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КОДОВИ НА ДРЖАВИТЕ СПОРЕД СТАНДАРДИТЕ НА WIPO 

AD - Андора 

AE - Здружените Арапски Емирати 

AF - Авганистан 

AG - Антика и Барбуда 

AI - Антигуа 

AL - Албанија 

AM - Ерменија 

AN - Холандски Антили 

AO - Ангола 

AR - Аргентина 

AT - Австрија 

AU - Австралија 

AW - Аруба 

AZ - Азербејџан 

BA - Босна и Херцеговина 

BB - Барбадос 

BD - Бангладеш 

BE - Велгија 

BF - Горна Волта 

BG - Бугарија 

BH - Бахреин 

BI - Бурунди 

BJ - Бенин 

BM - Бермуди 

BN - Брунеј Даресалам 

BO - Боливија 

BR - Бразил 

BS - Бахами 

BT - Бутан 

BV - Островот на Буве 

BW - Боцвана 

BY - Белорусија 

CF - Централноафриканска Република 

CG - Конго 

CH - Швајцарија 

CI - Брегот на слоновата коска 

CK - Острови на Кук 

CL - Чиле 

CM - Камерун 

CN - Кина 

CO - Колумбија 

CR - Костарика 

CU - Куба 

CV - Капе Верде 

CY - Кипар 

CZ - Чешка 

DE - Германија 

DJ - Џибути 

DK - Данска 

DM - Доминика 

DO - Доминиканска Република 

DZ - Алжир 

EC - Еквадор 

EE - Естонија 

EG - Египет 

EH - Западна Сахара 

ER - Еритреја 

ES - Шпанија 

ET - Етиопија 

FI - Финска 

FJ - Фиџи 

FK - Фокландски Острови 

FO - Овчи Острови 

FR - Франција 

GA - Габон 

GB - Велика Британија 

GD - Гранада 

GE - Грузија 

GH - Гана 

GI - Гибралтар 

GL - Гренланд 

GM - Гамбија 

GN - Гвинеа 

GQ - Екваторијална Гвинеа 

GR - Грција 

GS - Јужна Џорџија и Острвови на Јужни 

Сендвич 

GT - Гватемала 

GW - Гвинеа Бисао 

GY - Гвајана 

HK - Хонг Конг 

HN - Хондурас 

HR - Хрватска 

HT - Хаити 

HU - Унгарија 

ID - Индонезија 

IE - Ирска 

IL - Израел 

IN - Индија 

IQ - Ирак 

IR - Иран 

IS - Исланд 

IT - Италија 

JM - Јамајка 

JO - Јордан 

JP - Јапонија 

KE - Кенија 

KG - Киргизија 

KH - Камбоџа 

KI - Кирибати 

KM - Коморски Острови 

KN - Св. Китис и Невис 

KP - Демоктратска Република Кореја 

KR - Република Кореја 

KW - Кувајт 

KY - Кајмански Острови 

KZ - Казакстан 

LA - Лаос 

LB - Либан 

LC - Света Луција 

LI - Лихтенштајн 

LK - Шри Ланка 

LR - Либерија 

LS - Лесото 

LT - Литванија 

LU - Луксермбург 

LV - Латвија 

LY - Либија 

MA - Мароко 

MC - Монако 

MD - Молдавија 

ME - Црна Гора 

MG - Мадагаскар 

MK - Македонија 

ML - Мали 

MM - Бурма 

MN - Монголија 

MO - Макао 

MP - Северни Маријански Острови 

MR - Мавританија 

MS - Монсерато 

MT - Малта 

MU - Маурициус 

MV - Малдиви 

MW - Малави 

MX - Мексико 

MY - Малезија 

MZ - Мозамбик 

NA - Намибија 

NE - Нигер 

NG - Нигерија 

NI - Никарагва 

NL - Холандија 

NO - Норвешка 

NP - Непал 

NR - Неру 

NZ - Нов Зеланд 

OM - Оман 

PA - Панама 

PE - Перу 

PG - Нова Гвинеа 

PH - Филипини 

PK - Пакистан 

PL - Полска 

PR - Порторико 

PT - Португалија 

PY - Парагвај 

QA - Катар 

RO - Романија 

RS - Србија 

RU - Руска Федерација 

RW - Руанда 

SA - Саудиска Арабија 

SB - Соломонски Острови 

SC - Сејшелски Острови 

SD - Судан 

SE - Шведска 

SG - Сингапур 

SH - Света Елена 

SI - Словенија 

SK - Словачка 

SL - Сиера Леоне 

SM - Сан Марино 

SN - Сенегал 

SO - Сомлија 

SR - Суринам 

ST - Сао Томе и Принципе 

SV - Салвадор 

SY - Сирија 

SZ - Свазиланд 

TC - Турки 

TD - Чад 

TG - Того 

TH - Тајланд 

TJ - Таџикистан 

TM - Туркменија 

TN - Тунис 

TO - Тонга 

TP - Источни Тимор 

TR - Турција 

TT - Тринидад и Тобаго 

TV - Тувалу 

TW - Тајван 

TZ - Танзанија 

UA - Украина 

UG - Уганда 

US - Соединети Американски Држави 

UY - Уругвај 

UZ - Узбекистан 

VA - Ватикан 

VC - Св. Винсент и Гренадин 

VE - Венецуела 

VG - Британски Девствени Острови 

VN - Виетнам 

VU - Вануату 

WS - Самоа 

YE - Јемен 

YU - Југославија 

ZA - Јужноафричка Република 

ZM - Замбија 

ZR - Заир 

ZW - Зимбабве 

 

КОДОВИ НА МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

AP -  Африканска регионална организација за индустриска сопственост (ARIPO) 

BX -  Завод на Бенелукс за жигови и модели 

EA -  Евроазиска патентна организација 

EM -  Завод за интелектуална сопственост на Европска Унија (EUIPO) 

EP -  Европска Патентна Организација (EPO) 

IB -  Меѓународно биро (како што е PCT приемното биро) 

OA -  Африканска организација за интелектуална сопственост (OAPI) 

WO -  Светска организација за интелектуална сопственост (WIPO) 

GC -  Кооперативен совет на арапски земји во Заливот 
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Патенти Гласник Бр.8/2019 - 31/08/2019 
 

I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ 
 

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД 

ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ 

 

 

 

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. 

 

 

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.  

 

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. 
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Патенти Гласник Бр.8/2019 - 31/08/2019 
 

ПАТЕНТИ 
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 
 

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.  

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

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

за проширување во најкус можен рок доколку е платена пропишаната такса. 
 

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

податоци кои не постојат во INID воведени се дополнителни кодови. 
 

(11) Регистарски број на документот 

(13) Вид на документот: 

А-патент А1-патент со доказ 

А2-дополнителен патент 

Т1-превод на патентни барања за признаен европски патент 

Т2-одржување на европски патент со изменети патентни барања 

(21) Број на пријавата 

(22) Датум на поднесувањето 

(23) Дата на изложбено или саемско првенство 

(30) Право на првенство: датум држава број 

(45) Дата на објавување 

(45) Објава на првичните патентни барања 

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

(54) Назив на пронајдокот 

(56) Цитирани документи 

(57) Апстракт или патентно барање 

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

пријавата година ex - YU број на патентот) 

(61) Број на основната пријава 

(62) Број на првобитната пријава 

(72) Пронајдувач (и) 

(73) Носител на правото на патентот 

(74) Застапник 

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

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

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

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

 

______________________ 

* Internationals agreed Numbers for the Identification of Data 
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Патенти Гласник Бр.8/2019 - 31/08/2019 
 

(51)  G 04B 1/06, F 16C 1/00, A 63B 21/075  

(11)  9513   (13) А 

(21)  2012/217   (22) 28/05/2012 

(45) 31/08/2019 

(73)  Кусемилев Петар 

712-1025 Гренон Авенија,  Отава, Онтарио, 

K 2 B 855, CA 

(54)  БУРЛАКОВА МУСКУЛНА ЕЛЕКТРАНА 

(57)   

Пронајдокот со назив мускулна електрана е 
ново технолошко решение во производство 
на така наречена зелена електрична 
енергија. Пронајдокот е застапен со нов вид 
на ресурс жива сила/ човекот/ и стара 
иновација -  макари од простите машини/. 
Процесот на функционирањето е мошне 
едноставен. 

 
 
 

Живата сила / човекот/ со помош на макари и 
јазел влече/ подига/ маса/ тег/ на одредена 
проектирана висина и ја става во 
гравитационо потенцијално кинетичка 
положба. Времетраењето на ова влечење е 
од брзината на движењето на живата сила. 
Должината на влечењето е зависно од 
работната висина и видот на макарата. 
Ослободувајќи се од потенцијалната 
положба масата во слободен пад како 
кинетичка енергија паѓа врз турбина која како 
ротациона енергија ја пренесува на 
генераторот кој истата енергија ја претвора 
во електрична енергија. 

Комплет електрана ја сочинуват рачунски 
збир на погони. Погонот представува мини 
мускулна електрана. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

4 

 

Патенти Гласник Бр.8/2019 - 31/08/2019 
 

(51)  H 01Q 1/24, H 01Q 17/00, H 02N 6/00  

(11)  9457   (13) А 

(21)  2013/292   (22) 22/07/2013 

(45) 31/08/2019 

(30)  PV 2011-42  27/01/2011  CZ 

(86)  03/08/2011 PCT/CZ/000076 

(87)  02/08/2013 WO/2012/100758 

(73)  VYSOKÉ UČENI TECHNICKÉ V BRNĔ 

Antoninská 548/1 60190 Brno, CZ 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72) PAVEL, Fiala,  

(54)  ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕМЕНТ КОЈШТО 

СОДРЖИ РЕЗОНАТОР 

(57)  Фотонапонски елемент којшто содржи 

резонатор е поставен на полупроводничка 

структура (5) составена од од регион без 

електромагнетно придушување (5а), чијашто 

горна рамнина ја создава наклонетата 

рамнина (3), и регионот со електромагнетно 

придушување (5б), двата региона се 

ограничени со виртуелни граници (6) на 

варијации на карактеристики на материјал. 

Најмалку еден 2D-3D резонатор (4) е 

опкружен од диелектрик (10) и конфигуриран 

на полупроводничка структура (5), со 

релативна електрода (11) која е гранична со 

регионот со електромагнетно придушување 

(5б). Фотонапонскиот елемент којшто има 

резонатор поставен на полупроводничка 

структура (5) ја користи структурата (5) и 

нејзините карактеристики за да постави 

погодни услови за прекршување на 

електромагнетен бран и негова 

трансформација во стационарна форма на 

електромагнетнон поле и да не обезбеди 

создавање создавање на електричен полнеж. 

2D-3D резонаторот продуцира електрична 

струја или напон, којшто е спроцеден со 

помош на нелинеарна компонента (15) кон 

поврзувачка компонента (16). Нелинеарниот 

елемент (15) го обликува сигналот на 

резонантното коло; овој сигнал потоа се 

филтрира (корегира) до понатамоен 

употребен облик. Рамнинскиот и просторниот 

резонатор (2D-3D резонатор) е дизајниран на 

тој начин што се оневозможува 

електромагнетниот бран кој поминва низ 

полупроводничката структура (5) да биде 

рефлектиран назад кон 2D-3D резонаторот 

создадане во структурата (5). 

Полупероводничката структура (5) не 

создава повратен електромагнетен бран кој 

се шири во насока на прекршениот 

електромагнетен бран емитиран од извор 

каков што е сонцето. Региното со 

електромагнетно придушување (5б) има 

фукнција на сузбивање на рефлектираниот 

бран. Со тоа, резонаторот се однесува како 

импедансно-совпаѓачка компонента за 

предложениот фреквентен спектар. 

Полупроводничката структура (5) е 

поставена на тој начин што проводливоста се 

зголемува во регинот на електромагнетно 

придушување (5б) во правец на релативната 

електрода (11), кое што доведува до широко 

резонантна крива во компонентите од 

фотонапонскиот елемент. 
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Патенти Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019 
 

(51)  E 01F 13/00, E 01F 11/00  

(11)  9485   (13) А 

(21)  2017/542   (22) 17/07/2017 

(45) 31/08/2019 

(73)  Настев, Виктор 

ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр. 26/39, 

1000 Скопје, MK 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72) Настев, Виктор 

(54)  УРЕД СО ЕЛЕКТРИЧНО ИЛИ 

ПНЕВМАТСКО ЗАДВИЖУВАЊЕ НА 

ПРЕКЛОПЕН МЕХАНИЗАМ ЗА 

ИНИЦИРАЊЕ НАМАЛУВАЊЕ НА БРЗИНА 

НА ВОЗИЛА 

(57)  Уредот со електрично или пневматско 

подвижување на преклопен механизам за 

иницирање намалување на брзината на 

возилата се состои од нагазни летви (1.1, 1.2, 

1.3) со сензори на удар (1.4), кои 

пренесуваат информација до контролер (4) 

кој веднаш ја одредува брзината на движење 

на возило (20), по што испраќа наредба кон 

подвижувач со електромотор или пневматик 

со цел подигнување на преклопниот 

механизам за намалување на брзината (11) 

во случај возилото да се движи со поголема 

брзина од онаа програмирана во 

контролерот, или да го остави во мирување, 

односно да не го подигне преклопниот 

механизам за намалување на брзината 

 доколку возилото се движи со помала 

брзина од онаа која е програмирана во 

контролерот и по одреден временски период 

уредот се враќа во првобитната положба. 
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(51)  A 63B 21/00, A 63B 21/04, A 63B 21/02  

(11)  9486   (13) А 

(21)  2017/553   (22) 20/07/2017 

(45) 31/08/2019 

(73)  РИЗОВА, Даниела ул. Иван Наумов 

Алајбакот бр. 33, 1000 Скопје, MK 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72) РИЗОВА, Даниела 

(54)  КОРЕКТИВНА СПРАВА ЗА ГРАДИ, 

'РБЕТЕН СТОЛБ, ТОРЗО И РАЦЕ 

(57)  Корективната справа за гради, ‘рбетен 

столб, торзо и раце којашто во основа се 

состои од горна потпорна површина со 

минимално заоблување на горната 

површина, долна потисна површина која има 

форма на правоаголник, полукружната сфера 

прикажана на која што е фиксирана за 

долната потисна површина со лепило, мека 

кружна рачка, спојни елементи и пружини 

којашто служи за изведување на вежби со 

екстензија, компресија и абдукција. 
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ПРЕГЛЕДИ 
 
 

ПРЕГЛЕД НА НАЦИОНАЛНИ ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА 
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИ 

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

 

(51) (51) основен (11) (13) 

8A63B21/04 8A63B21/00 9486 A 

8A63B21/02 8A63B21/00 9486 A 

8H02N6/00 8H02N6/00 9457 A 

8H01Q17/00 8H02N6/00 9457 A 

8A63B21/075 8G04B1/06 9513 A 

8A63B21/00 8A63B21/00 9486 A 

8H01Q1/24 8H02N6/00 9457 A 

8F16C1/00 8G04B1/06 9513 A 

8G04B1/06 8G04B1/06 9513 A 

8E01F11/00 8E01F11/00 9485 A 

8E01F13/00 8E01F11/00 9485 A 

 

ПРЕГЛЕД НА НАЦИОНАЛНИ ПАТЕНТИ  
ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ 

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

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

VYSOKÉ UČENI TECHNICKÉ V BRNĔ H 01Q 17/00 9457 A 

VYSOKÉ UČENI TECHNICKÉ V BRNĔ H 01Q 1/24 9457 A 

VYSOKÉ UČENI TECHNICKÉ V BRNĔ H 02N 6/00 9457 A 

Кусемилев Петар G 04B 1/06 9513 A 

Кусемилев Петар A 63B 21/075 9513 A 

Кусемилев Петар F 16C 1/00 9513 A 

Настев, Виктор E 01F 11/00 9485 A 

Настев, Виктор E 01F 13/00 9485 A 

РИЗОВА, Даниела A 63B 21/04 9486 A 

РИЗОВА, Даниела A 63B 21/02 9486 A 

РИЗОВА, Даниела A 63B 21/00 9486 A 
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ПРОМЕНИ 
 

(11) 4791 

(73) ESTEVE PHARMACEUTICALS, S.A. 

