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AD – Андора / Andora 

AE - Здружените Арапски Емирати / 

Emiratet e Bashkuara 

AF – Авганистан / Afganistan 

AG - Антика и Барбуда / Antika dhe 

BArbuda 

AI – Антигуа - Antigua 
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BE – Велгија / Belgjika 
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BV - Островот на Буве / Ishujt e Buves 

BW – Боцвана / Bocvana 
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CF - Централноафриканска Република / 

Republika e Afrikës Qendrore 
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CI - Брегот на слоновата коска / Bregu I 

Fildishtë 
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CN – Кина / Kina 
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CR – Костарика / Kostarika 

CU – Куба / Kuba 

CV - Капе Верде / Kape Verde 

CY – Кипар / Qipro 

CZ – Чешка / Cekia 

DE – Германија / Gjermania 

DJ – Џибути / Xhibuti 

DK – Данска / Danimarka 

DM – Доминика / Domenika 

DO - Доминиканска Република / Republika 

e Domenikës 

DZ – Алжир / Algjeri 

EC – Еквадор / Ekuador 

EE – Естонија / Estonia 

EG – Египет / Egjipt 

EH - Западна Сахара / Saharaja 

Perendimore 

ER – Еритреја / Eritreja 

ES – Шпанија / Spanja 

ET – Етиопија / Etiopia 

FI – Финска / Finlanda 

FJ – Фиџи / Fixhi 

FK - Фокландски Острови / Ishujt Falkland 

FO - Овчи Острови / Ishujt e Dhenve 

FR – Франција / Franca 

GA – Габон / Gabon 

GB - Велика Британија / Britania e Madhe 

GD – Гранада / Granada 

GE – Грузија / Gruzija 

GH – Гана / Gana 

GI – Гибралтар / Gjibraltari 

GL – Гренланд / Grenlanda 

GM – Гамбија / Gambija 

GN – Гвинеа / Guinea 

GQ - Екваторијална Гвинеа / Guinea e 

Ekuadorit 

GR – Грција / Greqia 

GS - Јужна Џорџија и Острвови на Јужни 

Сендвич /  Xhorxhia Jugore dhe Ishujt 

Sanduiç të Jugut 

GT – Гватемала / Guatemala 

GW - Гвинеа Бисао / Guinea Bisao 

GY – Гвајана / Guajana 

HK - Хонг Конг / Hong Kong 

HN – Хондурас / Honduras 

HR – Хрватска / Kroacia 

HT – Хаити / Haiti 

HU – Унгарија / Hungaria 

ID – Индонезија / Indonezia 

IE – Ирска / Irlanda 

IL – Израел / Izraeli 

IN – Индија / India 

IQ – Ирак / Irak 

IR – Иран / Iran 

IS – Исланд / Islanda 

IT – Италија / Italia 

JM – Јамајка / Xhamajka 

JO – Јордан / Jordani 

JP – Јапонија / Japonia 

KE – Кенија / Kenia 

KG – Киргизија / Kirgizija 

KH – Камбоџа / Kamboxha 

KI – Кирибати / Kiribati 

KM - Коморски Острови / Ishujt e Komorit 

KN - Св. Китис и Невис / Shën Kitis dhe 

Nevis 

KP - Демоктратска Република Кореја / 

Republika Demokrate e Koresë 

KR - Република Кореја / Republika e Koresë 

KW – Кувајт / Kuvajt 

KY - Кајмански Острови / Ishujt Kajman 

KZ – Казакстан / Kazahstan 

LA – Лаос / Laos 

LB – Либан / Liban 

LC - Света Луција / Shën Lucia 

LI – Лихтенштајн / Lihtenshtajn 

LK - Шри Ланка / Shri Lanka 

LR – Либерија / Liberia 

LS – Лесото / Lesoto 

LT – Литванија / Lituania 

LU – Луксермбург / Luksemburg 

LV – Латвија / Letonia 

LY – Либија / Libia 

MA – Мароко / Maroko 

MC – Монако / Monako 

MD – Молдавија / Moldavia 

ME - Црна Гора / Mali I Zi 

MG – Мадагаскар / Madagaskar 

MK –Северна Македонија / Maqedonia e 

Veriut 

ML – Мали / Mali 

MM – Бурма / Burma 

MN – Монголија / Mongolia 

MO – Макао / Makao 

MP - Северни Маријански Острови / Ishujt 

Mariane Veriore 

MR – Мавританија / Mavritania 

MS – Монсерато / Monserator 

MT – Малта / MAlta 

MU – Маурициус / Mauricius 

MV – Малдиви / Maldive 

MW – Малави / Malavi 

MX – Мексико / Meksika 

MY – Малезија / Malajzia 

MZ – Мозамбик / Mozambik 

NA – Намибија / Namibia 

NE – Нигер / Niger 

NG – Нигерија / Nigeria 

NI – Никарагва / Nikaragua 

NL – Холандија / Hollanda 

NO – Норвешка / Norvegjia 

NP – Непал / Nepal 

NR – Неру / Neru 

NZ - Нов Зеланд / Zelanda e Re 

OM – Оман / Oman 

PA – Панама / Panama 

PE – Перу / Peru 

PG - Нова Гвинеа / Guinea e Re 

PH – Филипини / Filipine 

PK – Пакистан / Pakistan 

PL – Полска / Polonia 

PR – Порторико / Portoriko 

PT – Португалија / Portugalia 

PY – Парагвај / Paraguaj 

QA – Катар / Katar 

RO – Романија / Rumania 

RS – Србија / Srbia 

RU - Руска Федерација / Federata Ruse 

RW – Руанда / Ruanda 

SA - Саудиска Арабија / Arabia Saudite 

SB - Соломонски Острови / Ishujt Solomon 

SC - Сејшелски Острови / Ishujt Sejsheles 

SD – Судан / Sudan 

SE – Шведска / Suedia 

SG – Сингапур / Singapor 

SH - Света Елена / Shën Elena 

SI – Словенија / Sllovenia 

SK – Словачка / Sllovakia 

SL - Сиера Леоне / Siera Leone 

SM - Сан Марино / San Marino 

SN – Сенегал / Senegal 

SO – Сомлија / Somlija 

SR – Суринам / Surinam 

ST - Сао Томе и Принципе / Sao Tome dhe 

Principe 

SV – Салвадор / Salvador 

SY – Сирија / Siria 

SZ – Свазиланд / Svaziland 

TC – Турки / Turki 

TD – Чад / Cad 

TG – Того / Togo 

TH – Тајланд / Tajlanda 

TJ – Таџикистан / Taxhikistan 

TM – Туркменија / Turkmenistan 

TN – Тунис / Tunis 

TO – Тонга / Tonga 

TP - Источни Тимор / Timori Lindor 

TR – Турција / Turqia 

TT - Тринидад и Тобаго / Trinidad dhe 

Tobago 

TV – Тувалу / Tuvalu 

TW – Тајван / Tajvan 

TZ – Танзанија / Tanzania 

UA – Украина / Ukraina 

UG – Уганда / Uganda 

US - Соединети Американски Држави / 

Shtetet e Bashkuara të Amerikës 

UY – Уругвај / Uruguaj 

UZ – Узбекистан / Uzbekistan 

VA – Ватикан / Vatikan 

VC - Св. Винсент и Гренадин / Shën 

Vinsent dhe Grenadin 

VE – Венецуела / Venecuela 

VG - Британски Девствени Острови / Ishujt 

e Virgjër Britanik 

VN – Виетнам / Vietnam 

VU – Вануату / Vanuatu 

WS – Самоа / Samoa 

YE – Јемен / Jemen 

ZA - Јужноафричка Република / Republika 

Jugoafrikane 

ZM – Замбија / Zambia 

ZR – Заир / Zair 

ZW – Зимбабве / Zimbaba

 

                       КОДОВИ НА МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ / KODET E ORGANIZATAVE NDËRKOMBËTARE 

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

Industriale (ORAPI) 

