДГ ДООЕЛ Струмица MK/T/2021/0738 

Друштво за услуги и трговија ЕНДОМАК ДЕНТАЛ ГРУП - ЕДГ ДООЕЛ Струмица MK/T/2021/0739 

Душица Љуботенска Лазарова MK/T/2022/0231 

Здружение за промоција и работа на проекти за планинско трчање, експедиции, MK/T/2022/0025 
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алпинизам и други адреналински спортови во природа „ТРЕКС“ Скопје 

Здружение за промоција и работа на проекти за планинско трчање, експедиции, 

алпинизам и други адреналински спортови во природа „ТРЕКС“ Скопје MK/T/2022/0026 

Здружение за промоција и работа на проекти за планинско трчање, експедиции, 

алпинизам и други адреналински спортови во природа „ТРЕКС“ Скопје MK/T/2022/0027 

КАЈГАНА МЕДИА ДОО Скопје MK/T/2022/0148 

КОНЦЕПТ РОУМ ДООЕЛ Куманово MK/T/2022/0230 

МАРК-МАРКЕТ MK/T/2022/0113 

Марио Јелиќ MK/T/2022/0233 

Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА А.Д. MK/T/2022/0208 

Трговско друштво за производство, услуги и промет АССЕКО СЕЕ ДООЕЛ Скопје MK/T/2022/0127 
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РЕШЕНИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ / 

VENDIMET PЁR MARKAT TREGTARE 
Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на 

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

индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки. / Në 

përputhje me nenin 203 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 

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

dhënat për të drejtat e pranuara të markave tregtare. 

 

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

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

 

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

(151) Дата на регистрирање / Data e regjistrimit 

(181) Дата на важење (очекувано) / Data e vlefshmërisë (e pritur) 

(186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано) / Data e skadimit të vazhdueshmërisë (e pritur) 

(210) Број на пријавата / Numri i aplikimit 

(220) Дата на поднесување / Data e depozitimit 

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

(300) Право на првенство: дата, држава, број / E drejta e pioritetit: Data, shteti, numri 

(450) Дата на објавување / Data e publikimit 

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

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

(Niçe) dhe lista e produkteve dhe shërbimeve 

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

(551) Ознака за пријава на колективена трговска марка / Shenja për aplikimin e markës tregtare kolektive 

(560) Ознака за тродимензионалена трговска марка / Simboli për markën tregtare tredimenzionale 

(580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот 

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

ngjyrave 

(732) Носител на правото / Bartësi i së drejtës 

(740) Застапник / Përfaqësues juridik 

(770) Име и адреса на претходниот носител / Emri dhe adresa e bartësit të mëparshëm 

(791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата / Emri dhe adresa e marrësit të licencuarit 

 

 

 

________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа 
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(111)  30920  (151)  21/06/2022 

(210)  TM  2012/72 (220)  24/01/2012 

(181)  24/01/2032 

(450)  30/06/2022 

(732)  КОЖУВЧАНКА ДОО ул.Шишка 

бр.37, 1430 Кавадарци, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  темнозелена, црна, жолта, светло 

портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво  

 

(111)  30917  (151)  17/06/2022 

(210)  TM  2021/264 (220)  12/03/2021 

(181)  12/03/2031 

(450)  30/06/2022 

(300)   

(732)  Octapharma AG 

Seidenstrasse 2, CH-8853 Lachen, CH 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат 

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

CUTAQUIG 

 (551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати;санитарни препарати за 

медицински цели;диететски супстанции 

што се користат во медицината, храна за 

бебиња, фластери, материјали за завои, 

материјали за пломбирање заби и 

забарски смоли  

 

(111)  30867  (151)  17/06/2022 

(210)  TM  2021/673 (220)  16/06/2021 

(181)  16/06/2031 

(450)  30/06/2022 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги МГ ТАТУ И ПРИСИНГ 

СТУДИО ДООЕЛ увоз-извоз Скопје бул. 

Партизански Одреди бр. 101, Скопје, MK 

(740)  Друштво за производство, трговија и 

услуги МГ ТАТУ И ПРИСИНГ СТУДИО 

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. Лондонска 

бр. 2/локал 10, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 44  тетовирање  

 

(111)  30872  (151)  06/06/2022 

(210)  TM  2021/679 (220)  17/06/2021 

(181)  17/06/2031 

(450)  30/06/2022 

(732)  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)  

D-SERIES 

(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 за пушачи; 

запалки за пури за пушачи; ќибрит; 

артикли за пушачи; хартија за цигари; туби 

за цигари; филтри за цигари; џебни 

апарати за виткање цигари; рачни машини 
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за вбризгување на тутун во хартиени туби; 

електронски цигари; течности за 

електронски цигари; производи од тутун 

наменети за загревање  

 

(111)  30880  (151)  06/06/2022 

(210)  TM  2021/689 (220)  17/06/2021 

(181)  17/06/2031 

(450)  30/06/2022 

(732)  Blueair AB Danderydsgaten 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 HEALTHPROTECT 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  прочистувач за воздух, апарати и 

инсталации за дезодорирање на воздух и 

прочистување на воздух; филтери за 

споменатите апарати и опрема; филтери 

(делови од инсталации во домаќинство)  

 

(111)  30873  (151)  06/06/2022 

(210)  TM  2021/698 (220)  22/06/2021 

(181)  22/06/2031 

(450)  30/06/2022 

(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 

(740)  Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери ул.Никола Вапцаров 2/4, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  кафена, златна, жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  какао; колачи и слатки; чоколадо; 

намази на база на чоколада; јаткасти 

плодови со чоколаден прелив, млечна 

чоколада, полнети чоколадни плочки  

 

(111)  30874  (151)  06/06/2022 

(210)  TM  2021/699 (220)  22/06/2021 

(181)  22/06/2031 

(450)  30/06/2022 

(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 

(740)  Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери ул.Никола Вапцаров 2/4, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

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

зелена, златна, розева, крем 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 30  какао; чоколадо; житарки; пченични 

снегулки; плочки од житарки; бисквити 

направени од житни култури  

 

(111)  30875  (151)  06/06/2022 

(210)  TM  2021/700 (220)  22/06/2021 

(181)  22/06/2031 

(450)  30/06/2022 

(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 

(740)  Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери ул.Никола Вапцаров 2/4, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

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

розева, црна, кафена, крем 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  пченкарни снегулки; житарки; 

плочки од житарки  

 

(111)  30876  (151)  06/06/2022 

(210)  TM  2021/701 (220)  22/06/2021 

(181)  22/06/2031 

(450)  30/06/2022 

(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 

(740)  Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери ул.Никола Вапцаров 2/4, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, жолта, бела, кафена, 

портокалова, зелена, златна, розева, крем 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  какао; ориз; чоколадо; житарки; 

пченкарни снегулки; плочки од житарки; 

бисквити направени од житни култури  

 

(111)  30877  (151)  06/06/2022 

(210)  TM  2021/702 (220)  22/06/2021 

(181)  22/06/2031 

(450)  30/06/2022 

(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 

(740)  Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери ул.Никола Вапцаров 2/4, 1000, 

Скопје 

(540)  
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(591)  црвена, зелена, бела, кафена, 

златна, розева, црна, портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  какао; пченкарни снегулки; колачи и 

слатки; чоколадо; житарки; житарки за 

појадок, намази на база на чоколада; 

овесни снегулки; плочки од житарки; 

бисквити направени од житни култури  

 

(111)  30879  (151)  06/06/2022 

(210)  TM  2021/703 (220)  22/06/2021 

(181)  22/06/2031 

(450)  30/06/2022 

(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 

(740)  Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери ул.Никола Вапцаров 2/4, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  намази на база на јаткасти 

плодови; путер од кикиритки; кикиритки, 

преработени; јаткасти плодови [орев, 

лешник, бадем], преработени; семки, 

преработени  

кл. 30  какао; пченкарни снегулки; колачи и 

слатки; чоколадо; житарки; житарки за 

појадок, овесни снегулки; плочки од 

житарки; бисквити направени од житни 

култури  

кл. 31  кикиритки; бадеми, јаткасти 

плодови  

 

(111)  30881  (151)  06/06/2022 

(210)  TM  2021/724 (220)  25/06/2021 

(181)  25/06/2031 

(450)  30/06/2022 

(732)  Risen Energy Co., Ltd Tashan 

Industrial Zone, Meilin Street, Ninghai, 

Ningbo, Zhejiang, CN 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  oбезбедување онлајн пазар за 

купувачи и продавачи на стоки и услуги; 

маркетинг; консултации за стратегија на 

комуникации во рекламирање; 

административни услуги за преместување 

на деловни активности; услуги за набавки 

за други [купување на стоки и услуги за 

други бизниси]; изнајмување продажни 

штандови; развој на концепти за 

рекпамирање; обезбедување деловни 

информации преку веб-страница; 

преговори за деловни договори за други; 

изнајмување канцелариски машини и 

опрема; консултантски услуги за 

управување со бизнис; презентација на 

стоки преку комуникациски медиуми, за 

малопродажба; организирање изложби за 

комерцијални или рекпамни цели; 

консултации за раководење со персонал; 

промоција на продажба за други; 

агенциски услуги за увоз-извоз; 

консултантски услуги за организација на 

бизнис; помош при управување со бизнис; 

публицитет; рекламирање  
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(111)  30869  (151)  17/06/2022 

(210)  TM  2021/740 (220)  01/07/2021 

(181)  01/07/2031 

(450)  30/06/2022 

(732)  Стопанска интересна заедница на 

заштитни друштва на Македонија 

ЗАПОВИМ – Скопје Бул. К.Ј. Питу бр. 19, 

ТЦ Скопјанка, Аеродром, 1000, Скопје, 

MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи  

кл. 41  образовни услуги; подготвување 

настава; забава; спортски и културни 

активности  

кл. 45  правни услуги; безбедносни услуги 

за заштита на имот и лица; лични и 

опшествени услуги што ги даваат трети 

лица за задоволување на потребите на 

поединци  

 

(111)  30911  (151)  14/06/2022 

(210)  TM  2021/927 (220)  13/09/2021 

(181)  13/09/2031 

(450)  30/06/2022 

(732)  МИНЕКС ГРОУП ДООЕЛ Скопје ул. 