Passeig de la Zona Franca, 109, 4a Planta 

08038 Barcelona, ES 

 

(11) 5024 

(73) ESTEVE PHARMACEUTICALS, S.A. 

Passeig de la Zona Franca, 109, 4a Planta 

08038 Barcelona, ES 

 

(11) 5179 

(73) SPOMB LIMITED 

1 MYRTLE ROAD, WARLEY, 

BRENTWOOD, CM14 5EG,, GB 

 

(11) 7131 

(73) ESTEVE PHARMACEUTICALS, S.A. 

Passeig de la Zona Franca, 109, 4a Planta 

08038 Barcelona, ES 

 

(11) 7602 

(73) ESTEVE PHARMACEUTICALS, S.A. 

Passeig de la Zona Franca, 109, 4a Planta 

08038 Barcelona, ES 

 

(11) 7680 

(73) Medivation Technologies LLC 

525 Market Street, 36th Floor  San 

Francisco, CA 94105, US 

 

 

ПРЕНОС 

 
(11) 3270 

(73) Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland 

Hinterbergstrasse 16, 6312 Steinhausen,, 

CH 

 

(11) 5462 

(73) GB007, Inc 

3013 Science Park Road, Suite 200, San 

Diego, CA 92121, US 

 

(11) 7649 

(73) SERVALESA S.L. 

Pol. Ind. Ingruinsa Av. D. Jeronimo Roure, 

parc. 45 46520 RUERTO SAGUNTO, 

VALENCIA, ES 

 

(11) 8871 

(73) GB007, Inc 

Baselstrasse 42, 4665 Oftringen CH, CH 

 

ПРОМЕНА НА ИМЕ НА ПРОНАЈДУВАЧ 
 

(11) 4791 

(73) ESTEVE PHARMACEUTICALS, S.A. 

Passeig de la Zona Franca, 109, 4a Planta 

08038 Barcelona, ES 

 

(11) 5024 

(73) ESTEVE PHARMACEUTICALS, S.A. 
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Passeig de la Zona Franca, 109, 4a Planta 

08038 Barcelona, ES 

 

(11) 5179 

(73) SPOMB LIMITED 

1 MYRTLE ROAD, WARLEY, 

BRENTWOOD, CM14 5EG,, GB 

 

(11) 7131 

(73) ESTEVE PHARMACEUTICALS, S.A. 

Passeig de la Zona Franca, 109, 4a Planta 

08038 Barcelona, ES 

 

(11) 7602 

(73) ESTEVE PHARMACEUTICALS, S.A. 

Passeig de la Zona Franca, 109, 4a Planta 

08038 Barcelona, ES 

 

(11) 7680 

(73) Medivation Technologies LLC 

525 Market Street, 36th Floor  San 

Francisco, CA 94105, US 

 

 

 

ПРЕСТАНОК 

 
(11) 970 

 (73) WOBBEN, Aloys 

Argestrasse 19, D-26607 Aurich, DE 

 

(11) 974 

 (73) Takeda GmbH 

Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, 

DE 

 

(11) 1030 

 (73) Eli Lilly & Company 

Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 

46285, US 

 

(11) 1063 

 (73) Sanofi - Aventis 

174, Avenue de France, 75013 Paris, FR 

 

(11) 1114 

 (73) LABORATORIOS LICONSA, S.A. 

Gran Via Carlos III, 98 7  Barcelona, ES 

 

(11) 1224 

 (73) EDKO TRADING AND 

REPRESENTATION COMPANY LIMITED 

Istanbul 80233, TR 

 

(11) 1306 

 (73) BLACK John Alexander and BLACK 

Robert David 

59 Murdock Road  Bicester, Oxon OX26 

4PP, GB and 59 Murdock Road  Bicester, 

Oxon OX26 4PP, GB 

 

(11) 2048 

 (73) Novartis AG 

Lichtstrasse 35  4056 Basel, CH 

 

(11) 2283 

 (73) MERCK SHARP & DOHME CORP. 

126 East Lincoln Avenue, Rahway, New 

Jersey 07065, US 

 

(11) 2218 

 (73) THE UNIVERSITY OF KANSAS 

222 Strong Hall Lawrence,  KS 66045, US 

 

(11) 2264 

 (73) Takeda GmbH 

Byk-Gulden-Strasse 2  78467 Konstanz, 

DE 
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(11) 2818 

 (73) Global Geothermal Limited 

40 Tower Hill,London, EC3N 4DX, United 

Kingdom  Limited Company, GB 

 

(11) 6600 

 (73) St. Jude Pharmaceuticals, Inc. 

699 Heritage Oaks Texarkana, TX 75503, 

US 
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(51)  C 07D 498/04, A 61K 31/553, A 61P 25/28 

(11)  9487   (13) Т1 

(21)  2018/667   (22) 23/08/2018 

(45) 31/08/2019 

(30)  US201361770469P  28/02/2013  US 

(96)  26/02/2014 EP14756740.8 

(97)  30/05/2018 EP2963043 

(73)  Eisai R&D Management Co., Ltd. 6-10, 

Koishikawa 4-chome Bunkyo-ku Tokyo 112-

8088, JP 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  TAKAHASHI, Yoshinori; TAKAISHI, Mamoru; 

SASAKI, Takeo; MOTOKI, Takafumi; SATO, 

Nobuhiro; SHIBUGUCHI, Tomoyuki and 

BRAUNTON, Alan 

(54)  ТЕТРАХИДРОИМИДАЗО[1,5-Д][1,4] 

ОКСАЗЕПИН ДЕРИВАТ 

(57)  1  Соединение претставено со следнава 

формула (I) или негова фармацевтски 

прифатлива адитивна сол на киселина: 

  

назначено со тоа, што R е атом на водород или 

C1-6 алкил група опционално супституирани со 

1 до 3 атоми на флуор, каде што кога R е атом 

на водород,  

R1 е атом на хлор, атом на бром, 

трифлуорометил група, етил група, 

трифлуорометокси група, метокси група 

супституирана со фенил група, метокси група 

супституирана со C3-8 циклоалкил група, 

етокси група опционално супституирана со 1 до 

3 атоми на флуор, или C3-8 циклоалкилокси 

група, 

R2 е атом на флуор, атом на хлор, метил група 

опционално супституирана со 2 до 3 атоми на 

флуор, метокси група опционално 

супституирана со 1 до 3 атоми на флуор, или 

етокси група опционално супституирана со 1 до 

3 атоми на флуор, 

R3 е атом на водород или метил група, и 

R4 е атом на флуор или метил група 

опционално супституирана со 1 до 3 атоми на 

флуор, или 

 кога R е C1-6 алкил група опционално 

супституирана со 1 до 3 атоми на флуор,  

R1 е атом на водород, халоген атом, C1-6 

алкил група опционално супституирани со 1 до 

3 атоми на флуор, C1-6 алкокси група 

опционално супституирани со 1 до 3 

супституенти одбрани од атом на флуор и C3-8 

циклоалкил група, C3-8 циклоалкилокси група, 

или 4- до 6-член хетероциклоалкилокси група, 

R2 е атом на водород, циано група, халоген 

атом, C1-6 алкил група опционално 

супституирана со 1 до 3 супституенти одбрани 

од атом на флуор и хидроксил група, или C1-6 

алкокси група опционално супституирана со 1 

до 3 супституенти одбрани од атом на флуор, 

C3-8 циклоалкил група и 4- до 6-члена 

хетероциклоалкил група, 

R3 е атом на водород или C1-6 алкил група, и 

R4 е C1-6 алкил група опционално 

супституирана со 1 до 3 супституенти одбрани 

од атом на флуор и хидроксил група, или C1-6 

алкокси група. 

  

 има уште 17 патентни барања 

 

 

(51)  A 61K 31/155, A 61K 31/70, A 61K 31/7004, 

A 61K 9/24, A 61K 31/7042, A 61K 45/06, A 61K 

9/20, A 61K 31/7034  

(11)  9488   (13) Т1 

(21)  2018/678   (22) 30/08/2018 

(45) 31/08/2019 

(96)  12/11/2010 EP10782113.4 

(97)  25/07/2018 EP2498758 
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(73)  AstraZeneca UK Limited and AstraZeneca 

AB 1 Francis Crick Avenue Cambridge 

Biomedical Campus Cambridge CB2 0AA, GB 

and 151 85 Södertälje, SE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  DESAI, Divyakant; ABEBE, Admassu; 

MARTIN, Kyle; PATEL, Jatin, M. and TIMMINS, 

Peter 

(54)  ДВОСЛОЈНИ ТАБЛЕТНИ ФОРМУЛАЦИИ  

(57)  1  Двослојна таблета што содржи: (1) прв 

слој, назначено со тоа, што првиот слој е 

формулација со продолжено ослободување на 

метформин што содржи метформин 

хидрохлорид, натриум карбоксиметил целулоза 

како врзувач; хидроксипропил метилцелулоза 

како модификатор за ослободување; магнезиум 

стеарат како лубрикант; и опционално силикон 

диоксид или колоиден силикон диоксид како 

глидант; (2) втор слој, каде што вториот слој е 

формулација од SGLT2 инхибитор што содржи 

дапаглифлозин или дапаглифлозин (С) 

пропилен гликол хидрат, полнила вклучително 

микрокристална целулоза и едно или две 

дополнителни полнила селектирани од 

безводна лактоза, прежелатинизиран скроб, 

манитол и хидроксипропил целулоза, 

кросповидон како дезинтегрант, силикон 

диоксид како глидант, и магнезиум стеарат како 

лубрикант; и (3) опционално филм облога што 

ги покрива првиот слој и вториот слој, каде што 

опционалната филм облога содржи поливинил 

алкохол, титаниум диоксид, полиетилен гликол 

и талк.  

 има уште 26 патентни барања 

 

(51)  H 03M 7/40, H 04N 19/70, H 04N 19/9 H 04N 

19/463  

(11)  9498   (13) Т1 

(21)  2018/721   (22) 13/09/2018 

(45) 31/08/2019 

(30)  US201261624358P  15/04/2012  US 

(96)  15/04/2013 EP13778435.1 

(97)  12/09/2018 EP2840789 

(73)  Samsung Electronics Co., Ltd. 129, 

Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si, 

Gyeonggi-do 443-742, KR 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  KIM, Chan-yul; KIM, Jae-hyun and PARK, 

Jeong-hoon 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА 

ПАРАМЕТАР ЗА ЕНТРОПСКО ДЕКОДИРАЊЕ 

НА НИВО НА КОЕФИЦИЕНТ НА 

КОНВЕРЗИЈА, И УРЕД ЗА ЕНТРОПСКО 

ДЕКОДИРАЊЕ НА НИВО НА КОЕФИЦИЕНТ 

НА КОНВЕРЗИЈА СО УПОТРЕБА НА ИСТИОТ 

(57)  1  Постапка за обновување на параметар 

за де-бинаризација при ентропско декодирање 

на трансформациски коефициент со ниво на 

синтаксен елемент, постапката содржи: 

 добивање на бинарна низа соедветна 

на трансформациски коефициент со ниво на 

синтаксен елемент кој индицира на димензија 

на трансформациски коефициент вклучен во 

трансформациска единица, од податочен тек, 

кадешто бинарната низа вклучува префикс на 

бинарна низа којашто е бинаризирана со 

употреба на скратена унарна бинаризација и 

суфикс на бинарна низа којашто е 

бинаризирана со употреба на к-тиот 

експоненцијален ред на Golomb-ова 

бинаризација: 

 определување на тоа дали да се обнови 

претходен параметар преку компарација на 

димензија на претходен трансформациски 

коефициент кој што е ресториран пред 

постојниот трансформациски коефициент, со 

претходно определена критична вредност 

добиена врз основа на претходниот параметар 

употребен во де-бинаризација на претходен 

трансформациски коефициент со ниво на 
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синтаксен елемент кој ја покажува големината 

на претходниот трансформациски коефициент, 

претходниот параметар е употребен за 

определување на максимална вредност на 

префикс на бинарна низа од бинарна низа која 

кореспондира на трансформациски коефициент 

со ниво на синтаксен елемент; 

 определување на постоен параметар 

употребен во де-бинаризација на претходен 

трансформациски коефициент со ниво на 

синтаксен елемент кој ја покажува големината 

на постојниот трансформациски коефициент со 

обновување и одржување на претходниот 

параметар врз основа на резултат на 

определување, постојниот параметар е 

употребен за определување на максимална 

вредност на префикс на бинарна низа од 

бинарна низа која кореспондира на 

трансформациски коефициент со ниво на 

синтаксен елемент; и 

 определување на димензијата на 

постојниот трансформациски коефициент преку 

де-бинаризација на постојниот 

трансформациски коефициент со ниво на 

синтаксен елемент со употреба на добиениот 

постоен параметар, 

 кадешто добивањето на постојниот 

параметар понатаму содржи: 