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

EA -  Евроазиска патентна организација / Organizata e Patentave të Euroazisë 

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

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

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

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

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

GC -  Кооперативен совет на арапски земји во Заливот / Këshilli Bashkëpunues i Vendeve Arabe në Gjirin 
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Патенти / Patentat Гласник/ Buletini Бр./Nr.  7/2022 - 31/07/2022  
 

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.  7/2022 - 31/07/2022  
 

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.  7/2022 - 31/07/2022  
 

(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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ПРЕСТАНОК / NDËRPRERJE 
 

 

(11) 1808 

(73) H.LUNDBECK A/S Ottiliavej 9,  DK-2500 Valby-Copenhagen, DK 

 

(11) 1860 

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

 

(11) 1836 

(73) CV THERAPEUTICS, INC 3172 Porter Drive, Palo Alto, CA 94304 , US 

 

(11) 2293 

(73) MERCK SHARP & DOHME CORP. 126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065, 

US 

 

(11) 2231 

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

IT 

 

(11) 2743 

(73) AstraZeneca UK Limited 15 Stanhope Gate, London W1Y 1LK, GB 

 

(11) 2557 

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

 

(11) 2686 

(73) PHARMA MAR, S.A., Calle de la Calera 3, Poligono Industrial de Tres Cantos 28760 Tres 

Cantos, Madrid,, ES 

 

(11) 2677 

(73) Lankhorst Pure Composites B.V. Prinsengracht 2, 8607 AD Sneek, NL 

 

(11) 2879 

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

 

(11) 3580 

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

 

(11) 3748 

(73) 4SC AG Am Klopferspitz 19a   82152 Martinsried, DE 
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(11) 3763 

(73) MERCK SHARP & DOHME CORP. 126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065, 

US 

 

(11) 3949 

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

JP 

 

(11) 4407 

(73) Pharma Mar, S.A 28760 Madrid, ES 
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Трговски марки / Markat tregtare Гласник/ Buletini Бр./Nr.  7/2022 - 31/07/2022  
 

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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Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  7/2022 - 31/07/2022  
 

(210) TM  2022/114 (220) 08/02/2022 

(442) 31/07/2022 

(731) Incom d.o.o. Tovarniška cesta 6A, 

5270 Ajdovščina, SI 

(740) Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери ул. Никола Вапцаров бр. 2-4, 

1000, Скопје 

(540)  

LEONE Chocolate 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чоколадо; топло чоколадо; полнето 

чоколадо; млечно чоколадо; чоколадо со 

алкохол; чоколадо во прав; чоколадо со  

Јапонска ротква; чоколадо за преливи; 

веганско топло чоколадо; чоколадо со 

воздушни меурчиња; немедицинско 

чоколадо; чоколадо без млеко; чоколадо 

за слаткарски производи и леб; чоколади 

со полнење од ментол; чоколадни пасти; 

чоколадни намази; чоколадни преливи; 

чоколадни плочки; чоколадни сирупи; 

чоколадни трошки; чоколадни јајца; 

чоколадни бомбони; чоколаден чипс; 

пралине од чоколадо; чоколадни школки; 

чоколадни зајчиња; трафлс (слаткарски 

производи); браунис (чоколадни 

колачиња); пралине; полнења на база на 

чоколадо; плочки од млечно чоколадо; 

полнети чоколадни плочки; чоколадирано 

овошје; чоколадирани јатки; чоколадирани 

переци; чоколадирани слаткарски 

производи; чоколадирани слаткарски 

производи со шеќер; полнети чоколадни 

бомбони; чоколади со алкохол; чоколадни 

украси за торти; чоколадни трошки кои 

содржат јатки; чоколади за адвент 

календари; чоколадни полнења за 

слаткарски производи; чоколадни трошки 

за леб; плочки на база на чоколадо 

спремни за јадење; чоколадни декорации 

за слаткарски производи; чоколадни 

украси за новогодишни елки; чоколади во 

форма на пралине; чоколади во форма на 

морски школки; чоколадни штангли кои 

содржат зрна кафе; плочки засновани на 

чоколадо кои се замена за оброк  

 

(210) TM  2022/115 (220) 08/02/2022 

(442) 31/07/2022 

(731) Incom d.o.o. Tovarniška cesta 6A, 

5270 Ajdovščina, SI 

(740) Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери ул. Никола Вапцаров бр. 2-4, 

1000, Скопје 

(540)  

 
(591) кафена, бела 

(531) 27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чоколадо; топло чоколадо; полнето 

чоколадо; млечно чоколадо; чоколадо со 

алкохол; чоколадо во прав; чоколадо со 

јапонска ротква; чоколадо за преливи; 

веганско топло чоколадо; чоколадо со 

воздушни меурчиња; немедицинско 

чоколадо; чоколадо без млеко; чоколадо 

за слаткарски производи и леб; чоколади 

со полнење од ментол; чоколадни пасти; 

чоколадни намази; чоколадни преливи; 

чоколадни плочки; чоколадни сирупи; 

чоколадни трошки; чоколадни јајца; 

чоколадни бомбони; чоколаден чипс; 

пралине од чоколадо; чоколадни школки; 

чоколадни зајчиња; трафлс (слаткарски 

производи); браунис (чоколадни 

колачиња); пралине; полнења на база на 

чоколадо; плочки од млечно чоколадо; 

полнети чоколадни плочки; чоколадирано 

овошје; чоколадирани јатки; чоколадирани 

переци; чоколадирани слаткарски 
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Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  7/2022 - 31/07/2022  
 

производи; чоколадирани слаткарски 

производи со шеќер; полнети чоколадни 

бомбони; чоколади со алкохол; чоколадни 

украси за торти; чоколадни трошки кои 

содржат јатки; чоколади за адвент 

календари; чоколадни полнења за 

слаткарски производи; чоколадни трошки 

за леб; плочки на база на чоколадо 

спремни за јадење; чоколадни декорации 

за слаткарски производи; чоколадни 

украси за новогодишни елки; чоколади во 

форма на пралине; чоколади во форма на 

морски школки; чоколадни штангли кои 

содржат зрна кафе; плочки засновани на 

чоколадо кои се замена за оброк  

 

(210) TM  2022/119 (220) 09/02/2022 

(442) 31/07/2022 

(731) Адвокатско друштво ИНТЕР 

ПАРТЕС Скопје ул.Крсте Мисирков бр. 

11, ДТЦ Мавровка Лам Ц. 2/4, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

99 WILD 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти: научни, 

поморски, геодетски, фотографски, 

кинематографски, оптички, за вагање, за 

мерење, сигнализација, контрола 

(инспекција), спасување и настава; 

апарати и инструменти за спроведување, 

вклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или 

контролирање на електрицитетот; апарати 

за снимање, пренос и репродукција на звук 

или слика; магнетски носачи на податоци, 

дискови за снимање; компакт-дискови, двд 

и други 

дигитални медиуми за снимање; 

механизми за апаратура што работи на 

монети; регистар каси, машини за 

сметање и опрема за обработка на 

податоци и компјутери; компјутерски 

софтвер; апарати за гаснење пожар  

кл. 28  игри и играчки; производи за 

гимнастика и спорт кои не се опфатени со 

другите класи; украси за елки  

кл. 41  образование; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и проектирање поврзано со 

нив; услуги за индустриски анализи и 

истражувања; проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

 

(210) TM  2022/120 (220) 09/02/2022 

(442) 31/07/2022 

(731) Адвокатско друштво ИНТЕР 

ПАРТЕС Скопје ул.Крсте Мисирков бр. 