20 , бр. 122, Бразда, Чучер Сандево, MK 

(540)  

 

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

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  производи од житарки  

кл. 35  услуги при продажба на мало и на 

големо со производи од житарки  

 

(111)  30912  (151)  14/06/2022 

(210)  TM  2021/931 (220)  13/09/2021 

(181)  13/09/2031 

(450)  30/06/2022 

(732)  МИНЕКС ГРОУП ДООЕЛ Скопје ул. 

20 , бр. 122, Бразда, Чучер Сандево, MK 

(540)  

 

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

темно црвена, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  производи од житарки  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со производи од житарки  

 

(111)  30910  (151)  14/06/2022 

(210)  TM  2021/932 (220)  13/09/2021 

(181)  13/09/2031 



 

 

126 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini  Бр./Nr.  6/2022 - 30/06/2022  
 

(450)  30/06/2022 

(732)  МИНЕКС ГРОУП ДООЕЛ Скопје ул. 

20 , бр. 122, Бразда, Чучер Сандево, MK 

(540)  

 

(591)  жолта, зелена, црвена, крем 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  производи од житарки  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со производи од житарки  

 

(111)  30909  (151)  14/06/2022 

(210)  TM  2021/933 (220)  13/09/2021 

(181)  13/09/2031 

(450)  30/06/2022 

(732)  МИНЕКС ГРОУП ДООЕЛ Скопје ул. 

20 , бр. 122, Бразда, Чучер Сандево, MK 

(540)  

 

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

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  производи од житарки  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со производи од житарки  

 

(111)  30868  (151)  17/06/2022 

(210)  TM  2021/991 (220)  29/09/2021 

(181)  29/09/2031 

(450)  30/06/2022 

(732)  Друштво за проектирање, трговија 

и услуги „Монолит Груп“ ДОО Штип 

ул.„5-та Партиска конференција“ бр. 

5/11, Штип, MK 

(740)  Елена Накова, адвокат ул. Ѓуро 

Стругар 11а, 1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски софтвер, снимен; 

компјутерски програми (софтвер што може 

да се симнува од интернет); апликации за 

компјутерски софтвери, што можат да се 

преземат  

кл. 42  софтвер како услуга (SaaS); 

изработка на компјутерски програми; 

урбанистичко планирање; архитектонско 

советување; услуги од областа на 

архитектурата  

 

(111)  30906  (151)  08/06/2022 

(210)  TM  2021/1007 (220)  01/10/2021 

(181)  01/10/2031 

(450)  30/06/2022 

(732)  Друштво за изработка и поправка 

на ортопедски помагала ФИЛОС ДООЕЛ 

увоз-извоз Куманово ул. „Гоце Делчев“ 

бр. 25, 1300, Куманово, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје 

(540)  
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(591)  бела, сина, сива, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  врвки за очила, дополнителни леќи 

/оптика/, инспекциски огледала за работа, 

инструменти со зголемувачи, контактни 

леќи, кутии за контактни леќи, корекциони 

леќи /оптика/, корекциони стакла /оптика/, 

кутии за микроскопски стакленца, кутии за 

очила, лаборатории (специјален 

лабораториски мебел), мерни 

иснтрументи, навлаки за контактни леќи, 

навлаки за очила, огледала /оптика/, 

окулари, оптичарски производи, оптички 

леќи, оптички плочи, оптички стакла, очила 

против заслепување, очила за заштита од 

отсјај, очила /оптика/, прецизно мерење 

(апарати за прецизно мерење), прибор за 

мерење, рамки за очила, рамови за очила, 

синџирчиња за очила, стакла за очила, 

флуросцентни екрани /заштитници/  

кл. 14  благородни метали и нивните 

легури и производите изработени од нив 

или преслечени со нив, кои не се 

опфатени со другите класи, накит, 

бижутерија, скапоцени камења, часовници 

и хронометриски инструменти  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи; он-лајн услуги на продавници за 

малопродажба, промотивен маркетинг, 

промовирање на производи и услуги преку 

подготвување и поставување на реклами 

во електронски медиуми на кои се 

пристапува преку глобална компјутерска 

мрежа; е-трговија, он-лајн нарачки, 

организирање на саеми за комерцијални 

или рекламни цели; on-line рекламирање 

по пат на компјутерска мрежа; рекламен 

материјал за изнајмување; изнајмување на 

рекламен простор; испитување на јавното 

мислење; презентација на стоки на 

комуникациски медиуми со цел трговија на 

мало; објавување на рекламни текстови; 

ширење на рекламен материјал; 

рекламирање по пат на радио; рекламни 

огласи; рекламни агенции; подготовка и 

систематизација на информации во 

компјутерски бази на податоци; 

изготвување на состојба на сметка; 

телевизиското рекламирање пребарување 

на податоци во компјутерски датотеки за 

трети лица; услуги поврзани со споредба 

на цените; унапредување на продажбата 

на стоки и услуги на другите со помош на 

доделување на дополнителни поени за 

купувања направени со кредитни картички, 

услуги на увоз-извоз и трговија на големо 

и мало со: врвки за очила, дополнителни 

леќи /оптика/, инспекциски огледала за 

работа, инструменти со зголемувачи, 

контактни леќи, кутии за контактни леќи, 

корекциони леќи /оптика/, корекциони 

стакла /оптика/, кутии за микроскопски 

стакленца, кутии за очила, лаборатории 

(специјален лабораториски мебел), мерни 

иснтрументи, навлаки за контактни леќи, 

навлаки за очила, огледала /оптика/, 

окулари, оптичарски производи, оптички 

леќи, оптички плочи, оптички стакпа, очила 

против заслепување, очила за заштита од 

отсјај, очила /оптика/, прецизно мерење 

(апарати за прецизно мерење), прибор за 

мерење, рамки за очила, рамови за очила, 

синџирчиња за очила, стакпа за очила, 

флуросцентни екрани /заштитници/, 

благородни метали и нивните легури и 

производите изработени од нив или 

преслечени со нив, кои не се опфатени со 

другите кпаси, накит, бижутерија, 
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скапоцени камења, часовници и 

хронометриски инструменти  

 

(111)  30907  (151)  14/06/2022 

(210)  TM  2021/1025 (220)  05/10/2021 

(181)  05/10/2031 

(450)  30/06/2022 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги ОПТИКА ЛМ-09 

ДООЕЛ увоз-извоз Струмица Крсте 

Мисирков бр. 20, 2400, Струмица, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, црна, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  врвки за очила, дополнителни леќи 

/оптика/, инспекциски огледала за работа, 

инструменти со зголемувачи, контактни 

леќи, кутии за контактни леќи, корекциони 

леќи /оптика/, корекциони стакла /оптика/, 

кутии за микроскопски стакленца, кутии за 

очила, лаборатории (специјален 

лабораториски мебел), мерни 

иснтрументи, навлаки за контактни леќи, 

навлаки за очила, огледала /оптика/, 

окулари, оптичарски производи, оптички 

леќи, оптички плочи, оптички стакла, очила 

против заслепување, очила за заштита од 

отсјај, очила /оптика/, прецизно мерење 

(апарати за прецизно мерење), прибор за 

мерење, рамки за очила, рамови за очила, 

синџирчиња за очила, стакла за очила, 

флуросцентни екрани /заштитници/  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи; он-лајн услуги на продавници за 

малопродажба, промотивен маркетинг, 

промовирање на производи и услуги преку 

подготвување и поставување на рекпами 

во електронски медиуми на кои се 

пристапува преку глобална компјутерска 

мрежа; е-трговија, он-лајн нарачки, 

организирање на саеми за комерцијални 

или рекпамни цели; on-line рекламирање 

по пат на компјутерска мрежа; рекпамен 

материјал за изнајмување; изнајмување на 

рекламен простор; испитување на јавното 

мислење; презентација на стоки на 

комуникациски медиуми со цел трговија на 

мало; објавување на рекламни текстови; 

ширење на рекламен материјал; 

рекпамирање по пат на радио; рекламни 

огласи; рекпамни агенции; подготовка и 

систематизација на информации во 

компјутерски бази на податоци; 

изготвување на состојба на сметка; 

телевизиското рекпамирање пребарување 

на податоци во компјутерски датотеки за 

трети лица; услуги поврзани со споредба 

на цените; унапредување на продажбата 

на стоки и услуги на другите со помош на 

доделување на дополнителни поени за 

купувања направени со кредитни картички, 

услуги на увоз-извоз и трговија на големо 

и мало со: врвки за очила, дополнителни 

леќи /оптика/, инспекциски огледала за 

работа, инструменти со зголемувачи, 

контактни леќи, кутии за контактни леќи, 

корекциони леќи /оптика/, корекциони 

стакпа /оптика/, кутии за микроскопски 

стакленца, кутии за очила, лаборатории 

(специјален лабораториски мебел), мерни 

иснтрументи, навлаки за контактни леќи, 

навлаки за очила, огледала /оптика/, 

окулари, оптичарски производи, оптички 

леќи, оптички плочи, оптички стакла, очила 

против заслепување, очила за заштита од 

отсјај, очила /оптика/, прецизно мерење 

(апарати за прецизно мерење), прибор за 

мерење, рамки за очила, рамови за очила, 

синџирчиња за очила, стакла за очила, 
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флуросцентни екрани /заштитници/, 

благородни метали и нивните легури и 

производите изработени од нив или 

преслечени со нив, кои не се опфатени со 

другите кпаси, накит, бижутерија, 

скапоцени камења, часовници и 

хронометриски инструменти  

 

(111)  30914  (151)  14/06/2022 

(210)  TM  2021/1026 (220)  06/10/2021 

(181)  06/10/2031 

(450)  30/06/2022 

(732)  Haver Farma İlaç A.Ş. Akbaba Mah. 