 кога вредноста на претходниот 

трансформациски коефициент е еднаква на или 

помала од претходно определената критична 

вредност, за постоен параметар е определен 

да биде претходниот параметар, и 

 кога вредноста на претходниот 

трансформациски коефициент е поголема од 

претходно определената критична вредност, за 

постоен параметар е определен биде 

обновената вредност, 

 кадешто претходно определената 

критична вредност е сетирана да има вредност 

која што е пропорционална на претходниот 

параметар, и кога претходниот параметар е 

обновен, обновениот параметар има вредност 

добиена со додавање на еден од претходните 

параметри, и 

 кадешто, кога димензијата на 

трансформацискиот коефициент е обележан 

како absCoeff, синтаксниот елемент кој 

покажува на тоа дали трансформацискиот 

коефициент има вредност поголема од 1 е 

обележан како coeff_abd_level_greater1_flag, и 

синтаксен елемент кој шокажува дали 

трансформацискиот коефициент има вредност 

поголема од 2 се обележува како 

coeff_abd_level_greater2_flag , и кога основното 

ниво на вредноста е обележено како baseLevel 

определен во согласност со равенката: 

baseLevel=1+coeff_abs_level_greather1_flag + 

coeff_abs_level_greather2_flag, 

трансформацискиот коефициент со ниво на 

синтаксен елемент покажува димензија 

(absCoeff-baseLevel) која што е разлика помеѓу 

димензијата на трансформацискиот 

коефициент absCoeff и вредноста на 

определеното основно ниво baseLevel, 

 кадешто, при определувањето дали да 

се обнови претходниот параметар, кога 

претходниот параметар е обележан како 

cLastRiceParam, критичната вредност th е 

добиена врз основа на равенката: 

th=3*(1<<cLastRiceParam), кадешто „<<‟ 

покажува bitwise лев shift оператор и 

 кадешто постојниот параметар на 

бинаризација има вредност еднаква на или 

помала од претходно определениот праг на 

вредност со вредност од 4. 
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(51)  H 04N 19/119, H 04N 19/13, H 04N 19/70, H 

04N 19/176, H 04N 19/18, H 04N 19/136  

(11)  9499   (13) Т1 

(21)  2018/722   (22) 13/09/2018 

(45) 31/08/2019 

(30)  KR20090102818  28/10/2009  KR 

(96)  28/10/2010 EP15158640.1 

(97)  12/09/2018 EP2903279 

(73)  Samsung Electronics Co., Ltd. 

129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si 

Gyeonggi-do 443-742, KR 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  Min, Jung-Hye; Cheon, Min-Su and Han, 

Woo-Jin 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ДЕКОДИРАЊЕ НА 

РЕЗИДУАЛЕН БЛОК 

(57)  1  Постапка за декодирање слика, 

постапката содржи: 

екстрахирање, од податочен тек, поделена 

информација на постојна кодирана единица 

којашто покажува дали постојната кодирана 

единица е поделена во кодирани единици со 

пониска длабочина, кадешто постојната 

кодирана единица е хиерархиски поделена од 

максимална кодирана единица, 

кога поделената информација на постојната 

кодирана единица покажува дека постојната 

кодирана единица не е повеќе поделена во 

кодирани единици со пониска длабочина, 

екстрахирање, од податочниот тек, на 

информација околу начинот на предвидување 

на постојната кодирана единица којашто 

покажува внатрешен начин или меѓу начин и 

информација околи тип на партиција која што 

покажува на димензија на предвидена единица 

добиена од постојната кодирана единица и 

добивање, од податочниот тек, ознака за 

кодиран блок која покажува дали 

трансформациски резидуален блок добиен од 

постојната кодирана единица вклучува најмалку 

една не-нулти ефективен коефициент на 

трансформација; 

кога ознаката за кодиран блок покажува дека 

трансформацискиот резидуален блок вклучува 

најмалку еден не-нулти ефективен коефициент 

на трансформација, добивање на ознаки за 

ефективен коефициент за множество на 

единици на фреквентен појас, кадешто 

ознаките за ефективен коефициент за 

множество единици на фреквентен појас се 

добиени од единиците со фреквентен појас 

освен единица со прв фреквентен појас 

кореспондентна на најнискиот фреквенетн појас 

помеѓу множеството на единици со фреквентен 

појас, множеството на единици со фреквентен 

појас е вклучено во трансформацискиот 

резидуален блок; 

кога ознаката на ефективен коефициент на 

единица со втор фреквенетн појас покажува на 

единица со втор фреквентен појас којашто 

вклучува најмалку еден не-нулти ефективен 

коефициент на трансформација, добивање на 

трансформациски коефициенти за единица со 

втор фреквентен појас врз основа на значајна 

мапа којашто ги покажува локациите на не-
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нулти ефективни коефициенти на 

трансформација  коишто постојат во единицата 

на вториот фреквентен појас и информација за 

ниво на не-нулти ефективни коефициенти на 

трансформација коишто постојат во единицата 

на вториот фреквентен појас добиена од 

податочниот тек; 

кога ознаката на ефективен коефициент на 

единицата со втор фреквентен појас покажува 

на единица со втор фреквентен појас којашто 

не вклучува најмалку еден не-нулти ефективен 

коефициент на трансформација, определување 

на трансформациски коефициенти на единици 

со втор фреквенетн појас како нула; 

кога ознаката за кодиран блок покажува дека 

трансформацискиот резидуален блок вклучува 

најмалку еден не-нулти ефективен коефициент 

на трансформација, добивање на 

трансформациски коефициенти на единицата 

со втор фреквентен појас врз основа на 

значајна мапа која ги покажува локациите на 

не-нулти ефективни коефициенти на 

трансформација коишто постојат во единицата 

со прв фреквентен појас и информација за 

нивото на не-нулти ефективни коефициенти на 

трансформација коишто постојат во единицата 

со прв фреквентен појас добиени од 

податочниот тек; 

изведба на инверзна-трансформација на 

трансформацискиот резидуален блок; 

изведба на внатрешно предвидување или меѓу 

предвидување на единицата за предвидување 

врз основа на информацијата за начинот на 

предвидување и информацијата за видот на 

партиција, 

кадешто единицата со втор фреквентен појас е 

една од множеството на едеиници со 

фреквентен појас и различна од единицата со 

прв фреквентен појас, 

кадешто обликот на максималната кодирана 

единица е квадратен со ширина и должина во 

износ од 2, 

кадешто обликот на постојната кодирана 

единица е квадрат, и 

кадешто обликот на трансформацискиот 

резидуален блок е квадрат. 

  

 

 

 

(51)  H 04N 19/119, H 04N 19/13, H 04N 19/70, H 

04N 19/176, H 04N 19/182, H 04N 19/136  

(11)  9500   (13) Т1 

(21)  2018/723   (22) 13/09/2018 

(45) 31/08/2019 

(30)  KR20090102818  28/10/2009  KR 

(96)  28/10/2010 EP10827104.0 

(97)  12/09/2018 EP2471266 

(73)  Samsung Electronics Co., Ltd. 129, 

Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si, 

Gyeonggi-do, 443-742, KR 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  MIN, Jung-Hye; HAN, Woo-Jin and CHEON, 

Min-Su 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ДЕКОДИРАЊЕ НА 

РЕЗИДУАЛЕН БЛОК 

(57)  1  Постапка за декодирање слика, 

постапката содржи: 

екстрахирање, од податочен тек, поделена 

информација на постојна кодирана единица 

којашто покажува дали постојната кодирана 

единица е поделена во кодирани единици со 

пониска длабочина, кадешто постојната 

кодирана единица е хиерархиски поделена од 

максимална кодирана единица, 
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кога поделената информација на постојната 

кодирана единица покажува дека постојната 

кодирана единица не е повеќе поделена во 

кодирани единици со пониска длабочина, 

екстрахирање, од податочниот тек, на 

информација околу начинот на предвидување 

на постојната кодирана единица којашто 

покажува внатрешен начин или меѓу начин и 

информација околи тип на партиција која што 

покажува на димензија на предвидена единица 

добиена од постојната кодирана единица и 

добивање, од податочниот тек, ознака за 

кодиран блок која покажува дали 

трансформацискиот резидуален блок добиен 

од постојната кодирана единица вклучува 

најмалку едeн не-нулти ефективен коефициент 

на трансформација; 

кога ознаката за кодиран блок покажува дека 

трансформацискиот резидуален блок вклучува 

најмалку еден не-нулти ефективен коефициент 

на трансформација, добивање на ознаки за 

ефективен коефициент за множество на 

единици на фреквентен појас, кадешто 

ознаките за ефективен коефициент за 

множество единици на фреквентен појас се 

добиени од единиците со фреквентен појас 

освен единица со прв фреквентен појас 

кореспондентна на најнискиот фреквенетн појас 

помеѓу множеството на единици со фреквентен 

појас, множеството на единици со фреквентен 

појас е вклучено во трансформацискиот 

резидуален блок; 

кога ознаката на ефективен коефициент на 

единица со втор фреквенетн појас покажува на 

единица со втор фреквентен појас којашто 

вклучува најмалку еден не-нулти ефективен 

коефициент на трансформација, добивање на 

трансформациски коефициенти за единица со 

втор фреквентен појас врз основа на значајна 

мапа којашто ги покажува локациите на не-

нулти ефективни коефициенти на 

трансформација  коишто постојат во единицата 

на вториот фреквентен појас и информација за 

ниво на не-нулти ефективни коефициенти на 

трансформација коишто постојат во единицата 

на вториот фреквентен појас добиена од 

податочниот тек; 

кога ознаката за кодиран блок покажува дека 

трансформацискиот резидуален блок вклучува 

најмалку еден не-нулти ефективен коефициент 

на трансформација, добивање на 

трансформациски коефициенти на единицата 

со втор фреквентен појас врз основа на 

значајна мапа која ги покажува локациите на на 

не-нулти ефективни коефициенти на 

трансформација коишто постојат во единицата 

со прв фреквентен појас и информација за 

нивото на не-нулти ефективни коефициенти на 

трансформација коишто постојат во единицата 

со прв фреквентен појас добиени од 

податочниот тек; 

изведба на инверзна-трансформација на 

трансформацискиот резидуален блок; 

изведба на внатрешно предвидување или меѓу 

предвидување на единицата за предвидување 

врз основа на информацијата за начинот на 

предвидување и информацијата за видот на 

партиција, 

кадешто единицата со втор фреквентен појас е 

една од множеството на едеиници со 

фреквентен појас и различна од единицата со 

прв фреквентен појас, 

кадешто обликот на максималната кодирана 

единица е квадратен со ширина и должина во 

износ од 2, 

кадешто обликот на постојната кодирана 

единица е квадрат, и 

кадешто обликот на трансформацискиот 

резидуален блок е квадрат. 
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(51)  H 04N 19/159, H 04N 19/176, H 04N 19/96, H 

04N 19/463, H 04N 19/70, H 04N 19/196  

(11)  9501   (13) Т1 

(21)  2018/724   (22) 13/09/2018 

(45) 31/08/2019 

(30)  KR20110006486  21/01/2011  KR; 

US20100362829P  09/07/2010  US and 

US20100367952P  27/07/2010  US 

(96)  07/07/2011 EP15166150.1 

(97)  12/09/2018 EP2924996 

(73)  Samsung Electronics Co., Ltd. 129, 

Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si 

Gyeonggi-do 443-742, KR 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Kim, Il-Koo; Lee, Sun-Il; Han, Woo-Jin and 

Lee, Tammy 

(54)  АПРАТУРА ЗА ДЕКОДИРАЊЕ ВИДЕО СО 

УПОТРЕБА НА СПОЈУВАЊЕ НА БЛОК 

(57)  1  Уред за декодирање видео, уредот 

содржи процесор којшто е конфигуриран за: 

добивање, од податочен тек, ознака за 

прескокнување за кодирана единица којашто 

покажува дали начинот на кодирање на 

кодираната единица е начин на прескокнување, 

кога ознаката за прескокнување укажува на тоа 

дека начинот на кодирање за кодираната 

единица не е начин на прескокнување: 

добивање, од податочниот тек, информација 

околу типот на партиција; 

определување на најмалку една партиција 

којашто вклучува партиција од кодираната 

единица врз основа на информацијата околу 

видот на партиција; и 

добивање на информација за спојување за 

партиција, кадешто информацијата за 

спојување на партицијата укажува на тоа дали 

партицијата помеѓу една или повеќето 

партиции е декодирана на начин со спојување; 

кога информацијата за спојување на 

партицијата укажува на начин со спојување, 

добиен е индекс на спојување кој укажува на 

еден блок помеѓу блоковите кандидатски групи 

за партицијата од податочниот тек; и 

изведба на компензација на движење на 

партицијата со употреба на информација за 

движење на блокот за кој што индексот на 

спојување укажува, 

се карактеризира со тоа што блоковата 

кандидатска група за кодираната единица 

вклучува еден или повеќе блокови од помеѓу 

следниве три соседни блокови на кодираната 

единица: 

лев-долен блок лоциран на лева страна од 

најлевиот блок од долните блокови директно 

под долната граница на кодираната единица, 

левиот-долен блок е лоциран под најдолниот 

блок од левите блокови соседно на лева 

граница од кодираната единица; 

лев-горен блок лоциран на лева страна од 

најлевиот блок од долните блокови директно 

над горната граница на кодираната единица, 

левиот-горен блок е лоциран над најгорниот 

блок од левите блокови соседно на левата 

граница од кодираната единица; 

десен-горен блок лцирана на десна страна од 

најдесниот блок од горните блокови директно 

над горната граница од кодираната единица. 
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(51)  H 04N 19/159, H 04N 19/176, H 04N 19/96, H 

04N 19/463, H 04N 19/70, H 04N 19/196  

(11)  9502   (13) Т1 

(21)  2018/725   (22) 13/09/2018 

(45) 31/08/2019 

(30)  KR20110006486  21/01/2011  KR; 

US20100362829P  09/07/2010  US and 

US20100367952P  27/07/2010  US 

(96)  07/07/2011 EP15166149.3 

(97)  12/09/2018 EP2924995 

(73)  Samsung Electronics Co., Ltd 

129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si 

Gyeonggi-do 443-742, KR 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Han, Woo-Jin; Lee, Sun-Il; Kim, Il-koo and 

LEE, Tammy 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ДЕКОДИРАЊЕ ВИДЕО 

СО УПОТРЕБА НА СПОЈУВАЊЕ НА БЛОК 

(57)  1  Постапка за декодирање видео, 

постапката содржи: 