11, ДТЦ Мавровка Лам Ц. 2/4, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

ARMADA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти: научни, 

поморски, геодетски, фотографски, 

кинематографски, оптички, за вагање, за 

мерење, сигнализација, контрола 

(инспекција), спасување и настава; 

апарати и инструменти за спроведување, 

вклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или 

контролирање на електрицитетот; апарати 

за снимање, пренос и репродукција на звук 

или слика; магнетски носачи на податоци, 

дискови за снимање; компакт-дискови, двд 

и други 

дигитални медиуми за снимање; 

механизми за апаратура што работи на 

монети; регистар каси, машини за 

сметање и опрема за обработка на 

податоци и компјутери; компјутерски 

софтвер; апарати за гаснење пожар  
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Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  7/2022 - 31/07/2022  
 

кл. 28  игри и играчки; производи за 

гимнастика и спорт кои не се опфатени со 

другите класи; украси за елки  

кл. 41  образование; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци; привремено сместување  

 

(210) TM  2022/121 (220) 09/02/2022 

(442) 31/07/2022 

(731) Адвокатско друштво ИНТЕР 

ПАРТЕС Скопје ул.Крсте Мисирков бр. 

11, ДТЦ Мавровка Лам Ц. 2/4, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

LOTUS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти: научни, 

поморски, геодетски, фотографски, 

кинематографски, оптички, за вагање, за 

мерење, сигнализација, контрола 

(инспекција), спасување и настава; 

апарати и инструменти за спроведување, 

вклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или 

контролирање на електрицитетот; апарати 

за снимање, пренос и репродукција на звук 

или слика; магнетски носачи на податоци, 

дискови за снимање; компакт-дискови, двд 

и други дигитални медиуми за снимање; 

механизми за апаратура што работи на 

монети; регистар каси, машини за 

сметање и опрема за обработка на 

податоци и компјутери; компјутерски 

софтвер; апарати за гаснење пожар  

кл. 28  игри и играчки; производи за 

гимнастика и спорт кои не се опфатени со 

другите класи; украси за елки  

кл. 41  образование; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности  

 

(210) TM  2022/122 (220) 09/02/2022 

(442) 31/07/2022 

(731) Адвокатско друштво ИНТЕР 

ПАРТЕС Скопје ул.Крсте Мисирков бр. 

11, ДТЦ Мавровка Лам Ц. 2/4, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 

PREMIER 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти: научни, 

поморски, геодетски, фотографски, 

кинематографски, оптички, за вагање, за 

мерење, сигнализација, контрола 

(инспекција), спасување и настава; 

апарати и инструменти за спроведување, 

вклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или 

контролирање на електрицитетот; апарати 

за снимање, пренос и репродукција на звук 

или слика; магнетски носачи на податоци, 

дискови за снимање; компакт-дискови, двд 

и други дигитални медиуми за снимање; 

механизми за апаратура што работи на 

монети; регистар каси, машини за 

сметање и опрема за обработка на 

податоци и компјутери; компјутерски 

софтвер; апарати за гаснење пожар  

кл. 28  игри и играчки; производи за 

гимнастика и спорт кои не се опфатени со 

другите класи; украси за елки  

кл. 41  образование; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности  

 

(210) TM  2022/123 (220) 09/02/2022 

(442) 31/07/2022 

(731) Адвокатско друштво ИНТЕР 

ПАРТЕС Скопје ул.Крсте Мисирков бр. 
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11, ДТЦ Мавровка Лам Ц. 2/4, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

LORD 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти: научни, 

поморски, геодетски, фотографски, 

кинематографски, оптички, за вагање, за 

мерење, сигнализација, контрола 

(инспекција), спасување и настава; 

апарати и инструменти за спроведување, 

вклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или 

контролирање на електрицитетот; апарати 

за снимање, пренос и репродукција на звук 

или слика; магнетски носачи на податоци, 

дискови за снимање; компакт-дискови, двд 

и други 

дигитални медиуми за снимање; 

механизми за апаратура што работи на 

монети; регистар каси, машини за 

сметање и опрема за обработка на 

податоци и компјутери; компјутерски 

софтвер; апарати за гаснење пожар  

кл. 28  игри и играчки; производи за 

гимнастика и спорт кои не се опфатени со 

другите класи; украси за елки  

кл. 41  образование; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци; привремено сместување  

 

(210) TM  2022/124 (220) 09/02/2022 

(442) 31/07/2022 

(731) Адвокатско друштво ИНТЕР 

ПАРТЕС Скопје ул.Крсте Мисирков бр. 

11, ДТЦ Мавровка Лам Ц. 2/4, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

PARLAMENT 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти: научни, 

поморски, геодетски, фотографски, 

кинематографски, оптички, за вагање, за 

мерење, сигнализација, контрола 

(инспекција), спасување и настава; 

апарати и инструменти за спроведување, 

вклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или 

контролирање на електрицитетот; апарати 

за снимање, пренос и репродукција на звук 

или слика; магнетски носачи на податоци, 

дискови за снимање; компакт-дискови, двд 

и други 

дигитални медиуми за снимање; 

механизми за апаратура што работи на 

монети; регистар каси, машини за 

сметање и опрема за обработка на 

податоци и компјутери; компјутерски 

софтвер; апарати за гаснење пожар  

кл. 28  игри и играчки; производи за 

гимнастика и спорт кои не се опфатени со 

другите класи; украси за елки  

кл. 41  образование; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци; привремено сместување  

 

(210) TM  2022/133 (220) 10/02/2022 

(442) 31/07/2022 

(731) Адвокатско друштво ИНТЕР 

ПАРТЕС Скопје ул.Крсте Мисирков бр. 

11, ДТЦ Мавровка Лам Ц. 2/4, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

IMPERATOR 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти: научни, 

поморски, геодетски, фотографски, 

кинематографски, оптички, за вагање, за 
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мерење, сигнализација, контрола 

(инспекција), спасување и настава; 

апарати и инструменти за спроведување, 

вклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или 

контролирање на електрицитетот; апарати 

за снимање, пренос и репродукција на звук 

или слика; магнетски носачи на податоци, 

дискови за снимање; компакт-дискови, двд 

и други дигитални медиуми за снимање; 

механизми за апаратура што работи на 

монети; регистар каси, машини за 

сметање и опрема за обработка на 

податоци и компјутери; омпјутерски 

софтвер; апарати за гаснење пожар  

кл. 28  игри и играчки; производи за 

гимнастика и спорт кои не се опфатени со 

другите класи; украси за елки  

кл. 41  образование; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и проектирање поврзано со 

нив; услуги за индустриски анализи и 

истражувања; проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци; привремено сместување  

кл. 45  правни услуги; безбедносни услуги 

за заштита на имот и лица; лични и 

општествени услуги што ги даваат трети 

лица за задоволување на потребите на 

поединците  

 

(210) TM  2022/152 (220) 15/02/2022 

(442) 31/07/2022 

(300) 97008609  02/09/2021  US 

(731) Massey Ferguson Corp. 4205 River 

Green Parkway, Duluth, GA 30096, US 

(740) Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери ул. Никола Вапцаров бр. 2-4, 

1000, Скопје 

(540)  

 
(531) 26.03.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  комбајн жетвари; земјоделски 

машини што се влечат со трактор, имено 

жетвари, косилки, железни брани, плугови, 

сејалки, семенски дупчалки, машини за 

балирање на сено, култиватори, вршачи, 

жетвари, комбајни и гребла за сено; 

земјоделски машини за садење семиња, 

имено сејалки; земјоделска машина за 

садење; земјоделски машини, имено 

балирачи за сено; земјоделски лифтови; 

балари за земјоделска употреба; балирачи 

за сено; земјоделски машини за садење 

семиња; земјоделски машини, имено 

жетвари, косилки, железни брани, плугови, 

сејалки, семенски дупчалки, машини за 

балирање на сено, култиватори, вршачи, 

жетвари, комбајни и гребла за сено.  