Maraş Cad. No.:52/2/1, Beykoz, Istanbul, 

TR 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000, 

Скопје 

(540)  

Kardiyomil 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  30915  (151)  17/06/2022 

(210)  TM  2021/1030 (220)  07/10/2021 

(181)  07/10/2031 

(450)  30/06/2022 

(732)  Електро Точила Инжинеринг 

ДООЕЛ ул. Сотка Георгиоски бб, Катна 

гаража лок. 13, 7500, Прилеп, MK 

(740)  КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ 

Пиринска 66, 7500, Прилеп 

(540)  

 

(591)  црна, сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 20  мебел; мебел и покуќнина; 

модуларен мебел; тапациран мебел; 

вградени мебели; комоди [мебел]; регали 

[мебел]; огледала [мебел]; обликуван 

мебел; маси [мебел]; кујнски мебел; 

фиокари [мебел]; табуретки [мебел]; 

шкафови и мебел; мијалници [мебел]; 

полици (мебел); биро [мебел]; училишен 

мебел; полици [мебел]; високи столови 

[мебел]; мебел со фиоки; мебел за бања; 

делови за мебел; дрвени полици [мебел]; 

врати за мебел; високи полици [мебел]; 

мебел за продавници; мебел за дневна 

соба; мебел за седење; мебел за дома; 

мебел за претсобје; рафтови; полици 

[мебел]; аголни елементи [мебел]; 

тапацирани мебели на прекпопување; 

мебел за компјутери; мебел за кујни; 

мебел за аудиториум; неметални рафтови 

[мебел]; метален мебел за канцеларија; 

мебел за канцеларија; фиоки за мебел; 

мебел од дрво; дрвени рафтови [мебел]; 

рамки за мебел; профили на мебел; 

држачи за мебел; модуларни бироа 

[мебел]; канцелариски мебел; столови; 

тркалца за мебели; мебел за деца; бар-

столови [мебел]; рафтови за мебел; 

потпирачи за мебел; рекламни билборди 

[мебел]; секционален мебел, неметален; 

мебел за двор; мебел на отварање; мебел 

за спални соби; делови за мебел; држачи 

за биро [мебел]; делови за мебел, 

неметални; работни маси; модули за 

складирање [мебел]; пластични тркалца за 

мебел; орман за чевли [мебел]; шкафови 

за дискови [мебел]; табуретки со тркала 

[мебел]; фиоки за складирање [мебел]; 

мебел за внатрешно уредување; вграден 

мебел за спална соба; ногарки за мебели 

[неметални]; мебел со вградено легло; 

шкафови, кои се мебел; биро за компјутер 

[мебел]; шкафови за скпадирање (мебел); 

фиоки [делови од мебел]; мебел на 

неколку модули; врати за мебел 

[неметални]; мебел за детска соба; полици 

за книги [мебел]; полици за цвеќиња 
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[мебел]; врати од дрво за мебел; маси на 

тркалца за сервирање [мебел]; мебел за 

дома, канцеларија и градина; мебел, 

изработен од замена на дрво; закачалки за 

облека, рафтови за облека [мебел] и 

закачалки за облека  

кл. 35  трговија на големо и мало со мебел  

кл. 37  услуги за монтирање на мебел  

кл. 39  транспортирање на мебел; 

преместување на мебел; пренесување на 

мебел; достава на мебел; превоз на 

мебел; складирање на мебел; 

пренесување на домашен мебел; 

пренесување на трговски мебел; 

транспортирање на мебел на трети лица 

со камиони  

кл. 40  сечење на мебел; производство на 

мебел по порачка и спецификација; 

изработка на прекривки за мебел по 

порачка; производство на мебел за 

канцеларија (производство по порачка)  

кл. 42  услуги за дизајн на мебел; услуги за 

проектирање на мебел; проектантски 

услуги за мебел; услуги за дизајн за 

канцелариски мебел; услуги за 

проектирање на модели за канцелариски 

мебел; услуги и консултации поврзани со 

избор на покривки за мебел [внатрешни 

уредување]; услуги поврзани со избор на 

комбинации на бои, бои на ѕидови и мебел 

за внатрешен дизајн; услуги поврзани со 

хармонизација на бои, бои на ѕидови и 

мебел за внатрешен дизајн  

 

(111)  30916  (151)  17/06/2022 

(210)  TM  2021/1031 (220)  07/10/2021 

(181)  07/10/2031 

(450)  30/06/2022 

(732)  Електро Точила Инжинеринг 

ДООЕЛ ул. Сотка Георгиоски бб, Катна 

гаража лок. 13, 7500, Прилеп, MK 

(740)  КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ 

Пиринска 66, 7500, Прилеп 

(540)  

LIFE CARE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 20  мебел; мебел и покуќнина; 

модуларен мебел; тапациран мебел; 

вградени мебели; комоди [мебел]; регали 

[мебел]; огледала [мебел]; обликуван 

мебел; маси [мебел]; кујнски мебел; 

фиокари [мебел]; табуретки [мебел]; 

шкафови и мебел; мијалници [мебел]; 

полици (мебел); биро [мебел]; училишен 

мебел; полици [мебел]; високи столови 

[мебел]; мебел со фиоки; мебел за бања; 

делови за мебел; дрвени полици [мебел]; 

врати за мебел; високи полици [мебел]; 

мебел за продавници; мебел за дневна 

соба; мебел за седење; мебел за дома; 

мебел за претсобје; рафтови; полици 

[мебел]; аголни елементи [мебел]; 

тапацирани мебели на прекпопување; 

мебел за компјутери; мебел за кујни; 

мебел за аудиториум; неметални рафтови 

[мебел]; метален мебел за канцеларија; 

мебел за канцеларија; фиоки за мебел; 

мебел од дрво; дрвени рафтови [мебел]; 

рамки за мебел; профили на мебел; 

држачи за мебел; модуларни бироа 

[мебел]; канцелариски мебел; столови; 

тркалца за мебели; мебел за деца; бар-

столови [мебел]; рафтови за мебел; 

потпирачи за мебел; рекламни билборди 

[мебел]; секционален мебел, неметален; 

мебел за двор; мебел на отварање; мебел 

за спални соби; делови за мебел; држачи 

за биро [мебел]; делови за мебел, 

неметални; работни маси; модули за 

складирање [мебел]; пластични тркалца за 

мебел; орман за чевли [мебел]; шкафови 

за дискови [мебел]; табуретки со тркала 

[мебел]; фиоки за складирање [мебел]; 

мебел за внатрешно уредување; вграден 

мебел за спална соба; ногарки за мебели 
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[неметални]; мебел со вградено легло; 

шкафови, кои се мебел; биро за компјутер 

[мебел]; шкафови за скпадирање (мебел); 

фиоки [делови од мебел]; мебел на 

неколку модули; врати за мебел 

[неметални]; мебел за детска соба; полици 

за книги [мебел]; полици за цвеќиња 

[мебел]; врати од дрво за мебел; маси на 

тркалца за сервирање [мебел]; мебел за 

дома, канцеларија и градина; мебел, 

изработен од замена на дрво; закачалки за 

облека, рафтови за облека [мебел] и 

закачалки за облека  

кл. 35  трговија на големо и мало со мебел  

кл. 37  услуги за монтирање на мебел  

кл. 39  транспортирање на мебел; 

преместување на мебел; пренесување на 

мебел; достава на мебел; превоз на 

мебел; складирање на мебел; 

пренесување на домашен мебел; 

пренесување на трговски мебел; 

транспортирање на мебел на трети лица 

со камиони  

кл. 40  сечење на мебел; производство на 

мебел по порачка и спецификација; 

изработка на прекривки за мебел по 

порачка; производство на мебел за 

канцеларија (производство по порачка)  

кл. 42  услуги за дизајн на мебел; услуги за 

проектирање на мебел; проектантски 

услуги за мебел; услуги за дизајн за 

канцелариски мебел; услуги за 

проектирање на модели за канцелариски 

мебел; услуги и консултации поврзани со 

избор на покривки за мебел [внатрешни 

уредување]; услуги поврзани со избор на 

комбинации на бои, бои на ѕидови и мебел 

за внатрешен дизајн; услуги поврзани со 

хармонизација на бои, бои на ѕидови и 

мебел за внатрешен дизајн  

 

(111)  30903  (151)  15/06/2022 

(210)  TM  2021/1049 (220)  12/10/2021 

(181)  12/10/2031 

(450)  30/06/2022 

(732)  Colgate-Palmolive Company 300 

Park Avenue, New York, New York 10022, 

US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

SMOOTHIES 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  производи за лична нега, имено 

препарати за чистење на кожа, лице и 

тело; препарати за нега на лице; тврди 

сапуни; течни сапуни за раце; гелови и 

креми за туширање; шампон за тело; 

препарати за ексфолијација; тоници за 

кожа; козметика; препарати за 

отстранување на козметика; маски за 

лице; дезодоранси, антиперспиранти и 

спрејови за под пазуви за лична употреба; 

навлажнувачи, серуми, лосиони и креми за 

тело, кожа и лице; препарати за бричење; 

козметички препарати за заштита на 

кожата од ефектите на сонцето; заштита 

од сонце; марамчиња импрегнирани со 

раствор за чистење  

 

(111)  30918  (151)  17/06/2022 

(210)  TM  2021/1050 (220)  08/10/2021 

(181)  08/10/2031 

(450)  30/06/2022 

(732)  Алкалоид АД Скопје бул. 

Александар Македонски бр. 12, 1000, 

Скопје, MK 

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

нијанси на сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапун; средства за чистење раце; 

течни сапуни; влажни марамчиња  

кл. 5  антибактериски средства за миење 

раце; антибактериски сапун; сапуни за 

дезинфекција; медицински сапун; средства 

за дезинфекција; дезинфекциони 

производи за медицинска употреба; 

дезинфекциони средства за измивање на 

раце; дезинфектанти и антисептици; 

дезинфекциони средства за хигиенска 

употреба; средства за дезинфекција 

импрегнирани во марамчиња; 

антисептици; импрегнирани антисептички 

марамчиња; бактерициди; антибактериски 

препарати; фунгициди; вируциди; 

препарати за дезинфекција на раце; 

антибактериски гелови; антибактериски 

спрејови; марамчиња за дезинфекција; 

антибактериски марамчиња; марамчиња 

импрегнирани со антибактериски 

препарати  

кл. 35  рекламирање; компјутерско 

рекламирање преку интернет; маркетинг; 

водење на работење; управување со 

работи; канцелариски работи  

 

(111)  30919  (151)  17/06/2022 

(210)  TM  2021/1051 (220)  08/10/2021 

(181)  08/10/2031 

(450)  30/06/2022 

(732)  Алкалоид АД Скопје бул. 