добивање, од податочен тек, ознака за 

прескокнување за кодирана единица којашто 

покажува дали начинот на кодирање на 

кодираната единица е начин на прескокнување, 

кога ознаката за прескокнување покажува дека 

начинот на кодирање за кодираната единица е 

начин на прескокнување, добивање од 

податочен тек, индекс на спојување кој укажува 

на блок помежу блоковите кандидатски групи за 

кодираната единица; 

кога ознаката за прескокнување укажува на тоа 

дека начинот на кодирање за кодираната 

единица не начин на прескокнување: 

добивање, од податочниот тек, информација 

околу типот на партиција; 

определување на најмалку една партиција 

којашто вклучува партиција од кодираната 

единица врз основа на информацијата околу 

видот на партиција; и 

добивање на информација за спојување за 

партиција, кадешто информацијата за 

спојување на партицијата укажува на тоа дали 

партицијата помеѓу една или повеќето 

партиции е декодирана на начин со спојување; 

кога информацијата за спојување на 

партицијата укажува на начин со спојување, 

добиен е индекс на спојување кој укажува на 

еден блок помеѓу блоковите кандидатски групи 

за партицијата од податочниот тек; и 

изведба на компензација на движење на 

партицијата со употреба на информација за 

движење на блокот за кој што индексот на 

спојување укажува, 

се карактеризира со тоа што блоковата 

кандидатска група за кодираната единица 

вклучува еден или повеќе блокови од помеѓу 

следниве три соседни блокови на кодираната 

единица: 

лев-долен блок лоциран на лева страна од 

најлевиот блок од долните блокови директно 

под долната граница на кодираната единица, 

левиот-долен блок е лоциран под најдолниот 

блок од левите блокови соседно на лева 

граница од кодираната единица; 

лев-горен блок лоциран на лева страна од 

најлевиот блок од долните блокови директно 

над горната граница на кодираната единица, 

левиот-горен блок е лоциран над најгорниот 

блок од левите блокови соседно на левата 

граница од кодираната единица; 

десен-горен блок лцирана на десна страна од 

најдесниот блок од горните блокови директно 

над горната граница од кодираната единица. 
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   има уште 1 патентни барања 

(51)  A 01N 31/02, A 61L 29/08, A 61L 29/16, A 

61L 27/18  

(11)  9503   (13) Т1 

(21)  2018/727   (22) 14/09/2018 

(45) 31/08/2019 

(30)   

(96)  31/08/2011 EP11755506.0 

(97)  11/07/2018 EP2750501 

(73)  Organic Medical Ventures, L.L.C. 

3209 North Flood Street Suite 7 Norman, OK 

73069, US 

(74)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК ул. Орце 

Николов  98, 1000, Скопје 

(72)  MILLS, Stanley L.; MILLS, Jacqueline L.; 

MAURER, Robert D.; RAYBURN, Gary L. and 

CUCHENS, Marvin A. 

(54)  РАСТВОРИ ЗА БЛОКИРАЊЕ СО 

ТРАНСДЕРМАЛЕН ВЕНОЗЕН ПАТ  

(57)  1  Раствор за инхбирање на раст на 

микроб кој како антимикробен агенс содржи C4-

C9 карбоксилат, кој го сочинуваат натриум-

каприлат, потоа цитратен пуфер и агенс за 

хелатирање кој го сочинува динатриум 

етилендиаминтетра оцетна киселина, кадешто 

динатриум етилендиаминтетра оцетна 

киселина, како агенс за хелатирање, е присатна 

во количина која се движи од околу 

0.0625mg/mL до околу 1 mg/mL, цитратен 

пуфер е присатен во количина која се движи од 

околу 1.5 до околу 24 mM, и натриум-каприлат, 

како антимикробен агенс, е присатен во 

количине која се движи од околу 0.071 mg/mL 

до околу 1.15 mg/mL  

 има уште 12 патентни барања 
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(51)  A 45D 40/26  

(11)  9504   (13) Т1 

(21)  2018/728   (22) 14/09/2018 

(45) 31/08/2019 

(30)  IT2014MI00300  01/10/2014  IT 

(96)  30/09/2015 EP15794635.1 

(97)  20/06/2018 EP3200648 

(73)  Brivaplast S.r.l. Via Vittor Pisani 12/a 

20124 Milano, IT 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(72)  VANONCINI, Stefano; POLETTO, Anna; 

FUMAGALLI, Ambrogio and GHIRARDI, Giuseppe 

(54)  САД СО ПОДОБРЕН СИСТЕМ ЗА 

ОТВОРАЊЕ 

(57)  1  Сад за течни или производи во вид на 

паста од тип што генерално се состои од 

резервоар (1) и капсула за затворање (2), 

цевкасто тело (3) коешто е поврзано со 

соодветни средства за поврзување со 

споменатата капсула, при што цевкастото тело 

(3) поддржува апликатор, помеѓу наведаната 

капсула (2) и наведеното цевкасто тело (3) е 

поставена пружина (1), споменатиот резервоар 

(1) се состои од цилиндрично тело, на врвот од 

кое е поставен врат (4), кој e соодветен за да го 

овозможи вметнувањето на цевкастото тело (3) 

и зацврснувањето на капсулата (2) за 

споменатиот резервоар (1), каде што на 

надворешната периферија на наведениот врат 

се поставени (4) обликувани водилки за 

отпуштање и задржувачки елементи (7) за 

закачувачки делови кои внатрешно се 

испакнуваат од наведената капсула (2), 

назначени со тоа што на наведената капсула 

има поставено дел за прицврстување (2d) со 

цилиндричен прстен за спојување (12) кој 

содржи ротирачки прстен (10) којшто ги носи 

наведените закачувачки делови, коишто се 

соодветни за да се спојат со наведените 

обликувани водечки елементи за отпуштање 

поставени на вратот (4).  

 има уште 13 патентни барања 
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(51)  C 07D 471/04, A 61K 31/437, A 61P 35/00

  

(11)  9505   (13) Т1 

(21)  2018/729   (22) 14/09/2018 

(45) 31/08/2019 

(30)  US201361798856P  15/03/2013  US and 

US201361872347P  30/08/2013  US 

(96)  14/03/2014 EP14715529.5 

(97)  08/08/2018 EP2970265 

(73)  PLEXXIKON INC. 91 Bolivar Drive, Suite A 

Berkeley, CA 94710, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  CHAN, Katrina; IBRAHIM, Prabha, N.; 

ZHANG, Jiazhong; SPEVAK, Wayne; WU, 

Guoxian; LIN, Jack; BUELL, John; PHAM, 

Phuongly; SHI, Songyuan and WU, Jeffrey 

(54)  ХЕТЕРОЦИКЛИЧНИ СОЕДИНЕНИЈА И 

НИВНИ УПОТРЕБИ 

(57)  1  Соединение со формула (Va):  

  

или фармацевтска прифатлива сол, солват, 

таутомер, стереоизомер или негов деутериран 

аналог,  

кадешто:  

R1 е H, халоген, деутериран C1-6 алкил, C1-

6алкил, арил, арил-C1-4алкил, C3-8-

циклоалкил, C3-6-циклоалкилалкил, 

хетероарил, хетероарилалкил, 

хетероциклоалкил, хетероциклоалкилалкил, C2-

6 алкенил или C2-6 алкинил, секој од нив е 

опционално супституиран со од 1-3 Rj групи, 

кадешто  

два Rj супституенти кога се сврзани за 

соседните атоми на арил, хетероарил, 

циклоалкил или хетероциклоалкил прстен се 

опционално земени заедно за да формираат 5- 

или 6-член прстен којшто има од 0-2 

хетероатоми избрани од O, N или S, кадешто 5- 

или 6-член прстен е опционално супституиран 

со од 1-3 Rh групи; или 

две Rj групи кога се сврзани за истиот 

јаглероден или азотен атом се опционално 

земени заедно за да формира 3- до 6-член 

карбоцикличен прстен или 3- до 8-член 

хетероцикличен  прстен којшто има од 1-2 

хетероатоми како прстенести членови избран 

од O, N или S, кадешто азотните или сулфурни 

прстенести атоми се опционално оксидирани;  

R2 е H; 

R3 е халоген, -CN, -CD3, деутериранC1-6алкил, 

C1-6алкил, арил, арил-C1-4алкил, хетероарил, 

хетероарил-C1-4алкил, C3-8 циклоалкил, C3-8 

циклоалкенил, C3-8 циклоалкил-C1-4алкил, C2-

6 алкинил, хетероциклоалкил, 

хетероциклоалкил- C1-4алкил или Rj, кадешто  

секој R3 е опционално супституиран со од 1-3 

Rh супституенти или од 1-3 Rm групи независно 

избрани од CN, -OH, -NH2, -NO2, -C(O)OH, -

C(S)OH, -C(O)NH2, -C(S)NH2, -S(O)2NH2, -

NHC(O)NH2, -NHC(S)NH2, -NHS(O)2NH2, -

C(NH)NH2, -B(OH)2, -Si(Rn)3, -CH=C(Rn)(Rn), -

ORn, -SRn, -OC(O)Rn, -OC(S)Rn, -P(=O)HRn, -

P(=O)RnRn, -PH(=O)ORn, -P(=O)(ORn)2, -

OP(=O)(ORn)2, -C(O)H, -O(CO)ORn, -C(O)Rn, -

C(S)Rn, -C(O)ORn, -C(S)ORn, -S(O)Rn, -

S(O)2Rn, -C(O)NHRn, -C(S)NHRn, -C(O)NRnRn, -

C(S)NRnRn, -S(O)2NHRn, -S(O)2NRnRn, -

C(NH)NHRn, -C(NH)NRnRn, -NHC(O)Rn, -

NHC(S)Rn, -NRnC(O)Rn, -NRnC(S)Rn, -

NHS(O)2Rn, -NRnS(O)2Rn, -NHC(O)NHRn, -

NHC(S)NHRn, -NRnC(O)NH2, -NRnC(S)NH2, -

NRnC(O)NHRn, -NRnC(S)NHRn, -NHC(O)NRnRn, 

-NHC(S)NRnRn, -NRnC(O)NRnRn, -

NRnC(S)NRnRn, -NHS(O)2NHRn, -

NRnS(O)2NH2, -NRnS(O)2NHRn, -

NHS(O)2NRnRn, -NRnS(O)2NRnRn, -NHRn, Rn 
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или -NRnRn,  

кадешто секој Rn е независно избран од H, C1-

6алкил, арил, арилалкил, хетероарил, 

хетероарилалкил, хетероциклоалкил, 

хетероциклоалкилалкил, циклоалкил или 

циклоалкилалкил; или 

две Rn групи кога се сврзани за истиот 

јаглероден или азотен атом се земени заедно 

за да формираат 3- до 6- член карбоцикличен 

прстен или 3- до 8-член хетероцикличен  прстен 

којшто има 1-2 хетероатоми како прстенести 

членови избрани од O, N или S, кадешто 

азотните или сулфурните прстенести атоми се 

опционално оксидирани, кадешто 

алифатичниот или ароматичниот дел на Rn е 

понатаму опционално супституиран со од 1-3 

Rh;  

R4 е H; 

R5 е 4-изоксазолил опционално супституиран 

со од 1 до 2 R11 групи независно избрани од D, 

халоген, C1-6алкил, C1-4 халоалкил, C1-4 

халоалкокси  или CN; или опционално 

супституиран со од 1-2 R12 членови независно 

избрани од D, халоген, CH3, CD3, -CF3, -CHF2, 

-CH2F, -CH2Cl or CN; 

R6 е H; 

R7 е H, D, халоген, -OH, C1-6алкил, 

деутериранC1-6алкил, C2-6алкенил, C2-

6алкинил, арил, арил-C1-4алкил, C1-6алкокси, 

C3-6циклоалкил, C3-6 

циклоалкил-C1-4алкил, хетероциклоалкил, 

хетероциклоалкил-C1-4алкил, хетероарил, 

хетероарилалкил, C1-6халоалкил, C1-

6халоалкокси , Rj, -ORd, -NRdRd, -C(O)ORd, -

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

C(O)NRdRd, -SO2Rd, -NHSO2Rd или -

SO2NRdRd; кадешто секој Rd е независно 

избран од H, C1-6алкил, C3-6циклоалкил, C3-

6циклоалкил-C1-4алкил, или арил; 

кадешто R7 е понатаму опционално 

супституиран со од 1-3 независно избран Rh 

членови; 

Rj е избран од халоген, -CN, -OH, -NH2, -NO2, -

C(O)OH, -C(S)OH, -C(O)NH2, -C(S)NH2, -

S(O)2NH2, -NHC(O)NH2, -NHC(S)NH2, -

NHS(O)2NH2, -C(NH)NH2, -CH=C(Rk)(Rk), -ORk, 

-SRk, -OC(O)Rk, -OC(S)Rk, -P(=O)HRk, -

P(=O)RkRk, -PH(=O)ORk, -P(=O)(ORk)2, -

OP(=O)(ORk)2, -C(O)H, -O(CO)ORk, -C(O)Rk, -

C(S)Rk, -C(O)ORk, -C(S)ORk, -S(O)Rk, -S(O)2Rk, 

-C(O)NHRk, -C(S)NHRk, -C(O)NRkRk, -

C(S)NRkRk, -S(O)2NHRk, -S(O)2NRkRk, -

C(NH)NHRk, -C(NH)NRkRk, -NHC(O)Rk, -

NHC(S)Rk, -NRkC(O)Rk, -NRkC(S)Rk, -

NHS(O)2Rk, -NRkS(O)2Rk, -NHC(O)NHRk, -

NHC(S)NHRk, -NRkC(O)NH2, -NRkC(S)NH2, -

NRkC(O)NHRk, -NRkC(S)NHRk, -NHC(O)NRkRk, 

-NHC(S)NRkRk, -NRkC(O)NRkRk, -

NRkC(S)NRkRk, -NHS(O)2NHRk, -NRkS(O)2NH2, 

-NRkS(O)2NHRk, -NHS(O)2NRkRk, -

NRkS(O)2NRkRk, -NHRk или -NRkRk; кадешто 

секој Rk е независно H, C1-6алкил, арил, 

арилалкил, хетероарил, хетероарилалкил, 

хетероциклоалкил, хетероциклоалкилалкил, 

циклоалкил или циклоалкилалкил, или две Rk 

групи кога се сврзани заедно за истиот 

јаглероден или азотен атом се земени заедно 

за да формираат 3- до 6-член карбоцикличен 

прстен или 3- до 8-член хетероцикличен прстен 

којшто има од 1-2 хетероатоми како 

прстененести членови избрани од O, N или S, 

кадешто азотните или сулфурните прстенести 

атоми се опционално оксидирани;  