кл. 12  трактори; трактори за земјоделски 

цели  

 

(210) TM  2022/162 (220) 16/02/2022 

(442) 31/07/2022 

(731) МАКПРОГРЕС ДОО ул. Војдан 

Чернодрински бр. 8, Виница, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  
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(591) кафена, кремава, црвена, бела 

(531) 08.01.21;25.01.19;26.01.22 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  вафел производ во облик на стапче 

со различни видови крем полнења, вафел 

производ во облик на стапче со какао крем 

полнење  

 

(210) TM  2022/163 (220) 16/02/2022 

(442) 31/07/2022 

 (731) FMC Agricultural Products 

International AG Baarerstrasse 14 Zug, 

Zurich, 6300, CH 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

SPOTLIGHT 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  пестициди; хербициди  

 

(210) TM  2022/165 (220) 17/02/2022 

(442) 31/07/2022 

(731) NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET 

A.S. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz 

Cad. No: 14, 34768 Ümraniye, Istanbul, TR 

(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА-

АНДРЕВСКИ, адвокат ул. Орце Николов 

бр. 75, 1000, Скопје 

(540)  

TYLOLFEN HOT 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2022/174 (220) 21/02/2022 

(442) 31/07/2022 

(731) MARCO BUSCEMA Via G. Leopardi 

36 33050 Pozzuolo del Friuli (UD), IT 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(591) светло кафена, темно сина 

(531) 27.05.17;27.05.22 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 45  правни услуги; лични и опшествени 

услуги што ги даваат трети лица за 

задоволување на потребите на поединци; 

правно истражување; услуги за изработка 

на правни документи; консалтинг од 

областа на правото; услуги при водење 

судски процеси; услуги за мирно 

решавање на спорови; правно управување 

со дозволи; правни услуги во врска со 

преговори за договори за други; 

медијација  

 

(210) TM  2022/192 (220) 24/02/2022 

(442) 31/07/2022 

(731) Друштво за управување со 

приватни инвестициски фондови 

ИНВЕСТ ИН НОРТХ МАЦЕДОНИА БАЈ 

ЦГИ ДЕВЕЛОПМЕНТ ДОО Скопје бул.Св. 

Климент Охридски 20А/1-1, 1000, Скопје, 

MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(591) сива, црвена, жолта, црна 

(531) 27.05.17;29.01.13 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување;водење на 

работење;управување со 

работи;канцелариски работи;претплата за 

телекомуникациски услуги (за 

други);агенции за увоз-извоз;комерцијално 

информативни агенции;односи со јавност, 
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бизнис проценки;изготвување на рекламни 

рубрики;статистички податоци;маркетинг 

студии;истражувања за 

дејностите;економски 

предвидувања;консултантски услуги во 

областа на човечки ресурси;советодавни 

услуги за бизнис менаџмент; регрутирање 

на спонзори;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;трговско управување на 

лиценцирање на стоки и услуги, за трети 

лица;бизнис проценки;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  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

бироа за обезбедување на сместување 

[станови]; агенции за недвижности; 

котирање на берза; посредување при 

хартии од вредност; брокерски услуги; 

инвестициски фондови; фискални 

проценки; вредносни депозити; 

електронски трансфер на средства; 

издавање на хартии од вредност; размена 

на пари; информации за осигурување; 

консултации за осигурување; осигурителни 

брокерски услуги; инвестицикси фондови; 

финансирање при купување на одложено 

плаќање -лизинг; организирање на 

наплата; услуги на дебитни и кредитни 

картички; услуги на безбедносни депозити; 

услуги на исплата на пензии; кредитни 

бироа; организирање на добротворни 

фондови; изнајмување на канцеларии 

[недвижности]; изнајмување на станови; 

лизинг на недвижности; лизинг на фарми; 

банкарски хипотеки; проценка на 

недвижности; проценка на антиквитети; 

услуги на проценка на накит; проценка на 

уметнички дела; услуги на проценители - 

актуарски услуги; проценка на штети 

(финансиска проценка); наплата на 

трошоци за изнајмување; управување со 

станови и куќи; финансиски менаџмент; 

управување со недвижен имот; 

финансиски информации, вклучувајќи и по 

пат на електронски средства; финансиска 

анализа; финансиски консултации; 

финансиска евалуација [осигурување, 

банкарство, недвижности]; финансиски 

спонзорства; услуги на финансирање; 

проверка [верификација] на чекови; улсуги 

на кредитни картички; отплаќање на 

заеми; кредитирање врз основа на залог; 

агенти за домување; работи поврзани со 

недвижности; агенции за наплата на 

долгови; гарантирање на заеми; 

гарантирање при кредитирање; 

заемодавачки услуги; закуп-обезбедување 

на заеми; заеми врз база на залог; заеми 

[финансирање] и попуст на сметки; 

консултантски услуги поврзани со кредити 

и заеми; консултантски услуги кои се 

однесуваат на следење на побарувањата 

и обврските, инвестиции и заеми; 

корпоративни кредити; лично осигурувања 

кои се однесуваат на одговорност за 

отплата на кредити; обезбедување на 

кредити за финансирање на 
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обезбедување на моторни возила со 

депонирање на пари; обезбедување на 

кредити за финансирање на изнајмување 

на моторни возила со обезбедување на 

договор; уредување и обезбедување на 

кредити врз база на залог; уредување на 

продажба на кредити; обезбедување на 

кредити за недвижен имот; обезбедување 

на потрошувачки кредити; обезбедување 

на комерцијални заеми; заеми и кредитни 

услуги; кредит и кредитни линии; 

обезбедување на привремени заеми; 

обезбедување на станбени кредити; 

обезбедување на кредити за 

партиципација за школување; 

обезбедување на нудење заеми; услуги на 

позајмување на пари; услуги на заем и 

кредит, и закупнина; финансирање на 

кредити; финансирање на рати на 

кредитот; финансирање на станбени 

кредити; финансирање на кредити, 

хипотеки и емства; финансирање на 

краткорочни кредити; кредити 

(финансирање); финансиски заеми за 

реновирање на домот; финансиски 

кредити за трговија; финансиски заеми со 

обезбедување на залог; финансиски 

услуги во областа на кредитирање пари; 

финансиски услуги за кредитирање за 

лични цели; услуги за електронски 

трансфер на пари; размена на пари; пари 

замена изречена од страна на кредитна 

картичка; покровителство на пензиите; 

управување со готовина; стекнување и 

пренос на парични побарувања; брокерски 

услуги за пари; пари за старателство; 

плаќање и примање на пари како агенти; 

монетарни услуги; монетарен трансфер; 

монетарни работи; услуги за трансфер на 

пари по електронски пат; услуги за 

трансфер на пари со користење на 

електронски картички; услуги за 

управување со готовина; услуги за 

депозити на пари; услуги во врска со 

финансиски трансакции; услуги за пренос 

на пари; финансиски и монетарни услуги и 

банкарство; финансиски менаџмент на 

сметки со готовина; финансирање на 

кредити со плаќање на рати; агенции за 

коснултирање во врска со кредитирање; 

агенции за кредитни известување; 

кредитен рејтинг; кредитни услуги; 

кооперативни кредитни организации; 

консултации во врска со кредит; 

хипотекарни совети; консултантски услуги 

кои се однесуваат на кредитирања; услуги 

во врска со кредитирање на хипотеки и 

кредитирања поврзани со хартии од 

вредност; услуги при хипотекарни кредити 

и финансирање; услуги во врска со 

информации за кредити; наплата и 

враќање на кредити; издавање на 

кредитни картички и дебитни картички; 

подготовка на извештаи за кредитен 

рејтинг; финансирање на кредитот; улсуги 

на кредитни картички и платежни картички; 

обезбедување на информации за кредит; 

обезбедување на кредит; обезбедување 

на потрошувачки кредит; обезбедување на 

средства за купување со одложено 

плаќање и лизинг; обезбедување на 

финансиски средства за трговски кредит; 

обезбедување на финансиски средства за 

кредитна продажба; гаранции; 

кредитирање на хартии од вредност; 

обезбедување на кредит преку планови за 

отплата; обезбедување на кредитни и 

дебитни картички; обезбедување на 

позајмици; уредување на провизија за 

трговски кредит; верификација на 

кредитна картичка; кредит совети; услуги 

на подобрување на кредитни услови; 

услуги на кредитни бироа; консултанстки 

улсуги кои се однесуваат на кредит; 

финансиски рејтинг и кредитни извештаи; 

управување со финансиски трансакции  
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кл. 38  електронски комуникациски услуги 

кои се однесуваат на авторизација на 

кредитни картички; телекомуникации; 