Александар Македонски бр. 12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, нијанси на црвена, нијанси на 

зелена, нијанси на сина, нијанси на сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  производи за чистење; сапун; 

средства за чистење раце; влажни 

марамчиња  

кл. 5  средства за дезинфекција; 

дезинфекциони производи за медицинска 

употреба; дезинфекциони средства за 

измивање на раце; дезинфектанти и 

антисептици; дезинфекциони средства за 

хигиенска употреба; средства за 

дезинфекција импрегнирани во 

марамчиња; антисептици; импрегнирани 

антисептички марамчиња; бактерициди; 

антибактериски препарати; препарати за 

дезинфекција на раце; марамчиња за 

дезинфекција; антибактериски 

марамчиња; марамчиња импрегнирани со 

антибактериски препарати; 

дезинфекциони средства за употреба во 

домаќинства; сапуни за дезинфекција  

 

(111)  30913  (151)  14/06/2022 

(210)  TM  2021/1055 (220)  14/10/2021 

(181)  14/10/2031 

(450)  30/06/2022 

(732)  Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH 
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(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

„Србо Томовиќ“ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

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

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  жичен вапоризатор за електронски 

цигари и електронски уреди за пушење; 

тутун, сиров или преработен; производи 

од тутун, вклучувајќи пури, цигари, 

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, 

тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут, 

кретек цигари; тутун во прав; замени за 

тутун (кои не се користат во медицински 

цели); артикли за пушачи, вклучувајќи 

хартија за цигари и туби, филтери за 

цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари 

и пепелници за пушачи, лулиња, џебни 

машинки за мотање на цигари, запалки за 

пушачи; кибрити; стапчиња од тутун, 

производи од тутун за загревање, 

електронски уреди и нивни делови за 

загревање на цигари или тутун со цел за 

ослободување на аеросоли кои содржат 

никотин за инхалација; раствори од течен 

никотин за електронски цигари; 

електронски уреди за пушење, 

електронски цигари; електронски цигари 

како замена за традиционални цигари; 

електронски уреди за инхалација со 

аеросоли кои содржат никотин; орални 

вапоризатори за пушачи, производи од 

тутун и замени за тутун; артикли за 

пушачи за електронски цигари; делови и 

опрема за горенаведените производи кои 

се вклучени во класата 34; апарати за 

гаснење на загреани цигари и пури како и 

загреани стапчиња од тутун; табакери за 

полнење на електронски цигари  

кл. 41  образовни услуги; обезбедување на 

обуки; услуги на разонода; спортски и 

културни активности; услуги на обука на 

персонал; услуги на деловна обука; 

водење на семинари и курсеви за обука; 

онлајн интерактивни услуги на обука и 

образование; информирање, советување и 

консултации во врска со горенаведените 

услуги  

 

(111)  30878  (151)  31/05/2022 

(210)  TM  2021/1056 (220)  15/10/2021 

(181)  15/10/2031 

(450)  30/06/2022 

(732)  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)  

 

(591)  бела, сива, црвена, жолта, кремава, 

кафена, зелена, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  скара сос  

 

(111)  30904  (151)  15/06/2022 

(210)  TM  2021/1061 (220)  18/10/2021 

(181)  18/10/2031 

(450)  30/06/2022 
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(732)  Друштво за услуги СКОПСТЕР 

ДОО Скопје ул. Македонија бр. 10/3, 

1000, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Дебарлиев, 

Дамески и Ќелешоска ул. Мирче Ацев бр. 2 

кат 3, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  бела и тиркизна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работење; управување со работи; 

канцелариски работи  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

кл. 44  медицински услуги; ветеринарни 

услуги; хигиенска нега и нега на убавината 

на луѓето или животните; услуги од 

областа на земјоделството, 

градинарството и шумарството  

 

(111)  30905  (151)  15/06/2022 

(210)  TM  2021/1062 (220)  18/10/2021 

(181)  18/10/2031 

(450)  30/06/2022 

(732)  ЦВЕТАНОВСКИ РАЦО ул. 

Горноврановска бр. 24, 1000, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери ул. Никола Вапцаров бр. 2/4, 

1000, Скопје 

(540)  

 

football club COOL (во 

изглед) 

(591)  црна, бела, темно сина, светло сина, 

црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  спортска облека и обувки  

кл. 28  спортска опрема - производи за 

спорт  

кл. 32  спортски активности, едукација од 

областа на спортот, особено фудбал  

кл. 35  рекламирање, маркетинг, 

промоции, консултантски услуги поврзани 

со спортски активности, особено фудбал  

 

(111)  30896  (151)  17/06/2022 

(210)  TM  2021/1075 (220)  20/10/2021 

(181)  20/10/2031 

(450)  30/06/2022 

(732)  ТП ГОСТИЛНИЦА ПЧЕЛА СКОПЈЕ 

ул. Цветан Димов бр. 135, Скопје, MK 

(740)  СЕНЗАЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Сава 

Ковачевиќ бр.47J/2-20 

(540)  

 

(591)  црна, црвена, портокалова, бела  
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки  

кл. 35  рекламирање; канцелариски работи  

кл. 43  услуги за обезбедување храна и 

пијалоци  

 

(111)  30908  (151)  16/06/2022 

(210)  TM  2021/1092 (220)  25/10/2021 

(181)  25/10/2031 

(450)  30/06/2022 

(732)  Филорета Адемај; Filloreta Ademaj 

ул. Фрањо Клуз 17/3; rr.Franjo Kluz 17/3, 

Скопје; Shkup, MK 

(540)  

 

(591)  бела, зелена, црвена; e bardhë, e 

gjelbërt, e kuqe 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги за подготување на храна и 

пијалоци, ресторани, ресторани со 

самопослужување, служење храна и 

пијалаци;shërbime të ushqimit dhe pijeve, 

restorante, restorante me vetëshërbim, 

ushqim dhe pije  

 

(111)  30870  (151)  17/06/2022 

(210)  TM  2021/1094 (220)  26/10/2021 

(181)  26/10/2031 

(450)  30/06/2022 

(732)  MED-ART SAGLIK HIZMETLERI VE 

KUYUMCULUK SANAYI VE TICARET 

LIMITED SIRKETI MOLLAFENARI MAH. 

TÜRBEDAR SK. NO:9 KAT:3 FATIH / 

ISTANBUL, ISTANBUL, TR 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(591)  црна, црвена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 14  скапоцени метали и нивни легури; 

накит, скапоцени и полускапоцени камења; 

хоролошки и хронометриски интрументи; 

накит, вклучувајќи имитација на накит, 

прстенчиња за клучеви, привезоци за 

клучеви и нивни украсни привезоци; 

украсни привезоци за накит; составни 

делови за накит, часовници и рачни 

часовници  

кл. 35  рекламирање; раководење, 

организација и администрација на бизнис; 

канцелариски работи; групирање, во полза 

на други, на разни производи, исклучувајќи 

го нивниот транспорт, овозможувајќи им на 

потрошувачите лесно да ги видат и купат 

тие производи; такви услуги може да 

бидат обезбедени од малопродажни 

продавници, големопродажни аутлети, 

преку автоматски машини, каталози кои 

служат за нарачување по пошта или со 

помош на електронски медиуми  

 

(111)  30882  (151)  06/06/2022 

(210)  TM  2021/1100 (220)  28/10/2021 

(181)  28/10/2031 

(450)  30/06/2022 

(732)  KT & G Corporation 71, Beotkkot-gil, 

Daedeok-gu, Daejeon, KR 

(740)  БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  
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(591)  нијанси на: окер, крем, кафена; 

црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун; цигари; пури; бурмут; хартии 

за цигари; лулиња за тутун; филтри за 

цигари; кутии за цигари (не од благородни 

метали); торбички за тутун; запалки за 

цигари (не од благородни метали); 

кибрити; чистачи за лулиња за тутун; 

пепелници (не од благородни метали) за 

пушачи; секачи за пури  

 

(111)  30883  (151)  06/06/2022 

(210)  TM  2021/1101 (220)  28/10/2021 

(181)  28/10/2031 

(450)  30/06/2022 

(732)  KT & G Corporation 71, Beotkkot-gil, 

Daedeok-gu, Daejeon, KR 

(740)  БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  

BOHEM CIGAR NO.3 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун; цигари; пури; бурмут; хартии 

за цигари; лулиња за тутун; филтри за 

цигари; кутии за цигари (не од благородни 

метали); торбички за тутун; запалки за 

цигари (не од благородни метали); 

кибрити; чистачи за лулиња за тутун; 

пепелници (не од благородни метали) за 

пушачи; секачи за пури  

 

(111)  30884  (151)  06/06/2022 

(210)  TM  2021/1102 (220)  28/10/2021 

(181)  28/10/2031 

(450)  30/06/2022 

(732)  KT & G Corporation 71, Beotkkot-gil, 

Daedeok-gu, Daejeon, KR 

(740)  БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  окер, кафена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун; цигари; пури; бурмут; хартии 

за цигари; лулиња за тутун; филтри за 

цигари; кутии за цигари (не од благородни 

метали); торбички за тутун; запалки за 

цигари (не од благородни метали); 

кибрити; чистачи за лулиња за тутун; 

пепелници (не од благородни метали) за 

пушачи; секачи за пури  

 

(111)  30885  (151)  06/06/2022 

(210)  TM  2021/1103 (220)  28/10/2021 

(181)  28/10/2031 

(450)  30/06/2022 

(732)  KT & G Corporation 71, Beotkkot-gil, 

Daedeok-gu, Daejeon, KR 

(740)  БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  
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(591)  окер, кафена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун; цигари; пури; бурмут; хартии 

за цигари; лулиња за тутун; филтри за 

цигари; кутии за цигари (не од благородни 

метали); торбички за тутун; запалки за 

цигари (не од благородни метали); 