кадешто Rk е опционално супституиран со од 1-

3 Rh; 

Rh е избран од халоген, -CN, -OH, -NH2, -NO2, -

CH=C(R‟)(R‟), -C(O)OH, -C(S)OH, -C(O)NH2, -

C(S)NH2, -S(O)2NH2, -NHC(O)NH2, -

NHC(S)NH2, -NHS(O)2NH2, -C(NH)NH2, -ORi, -

SRi, -OC(O)Ri, -OC(S)Ri, -P(=O)HRi, -P(=O)RiRi, -

PH(=O)ORi, -P(=O)(ORi)2, -OP(=O)(ORi)2, -

C(O)H, -O(CO)ORi, -C(O)Ri, -C(S)Ri, -C(O)ORi, -

C(S)ORi, -S(O)Ri, -S(O)2Ri, -C(O)NHRi, -

C(S)NHRi, -C(O)NRiRi, -C(S)NRiRi, -S(O)2NHRi, -

S(O)2NRiRi, -C(NH)NHRi, -C(NH)NRiRi, -

NHC(O)Ri, -NHC(S)Ri, -NRiC(O)Ri, -NRiC(S)Ri, -
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NHS(O)2Ri, -NRiS(O)2Ri, -NHC(O)NHRi, -

NHC(S)NHRi, -NRiC(O)NH2, -NRiC(S)NH2, -

NRiC(O)NHRi, -NRiC(S)NHRi, -NHC(O)NRiRi, -

NHC(S)NRiRi, -NRiC(O)NRiRi, -NRiC(S)NRiRi, -

NHS(O)2NHRi, -NRiS(O)2NH2, -NRiS(O)2NHRi, -

NHS(O)2NRiRi, -NRiS(O)2NRiRi, Ri, -NHRi или -

NRiRi, кадешто секој Ri е независно C1-6алкил, 

арил, арил-C1-2алкил, C3-6циклоалкил, C3-

6циклоалкил-C1-4алкил, хетероарил, 

хетероарил-C1-4алкил, хетеро- циклоалкил или 

хетероциклоалкил-C1-4алкил, 

кадешто секој Ri е понатаму опционално 

супституиран со од 1-3 Rp групи независно 

избран од халоген, CN, -OH, -NH2, -N(Rq)(Rq), -

NO2, -C(O)OH, -C(O)NH2, -S(O)2NH2, -

NHC(O)NH2, -C(NH)NH2, -P(=O)HRq, -

P(=O)RqRq, -PH(=O)ORq, -P(=O)(ORq)2, -

OP(=O)(ORq)2, -OC(O)Rq, -OC(S)Rq, -C(O)Rq, -

C(S)Rq, -C(O)ORq, -S(O)2Rq, -C(O)NHRq, C1-

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

или C1-6халоалкокси, и 

кадешто Rq е C1-6алкил.  

  

 има уште 26 патентни барања 

 

 

(51)  C 07K 16/28, C 12N 1/15, C 12N 5/10, C 12N 

15/09, C 12N 1/2 C 12N 1/19, C 12P 21/08, A 61K 

39/395, A 61P 35/02, A 61P 35/00  

(11)  9506   (13) Т1 

(21)  2018/730   (22) 14/09/2018 

(45) 31/08/2019 

(30)  JP20120246215  08/11/2012  JP 

(96)  08/11/2013 EP13853637.0 

(97)  29/08/2018 EP2918603 

(73)  Perseus Proteomics Inc. and University of 

Miyazaki Park Bldg., 7-6, Komaba 4-chome 

Meguro-ku Tokyo 153-004 JP and 1- Gakuen 

Kibana-dai Nishi Miyazaki-shi Miyazaki 889-

2192, JP 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  NOMURA, Fumiko; MITOMO, Katsuyuki; 

SUDO, Yukio; KUROSAWA, Yoshikazu; 

MORISHITA, Kazuhiro; ZHANG, Lilin; 

KUROSAWA, Gene and UKAI, Yoshinori 

(54)  АТИТЕЛО СПОСОБНО СПЕЦИФИЧНО 

ДА ПРЕПОЗНАЕ ТРАНСФЕРИНСКИ 

РЕЦЕПТОР 

(57)  1  Антитело кое специфично реагира со 

човечки TfR, одбрани од следниве (1), (3), (4), 

(33) и (34): 

(1) антитело, во кое прв комплементарен 

детерминиран регион на тежок ланец (VH 

CDR1), втор комплементарен детерминиран 

регион на тежок ланец (VH CDR2), и трет 

комплементарен детерминиран регион на тежок 

ланец (VH CDR3) кореспондираат со SEQ ID 

NO:  2, и 7, соодветно, а прв комплементарен 

детерминиран регион на лесен ланец (VL 

CDR1), втор комплементарен детерминиран 

регион на лесен ланец ( (VL CDR2),  и трет 

комплементарен детерминиран регион на 

лесен ланец (VL CDR3) кореспондира со  SEQ 

ID NO: 4, 5, и 6, соодветно; 

(3) антитело, во кое првиот комплементарен 

детерминиран регион на тежок ланец (VH 

CDR1), втор комплементарен детерминиран 

регион на тежок ланец (VH CDR2), и трет 

комплементарен  детермениран регион на 

тежок ланец (VH CDR3), кореспондираат со 

SEQ ID NO:  2, и 9, соодветно, а првиот 

комплементарен детерминиран регион на 

лесен ланец (VL CDR1), втор комплементарен 

детерминиран регион на лесен ланец (VL 

CDR2), и трет комплементарен детерминиран 

регион на лесен ланец (VL CDR3), 

кореспондира со SEQ ID NO: 4, 5, и 6, 

соодветно; 

(4) антитело, во кое првиот комплеметарен 

детерминиран регион на тежок ланец (VH 

CDR1), втор комплементарен детерминиран 

регион на тежок ланец (VH CDR2) и трет 

комплементарен детерминиран регион на тежок 
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ланец (VH CDR3), кореспондира со SEQ ID NO:  

2, и 10, соодветно а првиот комплементарно 

детерминиран регион на  лесен ланец (VL 

CDR1), втор комплементарен детерминиран 

регион на лесен ланец (VL CDR2), и трет 

комплементарно детерминиран регион на 

лесен ланец (VL CDR3)  кореспондира со SEQ 

ID NO: 4, 5, и 6, соодветно; 

(33) антитело, во кое првиот комплементарно 

детерминиран регион на тежок ланец  (VH 

CDR1), втор комплементарен детерминиран 

регион на тежок ланец (VH CDR2), и трет 

комплементарен детерминиран регион на тежок 

ланец (VH CDR3), кореспондираат со SEQ ID 

NO:  53, 3 , соодветно, а првиот 

комплементарно детерминиран регион на 

лесен ланец  (VL CDR1), втор комплементарен 

детерминиран регион на лесен ланец (VL 

CDR2), и трет комплементарен детерминиран 

регион на лесен ланец (VL CDR3), 

кореспондираат со SEQ ID NO: 4, 5, и 

6,соодветно; и 

(34) антитело, во кое прв комплементарно 

детерминиран регион на тежок ланец (VH 

CDR1), втор комплементарен детерминиран 

регион на тежок ланец (VH CDR2) и трет 

комплементарен детерминиран регион на тежок 

ланец (VH CDR3), кореспондираат со SEQ ID 

NO:  54, 3 , соодветно, а прв комплементарен 

детерминиран регион на лесен ланец (VL 

CDR1), втор комплементарно детерминиран 

регион на лесен ланец (VL CDR2), и трет 

комплементарен детерминиран регион на 

лесен ланец (VL CDR3) кореспондираат со SEQ 

ID NO: 4, 5, и 6,соодветно . 

  

 има уште 14 патентни барања 

 

 

(51)  C 07D 285/08, C 07D 417/14, C 07D 417/12, 

C 07D 413/12, C 07D 403/12, C 07D 401/14, C 

07D 213/74, C 07D 495/04, C 07D 401/12, A 61K 

31/506, A 61K 31/50 A 61K 31/497, A 61K 

31/4439, A 61K 31/4427, A 61K 31/433  

(11)  9507   (13) Т1 

(21)  2018/731   (22) 14/09/2018 

(45) 31/08/2019 

(30)  GB20130008409  10/05/2013  GB and 

GB20130015253  28/08/2013  GB 
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(96)  12/05/2014 EP14725240.7 

(97)  15/08/2018 EP2994465 

(73)  Karus Therapeutics Limited Genesis 

Building Library Avenue Harwell Campus 

Oxfordshire OX11 0SG, GB 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  MACCORMICK, Somhairle; CECIL, 

Alexander Richard Liam; SILVA, Franck 

Alexandre; SHUTTLEWORTH, Stephen Joseph; 

TOMASSI, Cyrille Davy and NODES, William John 

(54)  ИНХИБИТОРИ НА ХИСТОН 

ДЕАЦЕТИЛАЗА  

(57)  1  Соединение на формула  

  

 или негова фармацевтска прифатлива сол,во 

кое:   

секое R' е независно избрано од  H и QR1; 

секое Q е независно избрано од некоја врска, 

CO, CO2, NH, S, SO, SO2 или O; 

секое R1 е независно избрано од  H, C1-C10 

алкил, C2-C10  алкенил, C2-C10  алкинил, арил, 

хетероарил, C1-C10 циклоалкил, халоген, C1-

C10 алкиларил, C1-C10 алкил хетероарил или 

C1-C10 хетероциклоалкил; 

секое L е независно избрано од 5- до 10 -член 

на хетероарил со азотна содржина; 

W jе цинк врзувачка група -CONHOH структура:  

        

секое R2 е независен водород или C1 до C6 

алкил; a 

R3 e  арил или хетероарил; 

секој арил или хетероарил може да биде 

супституиран со до три супституенти избрани 

од  C1-C6 алкил, хидрокси , C1-C3 хидрокси 

алкил, C1-C3 алкокси , C1-C3 халоалкокси, 

амино, C1-C3 моно алкиламино, C1-C3 бис 

алкиламино, C1-C3 ациламино, C1-C3 

аминоалкил, моно (C1-C3 алкил) амино C1-C3 

алкил, бис(C1-C3 алкил) амино C1-C3 алкил, 

C1-C3-ациламино, C1-C3 алкил сулфонил 

амино, хало, нитро, цијано, трифлуорометил, 

карбокси , C1-C3 алкокси  карбонил, 

аминокарбонил, моно C1-C3 алкил 

аминокарбонил, бис C1-C3 алкил 

аминокарбонил, -SO3H, C1-C3 алкилсулфонил, 

аминосулфонил, моно C1-C3 алкил 

аминосулфонил и бис C1-C3-алкил 

аминосулфонил; a 

секој алкил, алкенил или алкинил може да биде 

супституиран со халоген, NH2, NO2 или со 

хидроксил. 

  

 има уште 14 патентни барања 

 

 

(51)  C 09D 5/28, C 09J 7/00, G 09F 13/16  

(11)  9508   (13) Т1 

(21)  2018/732   (22) 14/09/2018 

(45) 31/08/2019 

(30)  DE201510104898  30/03/2015  DE 

(96)  05/11/2015 EP15193310.8 

(97)  25/07/2018 EP3076381 

(73)  Fritz Lange GmbH Südfeldstraße 3 31832 

Springe, DE 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  Ilgay, Vedat 

(54)  ТАБЛА ЗА ПРИКАЖУВАЊЕ НА 

ИЗВЕСТУВАЊА СО ФОЛИЈА ПРОТИВ 

АДХЕЗИЈА КАКО И ПОСТАПКА ЗА НЕЈЗИНО 

ПРОИЗВОДСТВО 

(57)  1  Табла (5) за прикажување на 

известувања, која опфаќа рамна плоча  (14) на 
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табла со најмалку една прикажна страна (13), 

при што приказната страна (13) е изведена од 

приказна фолија (15) нанесена на плоча (14) на 

таблата , н а з н а ч е н а  с о  т о а,  ш т о на 

приказната страна  (13) е нанесен слој против 

адхезија, при што тој слој против адхезија е 

изведен како провидна фолија  (1) која ја 

опфаќа горната површина  (2) со нерамномерно 

распоредени, точкасти испупчувања (3).  

 има уште 14 патентни барања 

 

(51)  F 16L 3/127, F 16L 37/14, F 16L 41/03, F 

24D 3/10  

(11)  9509   (13) Т1 

(21)  2018/733   (22) 14/09/2018 

(45) 31/08/2019 

(30)  DE20092015045U  05/11/2009  DE 

(96)  03/11/2010 EP10774205.8 

(97)  04/07/2018 EP2496871 

(73)  Uponor Innovation AB P.O. Box 101 73061 

Virsbo, SE 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  KERN-EMMERICH, Thomas; KELLER, Jörg 

and GEIER, Rudolf 

(54)  СИСТЕМ ЗА СПОЈУВАЊЕ, 

ДИСТРИБУТЕР, СИСТЕМ НА ЦЕВКИ И 

СИСТЕМ ЗА ПОМЕРУВАЊЕ НА ЦЕВКИ 

(57)  1  Систем за спојување за поврзување на 

цевки со помош на основните тела и 

дистрибутерот, со: 

- првото основно тело (21) и другото основно 

тело (21), при што и двата, во секој случај, го 

опфаќаат  пролазен отвор за флуид  и, во секој 

случај, еден внатрешен, однапред одреден 

жлеб по обем и, во секој случај, една основна 

површина за подршка (26), 

- aдаптерот (1) со продолжна оска (L) и со 

аксијално протегнат пролазен отвор (9) за 

флуид и со првиот крај (2) и со спротивниот 

друг крај (3), при што првиот крај (2) oпфаќа 

најмалку еден однапред одреден прв жлеб (4) 

по обем кој се протега најмалку делумно долж 

обем на првиот крај (2), a другиот крај (3) 

oпфаќа најмалку еден однапред одреден друг 

жлеб (5) по обем кој се протега најмалку 

делумно долж обем на другиот крај (3),  при 

што првото основно тело (21) е поврзано со 

првиот крај (2) на адаптерот (1), a другото 

основно тело (21) поврзано е со другиот крај (3) 

на адаптерот (1), каде се, во телескопска 

состојба, жлебот (4, 5) по обем  поврзани со 

соодветен крај (2, 3) на адаптерот (1) и 

внатрешниот жлеб по обем соодветен на 

основното тело (21) спротивни и го формираат 

приемниот простор (22), при што првите и 

другите основни телата (21), секој, опфаќаат 

најмалку еден прв и еден друг пристапен 

простор (27, 28), каде што соодветниот  

пристапен простор (27, 28) се протега помеѓу 

надворешната површина на соодветното 

основно тело (21) и соодветниот приемен 

простор (22), каде што првиот пристапен 

простор (27) е поврзан со едниот крај на 

соодветниот приемен простор (22), a другиот 

пристапен простор (28) е поврзан со 

спротивниот крај на соодветниот приемен 

простор (22); и 

- најмалку два спојени елеманти (20), при што 

еден е од најмалку два спојни елементи  (20), 

низ соодветен прв или друг пристапен простор 

(27, 28), вметнат во соодветен приемен простор 

(22), a соодветниот спојен елемент (20) го 

опфаќа елемент за поддршка (23) со  кука за 

поддршка (25), кој е вклучен со површината за 

поддршака (26) на соодветното  основно тело 

(21) за да се спречи случајно исклизнување на 

соодветниот спојен елемент  (20) од поврзаниот 

приемен простор (22). 