обезбедување на телекомуникациски 

врски со глобалната компјутерска мрежа; 

електронска пошта; услуги на електронска 

огласна табла [телекомуникациски услуги]; 

испраќање на пораки; електронски услуги; 

комуникации со помош на компјутерски 

терминали; обезбедување на пристап до 

бази на податоци; изнајмување на време 

на пристап до глобалните компјутерски 

мрежи; компјутерски потпомогнат пренос 

на пораки и слики; радио програми и 

емисии, кабелски телевизиски пренос; 

обезбедување на пристап на форуми за 

разговор на интернет (соби за разговор); 

обезбедување на кориснички пристап до 

глобалните компјутерски мрежи; 

пренесување преку сателит; емитување на 

телевизиски програми  

 

(210) TM  2022/197 (220) 25/02/2022 

(442) 31/07/2022 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, 

DE 

(740) Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери ул. Никола Вапцаров бр. 2-4, 

1000, Скопје 

(540)  

CZARNOLESKA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво); 

жестоки пијалоци и силни алкохолни 

пијалоци; препарати за правење 

алкохолни пијалоци  

 

(210) TM  2022/198 (220) 25/02/2022 

(442) 31/07/2022 

(731) Vans, Inc. 1588 South Coast, Costa 

Mesa, 9626 California, US 

(740) Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери ул. Никола Вапцаров бр. 2-4, 

1000, Скопје 

(540)  

 
(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  велосипеди; седишта за 

велосипеди; гуми за велосипеди; држачи 

за рачки за велосипеди; држачи за рачки 

за мотори  

 

(210) TM  2022/200 (220) 28/02/2022 

(442) 31/07/2022 

(731) Hellenic Petroleum Holdings Societe 

Anonyme 8A Chimarras street 15125 

Marousi, GR 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(591) бела, сина 

(531) 26.01.16;26.11.13;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за употреба во 

индустрија, наука и фотографии, како и во 

агрикултура, хортикултура и шумарство; 

вештачки смоли во сурова состојба; 

пластични маси во сурова состојба; смеси 

за гаснење пожар и за превенирање на 

пожар; препарати за калење и лемење; 

средства за штавење на животинска кожа 

и крзно; лепило за употреба во индустрија; 

китови и други полнила за паста; компост, 

ѓубриво, ѓубриња; биолошки препарати за 

употреба во индустрија и наука; 
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прехранбени производи (хемиски 

супстанци за конзервирање прехранбени 

производи); средства за штавење; 

лепливи материи кои се користат во 

индустрија  

кл. 4  масла, масти и восок за индустриска 

употреба; средства за подмачкување; 

смеси за впивање, навлажнување и 

врзување на правот; горива и осветлувачи; 

свеќи и фитили за осветлување; 

електрична енергија; масло и гас; нафтени 

продукти  

кл. 9  апарати и инструменти: научни, 

навигациони, геодетски, фотографски, 

кинематографски, аудиовизуелни, оптички, 

за вагање, за мерење, сигнализација, 

детектирање, тестирање, инспекција, 

спасување и држење настава; апарати и 

инструменти за спроведување, 

вклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или 

контролирање на дистрибуцијата или 

употребата на електрична енергија; 

апарати и инструменти за снимање, 

пренос, репродукција или обработка на 

звук, слики или податоци; медиуми за 

преснимување или за превземање, 

компјутески софтвер, празен дигитален 

или аналоген медиум за снимање и 

складирање; механизми за апарати кои 

работат со монети; регистар - каси и уреди 

за сметање; компјутери и компјутерски 

периферни уреди; одела за нуркање, 

нуркачки маски, чепчиња за уши за 

нуркачи, штипки за нос за нуркачи и 

пливачи, ракавици за нуркачи, апарати за 

дишење за подводно пливање; апарати за 

гаснење пожар; станици за полнење за 

електрични возила  

кл. 35  рекламирање; бизнис менаџмент, 

организација и администрација; 

канцелариски работи; услуги на холдинг- 

компании, имено, услуги за управување со 

бизнис и услуги за деловна 

администрација за подружници и 

филијали; услуги на холдинг - компании, 

имено обезбедување на деловна 

промоција и деловни консултантски услуги 

за подружници и поврзани компании; 

услуги на холдинг - компании извршени за 

подружници и поврзани компании, имено, 

деловни, операции и управување со ризик; 

услуги на холдинг - компании, имено, 

услуги за управување со деловно 

работење обезбедени за подружници и 

поврзани друштва; услуги на холдинг на 

компанијата, имено, обезбедување 

бизнис менаџмент, деловна 

администрација, бизнис промоција и 

деловни консултантски услуги за други; 

услуги на холдинг - компании извршени за 

други, имено, бизнис, операции и 

управување со ризик; услуги на холдинг - 

компании, имено, услуги за управување со 

бизниси што им се даваат на други; 

деловни консултантски и информативни 

услуги; услуги за промоција на 

брендот,имено, промовирање на стоки и 

услуги на други; бизнис менаџмент за 

трговско друштво и за услужна компанија; 

услуги за споредба на цените на 

енергијата; електронска обработка на 

нарачки; увозно - извозни агенции од 

областа на енергетиката; набавка на 

договори за снабдување со енергија; 

услуги за наплата од областа на 

енергетиката; помош и консултантски 

услуги во областа на бизнис менаџмент на 

компании од енергетскиот сектор; 

стекнување деловни информации во врска 

со активностите на компанијата; 

управување со возниот парк со електрични 

возила  

кл. 37  градежни услуги; услуги за 

инсталација и поправка; вадење руда, 

дупчење на нафта и гас; градежна 
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конструкција; поправка; услуги за 

инсталација; полнење на батериите на 

возилото; инсталација на инфраструктура 

за полнење на електрични возила; 

одржување на инфраструктура за полнење 

на електрични возила  

кл. 39  транспорт; пакување и складирање 

на стоки; аранжман за патување; лизинг на 

електрични возила; дистрибуција на 

енергија; дистрибуција на енергија  

кл. 40  обработка на материјали; 

рециклирање на отпад и ѓубре; 

прочистување на воздухот и третман на 

вода; услуги за печатење; конзервирање 

на храна и пијалоци; производство на 

енергија; услуги на рафинеријата за нафта  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и дизајн поврзани со нив; 

индустриска анализа, индустриско 

истражување и услуга за индустриски 

дизајн; услуги за контрола на квалитетот и 

автентикацијата; дизајн и развој на 

комјутерски хардвер и софтвер; 

спроведување на проценки, проценувања, 

истражувања и извештаи поврзани со 

областа на рафинеријата на петрохемиски 

и природен гас  

 

(210) TM  2022/201 (220) 28/02/2022 

(442) 31/07/2022 

(731) Hellenic Petroleum Holdings Societe 

Anonyme 8A Chimarras street 15125 

Marousi, GR 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(591) бела, сина 

(531) 26.01.16;26.11.13;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за употреба во 

индустрија, наука и фотографии, како и во 

агрикултура, хортикултура и шумарство; 

вештачки смоли во сурова состојба; 

пластични маси во сурова состојба; смеси 

за гаснење пожар и за превенирање на 

пожар; препарати за калење и лемење; 

средства за штавење на животинска кожа 

и крзно; лепило за употреба во индустрија; 

китови и други полнила за паста; компост, 

ѓубриво, ѓубриња; биолошки препарати за 

употреба во индустрија и наука; 

прехранбени производи (хемиски 

супстанци за конзервирање прехранбени 

производи); средства за штавење; 

лепливи материи кои се користат во 

индустрија  

кл. 4  масла, масти и восок за индустриска 

употреба; средства за подмачкување; 

смеси за впивање, навлажнување и 

врзување на правот; горива и осветлувачи; 

свеќи и фитили за осветлување; 

електрична енергија; масло и гас; нафтени 

продукти  

кл. 9  апарати и инструменти: научни, 

навигациони, геодетски, фотографски, 

кинематографски, аудиовизуелни, оптички, 

за вагање, за мерење, сигнализација, 

детектирање, тестирање, инспекција, 

спасување и држење настава; апарати и 

инструменти за спроведување, 

вклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или 

контролирање на дистрибуцијата или 

употребата на електрична енергија; 