кибрити; чистачи за лулиња за тутун; 

пепелници (не од благородни метали) за 

пушачи; секачи за пури  

 

(111)  30886  (151)  06/06/2022 

(210)  TM  2021/1104 (220)  28/10/2021 

(181)  28/10/2031 

(450)  30/06/2022 

(732)  KT & G Corporation 71, Beotkkot-gil, 

Daedeok-gu, Daejeon, KR 

(740)  БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  

BOHEM CIGAR NO.6 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун; цигари; пури; бурмут; хартии 

за цигари; лулиња за тутун; филтри за 

цигари; кутии за цигари (не од благородни 

метали); торбички за тутун; запалки за 

цигари (не од благородни метали); 

кибрити; чистачи за лулиња за тутун; 

пепелници (не од благородни метали) за 

пушачи; секачи за пури  

 

(111)  30887  (151)  06/06/2022 

(210)  TM  2021/1105 (220)  28/10/2021 

(181)  28/10/2031 

(450)  30/06/2022 

(732)  KT & G Corporation 71, Beotkkot-gil, 

Daedeok-gu, Daejeon, KR 

(740)  БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  темно сина, златна, нијанси на: окер, 

крем, кафена; црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун; цигари; пури; бурмут; хартии 

за цигари; лулиња за тутун; филтри за 

цигари; кутии за цигари (не од благородни 

метали); торбички за тутун; запалки за 

цигари (не од благородни метали); 

кибрити; чистачи за лулиња за тутун; 

пепелници (не од благородни метали) за 

пушачи; секачи за пури  

 

(111)  30888  (151)  06/06/2022 

(210)  TM  2021/1106 (220)  28/10/2021 

(181)  28/10/2031 

(450)  30/06/2022 

(732)  KT & G Corporation 71, Beotkkot-gil, 

Daedeok-gu, Daejeon, KR 

(740)  БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  
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(591)  окер, темно сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун; цигари; пури; бурмут; хартии 

за цигари; лулиња за тутун; филтри за 

цигари; кутии за цигари (не од благородни 

метали); торбички за тутун; запалки за 

цигари (не од благородни метали); 

кибрити; чистачи за лулиња за тутун; 

пепелници (не од благородни метали) за 

пушачи; секачи за пури  

 

(111)  30889  (151)  06/06/2022 

(210)  TM  2021/1107 (220)  28/10/2021 

(181)  28/10/2031 

(450)  30/06/2022 

(732)  KT & G Corporation 71, Beotkkot-gil, 

Daedeok-gu, Daejeon, KR 

(740)  БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  окер, темно сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун; цигари; пури; бурмут; хартии 

за цигари; лулиња за тутун; филтри за 

цигари; кутии за цигари (не од благородни 

метали); торбички за тутун; запалки за 

цигари (не од благородни метали); 

кибрити; чистачи за лулиња за тутун; 

пепелници (не од благородни метали) за 

пушачи; секачи за пури  

 

(111)  30890  (151)  06/06/2022 

(210)  TM  2021/1108 (220)  28/10/2021 

(181)  28/10/2031 

(450)  30/06/2022 

(732)  KT & G Corporation 71, Beotkkot-gil, 

Daedeok-gu, Daejeon, KR 

(740)  БИНПРО дооел Скопје л. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  

BOHEM  GRIP NO.3 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун; цигари; пури; бурмут; хартии 

за цигари; лулиња за тутун; филтри за 

цигари; кутии за цигари (не од благородни 

метали); торбички за тутун; запалки за 

цигари (не од благородни метали); 

кибрити; чистачи за лулиња за тутун; 

пепелници (не од благородни метали) за 

пушачи; секачи за пури  

 

(111)  30891  (151)  06/06/2022 

(210)  TM  2021/1109 (220)  28/10/2021 

(181)  28/10/2031 

(450)  30/06/2022 

(732)  KT & G Corporation 71, Beotkkot-gil, 

Daedeok-gu, Daejeon, KR 

(740)  БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  
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(591)  црна, бела, нијанси на: крем, златна, 

кафена, сина, зелена, жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун; цигари; пури; бурмут; хартии 

за цигари; лулиња за тутун; филтри за 

цигари; кутии за цигари (не од благородни 

метали); торбички за тутун; запалки за 

цигари (не од благородни метали); 

кибрити; чистачи за лулиња за тутун; 

пепелници (не од благородни метали) за 

пушачи; секачи за пури  

 

(111)  30892  (151)  06/06/2022 

(210)  TM  2021/1110 (220)  28/10/2021 

(181)  28/10/2031 

(450)  30/06/2022 

(732)  KT & G Corporation 71, Beotkkot-gil, 

Daedeok-gu, Daejeon, KR 

(740)  БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  нијанси на окер и кафена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун; цигари; пури; бурмут; хартии 

за цигари; лулиња за тутун ;филтри за 

цигари; кутии за цигари (не од благородни 

метали); торбички за тутун; запалки за 

цигари (не од благородни метали); 

кибрити; чистачи за лулиња за тутун; 

пепелници (не од благородни метали) за 

пушачи; секачи за пури  

 

(111)  30893  (151)  06/06/2022 

(210)  TM  2021/1111 (220)  28/10/2021 

(181)  28/10/2031 

(450)  30/06/2022 

(732)  KT & G Corporation 71, Beotkkot-gil, 

Daedeok-gu, Daejeon, KR 

(740)  БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  виолетова, црна, бела, нијанси на: 

крем, златна, кафена, сина, зелена, жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун; цигари; пури; бурмут; хартии 

за цигари; лулиња за тутун; филтри за 

цигари; кутии за цигари (не од благородни 

метали); торбички за тутун; запалки за 

цигари (не од благородни метали); 

кибрити; чистачи за лулиња за тутун; 

пепелници (не од благородни метали) за 

пушачи; секачи за пури  

 

(111)  30894  (151)  06/06/2022 

(210)  TM  2021/1112 (220)  28/10/2021 

(181)  28/10/2031 

(450)  30/06/2022 

(732)  KT & G Corporation 71, Beotkkot-gil, 

Daedeok-gu, Daejeon, KR 
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(740)  БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  

BOHEM GRIP NO. 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун; цигари; пури; бурмут; хартии 

за цигари; лулиња за тутун; филтри за 

цигари; кутии за цигари (не од благородни 

метали); торбички за тутун; запалки за 

цигари (не од благородни метали); 

кибрити; чистачи за лулиња за тутун; 

пепелници (не од благородни метали) за 

пушачи; секачи за пури  

 

(111)  30895  (151)  06/06/2022 

(210)  TM  2021/1113 (220)  28/10/2021 

(181)  28/10/2031 

(450)  30/06/2022 

(732)  KT & G Corporation 71, Beotkkot-gil, 

Daedeok-gu, Daejeon, KR 

(740)  БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  окер, кафена, нијанси на сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун; цигари; пури; бурмут; хартии 

за цигари; лулиња за тутун; филтри за 

цигари; кутии за цигари (не од благородни 

метали); торбички за тутун; запалки за 

цигари (не од благородни метали); 

кибрити; чистачи за лулиња за тутун; 

пепелници (не од благородни метали) за 

пушачи; секачи за пури  

 

(111)  30897  (151)  06/06/2022 

(210)  TM  2021/1114 (220)  28/10/2021 

(181)  28/10/2031 

(450)  30/06/2022 

(732)  KT & G Corporation 71, Beotkkot-gil, 

Daedeok-gu, Daejeon, KR 

(740)  БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  нијанси на сина и сива; црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун; цигари; пури; бурмут; хартии 

за цигари; лулиња за тутун; филтри за 

цигари; кутии за цигари (не од благородни 

метали); торбички за тутун; запалки за 

цигари (не од благородни метали); 

кибрити; чистачи за лулиња за тутун; 

пепелници (не од благородни метали) за 

пушачи; секачи за пури  

 

(111)  30898  (151)  06/06/2022 

(210)  TM  2021/1115 (220)  28/10/2021 

(181)  28/10/2031 

(450)  30/06/2022 

(732)  KT & G Corporation 71, Beotkkot-gil, 

Daedeok-gu, Daejeon, KR 

(740)  БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  

ESSE BLUE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун; цигари; пури; бурмут; хартии 

за цигари; лулиња за тутун; филтри за 

цигари; кутии за цигари (не од благородни 
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метали); торбички за тутун; запалки за 

цигари (не од благородни метали); 

кибрити; чистачи за лулиња за тутун; 

пепелници (не од благородни метали) за 

пушачи; секачи за пури  

 

(111)  30899  (151)  06/06/2022 

(210)  TM  2021/1116 (220)  28/10/2021 

(181)  28/10/2031 

(450)  30/06/2022 

(732)  KT & G Corporation 71, Beotkkot-gil, 

Daedeok-gu, Daejeon, KR 

(740)  БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  

ESSE CLASSIC 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун; цигари; пури; бурмут; хартии 

за цигари; лулиња за тутун; филтри за 

цигари; кутии за цигари (не од благородни 

метали); торбички за тутун; запалки за 

цигари (не од благородни метали); 

кибрити; чистачи за лулиња за тутун; 

пепелници (не од благородни метали) за 

пушачи; секачи за пури  

 

(111)  30900  (151)  06/06/2022 

(210)  TM  2021/1117 (220)  28/10/2021 

(181)  28/10/2031 

(450)  30/06/2022 

(732)  KT & G Corporation 71, Beotkkot-gil, 

Daedeok-gu, Daejeon, KR 

(740)  БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  

 

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

виолетова, зелена, порокалова, кафена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун; цигари; пури; бурмут; хартии 

за цигари; лулиња за тутун; филтри за 

цигари; кутии за цигари (не од благородни 

метали); торбички за тутун; запалки за 

цигари (не од благородни метали); 

кибрити; чистачи за лулиња за тутун; 

пепелници (не од благородни метали) за 

пушачи; секачи за пури  

 