  

 има уште 11 патентни барања 
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(51)  C 12N 9/42  

(11)  9510   (13) Т1 

(21)  2018/734   (22) 17/09/2018 

(45) 31/08/2019 

(30)  EP20100153355  11/02/2010  -- 

(96)  11/02/2011 EP11706777.7 

(97)  04/07/2018 EP2534245 

(73)  Süd-Chemie IP GmbH & Co. KG 

81925 München, 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)  RARBACH, Markus; KOHL, Andreas; 

GERLACH, Jochen; BRÜCK, Thomas; 

REISINGER, Christoph; KETTLING, Ulrich; 

KOLTERMANN, Andre; UNTERSTRASSER, 

Isabel; RÖCHER, Lutz; CLAREN, Jörg; PIECK, 

Jan Carsten and SCHLOSSER, Dominik 

(54)  ОПТИМИЗИРАНИ ЦЕЛУЛАЗА ЕНЗИМИ 

(57)  1  Полипептид кој што има активност на 

целобиохидролаза, каде што полипептидот 

содржи ами-нокиселинска низа кој што има 

најмалку 90 % идентичност на низа на НИЗА ИД 

БР: 5 каде што по-липептидот е модифициран 

на една или повеќе позиции селектирани од 

групата која што се состои од Q Q2, T7, A8, N10, 

Q28, E65, S86, D18 E183, D202, P224, S31 

N318, T335, D346, Q349, T392, T393, и Y422 и 

каде што полипептидот одржува 50 % од 

неговиот максимален капацитет за конвер¬зија 

на супстратот кога конверзијата е направена за 

60 минути на температура од 62 °C или 

пови¬сока.  

 има уште 8 патентни барања 
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(51)  B 01D 53/94, B 01J 29/40, B 01J 29/72, B 

01J 23/42, B 01J 29/76, B 01J 37/02, B 01J 

35/00, B 01J 35/04, F 01N 3/20, F 01N 3/28  

(11)  9511   (13) Т1 

(21)  2018/735   (22) 17/09/2018 

(45) 31/08/2019 

(30)  US20080263871  03/11/2008  US 

(96)  03/11/2009 EP09829666.8 

(97)  04/07/2018 EP2352912 

(73)  BASF Corporation Florham Park, NJ 

07932, 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)  DIETERLE, Martin; CAUDLE, Matthew, Tyler 

and BUZBY, E., Scott 

(54)  ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ НА SCR И 

AMOX КАТАЛИЗАТОРИ 

(57)  1  Систем на катализатори за третирање 

на проток на издувни гасови кои што содржат 

NOx, при што системот се состои од: 

 

монолитен супстрат на катализаторот;  

долен слој за плакнење поставен на едниот крај 

на монолитниот супстрат, ии кој што со-држи 

материјален состав A кој што е ефективен за 

катализирање на NH3 оксидација; и 

горен слој за плакнење поставен преку 

должината на монолитниот супстрат доволен за 

да прекрие најмалку еден дел од долниот слој 

за плакнење, и кој што содржи материјален 

состав Б кој што е ефективен за катализација 

на селективна каталитичка редукција (SCR) на 

NOX, 

каде што материјалниот состав Б содржи 

алуминосиликатно молекуларно сито кое што 

има кристална рамка во форма на CHA, 

каде што молекуларно сито содржи Cu, 

каде што системот на катализатори има горна и 

долна зона, 

каде што горната зона содржи горниот слој за 

плакнење поставен на супстратот, а долната  

зона го содржи долниот слој за плакнење 

поставен на супстратот и горниот слој за 

плакне¬ње поставен најмалку на еден дел од 

долниот слој. 

  

 има уште 9 патентни барања 
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(51)  C 07D 471/04, A 61K 31/5377, A 61K 

31/437, A 61K 31/506  

(11)  9497   (13) Т1 

(21)  2018/984   (22) 23/11/2018 

(45) 31/08/2019 

(30)  US201161440339P  07/02/2011  US 

(96)  01/02/2012 EP12745360.3 

(97)  17/10/2018 EP2672967 

(73)  Plexxikon Inc. 91 Bolivar Drive, Suite A 

Berkeley, CA 94710, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  ZHANG, Jiazhong; SPEVAK, Wayne; 

EWING, Todd; ZHANG, Ying; ZHANG, Chao; WU, 

Guoxian; LIN, Jack; NESPI, Marika; SHI, 

Songyuan; IBRAHIM, Prabha N. and CHO, Hanna 

(54)  СОЕДИНЕНИЈА И ПОСТАПКИ ЗА 

КИНАЗНА МОДУЛАЦИЈА И НИВНИ 

ИНДИКАЦИИ 

(57)  1  Соединение со формула (Ig-2):  

  

кадешто R15 е циклопропил; 

Y2 е H, халоген, CN, C1-6алкил, C1-6 алкокси, 

C1-6 халоалкил, C1-6халоалкокси, арил, 

арилалкил, хетероарил, хетероарилалкил, C3-8 

циклоалкил-C0-4алкил или (R2)(R3)N-, кадешто 

R2 и R3 се секој независно избран од групата 

составена од H, C1-6алкил, C1-6алкокси, арил, 

арилалкил, хетероарил, хетероарилалкил, C3-

8циклоалкил-C0-4алкил, хетероциклоалкил и 

хетероциклоалкил-C1-4алкил; или R2 и R3 

земени заедно со азотниот атом кон којшто тие 

се сврзани формираат три до осум-член прстен 

којшто има од 0-2 дополнителни хетероатоми 

како прстенести членови избрани од N, O или 

S; кадешто Y2 е опционално супституиран со од 

една до три групи независно избрани од Re; 

Q е избран од H, F, Cl или CH3; 

R11 е C1-6алкил, C3-8циклоалкил, C3-

8циклоалкилалкил, арил, арилалкил, 

хетероарил, хетероарилалкил или Re; 

индексот m е цел број од 0 до 3; 

индексот n е цел број од 1 до 5; и 

Re е избран од групата составена од халоген, -

CH=CH2, -CN, -OH, -NH2, -NO2, -C(O)OH, -

C(S)OH, -C(O)NH2, -C(S)NH2, -S(O)2NH2, -

NHC(O)NH2, -NHC(S)NH2, -NHS(O)2NH2, -

C(NH)NH2, -ORf, -SRf, -OC(O)Rf, -OC(S)Rf, -

C(O)Rf, -C(S)Rf, -C(O)ORf, -C(S)ORf, -S(O)Rf, -

S(O)2Rf, -C(O)NHRf, -C(S)NHRf, -C(O)NRfRf, -

C(S)NRfRf, -S(O)2NHRf, -S(O)2NRfRf, -

C(NH)NHRf, -C(NH)NRfRf, -NHC(O)Rf, -

NHC(S)Rf, -NRfC(O)Rf, -NRfC(S)Rf, -NHS(O)2Rf, 

-NRfS(O)2Rf, -NHC(O)NHRf, -NHC(S)NHRf, -

NRfC(O)NH2, -NRfC(S)NH2, -NRfC(O)NHRf, -

NRfC(S)NHRf, -NHC(O)NRfRf, -NHC(S)NRfRf, -

NRfC(O)NRfRf, -NRfC(S)NRfRf, -NHS(O)2NHRf, -

NRfS(O)2NH2, -NRfS(O)2NHRf, -NHS(O)2NRfRf, 

-NRfS(O)2NRfRf, -NHRf, -NRfRf и Rf, кадешто Rf 

е C1-6алкил или арил; 

кадешто самиот циклоалкил или дел од друг 

супституент, се однесува на заситен или 

незаситен, не-ароматичен моноцикличен, 

бицикличен или трициклични јаглеродни 

прстенести системи на 3-8 прстенести членови; 

и хетероциклоалкил се однесува на заситенa 

или незаситенa не-ароматична циклоалкил 

група којашто содржи од еден до пет 

хетероатоми избрани од N, O, и S, кадешто 

азотот и сулфурните атоми се опционално 

оксидирани и азотните атом(и) се опционално 

кватернизирани, останатите прстенести атоми 

се C, кадешто еден или два C атоми може 

опционално да бидат заменети со карбонил; 

или фармацевтска прифатлива сол, хидрат, 

солват, стереоизомер или негова смеса на 

стереоизомери.  

  

 има уште 20 патентни барања 
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(51)  G 01N 33/68, A 61K 31/445  

(11)  9453   (13) Т1 

(21)  2019/85   (22) 24/01/2019 

(45) 31/08/2019 

(30)   35684 P  11/03/2008  US; 113496 P  

11/11/2008  US; 28141 P  12/02/2008  US and 

93631 P  02/09/2008  US 

(96)  12/02/2009 EP15162630.6 

(97)  24/10/2018 EP2946785 

(73)  Amicus Therapeutics, Inc. 1 Cedar Brook 

Drive Cranbury, NJ 08512, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  Benjamin, Elfrida; Do, Hung V; Wu, Xiaoyang; 

Flanagan, John and Wustman, Brandon 

(54)  МЕТОДА ЗА ПРЕДВИДУВАЊЕ ОДГОВОР 

ПРИ ТРЕТИРАЊЕ ЗАБОЛУВАЊА СО 

ФАРМАКОЛОШКИ ШАПЕРОН 

(57)  1  Метода за составување референтна 

табела за третмани која го означува одговорот 

на една или повеќе специфични мутации на α-

Gal А на специфичен фармаколошки шаперон, 

методата содржи:  

i. ин витро анализирање на одговорот на 

специфичниот фармаколошки шаперон во 

клетка домаќин што е трансформирана со 

вектор на нуклеинска киселина што кодира прв 

мутант α-Gal А со метода што содржи:  

а. инкубирање прво домаќин клетки со 

специфичниот фармаколошки шаперон; 

б. мерење на α-Gal А активноста во домаќин 

клетките 

ц. Споредување на измерената α-Gal А 

активност во лизати од првите домаќин клетки 

со измерена α-Gal А во лизати од втори 

домаќин клетки кои не се третирани со 

специфичниот фармаколошки шаперон; и 

д. одредување дали првата мутант α-Gal А 

одговара на третман со специфичниот 

фармаколошки шаперон; 

ии. повторување на чекорите (a) до (д) за втори 

и додатни мутации на α-Gal А, 

иии. составување на табела прикажувајќи 

форми на α-Gal А кои реагираат и кои не-

реагираат,  

назначено со тоа, што специфичниот 

фармаколошки шаперон е 1-

деоксигалактонојиримицин или негова 

фармацевтска сол или естер; 

првите и вторите домаќин клетки се HEK-293 

MSR клетки; и 

мутант α-Gal А е дефиниран дека реагира на 

третман со фармаколошкиот шаперон доколку: 

има 1.3 до 40 набори зголемување во α-Gal А 

активноста во првите домаќин клетки 

споредено со α-Gal А активноста во вторите 

домаќин клетки; или 

α-Gal А активноста во првите домаќин клетки е 

барем околу 2 до 100% од α-Gal А активноста 

на HEK-293 MSR клетки што изразуваат див тип 

α-Gal А. 

  

 има уште 9 патентни барања 
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(51)  B 01J 19/18, B 01J 39/14, B 01J 39/02, B 

01J 19/00, C 01B 33/20, C 01B 39/02, C 01B 

39/46, C 07F 7/02, A 61K 9/14, A 61K 45/06, A 

61K 33/24, A 61K 33/00  

(11)  9454   (13) Т1 

(21)  2019/86   (22) 24/01/2019 

(45) 31/08/2019 

(30)  201161441893P  11/02/2011  US 

(96)  10/02/2012 EP12744254.9 

(97)  07/11/2018 EP2673237 

(73)  ZS Pharma, Inc 508 Wrangler Dr., Suite 

100 Coppell, TX 75019-7609, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  KEYSER, Donald, Jeffrey and GUILLEM, 

Alvaro, F. 

(54)  УПОТРЕБА НА ЦИРКОНИУМ СИЛИКАТ 

ЗА ТРЕТМАНОТ НА ХИПЕРКАЛЕМИЈА 

(57)  1  Состав за употреба во третманот на 

хиперкалемија, назначено со тоа, што составот 

е катјон размена состав што содржи циркониум 

силикат со формулата (I): 

 

        ApMxZr1-xSinGeyOm     

(I) каде што  

A е натриум јон, рубидиум јон, цезиум јон, 

калциум јон, магнезиум јон, хидрониум јон или 

нивни мешавини, 

M е барем еден рамковен метал, назначено со 

тоа, што рамковниот метал е хафниум (4+), 

калај (4+), ниобиум (5+), титаниум (4+), цериум 

(4+), германиум (4+), прасеодиум (4+), тербиум 

(4+) или нивни мешавини, 

"p" има вредност од 1 до 20, 

"x" има вредност од 0 до помалку од  

"n" има вредност 0 < n ≤ 12, 

"y" има вредност од 0 до 12, 

"m" има вредност од 3 до 36 и 1 ≤ n + y ≤ 12, 

назначено со тоа, што составот покажува 

средна големина на честички поголема од 3 

микрони и помалку од 7% од честичките во 

составот имаат дијаметар помал од 3 микрони, 

и составот покажува содржина на натриум под 

12% од тежината. 