апарати и инструменти за снимање, 

пренос, репродукција или обработка на 

звук, слики или податоци; медиуми за 

преснимување или за превземање, 

компјутески софтвер, празен дигитален 

или аналоген медиум за снимање и 

складирање; механизми за апарати кои 

работат со монети; регистар - каси и уреди 



 

 

18 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  7/2022 - 31/07/2022  
 

за сметање; компјутери и компјутерски 

периферни уреди; одела за нуркање, 

нуркачки маски, чепчиња за уши за 

нуркачи, штипки за нос за нуркачи и 

пливачи, ракавици за нуркачи, апарати за 

дишење за подводно пливање; апарати за 

гаснење пожар; станици за полнење за 

електрични возила  

кл. 35  рекламирање; бизнис менаџмент, 

организација и администрација; 

канцелариски работи; услуги на холдинг- 

компании, имено, услуги за управување со 

бизнис и услуги за деловна 

администрација за подружници и 

филијали; услуги на холдинг - компании, 

имено обезбедување на деловна 

промоција и деловни консултантски услуги 

за подружници и поврзани компании; 

услуги на холдинг - компании извршени за 

подружници и поврзани компании, имено, 

деловни, операции и управување со ризик; 

услуги на холдинг - компании, имено, 

услуги за управување со деловно 

работење обезбедени за подружници и 

поврзани друштва; услуги на холдинг на 

компанијата, имено, обезбедување 

бизнис менаџмент, деловна 

администрација, бизнис промоција и 

деловни консултантски услуги за други; 

услуги на холдинг - компании извршени за 

други, имено, бизнис, операции и 

управување со ризик; услуги на холдинг - 

компании, имено, услуги за управување со 

бизниси што им се даваат на други; 

деловни консултантски и информативни 

услуги; услуги за промоција на 

брендот,имено, промовирање на стоки и 

услуги на други; бизнис менаџмент за 

трговско друштво и за услужна компанија; 

услуги за споредба на цените на 

енергијата; електронска обработка на 

нарачки; увозно - извозни агенции од 

областа на енергетиката; набавка на 

договори за снабдување со енергија; 

услуги за наплата од областа на 

енергетиката; помош и консултантски 

услуги во областа на бизнис менаџмент на 

компании од енергетскиот сектор; 

стекнување деловни информации во врска 

со активностите на компанијата; 

управување со возниот парк со електрични 

возила  

кл. 37  градежни услуги; услуги за 

инсталација и поправка; вадење руда, 

дупчење на нафта и гас; градежна 

конструкција; поправка; услуги за 

инсталација; полнење на батериите на 

возилото; инсталација на инфраструктура 

за полнење на електрични возила; 

одржување на инфраструктура за полнење 

на електрични возила  

кл. 39  транспорт; пакување и складирање 

на стоки; аранжман за патување; лизинг на 

електрични возила; дистрибуција на 

енергија; дистрибуција на енергија  

кл. 40  обработка на материјали; 

рециклирање на отпад и ѓубре; 

прочистување на воздухот и третман на 

вода; услуги за печатење; конзервирање 

на храна и пијалоци; производство на 

енергија; услуги на рафинеријата за нафта  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и дизајн поврзани со нив; 

индустриска анализа, индустриско 

истражување и услуга за индустриски 

дизајн; услуги за контрола на квалитетот и 

автентикацијата; дизајн и развој на 

комјутерски хардвер и софтвер; 

спроведување на проценки, проценувања, 

истражувања и извештаи поврзани со 

областа на рафинеријата на петрохемиски 

и природен гас  

 

(210) TM  2022/202 (220) 28/02/2022 

(442) 31/07/2022 
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(731) Hellenic Petroleum Holdings Societe 

Anonyme 8A Chimarras street 15125 

Marousi, GR 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(591) бела, сина 

(531) 26.01.16;26.11.13;27.05.17 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за употреба во 

индустрија, наука и фотографии, како и во 

агрикултура, хортикултура и шумарство; 

вештачки смоли во сурова состојба; 

пластични маси во сурова состојба; смеси 

за гаснење пожар и за превенирање на 

пожар; препарати за калење и лемење; 

средства за штавење на животинска кожа 

и крзно; лепило за употреба во индустрија; 

китови и други полнила за паста; компост, 

ѓубриво, ѓубриња; биолошки препарати за 

употреба во индустрија и наука; 

прехранбени производи (хемиски 

супстанци за конзервирање прехранбени 

производи); средства за штавење; 

лепливи материи кои се користат во 

индустрија  

кл. 4  масла, масти и восок за индустриска 

употреба; средства за подмачкување; 

смеси за впивање, навлажнување и 

врзување на правот; горива и осветлувачи; 

свеќи и фитили за осветлување; 

електрична енергија; масло и гас; нафтени 

продукти  

кл. 9  апарати и инструменти: научни, 

навигациони, геодетски, фотографски, 

кинематографски, аудиовизуелни, оптички, 

за вагање, за мерење, сигнализација, 

детектирање, тестирање, инспекција, 

спасување и држење настава; апарати и 

инструменти за спроведување, 

вклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или 

контролирање на дистрибуцијата или 

употребата на електрична енергија; 

апарати и инструменти за снимање, 

пренос, репродукција или обработка на 

звук, слики или податоци; медиуми за 

преснимување или за превземање, 

компјутески софтвер, празен дигитален 

или аналоген медиум за снимање и 

складирање; механизми за апарати кои 

работат со монети; регистар - каси и уреди 

за сметање; компјутери и компјутерски 

периферни уреди; одела за нуркање, 

нуркачки маски, чепчиња за уши за 

нуркачи, штипки за нос за нуркачи и 

пливачи, ракавици за нуркачи, апарати за 

дишење за подводно пливање; апарати за 

гаснење пожар; станици за полнење за 

електрични возила  

кл. 35  рекламирање; бизнис менаџмент, 

организација и администрација; 

канцелариски работи; услуги на холдинг- 

компании, имено, услуги за управување со 

бизнис и услуги за деловна 

администрација за подружници и 

филијали; услуги на холдинг - компании, 

имено обезбедување на деловна 

промоција и деловни консултантски услуги 

за подружници и поврзани компании; 

услуги на холдинг - компании извршени за 

подружници и поврзани компании, имено, 

деловни, операции и управување со ризик; 

услуги на холдинг - компании, имено, 

услуги за управување со деловно 

работење обезбедени за подружници и 

поврзани друштва; услуги на холдинг на 

компанијата, имено, обезбедување 

бизнис менаџмент, деловна 

администрација, бизнис промоција и 

деловни консултантски услуги за други; 
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услуги на холдинг - компании извршени за 

други, имено, бизнис, операции и 

управување со ризик; услуги на холдинг - 

компании, имено, услуги за управување со 

бизниси што им се даваат на други; 

деловни консултантски и информативни 

услуги; услуги за промоција на 

брендот,имено, промовирање на стоки и 

услуги на други; бизнис менаџмент за 

трговско друштво и за услужна компанија; 

услуги за споредба на цените на 

енергијата; електронска обработка на 

нарачки; увозно - извозни агенции од 

областа на енергетиката; набавка на 

договори за снабдување со енергија; 

услуги за наплата од областа на 

енергетиката; помош и консултантски 

услуги во областа на бизнис менаџмент на 

компании од енергетскиот сектор; 

стекнување деловни информации во врска 

со активностите на компанијата; 

управување со возниот парк со електрични 

возила  

кл. 37  градежни услуги; услуги за 

инсталација и поправка; вадење руда, 

дупчење на нафта и гас; градежна 

конструкција; поправка; услуги за 

инсталација; полнење на батериите на 

возилото; инсталација на инфраструктура 

за полнење на електрични возила; 

одржување на инфраструктура за полнење 

на електрични возила  

кл. 39  транспорт; пакување и складирање 

на стоки; аранжман за патување; лизинг на 

електрични возила; дистрибуција на 

енергија; дистрибуција на енергија  

кл. 40  обработка на материјали; 