(111)  30901  (151)  06/06/2022 

(210)  TM  2021/1118 (220)  28/10/2021 

(181)  28/10/2031 

(450)  30/06/2022 

(732)  KT & G Corporation 71, Beotkkot-gil, 

Daedeok-gu, Daejeon, KR 

(740)  БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  

ESSE GOLDEN LEAF 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун; цигари; пури; бурмут; хартии 

за цигари; лулиња за тутун; филтри за 

цигари; кутии за цигари (не од благородни 

метали); торбички за тутун; запалки за 

цигари (не од благородни метали); 

кибрити; чистачи за лулиња за тутун; 

пепелници (не од благородни метали) за 

пушачи; секачи за пури  

 

(111)  30902  (151)  06/06/2022 

(210)  TM  2021/1119 (220)  28/10/2021 

(181)  28/10/2031 

(450)  30/06/2022 

(732)  KT & G Corporation 71, Beotkkot-gil, 

Daedeok-gu, Daejeon, KR 

(740)  БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  
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ESSE SPECIAL GOLD 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун; цигари; пури; бурмут; хартии 

за цигари; лулиња за тутун; филтри за 

цигари; кутии за цигари (не од благородни 

метали); торбички за тутун; запалки за 

цигари (не од благородни метали); 

кибрити; чистачи за лулиња за тутун; 

пепелници (не од благородни метали) за 

пушачи; секачи за пури  

 

(111)  30871  (151)  06/06/2022 

(210)  TM  2021/1121 (220)  28/10/2021 

(181)  28/10/2031 

(450)  30/06/2022 

(732)  Верче Сливоска ул.„Марко 

Нестороски“ бр. 80, 6000, Охрид, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи; водење дејност; водење на 

комерцијални работи; ширење на 

рекпамен материјал, проспекти, печатени 

примероци; рекламни огласи; објавување 

рекламни текстови; проучување на 

пазарот (маркетинг); услуги при продажба 

на големо и мало и увоз-извоз со облека, 

обувки и капи  
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Гласник/ Buletini  Бр./Nr.  6/2022 - 30/06/2022  
 

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) 

3 30903 

3 30918 

3 30919 

5 30914 

5 30917 

5 30918 

5 30919 

9 30868 

9 30906 

9 30907 

11 30880 

14 30870 

14 30906 

20 30915 

20 30916 

25 30871 

25 30905 

28 30905 

29 30879 

29 30896 

30 30873 

30 30874 

30 30875 

30 30876 

30 30877 

30 30878 

30 30879 

30 30909 

30 30910 

30 30911 

30 30912 

31 30879 

32 30905 

32 30920 

34 30872 

34 30882 

34 30883 

34 30884 

34 30885 

34 30886 

34 30887 

34 30888 

34 30889 

34 30890 

34 30891 

34 30892 

34 30893 

34 30894 

34 30895 

34 30897 

34 30898 

34 30899 

34 30900 

34 30901 

34 30902 

34 30913 

35 30869 

35 30870 

35 30871 

35 30881 

35 30896 

35 30904 

35 30905 

35 30906 

35 30907 

35 30909 

35 30910 

35 30911 

35 30912 

35 30915 

35 30916 

35 30918 

37 30904 

37 30915 

37 30916 

39 30915 

39 30916 

40 30915 

40 30916 

41 30869 

41 30913 

42 30868 

42 30915 

42 30916 

43 30896 

43 30908 

44 30867 

44 30904 

45 30869 
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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) 

Blueair AB 30880 MK/T/2021/0689 

Colgate-Palmolive Company 30903 MK/T/2021/1049 

Haver Farma İlaç A.Ş. 30914 MK/T/2021/1026 

KT & G Corporation 30882 MK/T/2021/1100 

KT & G Corporation 30883 MK/T/2021/1101 

KT & G Corporation 30884 MK/T/2021/1102 

KT & G Corporation 30885 MK/T/2021/1103 

KT & G Corporation 30886 MK/T/2021/1104 

KT & G Corporation 30887 MK/T/2021/1105 

KT & G Corporation 30888 MK/T/2021/1106 

KT & G Corporation 30889 MK/T/2021/1107 

KT & G Corporation 30890 MK/T/2021/1108 

KT & G Corporation 30891 MK/T/2021/1109 

KT & G Corporation 30892 MK/T/2021/1110 

KT & G Corporation 30893 MK/T/2021/1111 

KT & G Corporation 30894 MK/T/2021/1112 

KT & G Corporation 30895 MK/T/2021/1113 

KT & G Corporation 30897 MK/T/2021/1114 

KT & G Corporation 30898 MK/T/2021/1115 

KT & G Corporation 30899 MK/T/2021/1116 

KT & G Corporation 30900 MK/T/2021/1117 

KT & G Corporation 30901 MK/T/2021/1118 

KT & G Corporation 30902 MK/T/2021/1119 

MED-ART SAGLIK HIZMETLERI VE KUYUMCULUK SANAYI VE TICARET 

LIMITED SIRKETI 30870 MK/T/2021/1094 

Octapharma AG 30917 MK/T/2021/0264 

Philip Morris Products S.A. 30913 MK/T/2021/1055 

Risen Energy Co., Ltd 30881 MK/T/2021/0724 

Rothmans of Pall Mall Limited 30872 MK/T/2021/0679 

Алкалоид АД Скопје 30918 MK/T/2021/1050 

Алкалоид АД Скопје 30919 MK/T/2021/1051 

Верче Сливоска 30871 MK/T/2021/1121 

Друштво за изработка и поправка на ортопедски помагала ФИЛОС ДООЕЛ 

увоз-извоз Куманово 30906 MK/T/2021/1007 

Друштво за проектирање, трговија и услуги „Монолит Груп“ ДОО Штип 30868 MK/T/2021/0991 
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Друштво за производство, трговија и услуги МГ ТАТУ И ПРИСИНГ СТУДИО 

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 30867 MK/T/2021/0673 

Друштво за производство, трговија и услуги ОПТИКА ЛМ-09 ДООЕЛ увоз-

извоз Струмица 30907 MK/T/2021/1025 

Друштво за услуги СКОПСТЕР ДОО Скопје 30904 MK/T/2021/1061 

Електро Точила Инжинеринг ДООЕЛ 30915 MK/T/2021/1030 

Електро Точила Инжинеринг ДООЕЛ 30916 MK/T/2021/1031 

КОЖУВЧАНКА ДОО 30920 MK/T/2012/0072 

МИНЕКС ГРОУП ДООЕЛ Скопје 30911 MK/T/2021/0927 

МИНЕКС ГРОУП ДООЕЛ Скопје 30912 MK/T/2021/0931 

МИНЕКС ГРОУП ДООЕЛ Скопје 30910 MK/T/2021/0932 

МИНЕКС ГРОУП ДООЕЛ Скопје 30909 MK/T/2021/0933 

Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА А.Д. 30878 MK/T/2021/1056 

Стопанска интересна заедница на заштитни друштва на Македонија 

ЗАПОВИМ - Скопје 30869 MK/T/2021/0740 

ТП ГОСТИЛНИЦА ПЧЕЛА СКОПЈЕ 30896 MK/T/2021/1075 

Трговско друштво за трговија, производство и услуги на големо и мало 

СВИССЛИОН - АГРОПЛОД ДООЕЛ увоз-извоз Ресен 30873 MK/T/2021/0698 

Трговско друштво за трговија, производство и услуги на големо и мало 

СВИССЛИОН - АГРОПЛОД ДООЕЛ увоз-извоз Ресен 30874 MK/T/2021/0699 

Трговско друштво за трговија, производство и услуги на големо и мало 

СВИССЛИОН - АГРОПЛОД ДООЕЛ увоз-извоз Ресен 30875 MK/T/2021/0700 

Трговско друштво за трговија, производство и услуги на големо и мало 

СВИССЛИОН - АГРОПЛОД ДООЕЛ увоз-извоз Ресен 30876 MK/T/2021/0701 

Трговско друштво за трговија, производство и услуги на големо и мало 

СВИССЛИОН - АГРОПЛОД ДООЕЛ увоз-извоз Ресен 30877 MK/T/2021/0702 

Трговско друштво за трговија, производство и услуги на големо и мало 

СВИССЛИОН - АГРОПЛОД ДООЕЛ увоз-извоз Ресен 30879 MK/T/2021/0703 

Филорета Адемај; Filloreta Ademaj 30908 MK/T/2021/1092 

ЦВЕТАНОВСКИ РАЦО 30905 MK/T/2021/1062 
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ПРЕНОС / BARTJE 

(111) 2600 

(732) Metso Outotec Finland Oy Lokomonkatu 3, 33900 TAMPERE, FI 

 

(111) 6111 

(732) DuPont Safety & Construction, Inc. 974 Centre Road, Wilmington, DE 19805, US 

 

(111) 3259 

(732) Jafra Mexico Holding Company B.V. Geograaf 30, 6921 EW Duiven, NL 

 

(111) 2202 

(732) DuPont Safety & Construction, Inc. 974 Centre Road, Wilmington, DE 19805, US 

 

(111) 2204 

(732) DuPont Safety & Construction, Inc. 974 Centre Road, Wilmington, DE 19805, US 

 

(111) 2205 

(732) DuPont Safety & Construction, Inc. 974 Centre Road, Wilmington, DE 19805, US 

 

(111) 2216 

(732) DuPont Safety & Construction, Inc. 974 Centre Road, Wilmington, DE 19805, US 

 

(111) 2222 

(732) DuPont Safety & Construction, Inc. 974 Centre Road, Wilmington, DE 19805, US 

 

(111) 2224 

(732) DuPont Safety & Construction, Inc. 974 Centre Road, Wilmington, DE 19805, US 

 

(111) 2225 

(732) DuPont Safety & Construction, Inc. 974 Centre Road, Wilmington, DE 19805, US 

 

(111) 2227 

(732) DuPont Safety & Construction Inc. 974 Centre Road, Wilmington, Delaware 19805, US 

 

(111) 7705 

(732) DuPont Safety & Construction, Inc. 974 Centre Road, Wilmington, DE 19805, US 

 

(111) 9172 

(732) DuPont Safety & Construction, Inc. 974 Centre Road, Wilmington, DE 19805, US 

 