  

 има уште 12 патентни барања 
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(51)  C 07K 14/37  

(11)  9443   (13) Т1 

(21)  2019/87   (22) 24/01/2019 

(45) 31/08/2019 

(30)  2009MUM350  18/02/2009  IN 

(96)  27/05/2009 EP09840273.8 

(97)  31/10/2018 EP2430041 

(73)  Unichem Laboratories Limited and 

Karnatak University Unichem Bhavan, Prabhat 

Estate S.V. Road, Jogeshwari (West) Mumbai - 

100102, Maharashtra, IN and Dharwad Karnatak 

Dharwad 580 003, IN 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  SWAMY, Bale Murugi; INAMDAR, Shashikala 

Ramchandra; VENKAT, Hemalatha; CHACHADI, 

Vishwanath Basavaraj; NAGRE, Nagaraja Narayan 

and RAMADOSS, Candadai Seshadri 

(54)  КАНЦЕРОГЕНИ КЛЕТКИ КОИШТО СЕ 

ВРЗУВААТ ЗА РЕКОМБИНАНТНИ ЛЕКТИНИ 

СО АНТИТУМОРНА АКТИВНОСТ И 

ПОСТАПКА ЗА ПОДГОТОВКА 

(57)  1  Протеин лектин којшто вклучува амино 

киселинска секвенца на SEQ ID 2 или 3, која 

има подобри својства на растворливост и 

стабилност во споредба со лектин протеинот на 

SEQ ID 1.  

 има уште 10 патентни барања 
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(51)  A 01K 13/00, A 45D 24/04, A 46B 7/02  

(11)  9455   (13) Т1 

(21)  2019/88   (22) 24/01/2019 

(45) 31/08/2019 

(30)  20140059273  30/09/2014  FR 

(96)  18/09/2015 EP15780919.5 

(97)  31/10/2018 EP3200579 

(73)  SSERTSON GROUP 1 Impasse Sud Zac 

des Epalits 42610 Saint-Romain Le Puy, FR 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  CATHAUD, Eddy 

(54)  ГЛАВА НА ЧЕТКА ЗА ЧЕТКАЊЕ НА 

ЖИВОТНИ СО ЧЕШЕЛ КОЈ РАЧНО СЕ 

ВОВЛЕКУВА 

(57)  1  Главата на четката за четкање на 

животни со чешел кој рачно се вовлекува,која 

опфаќа, на накрајот од рачката (2), глава (3) со 

два елемента (7, 9) кои го дефиниаат 

внатрешниот простор (10) со рабови (40, 42) за 

исфрлување на влакна, и сплеснат чешел (4) 

клизно сместен во глава  (3), помеѓу вовлечена 

положба во неа и најмалку на една положба за 

четкање во која неговите запци се протегаат 

вон рабовите (40, 42), при што овој чешел е 

поврзан со средствата  (12 до 17) за рачно 

контролирање на неговото движење, кои можат 

да се активираат со копче (17) сместено вон 

главата, додека главата  (3) опфаќа средства  

(25, 47) за подесување најмалку на некои 

надолжни положаи на чешел (4), н а з н а ч е н  

с о  т о а , ш т о  чешелот   (4) е поврзан, на 

подвижен начин и со попречно лизгање, со 

колевка (12) која може транслационо да се 

движи во главата, а оваа колевка (12) е 

поврзана со средствата кои обезбедуваат 

нејзино движење, а кои опфаќаат:  

- врзувачка прачка (13), при што еден од 

нејзините краеви зглобно е поврзан со 

колевката, 

- и лостот (14) за контролирање на движења, 

која е зглобно поврзана со другиот крај (13b) на 

врзувачката прачка, каде што тој лост:  

-- прво, изведена со најмалку еден надолжен 

клин (26) кој проаѓа низ ѕид на горниот елемент 

(9) на глава, поради зафаќање на контролното 
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копче (17), 

-- второ, интегрална со бочните цилиндрични 

запнувачи (25) кои се користат за зглобно 

спојување на врзната шипка (13) на горниот 

елемент (9) на главата и зафаќање со 

подесувачки вдлабнатини (47) изработени во  

горниот елемент (9) на главата , при што овие 

вдлабнатини обезбедуваат подесување на 

чешел во повеќе надолжни положби на чешел 

(4), 

-- и, трето, содржи тело  (15) за зглобно 

спојување, окретно сместено во долниот 

елемент (7) на главата, која е клизно сместена 

со меѓуположајна повратна опруга  (16) која 

дејствува со растегнување,поради потискување 

на негови цилиндрични запнувачи (25) спрема 

подесувачки вдлабнатини (47). 

  

 има уште 3 патентни барања 

 

 

(51)  A 61K 36/19, A 61K 36/48, A 61K 36/315  

(11)  9456   (13) Т1 

(21)  2019/89   (22) 24/01/2019 

(45) 31/08/2019 

(30)  EP20150163060  09/04/2015  EP 

(96)  08/04/2016 EP16717299.8 

(97)  19/12/2018 EP3209313 

(73)  Galderma SA Zugerstrasse 8 6330 Cham, 

CH 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  CHANTALAT, Laurent; CARDINAUD, 

Isabelle; ANDRES, Philippe; LIN, Yin-Ku; 

PIERSON, Jean-Thomas; BILY, Antoine and LE 

BRONEC, Loïc 

(54)  ЕКСТРАКТ ОД ИНДИГО НАТУРАЛИС И 

ПОСТАПКА ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ НА ИСТОТО 

(57)  1  Постапката за приредување на 

пречистениот екстракт од Индиго Натуралис 

која што ги опфаќа фазите: 

a) екстракција на Индиго Натуралис со етанол 

со рефлукс помеѓу 2 и 8 сати, 

b) филтрација на мешавината на температура 

не помала од 65°C за да се добие филтратот,  

c) концентрирање на филтратот, за да се добие 

суровиот  екстракт, при што спомнатиот 
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суровиот екстракт опционо се филтрира (со 

додаток на вода) за да  целосно се отстрани 

растворувачот и последните компоненти  и 

понатаму присатни во растворувачот, и се 

суши, 

d) 

(i) миење на суровиот екстракт со хексан на 

температура не помала од 50°C помеѓу 15 и 60 

мин, 

(ii) филтрација, на собна температура, на 

мешавината добиена во фазата d) (i) за да се 

добие производ, кој што се опционо мие со 

етанол и вода 

(iii) миење на производот добиен во фазата d) 

(ii) со етанол со рефлукс, и 

e) филтрација, на собната температура, на 

мешавината на миење добиена во фазата d) и 

сушење на добиениот производ на температура  

помала од 80°C за да се добие екстракт кој што 

се опционо микронизира. 

  

 има уште 12 патентни барања 

 

 

(51)  E 21B 4/00, E 21B 17/08  

(11)  9459   (13) Т1 

(21)  2019/90   (22) 25/01/2019 

(45) 31/08/2019 

(30)  US201361767560P  21/02/2013  US 

(96)  20/02/2014 EP14753706.2 

(97)  14/11/2018 EP2959091 

(73)  Hunting Energy Services Inc. 2 Northpoint 

Drive, Suite 400 Houston, TX 77060-3236, 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)  MOCK, Michael, E.; SIVLEY IV, Robert, S. 

and MOYER, Mark, C. 

(54)  КОМБИНАЦИЈА НА  ПОДВОДНА 

СТРУКТУРА, МНОШТВО ЖИЦИ НА 

ЗАШТИТНИ ЦЕВКИ И МОДИФИЦИРАНА 

СПОЈКА НА ЗАШТИТНИ ЦЕВКИ 

(57)  1  Во комбинација, подводна структура на 

бунар (316), мноштво жици на заштитни цевки 

(312) и мо-ди¬фици¬рана спојка за заштитни 

цевки (136) каде што е сместен вентил за 

ослободување на при-тисок, при што 

под¬водната структура на бунар (316) може да 

се поврзе преку подводен канал (314) со 

лебдечка ра¬бот¬на станица (306), при што 

подводната структура на бунарот е поврзана со 

споме¬-на¬тото мноштво жи¬ци на заштитни 

цевки (312) за да биде сместена во бушотина 

(318) под подвод-на¬та структура на бунарот 

де¬фи¬нира најмалку еден прстен на 

заштитната цевка помеѓу нив,  

каде што модифицираната спојка за заштитни 
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цевки е поставена во најмалку едни од 

мноштвото жици на заштитните цев¬ки (312); 

при што модифицираната спојка на заштитните 

цевки има страничен ѕид (134) кој што има 

внатреш¬ни и надворешни странични ѕидови 

(138, 140) кои што ја дефинираат внатрешноста 

и надворешнос¬та на спојката (136), и 

каде што вентилот за ослободување на 

притисок има тело на вентилот сместено во 

страничниот ѕид (134) на споменатата 

модифицирана спојка за заштитните цевки 

(136) така што не се создава испап¬чу¬ва¬ње 

во надворешниот дијаметар на жицата на 

заштитните цевки (312) каде што е поставена 

мо¬ди¬фицираната спојка за заштитните цевки 

(136),  

каде што модифицираната спојка за цевки (136) 

има отвор со навој кој што е поставен во 

странични¬от ѕид (134), а телото на вентилот 

има навој во внатрешноста на споменатиот 

отвор со навој, и  

каде што вентилот за ослободување на 

притисок има издупчен отвор (142) со 

спротивни крајни от-во¬ри (144, 146), при што 

издупчениот отвор (142) е во комуникација со 

внатрешноста на модифи¬ци-ра¬ната спојка за 

заштитните цевки (136) на нејзиниот еден краен 

отвор (146) и со област која ја опко¬лу¬ва 

модифицираната спојка за заштитните цевки на 

нејзиниот спротивен краен отвор (144),   

каде што издупчениот отвор (142) има лежиште 

за топка (152) близу до едниот нејзин краен 

отвор кое што г прима топката за 

заптивање(150), и каде што топката е избиена 

во правецот на лежиштето за топката преку 

елемент за затегнување (148) поставен во 

издупчениот отвор кој што врши одре¬де¬на 

количина на тензија врз топката (150); и 

каде што топката (150) е изложена на притисок 

на прстенот кој што е заробен помеѓу 

сукцесивни дол¬жини на заштитните цевки на 

бунарот (312) поставени во бушотината (318) и 

каде што количи-на¬та на тензија извршена врз 

топката преку елементот за затегнување (148) е 

избрана така да овозмо¬жи топката да се 

подигне од лежиштето на топчето (152) и со тоа 

да го ослободи  заробениот прити¬сок на 

прстенот помеѓу избраните жици на заштитните 

цевки откако ќе се постигне однапред 

опре¬де¬лениот притисок на прстенот. 

  

 има уште 5 патентни барања 

 

 

(51)  A 61K 38/08, A 61K 38/16, A 61K 39/00, A 

61P 35/00  

(11)  9442   (13) Т1 

(21)  2019/91   (22) 25/01/2019 

(45) 31/08/2019 

(30)  EP08017305  01/10/2008  EP; EP08017921  

13/10/2008  EP and US105928 P  16/10/2008  US 

(96)  28/09/2009 EP16165070.0 

(97)  14/11/2018 EP3069728 

(73)  Immatics Biotechnologies GmbH 

Paul-Ehrlich-Strasse 15 72076 Tübingen, DE 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  Schoor, Oliver; Hilf, Norbert; Weinschenk, 

Toni; Trautwein, Claudia; Walter, Steffen and 

Singh, Harpreet 
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(54)  Нова имунотерапија против неколку 

тумори вклучувајќи невронални и мозочни 

тумори 

(57)  1  Пептид што се состои од 

аминокиселинската секвенца според 

секвенцата SEQ ID No. 10 .  

 има уште 13 патентни барања 

 

 

(51)  C 07C 235/84, C 07C 233/66, C 07D 209/14, 

C 07D 317/58, C 07D 307/79, C 07D 241/24, C 

07D 213/8 C 07D 319/18, C 07D 213/56, C 07D 

213/75, A 61K 31/167, A 61K 31/44, A 61K 

31/4965, A 61P 35/00, A 61P 19/02  

(11)  9441   (13) Т1 

(21)  2019/92   (22) 25/01/2019 

(45) 31/08/2019 

(30)  IN2010CHE1265  06/05/2010  IN 

(96)  06/05/2011 EP11738472.7 

(97)  07/11/2018 EP2566847 

(73)  Rhizen Pharmaceuticals S.A. and Icozen 

Therapeutics Pvt. Ltd. Fritz Courvoisier 40 2300 

La Chaux de Fonds, CH and "Spectrum" 

Discovery Zone SP Biotech Park Phase I 

Shameerpet, Hyderabad 500 078, IN 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  MUTHUPPALANIAPPAN, Meyyappan; 

VISWANADHA, Srikant; MERIKAPUDI, Gayatri, 

Swaroop; VAKKALANKA, Swaroop, Kumar, V.S. 

and BHAVAR, Prashnant, Kashinath 

(54)  НОВИ ИМУНОМОДУЛАТОРНИ И АНТИ 

ИНФЛАМАТОРНИ СОЕДИНЕНИЈА  

(57)  1  Соединение со формула (I)  

 

 или таутомер, стереоизомер (како што е 

енантиомер или диастереомер), фармацевтска 

прифатлива сол или N-оксид негов, кадешто  

Прстен A е независно избран од супституиран 

или несупституиран моноцикличен арил и 

супституиран или несупституиран 

моноцикличен хетероарил, кадешто секоја 

појава на X независно е CR4 или N;  

Прстен B е независно избран од  

 

 и      

  

R е водород; 

R1 е -COOH,-; 
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L1 е отсутен; 

L2 е отсутен  или -OCRaRb-; 

Cy е избран од супституиран или 

несупституиран циклоалкил, супституирана или 

несупституирана хетероциклична група, 

супституиран или несупституиран арил и 

супституиран или несупституиран хетероарил;  

R4 е независно избран од водород, хидрокси, 

халоген, цијано, -ORa, -S(=O)q-Ra,-NRaRb, -

C(=Y)-Ra, -C(=Y)-ORa, -C(=Y)-NRaRb,-S(=O)q-

NRaRb, супституиран или несупституиран 

алкил, супституиран или несупституиран 

алкенил, супституиран или несупституиран 

алкинил, супституиран или несупституиран 

циклоалкил, супституиран или несупституиран 

циклоалкилалкил, супституиран или 

несупституиран циклоалкенил или кога два R4 

супституенти се присутни, тие може да бидат 

поврзани за да формираат супституиран или 

несупституиран заситен или незаситен 3-10 

член прстен, којшто може опционално да 

вклучува хетероатоми коишто може да бидат 

исти или различни и се избрани од O, NRa или 

S, или алтернативно кога два R4 супституенти 

се орто еден за друг на ароматичниот прстен 

може да бидат поврзани за да формираат 

супституиран или несупституиран заситен или 

незаситен 4-10 член прстен, којшто може 

опционално да вклучува еден или повеќе 

хетероатоми коишто може да бидат исти или 

различни и се избрани од O, NRa или S;  

секоја појава на Ra и Rb може да бидат исти 

или различни и се независно избрани од 

водород, халоген, хидрокси, цијано, 

супституиран или несупституиран C1-6алкил, -

ORc, кадешто Rc е супституиран или 

несупституиран C1-6алкил, или кога Ra и Rb се 

директно  врзани за заеднички атом, тие може 

да бидат поврзани за да формираат оксо група 

(=O) или формира супституиран или 

несупституиран заситен или незаситен 3-10 

член прстен, којшто може опционално да 

вклучува хетероатоми коишто може да бидат 

исти или различни и се избрани од O, NRa или 

S;  

секоја појава на Y е O.  