рециклирање на отпад и ѓубре; 

прочистување на воздухот и третман на 

вода; услуги за печатење; конзервирање 

на храна и пијалоци; производство на 

енергија; услуги на рафинеријата за нафта  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и дизајн поврзани со нив; 

индустриска анализа, индустриско 

истражување и услуга за индустриски 

дизајн; услуги за контрола на квалитетот и 

автентикацијата; дизајн и развој на 

комјутерски хардвер и софтвер; 

спроведување на проценки, проценувања, 

истражувања и извештаи поврзани со 

областа на рафинеријата на петрохемиски 

и природен гас  

 

(210) TM  2022/203 (220) 28/02/2022 

(442) 31/07/2022 

(731) Hellenic Petroleum Holdings Societe 

Anonyme 8A Chimarras street 15125 

Marousi, GR 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(591) бела, сина 

(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за употреба во 

индустрија, наука и фотографии, како и во 

агрикултура, хортикултура и шумарство; 

вештачки смоли во сурова состојба; 

пластични маси во сурова состојба; смеси 

за гаснење пожар и за превенирање на 

пожар; препарати за калење и лемење; 

средства за штавење на животинска кожа 

и крзно; лепило за употреба во индустрија; 

китови и други полнила за паста; компост, 

ѓубриво, ѓубриња; биолошки препарати за 

употреба во индустрија и наука; 

прехранбени производи (хемиски 

супстанци за конзервирање прехранбени 

производи); средства за штавење; 

лепливи материи кои се користат во 

индустрија  
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кл. 4  масла, масти и восок за индустриска 

употреба; средства за подмачкување; 

смеси за впивање, навлажнување и 

врзување на правот; горива и осветлувачи; 

свеќи и фитили за осветлување; 

електрична енергија; масло и гас; нафтени 

продукти  

кл. 9  апарати и инструменти: научни, 

навигациони, геодетски, фотографски, 

кинематографски, аудиовизуелни, оптички, 

за вагање, за мерење, сигнализација, 

детектирање, тестирање, инспекција, 

спасување и држење настава; апарати и 

инструменти за спроведување, 

вклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или 

контролирање на дистрибуцијата или 

употребата на електрична енергија; 

апарати и инструменти за снимање, 

пренос, репродукција или обработка на 

звук, слики или податоци; медиуми за 

преснимување или за превземање, 

компјутески софтвер, празен дигитален 

или аналоген медиум за снимање и 

складирање; механизми за апарати кои 

работат со монети; регистар - каси и уреди 

за сметање; компјутери и компјутерски 

периферни уреди; одела за нуркање, 

нуркачки маски, чепчиња за уши за 

нуркачи, штипки за нос за нуркачи и 

пливачи, ракавици за нуркачи, апарати за 

дишење за подводно пливање; апарати за 

гаснење пожар; станици за полнење за 

електрични возила  

кл. 35  рекламирање; бизнис менаџмент, 

организација и администрација; 

канцелариски работи; услуги на холдинг- 

компании, имено, услуги за управување со 

бизнис и услуги за деловна 

администрација за подружници и 

филијали; услуги на холдинг - компании, 

имено обезбедување на деловна 

промоција и деловни консултантски услуги 

за подружници и поврзани компании; 

услуги на холдинг - компании извршени за 

подружници и поврзани компании, имено, 

деловни, операции и управување со ризик; 

услуги на холдинг - компании, имено, 

услуги за управување со деловно 

работење обезбедени за подружници и 

поврзани друштва; услуги на холдинг на 

компанијата, имено, обезбедување 

бизнис менаџмент, деловна 

администрација, бизнис промоција и 

деловни консултантски услуги за други; 

услуги на холдинг - компании извршени за 

други, имено, бизнис, операции и 

управување со ризик; услуги на холдинг - 

компании, имено, услуги за управување со 

бизниси што им се даваат на други; 

деловни консултантски и информативни 

услуги; услуги за промоција на 

брендот,имено, промовирање на стоки и 

услуги на други; бизнис менаџмент за 

трговско друштво и за услужна компанија; 

услуги за споредба на цените на 

енергијата; електронска обработка на 

нарачки; увозно - извозни агенции од 

областа на енергетиката; набавка на 

договори за снабдување со енергија; 

услуги за наплата од областа на 

енергетиката; помош и консултантски 

услуги во областа на бизнис менаџмент на 

компании од енергетскиот сектор; 

стекнување деловни информации во врска 

со активностите на компанијата; 

управување со возниот парк со електрични 

возила  

кл. 37  градежни услуги; услуги за 

инсталација и поправка; вадење руда, 

дупчење на нафта и гас; градежна 

конструкција; поправка; услуги за 

инсталација; полнење на батериите на 

возилото; инсталација на инфраструктура 

за полнење на електрични возила; 

одржување на инфраструктура за полнење 
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на електрични возила  

кл. 39  транспорт; пакување и складирање 

на стоки; аранжман за патување; лизинг на 

електрични возила; дистрибуција на 

енергија; дистрибуција на енергија  

кл. 40  обработка на материјали; 

рециклирање на отпад и ѓубре; 

прочистување на воздухот и третман на 

вода; услуги за печатење; конзервирање 

на храна и пијалоци; производство на 

енергија; услуги на рафинеријата за нафта  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и дизајн поврзани со нив; 

индустриска анализа, индустриско 

истражување и услуга за индустриски 

дизајн; услуги за контрола на квалитетот и 

автентикацијата; дизајн и развој на 

комјутерски хардвер и софтвер; 

спроведување на проценки, проценувања, 

истражувања и извештаи поврзани со 

областа на рафинеријата на петрохемиски 

и природен гас  

 

(210) TM  2022/214 (220) 03/03/2022 

(442) 31/07/2022 

(731) Петар Маркоски ул. Даме Груев 

245, Охрид, MK 

(540)  

 

 

(591) Црна, светла кафена, темно кафена 

и крем 

(531) 03.01.08;03.01.19;03.01.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  облека за домашни миленичиња  

кл. 25  облека, готова облека [конфекциска 

облека), водоотпорна облека, престилки 

[облека], трикотажна облека, комбинезони 

[облека], велови [облека], долна облека, 

јаки [облека], габардин [облека], муфови 

[облека], ракавици [облекај, крзно [облека], 

ремени [облека], килоти [облека], дресови 

[облека], јакни [облека], качулки [облека], 

облека од хартија, облека за гимнастика, 

облека од кожа, комбинезони [долна 

облека], горна облека [наметки], облека за 

мотористи, полнети јакни [облека], облека 

за велосипедисти, корсети [цолна облека], 

џебови за облека, хартиени капи [облека], 

бебешки комплети [облека], [женска долна 

облека], облека за на плажа, прерамки за 

облека [трегери], корсети [женска долна 

облека], панделки за коса [облека], облека 

од имитација на кожа, долна облека за 

апсорбирање пот, готови постави [делови 

од облека], ремени за носење пари 

[облека], штитници за уши од студ 

[облека], манипули [украсни ленти на 

свештеничка облека]  

 

(210) TM  2022/215 (220) 07/03/2022 

(442) 31/07/2022 

(731) Kalceks AS 71E, Krustpils Street, LV-

1057, Riga, LV 

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ 

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црна, бела, сина, жолта, розева 
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(531) 25.01.15;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати  

 

(210) TM  2022/216 (220) 07/03/2022 

(442) 31/07/2022 

(731) Kalceks AS 71E, Krustpils Street, LV-

1057, Riga, LV 

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ 

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

(540)  

Kalceks 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати  

 

(210) TM  2022/244 (220) 11/03/2022 

(442) 31/07/2022 

(731) PROPLAN PLANT PROTECTION 

COMPANY, S.L. C/Valle del Roncal,12 1°- 

Of.7, E 28232 Las Rozas, ES 

(740) Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери ул. Никола Вапцаров бр. 2-4, 

1000, Скопје 

(540)  