(111) 9523 

(732) DuPont Safety & Construction, Inc. 974 Centre Road, Wilmington, DE 19805, US 
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ПРОМЕНИ / NDRYSHIME 

 

(111) 246 

(732) Алкалоид АД Скопје бул. Александар Македонски бр.12, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 348 

(732) Алкалоид АД Скопје бул. Александар Македонски бр.12, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 2600 

(732) Metso Outotec Sweden AB Box 132, 231 22 Trelleborg, SE 

 

(111) 6953 

(732) Yahoo Inc. 22000 AOL Way, Dulles, VA 20166, US 

 

(111) 6875 

(732) GOODY'S SINGLE-MEMBER SOCIETE ANONYME OF CATERING SERVICES (скратен 

назив - GOODY'S SINGLE-MEMBER S.A.) Athens Internatonal Airport EL. Venizelos, 14B 

Building, 19019 Spata, GR 

 

(111) 11022 

(732) INDIVIOR UK LIMITED 103-105 Bath Road, SLOUGH, SL1 3UH, GB 

 

(111) 11103 

(732) Hyundai Mobis Co., Ltd. 203, Teheran-ro (Yeoksam-dong), Gangnam-gu, Seoul, KR 

 

(111) 11669 

(732) GOODY'S SINGLE-MEMBER SOCIETE ANONYME OF CATERING SERVICES (скратен 

назив - GOODY'S SINGLE-MEMBER S.A.) Athens Internatonal Airport EL. Venizelos, 14B 

Building, 19019 Spata, GR 

 

(111) 16050 

(732) GOODY'S SINGLE-MEMBER SOCIETE ANONYME OF CATERING SERVICES (скратен 

назив - GOODY'S SINGLE-MEMBER S.A.) Athens Internatonal Airport EL. Venizelos, 14B 

Building, 19019 Spata, GR 

 

(111) 14543 

(732) Алкалоид АД Скопје бул. Александар Македонски бр.12, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 14545 

(732) Алкалоид АД Скопје бул. Александар Македонски бр.12, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 14547 

(732) Алкалоид АД Скопје бул. Александар Македонски бр.12, 1000, Скопје, MK 
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(111) 16076 

(732) GOODY'S SINGLE-MEMBER SOCIETE ANONYME OF CATERING SERVICES (скратен 

назив - GOODY'S SINGLE-MEMBER S.A.) Athens Internatonal Airport EL. Venizelos, 14B 

Building, 19019 Spata, GR 

 

(111) 17791 

(732) AbbVie Biotechnology Ltd Thistle House 4 Burnaby Street Hamilton, Pembroke, HM 11, 

BM 

 

(111) 20656 

(732) FMC Agro Singapore Pte.Ltd 10 Marina Boulevard, #40 - 01, Marina Bay Financial 

Centre, 018983 Singapore, SG 

 

(111) 20725 

(732) Japan Tobacco Inc. 1-1, Toranomon 4-chome, Minato-ku, Tokyo, JP 

 

(111) 23163 

(732) FMC Agro Singapore Pte.Ltd 10 Marina Boulevard, #40 - 01, Marina Bay Financial 

Centre, 018983 Singapore, SG 

 

(111) 28092 

(732) ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје, Друштво за дистрибуција на електрична 

енергија ул. Лазар Личеноски бр. 11, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 28093 

(732) ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје, Друштво за дистрибуција на електрична 

енергија ул. Лазар Личеноски бр. 11, Скопје, MK 

 

 

 

 

СПОЈУВАЊЕ / BASHKIM 

 

(111) 20602 

(732) Federal-Mogul Products  US LLC 27300 West Eleven Mile Road, Michigan 48034, 

Southfield, US 

 

 

 

 



 

 

149 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini  Бр./Nr.  6/2022 - 30/06/2022  
 

ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ / VAZHDIMËSIA E 

VLEFSHMËRISË 

 

(111) 2568   (186) 12/06/2032 

(111) 4331   (186) 24/04/2032 

(111) 11022   (186) 19/03/2032 

(111) 11023   (186) 19/03/2032 

(111) 11103   (186) 10/04/2032 

(111) 11075   (186) 12/04/2032 

(111) 13108   (186) 16/04/2032 

(111) 11426   (186) 13/05/2032 

(111) 22958   (186) 27/05/2022 

(111) 11230   (186) 27/05/2022 

(111) 11227   (186) 31/05/2032 

(111) 11124   (186) 11/06/2032 

(111) 11116   (186) 30/09/2032 

(111) 11118   (186) 30/09/2032 

(111) 11611   (186) 29/11/2032 

(111) 20515   (186) 29/07/2031 

(111) 19804   (186) 14/09/2031 

(111) 19805   (186) 14/09/2031 

(111) 19806   (186) 14/09/2031 

(111) 30920   (186) 24/01/2022 

(111) 20415   (186) 02/03/2032 

(111) 20416   (186) 02/03/2032 

(111) 20600   (186) 22/03/2032 

(111) 20602   (186) 27/03/2032 

(111) 20579   (186) 04/04/2032 

(111) 20582   (186) 04/04/2032 

(111) 20636   (186) 10/04/2032 

(111) 20638   (186) 10/04/2032 

(111) 20654   (186) 17/04/2032 

(111) 20655   (186) 17/04/2032 

(111) 20569   (186) 18/04/2032 

(111) 20570   (186) 19/04/2032 
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Гласник/ Buletini  Бр./Nr.  6/2022 - 30/06/2022  
 

(111) 20676   (186) 18/04/2032 

(111) 20725   (186) 25/04/2032 

(111) 20729   (186) 25/04/2032 

(111) 20734   (186) 25/04/2032 

(111) 25741   (186) 26/04/2032 

(111) 20748   (186) 27/04/2032 

(111) 20750   (186) 02/05/2032 

(111) 20751   (186) 02/05/2032 

(111) 20137   (186) 18/05/2032 

(111) 20081   (186) 18/05/2032 

(111) 20200   (186) 23/05/2032 

(111) 20121   (186) 25/05/2032 

(111) 20770   (186) 15/06/2032 

(111) 20864   (186) 23/07/2032 

(111) 22469   (186) 23/07/2032 

(111) 20858   (186) 06/09/2032 

(111) 22504   (186) 01/10/2032 

(111) 21217   (186) 02/11/2032 

(111) 26933   (186) 19/12/2032 

(111) 26088   (186) 19/04/2032 
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2022 - 30/06/2022 

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 



 

 

152 
 

Индустриски дизајн / Disenjot industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2022 - 30/06/2022 
 

(21) ID  2005/15  (45) 30/06/2022 

(22) 07/06/2005    

(28) Поради технички проблеми во системот, дејствијата не можеа да бидат евидентирани во 

периодот кога беа правени. 

(72) ЗДРАВЕСКИ, Александар 

(73) ДПГУТ АТА “МЕТАЛОТЕХНИКА“ ДОО Прилеп ул."Ѓорче Петров" бр.23, 7500 Прилеп, 

MK 

(51) 25-01 

(54) КАЈЛА ЗА ОПЛАТА  

 

 

(21) ID  2005/17  (45) 30/06/2022 

(22) 07/06/2005    

(28) Поради технички проблеми во системот, дејствијата не можеа да бидат евидентирани во 

периодот кога беа правени. 

(72) ЗДРАВЕСКИ, Александар 

(73) ДПГУТ АТА “МЕТАЛОТЕХНИКА“ ДОО Прилеп ул.“Марксова“ бр.23, Прилеп, MK 

(51) 25-04 

(54) ТЕЛЕСКОПСKИ ПОТПИРАЧ  

 

 

(21) ID  2005/19  (45) 30/06/2022 

(22) 07/06/2005    

(28) Поради технички проблеми во системот, дејствијата не можеа да бидат евидентирани во 

периодот кога беа правени. 

(72) ЗДРАВЕСКИ, Александар 

(73) ДПГУТ АТА “МЕТАЛОТЕХНИКА“ ДОО Прилеп ул."Ѓорче Петров" бр.23, 7500 Прилеп, 

MK 

(51) 25-01 

(54) ЗАТЕГНУВАЧ ЗА ОПЛАТА  

 

 

(21) ID  2005/31  (45) 30/06/2022 

(22) 28/07/2005    

(28) Поради технички проблеми во системот, дејствијата не можеа да бидат евидентирани во 

периодот кога беа правени. 

(72) ПЕЈОВИЌ, Бранислав 

(73) Друштво за современи комуникации ЈБТ ДОО Скопје ул.“Народен Фронт“ бр.27/3, 

1000 Скопје, MK 

(74) Ношпал Борис, адвокат ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(51) 09-01 

(54) ШИШЕ  
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2022 - 30/06/2022 
 

 

(21) ID  2022/2  (45) 30/06/2022 

(22) 28/03/2022    

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален 

(30) 202130648844.8  29/09/2021  CN 

(72) GAO Xinhua 

(73) CHERY AUTOMOBILE CO., LTD. 8 Changchun Road Economy & Technology 

Development Zone, Wuhu, Anhui 241006, CN 

(74) БЕРИН Д.О.О. Скопје ул. "Македонија" бр. 27/2/22, 1000, Скопје 

(51) 12-08 

(54) Автомобил  
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2022 - 30/06/2022 
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2022 - 30/06/2022 
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2022 - 30/06/2022 
 

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) 

25-01 MK/I/ 2005/15 

25-04 MK/I/ 2005/17 

25-01 MK/I/ 2005/19 

09-01 MK/I/ 2005/31 

12-08 MK/I/ 2022/2 
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2022 - 30/06/2022 
 

 

 

 

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) 

ДПГУТ АТА “МЕТАЛОТЕХНИКА“ ДОО Прилеп ул."Ѓорче Петров" бр.23, 
7500 Прилеп, MK MK/I/ 2005/15 

ДПГУТ АТА “МЕТАЛОТЕХНИКА“ ДОО Прилеп ул."Ѓорче Петров" бр.23, 
7500 Прилеп, MK MK/I/ 2005/17 

ДПГУТ АТА “МЕТАЛОТЕХНИКА“ ДОО Прилеп ул."Ѓорче Петров" бр.23, 
7500 Прилеп, MK MK/I/ 2005/19 

Друштво за современи комуникации ЈБТ ДОО Скопје ул.“Народен 
Фронт“ бр.27/3, 1000 Скопје, MK MK/I/ 2005/31 

CHERY AUTOMOBILE CO., LTD. 8 Changchun Road Economy & Technology 
Development Zone, Wuhu, Anhui 241006, CN MK/I/ 2022/2 
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2022 - 30/06/2022 

 

РЕШЕНИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН / 

VENDIMET PЁR DISENJOT INDUSTRIALE 

 
Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на 

Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод 
индустриска сопственост ги објавува податоците за идустрискиот дизајн.. Në përputhje me nenin 
154 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 21/2009, 24/11, 
12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18”) Enti Shtetëror për Pronësi Industriale publikon të dhënat për 
disenjot industriale.  
 

Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80) / Të dhënat 

shënohen me INID* kode për disenjo industriale (standart WIPO ST. 80): 

 

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

(18) Датум на важење на индустриски дизајн / Data e vlefshmërisë së disenjos industriale 

(21) Број на пријавата / Numri i aplikimit 

(22) Дата на поднесување / Data e depozitimit 

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

(28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број на  индустриски дизајни / Lënda e aplikimit, 

theksohet numri i përgjithshëm  i disejnove industriale 

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

(45) Дата на објавување / Data e publikimit 

(51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)  / Klasifikimi Ndërkombëtar I 

Disenjove Industriale (Locarno) 

(54) Назив на телото, односно сликата или цртежот / Emri i objektit, përkatësisht fotografia ose 

vizatimi 

(55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот / Fotografia ose 

paraqitja grafike (skica) e objektit, përkatësisht fotoja ose vizatimi 

(57) Назначување на боите или комбинации на бои / caktimimi ngjyrave ose kombinimi i ngjyrave 

(72) Автор / Autori 

(73) Носител на правото / Bartësi i së drejtës 

(74) Застапник / Përfaqësuesi juridik 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data 
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2022 - 30/06/2022 
 

(11) 465  (45) 30/06/2022 

(21) ID  2005/15 (22) 07/06/2005    

(18) 07/06/2010 

(28) Поради технички проблеми во системот, дејствијата не можеа да бидат евидентирани во 

периодот кога беа правени.  

(72) ЗДРАВЕСКИ, Александар (Скопје) 

(73) ДПГУТ АТА “МЕТАЛОТЕХНИКА“ ДОО Прилеп ул."Ѓорче Петров" бр.23, 7500 Прилеп, MK 

(51) 25-01 

(54) КАЈЛА ЗА ОПЛАТА 
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2022 - 30/06/2022 
 

(11) 467  (45) 30/06/2022 

(21) ID  2005/17 (22) 07/06/2005    

(18) 07/06/2010 

(28) Поради технички проблеми во системот, дејствијата не можеа да бидат евидентирани во 

периодот кога беа правени.  

(72) ЗДРАВЕСКИ, Александар (Скопје) 

(73) ДПГУТ АТА “МЕТАЛОТЕХНИКА“ ДОО Прилеп ул.“Марксова“ бр.23, Прилеп, MK 

(51) 25-04 

(54) ТЕЛЕСКОПСKИ ПОТПИРАЧ 

 

 

 

 

 

(11) 469  (45) 30/06/2022 

(21) ID  2005/19 (22) 07/06/2005    

(18) 07/06/2010 

(28) Поради технички проблеми во системот, дејствијата не можеа да бидат евидентирани во 

периодот кога беа правени.  

(72) ЗДРАВЕСКИ, Александар (Скопје) 

(73) ДПГУТ АТА “МЕТАЛОТЕХНИКА“ ДОО Прилеп ул."Ѓорче Петров" бр.23, 7500 Прилеп, MK 

(51) 25-01 

(54) ЗАТЕГНУВАЧ ЗА ОПЛАТА 
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2022 - 30/06/2022 
 

           

 

 

(11) 464  (45) 30/06/2022 

(21) ID  2005/31 (22) 28/07/2005    

(18) 28/07/2010 

(28) Поради технички проблеми во системот, дејствијата не можеа да бидат евидентирани во 

периодот кога беа правени.  

(72) ПЕЈОВИЌ, Бранислав (Скопје) 

(73) Друштво за современи комуникации ЈБТ ДОО Скопје ул.“Народен Фронт“ бр.27/3, 1000 

Скопје, MK 

(74) Ношпал Борис, адвокат ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(51) 09-01 

(54) ШИШЕ 
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2022 - 30/06/2022 
 

(11) 948  (45) 30/06/2022 

(21) ID  2021/20 (22) 05/07/2021    

(18) 05/07/2026 

(28) 1 (еден) дизајн, дводимензионален  

(30) 6112112  06/01/2021  UK 

(72) авторот не сака да биде наведен  () 

(73) Davanti Tyres Limited Oak House, Woodlands Park, Ashton Road, Newton-le-Willows, 

Merseyside, WA12 0HF, UK 

(74) АНА ПЕКЕВСКА - ВАСИЛЕВА,АДВОКАТ ул. Максим Горки бр. 7-1/2, 1000, Скопје 

(51) 12-15 

(54) "ДИЗАЈН НА ГУМА" 
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2022 - 30/06/2022 
 

(11) 949  (45) 30/06/2022 

(21) ID  2021/21 (22) 05/07/2021    

(18) 05/07/2026 

(28) 1 (еден) дизајн, дводимензионален  

(30) 6112113  06/01/2021  UK 

(72) авторот не сака да биде наведен  () 

(73) Davanti Tyres Limited Oak House, Woodlands Park, Ashton Road, Newton-le-Willows, 

Merseyside, WA12 0HF, UK 

(74) АНА ПЕКЕВСКА - ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ ул."Максим Горки" бр. 7-1/2, 1000, Скопје 

(51) 12-15 

(54) "ДИЗАЈН НА ГУМА" 
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2022 - 30/06/2022 
 

(11) 950  (45) 30/06/2022 

(21) ID  2021/38 (22) 07/12/2021    

(18) 07/12/2026 

(28) 12 (дванаесет) дизајни, дводимензионални  

(72) Реџеп Бајрами (ул.1 бр.301, с.Крушопек) 

(73) Друштво за производство и трговија АДРИЈУС ДОО увоз-извоз с.Глумово, Сарај 

ул.1721 бр. 41 с. Глумово, Сарај, MK 

(51) 32-00 

(54) "Дизајн на амбалажа"  
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2022 - 30/06/2022 
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2022 - 30/06/2022 
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2022 - 30/06/2022 
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2022 - 30/06/2022 
 

ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA 
 

 

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА 
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН /  

PASQYRA E DISENJOVE TË PUBLIKUARA SIPAS KUALIFIKIMIT 
NDËRKOMBËTAR TË DISENJOVE INDUSTRIALE 

 

 

(51) код по меѓународната класификација на индустриски дизајн / kodi sipas 
kualifikimit ndërkombëtar të disenjove industriale 

 

(11) регистарски број на дизајнот / numri i regjistrimit së disenjos 

 

(51) (11) 

25-01 MK/I/ 2005/465 

25-04 MK/I/ 2005/467 

25-01 MK/I/ 2005/469 

09-01 MK/I/ 2005/464 

12-15 MK/I/ 2021/948 

12-15 MK/I/ 2021/949 

32-00 MK/I/ 2021/950 
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  6/2022 - 30/06/2022 
 

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕН ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН / 
PASQYRA SIPAS BARTËSIT TË SË DREJTËS TË DISENJOS 

INDUSTRIALE TË PUBLIKUAR 
 

(73) носител на правото на индустриски дизајн / bartësi i së drejtës së disenjos 
industriale 

 

(11) регистарски број на документот / numri i regjistrimit të dokumentit 

 

(21) број на пријавата / numri i aplikimit 

 

(73) (11) (21) 

ДПГУТ АТА “МЕТАЛОТЕХНИКА“ ДОО Прилеп ул."Ѓорче Петров" бр.23, 7500 
Прилеп, MK 

465 
MK/I/ 2005/465 

ДПГУТ АТА “МЕТАЛОТЕХНИКА“ ДОО Прилеп ул.“Марксова“ бр.23, Прилеп, 
MK 

467 
MK/I/ 2005/467 

ДПГУТ АТА “МЕТАЛОТЕХНИКА“ ДОО Прилеп ул."Ѓорче Петров" бр.23, 7500 
Прилеп, MK 

469 
MK/I/ 2005/469 

Друштво за современи комуникации ЈБТ ДОО Скопје ул.“Народен Фронт“ 
бр.27/3, 1000 Скопје, MK 

464 
MK/I/ 2005/464 

Davanti Tyres Limited Oak House, Woodlands Park, Ashton Road, Newton-le-
Willows, Merseyside, WA12 0HF, UK 

948 
MK/I/ 2021/948 

Davanti Tyres Limited Oak House, Woodlands Park, Ashton Road, Newton-le-
Willows, Merseyside, WA12 0HF, UK 

949 
MK/I/ 2021/949 

Друштво за производство и трговија АДРИЈУС ДОО увоз-извоз с.Глумово, 
Сарај ул.1721 бр. 41 с. Глумово, Сарај, MK 

950 
MK/I/ 2021/950 
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ВПИШУВАЊЕ 
 
 
258. Марко Илиевски, адвокат 
ул. 11 Октомври бр. 1 
Куманово 
Република Северна Македонија 
моб.071 234 536 
e-mail:ilievski_marko@yahoo.com 
 
 
БРИШЕЊЕ 
 
201. Македонка Богеска, адвокат 
ул. 487 бр. 10-1/1 
1000 Скопје 
Република Македонија 
тел. 02 3298 280 
моб. 070 244327 
факс. 02 3225089 
e-mail: advokat.bogeska@gmail.com 
 
 
ПРОМЕНИ 
 

16. БЕРИН Д.О.О. Друштво за интелектуална сопственост 
бул. “Кочо Рацин” бр. 14/1/1 
1000 Скопје 
Република Северна Македонија 
 

mailto:advokat.bogeska@gmail.com
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