 

TOSCANA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  производи за уништување на 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2022/247 (220) 14/03/2022 

(442) 31/07/2022 

(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 Flip 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  мобилни телефони; смартфони 

(паметни телефони)  

 

(210) TM  2022/248 (220) 14/03/2022 

(442) 31/07/2022 

(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 Slide 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  мобилни телефони; смартфони 

(паметни телефони)  

 

(210) TM  2022/263 (220) 15/03/2022 

(442) 31/07/2022 

(731) Друштво за трговија и услуги ЊУ 

ЕЈЏ КОМПАНИ увоз-извоз ДООЕЛ 

Прилеп ул.„Јане Сандански“ бр.1-1/30 , 

7500, Прилеп, MK 

(740) Филип Медарски, Адвокат Васил 

Главинов 3/1-2, 1000, Скопје 

(540)  
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Гласник/ Buletini Бр./Nr.  7/2022 - 31/07/2022  
 

(591) жолта, портокалова, црвена, црна 

(531) 05.05.20 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 20  душеци, душеци со федери, 

душеци и перници изработени од сунѓер, 

термопластична мемори пена со 

релаксирачки, комфортни и ортопедски 

својства; текстил и текстилни производи 

кои не се опфатени со другите класи; 

покривки за кревети и маси  

кл. 22  материјали за полнење (освен од 

гума или пластични материали); сурови 

мекстилни влакнести материјали  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи; услуги при 

производство, увоз-извоз и трговија на 

големо и мало со: Душеци, душеци со 

федери, душеци и перници изработени од 

сунѓер, термопластична мемори пема со 

релаксирачки, комфортни и ортопедски 

својства; материјали за полнење (освен од 

гума или пластични материјали); сурови 

текстилни влакнести материјали; 

здружување, во корист на другите, 

овозможувајќи им на потрошувачите 

полесно да ги вадат и набават односните 

производи; сите горенаведени услуги 

може да се обезбедат во продавници за 

трговија на мало и големо, по пат на 

каталози за нарачка по пошта или со 

помош на електронски медиуми, на 

пример, по пат на веб страни или 

програми за купување по пат на телевизија  
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Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  7/2022 - 31/07/2022  
 

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) 

1 MK/T/2022/0200 

1 MK/T/2022/0201 

1 MK/T/2022/0202 

1 MK/T/2022/0203 

4 MK/T/2022/0200 

4 MK/T/2022/0201 

4 MK/T/2022/0202 

4 MK/T/2022/0203 

5 MK/T/2022/0163 

5 MK/T/2022/0165 

5 MK/T/2022/0215 

5 MK/T/2022/0216 

5 MK/T/2022/0244 

7 MK/T/2022/0152 

9 MK/T/2022/0119 

9 MK/T/2022/0120 

9 MK/T/2022/0121 

9 MK/T/2022/0122 

9 MK/T/2022/0123 

9 MK/T/2022/0124 

9 MK/T/2022/0133 

9 MK/T/2022/0200 

9 MK/T/2022/0201 

9 MK/T/2022/0202 

9 MK/T/2022/0203 

9 MK/T/2022/0247 

9 MK/T/2022/0248 

12 MK/T/2022/0152 

12 MK/T/2022/0198 

18 MK/T/2022/0214 

20 MK/T/2022/0263 

22 MK/T/2022/0263 

25 MK/T/2022/0214 

28 MK/T/2022/0119 

28 MK/T/2022/0120 

28 MK/T/2022/0121 

28 MK/T/2022/0122 

28 MK/T/2022/0123 

28 MK/T/2022/0124 

28 MK/T/2022/0133 

30 MK/T/2022/0114 

30 MK/T/2022/0115 

30 MK/T/2022/0162 

33 MK/T/2022/0197 

35 MK/T/2022/0192 

35 MK/T/2022/0200 

35 MK/T/2022/0201 

35 MK/T/2022/0202 

35 MK/T/2022/0203 

35 MK/T/2022/0263 

36 MK/T/2022/0192 

37 MK/T/2022/0200 

37 MK/T/2022/0201 

37 MK/T/2022/0202 

37 MK/T/2022/0203 

38 MK/T/2022/0192 

39 MK/T/2022/0200 

39 MK/T/2022/0201 

39 MK/T/2022/0202 

39 MK/T/2022/0203 

40 MK/T/2022/0200 

40 MK/T/2022/0201 

40 MK/T/2022/0202 

40 MK/T/2022/0203 

41 MK/T/2022/0119 

41 MK/T/2022/0120 

41 MK/T/2022/0121 

41 MK/T/2022/0122 

41 MK/T/2022/0123 

41 MK/T/2022/0124 

41 MK/T/2022/0133 

42 MK/T/2022/0119 

42 MK/T/2022/0133 

42 MK/T/2022/0200 

42 MK/T/2022/0201 

42 MK/T/2022/0202 

42 MK/T/2022/0203 

43 MK/T/2022/0120 

43 MK/T/2022/0123 

43 MK/T/2022/0124 

43 MK/T/2022/0133 

45 MK/T/2022/0133 

45 MK/T/2022/0174 
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Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  7/2022 - 31/07/2022  
 

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) 

CHONGQING WEIBO COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD. MK/T/2022/0247 

CHONGQING WEIBO COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD. MK/T/2022/0248 

FMC Agricultural Products International AG MK/T/2022/0163 

Hellenic Petroleum Holdings Societe Anonyme MK/T/2022/0200 

Hellenic Petroleum Holdings Societe Anonyme MK/T/2022/0201 

Hellenic Petroleum Holdings Societe Anonyme MK/T/2022/0202 

Hellenic Petroleum Holdings Societe Anonyme MK/T/2022/0203 

Incom d.o.o. MK/T/2022/0114 

Incom d.o.o. MK/T/2022/0115 

Kalceks AS MK/T/2022/0215 

Kalceks AS MK/T/2022/0216 

Lidl Stiftung & Co. KG MK/T/2022/0197 

MARCO BUSCEMA MK/T/2022/0174 

Massey Ferguson Corp. MK/T/2022/0152 

NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET A.S. MK/T/2022/0165 

PROPLAN PLANT PROTECTION COMPANY, S.L. MK/T/2022/0244 

Vans, Inc. MK/T/2022/0198 

Адвокатско друштво ИНТЕР ПАРТЕС Скопје MK/T/2022/0119 

Адвокатско друштво ИНТЕР ПАРТЕС Скопје MK/T/2022/0120 

Адвокатско друштво ИНТЕР ПАРТЕС Скопје MK/T/2022/0121 

Адвокатско друштво ИНТЕР ПАРТЕС Скопје MK/T/2022/0122 

Адвокатско друштво ИНТЕР ПАРТЕС Скопје MK/T/2022/0123 

Адвокатско друштво ИНТЕР ПАРТЕС Скопје MK/T/2022/0124 

Адвокатско друштво ИНТЕР ПАРТЕС Скопје MK/T/2022/0133 

Друштво за трговија и услуги ЊУ ЕЈЏ КОМПАНИ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп MK/T/2022/0263 

Друштво за управување со приватни инвестициски фондови ИНВЕСТ ИН НОРТХ 

МАЦЕДОНИА БАЈ ЦГИ ДЕВЕЛОПМЕНТ ДОО Скопје MK/T/2022/0192 

МАКПРОГРЕС ДОО MK/T/2022/0162 

Петар Маркоски MK/T/2022/0214 
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Трговски марки / Markat tregtare Гласник/ Buletini  Бр./Nr.  7/2022 - 31/07/2022  
 

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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ПРОМЕНИ / NDRYSHIME 

 

 

(111) 29775 

(732) Hellenic Petroleum Holdings Societe Anonyme 8A Chimarras street 15125 Marousi, GR 

 

(111) 29776 

(732) Hellenic Petroleum Holdings Societe Anonyme 8A Chimarras street 15125 Marousi, GR 

 

 

 

ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ / VAZHDIMËSIA E 

VLEFSHMËRISË 

 

 

(111) 20747   (186) 27/04/2032 
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