  

 има уште 14 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/585, A 61K 38/22, A 61P 3/04  

(11)  9440   (13) Т1 

(21)  2019/93   (22) 25/01/2019 

(45) 31/08/2019 

(30)  201361908998P  26/11/2013  US 

(96)  25/11/2014 EP14816018.7 

(97)  07/11/2018 EP3074033 

(73)  The Children's Medical Center Corporation 

Boston, Massachusetts 02115, US 

(74)  Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(72)  OZCAN, Umut 

(54)  СОЕДИНЕНИЈА ЗА ТРЕТМАН НА 

ГОЈАЗНОСТ И ПОСТАПКИ НА НИВНА 

УПОТРЕБА 

(57)  1  Фармацевтска формулација за употреба  

за поттикнување на губење на тежината кај 

предгојазни, гојазни или морбидно гојазни 

пациенти; намалување на телесните масти кај 

предгојазни, гојазни или морбидно гојазни 

пациенти; намалување на внесот на храна кај 

предгојазни, гојазни или морбидно гојазни 

пациенти; подобрување на глузоната хемостаза 

кај предгојазни, гојазни или морбидно гојазни 

пациенти, или нивни комбинации; која се состои 

од состојката дефинирана со Формула I или 

енантиомер или негов диастереоизомер; или 

мешавина од енантиомери, мешавина од 

дистереоизомери или негова рацемична 

мешавина: 
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при што R1-R7 се независно водород, 

карбоксилна киселина (-COOH), формил, ацил, 

примарен амид (пр., -CONH2), секундарен амид 

(пр., -CONHR8), терцијарен амид (пр. -CONR8 

R8), секундарен карбамат (пр., -OCONHR8; -

NHCOOR8), терцијарен карбамат (пр. –

OCONR8R8; -NR8COOR7), урeа (пр. -

NHCONHR8; -NR8CONHR8; - NHCONR8R8, -

NR8CONR8R8), карбинол (пр. –CH2OH; -

CHR8OH, -CR8R8OH), етер (пр. -OR8), естер 

(пр. -COOR8), алкохол (-OH), тиол (-SH), 

примарен амин (-NH2), секундарен амин (пр. -

NHR8), терцијарен амин (пр. –NRsRs), тиоетер 

(пр. -SR8), сулфинил група (пр. -SOR8), 

сулфонил група (пр. -SOOR8), сулфинол група, 

халоген, нитрил, или CF3; или алкил, 

циклоалкил, хетероциклоалкил, алкиларил, 

алкенил, алкинил, арил или хетероарил група 

опцинално супститиционирана со меѓу еден и 

пет супституенти индивидуално избрани од 

алкил, циклопропил, циклобитил етер, амин, 

халоген, хидроксил, етер, нитрил, CF3, естер, 

амид, уреа, карбамат, тиоетер, карбоксилна 

киселина и арил; 

R8, доколку е присутен, е индивидуален за 

секоја појава на алкил, циклоалкил, 

хетероциклоалкил, алкиларил, алкенил, 

алкинил, арил, или хетероарил група, 

опционално супститициониран со меѓу еден и 

пет супституенти индивидуално одбрани од 

алкил, циклопропил, циклобутил етер, амин, 

халоген, хидроксил, етер, нитрил, CF3, естер, 

амид, уреа, карбамат, тиоетер, карбоксилна 

киселина и арил; 

при што испрекинатата линија претставува 

единечна или двојна врска; 

или фармацевтски прифатлива сол или пролек 

на истата. 

  

 има уште 16 патентни барања 

 

(51)  C 04B 28/00, C 08J 9/16, C 08J 9/20, C 08J 

9/00  

(11)  9458   (13) Т1 

(21)  2019/94   (22) 28/01/2019 

(45) 31/08/2019 

(30)  EP15461507  14/01/2015  EP 

(96)  14/01/2016 EP16700584.2 

(97)  09/01/2019 EP3245172 

(73)  Synthos S.A. ul. Chemików 1 32-600 

Oswiecim, PL 

(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)  KONDRATOWICZ, Filip Lukasz; ROJEK, 

Piotr; MIKOSZEK-OPERCHALSKA, Marzena and 

UTRATA, Kamil 

(54)  ВИНИЛ АРОМАТИЧЕН ПОЛИМЕРЕН 

ГРАНУЛАТ КОЈ ШТО МОЖЕ ДА СЕ ШИРИ И 

ПРОШИРЕНА ВИНИЛ АРОМАТИЧНА 

ПОЛИМЕРНА ПЕНА КОИ ШТО СОДРЖАТ 

ГЕОПОЛИМЕРЕН КОМПОЗИТ И НЕГОВА 

УПОТРЕБА 

 

(57)  1  Употреба на геополимерен композит 

добиен од геополимер и кој што содржи 

атерманозен ади-тив, 

за намалување на термичката спроводливост 

на пена која што одржи винил ароматичен 

полимер (при што намалувањето се мери во 

согласност со ISO 8301). 

  

 има уште 10 патентни барања 



 

 

41 

 

Патенти Гласник Бр.8/2019 - 31/08/2019 
 

 

(51)  B 01J 35/04, B 01J 37/02, B 05D 7/22  

(11)  9439   (13) Т1 

(21)  2019/95   (22) 28/01/2019 

(45) 31/08/2019 

(30)  DE20101007499  09/02/2010  DE 

(96)  08/02/2011 EP16183967.5 

(97)  31/10/2018 EP3127612 

(73)  Umicore AG & Co. KG Rodenbacher 

Chaussee 4 63457 Hanau-Wolfgang, DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  MERGNER, Bernd and MASSON, Stéphane 

(54)  ОБЛОЖЕН СУПСТРАТ ЗА 

ПРОИЗВОДСТВО НА КАТАЛИТИЧКИ 

КОНВЕРТОРИ 

(57)  1  Обложен супстрат (10 201) за 

производство на каталитички конвертори на 

издувни гасови за моторни возила, каде што 

каналите (110, 210, 310) се обезбедени во 

внатрешноста со најмалку прв каталитички 

активен слој и втор каталитички активен слој, 

должините на каналите (110, 210, 310) 

обложени со првиот каталитички активен слој и 

вториот каталитички активен слој се соодветно 

пократки од аксијалната должина L на 

супстратот (10 201) и должините на каналите 

(10 201) обложени со првиот каталитички 

активен слој и вториот каталитички активен слој 

се разликуваат за не повеќе од 5 mm во 

најмалку 95 % од каналите на супстратот (10 

201) и каде што растојанието помеѓу двата 

слоја е најмногу 5 mm во најмалку 95 % од 

каналите на супстратот (10 201), каде што 

првиот слој е SCR катализатор, а вториот слој е 

оксидирачки катализатор.  

 има уште 1 патентни барања 
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(51)  C 07K 16/30, C 07K 16/22, C 07K 16/28, A 

61K 39/00, A 61K 39/395, A 61K 45/06, A 61P 

35/00  

(11)  9438   (13) Т1 

(21)  2019/96   (22) 28/01/2019 

(45) 31/08/2019 

(30)  US201461930582P  23/01/2014  US and 

US201462089549P  09/12/2014  US 

(96)  23/01/2015 EP15703380.4 

(97)  23/01/2019 EP3097120 

(73)  Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 777 Old 

Saw Mill River Road Tarrytown, NY 1059 US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  THURSTON, Gavin; MURPHY, Andrew, J.; 

PAPADOPOULOS, Nicholas, J.; IOFFE, Ella and 

BUROVA, Elena 

(54)  ЧОВЕЧКИ АНТИТЕЛА ЗА PD-L1 

(57)  1  Изолирано антитело или негов антиген-

врзувачки фрагмент којшто се врзува за 

човечки програмиран мртов-лиганд 1 (PD-L1) 

протеин, кадешто изолираното антитело или 

неговиот антиген-врзувачки фрагмент којшто 

содржи три комплементарни определувачки 

региони (CDRs) на варијабилен регион со тешка 

низа (HCVR) којшто има аминокиселинска 

секвенца на SEQ ID NO: 82, и три CDRs на 

варијабилен регион со лесна низа (LCVR) 

којшто има аминокиселинска секвенца на SEQ 

ID NO: 90.   

 има уште 17 патентни барања 
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(51)  C 07D 213/50, C 07D 413/06, C 07D 231/56, 

C 07D 235/06, C 07D 263/56, C 07D 307/80, C 

07D 311/58, C 07D 317/54, C 07D 319/18, C 07D 

327/06, C 07D 333/54, C 07D 339/08, C 07D 

401/06, C 07D 405/06, C 07D 407/06, C 07D 

409/06, C 07D 411/06, A 61K 31/33  

(11)  9460   (13) Т1 

(21)  2019/97   (22) 29/01/2019 

(45) 31/08/2019 

(30)  US201361768033P  22/02/2013  US 

(96)  21/02/2014 EP14753569.4 

(97)  14/11/2018 EP2968249 

(73)  Samumed, LLC 9381 Judicial Drive Suite 

160 San Diego, California 9212 US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  HOOD, John; KUMAR KC, Sunil; WALLACE, 

David Mark and BARROGA, Charlene 

(54)  ГАМА-ДИКТЕТОНИ КАКО АКТИВАТОРИ 

НА WNT/БЕТА-КАТЕНИН СИГНАЛНА ПАТЕКА 

(57)  1  Соединение со формулата: 

           

или негова фармацевтски прифатлива сол. 

  

 има уште 8 патентни барања 

 

 

(51)  A 61K 31/506, A 61P 9/00, A 61P 3/06  

(11)  9437   (13) Т1 

(21)  2019/98   (22) 29/01/2019 

(45) 31/08/2019 

(30)   

(96)  05/02/2014 EP14705225.2 

(97)  07/11/2018 EP3102212 

(73)  Dezima Pharma B.V. Minervum 7061 

4817 ZK Breda, NL 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  FORD, John; ROUND, Patrick; KASTELEIN, 

John; KAWAGUCHI, Atsuhiro; TOMIYASU, Koichi 

and OKA, Kozo 

(54)  ИНХИБИТОР НА ХОЛЕСТЕРИЛ ЕСТЕР 

ТРАНСФЕР ПРОТЕИН (ХЕТП) И 

ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ КОИШТО ГО 

СОДРЖАТ СПОМЕНАТИОТ ИНХИБИТОР ЗА 

УПОТРЕБА ВО ЛЕКУВАЊЕТО ИЛИ ЗАШТИТА 

ОД КАРДИОВАСКУЛАРНИ БОЛЕСТИ 

(57)  1  Соединение со формулата:  

  

(во понатамошниот текст: соединение A) или 

негова фармацевтска прифатлива сол за 

употреба во лекувањето на субјекти коишто 

страдаат од или имаат покачен ризик од 

кардиоваскуларни болести, кадешто дозата на 

соединение A за да биде администрирана кај 

споменатите субјекти е во опсег од околу 1 mg 

до 25 mg на ден.  

  

 има уште 20 патентни барања 
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(51)  C 07D 471/04, A 61K 31/437, A 61P 35/00

  

(11)  9436   (13) Т1 

(21)  2019/99   (22) 30/01/2019 

(45) 31/08/2019 

(30)  EP20140180554  11/08/2014  EP 

(96)  10/08/2015 EP15747820.7 

(97)  05/12/2018 EP3180339 

(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)  REISER, Ulrich 

(54)  6-АЛКИНИЛ-ПИРИДИН ДЕРИВАТИ КАКО 

SMAC МИМЕТИЦИ 

(57)  1  Соединение со формула I  

  

кадешто 

R1 е избран од водород, -C1-3алкил и халоген; 

R2 е избран од водород, -C1-3алкил и халоген; 

R3 е избран од фенил или 9- до 14-член 

хетероарил кадешто секојa од тие групи е 

опционално супституиранa со R5 или 

R3 е фенил половина фузирана со 5-6 член 

хетероциклоалкил, кадешто секојa од тие групи 

е опционално и независно супституиранa со 

еден или повеќе R6; 

R4 е 5- или 6-член хетероарил супституиран со 

-C1-3алкил или -O-C1-3алкил; 

R5 е -C1-3алкил; 

R6 е =O или -C1-3алкил;  

или негови соли.  

  

 има уште 22 патентни барања 

 

(51)  H 04N 19/117, H 04N 19/159, H 04N 19/82, H 

04N 19/593, H 04N 19/6 H 04N 19/176  

(11)  9444   (13) Т1 

(21)  2019/141   (22) 12/02/2019 

(45) 31/08/2019 

(30)  KRA20100074462  31/07/2010  KR and 

KRA20110062603  28/06/2011  KR 

(96)  29/07/2011 EP17160956.3 

(97)  27/02/2019 EP3214838 

(73)  M&K Holdings Inc. 3rd Floor Kisan 

Building, 67 Seocho-Daero 25-Gil 

Seocho-Gu Seoul 06586, KR 

(74)  ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ   

бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000, 

Скопје 

(72)  OH, Soo Mi and YANG, Moonock 

(54)  АПАРАТ ЗА ЕНКОДИРАЊЕ НА СЛИКА 

(57)  1  Апарат за енкодирање на слика, 

апаратот содржи: 

единица за интра предикција (150) 

конфигурирана да генерира блок за предикција 

кој кореспондира со постоечки блок согласно 

режимот на интра предикција избран од 

множество на режими на интра предикција; 

единица за трансформирање (120) 

конфигурирана да трансформира резидуален 

блок добиен со калкулирање разлика помеѓу 

оригиналниот блок од постоечкиот блок и 

блокот за предикција за да генерира блок за 

трансформирање; 

единица за квантизирање (130) конфигурирана 
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да го квантизира блокот за трансформирање за 

да генерира квантизиран блок за 

трансформирање користејќи големина на 

чекорот на квантизација; 

единица за скенирање (131) конфигурирана да 

скенира квантизирани коефициенти за 

трансформирање од квантизираниот блок за 

трансформирање за да генерира едно-

димензионални (1D) квантизирани коефициенти 

за трансформирање; и  

единица за ентропи кодирање (140) 

конфигурирана да ги ентропи-кодира 1D 

квантизираните коефициенти за 

трансформирање, 

каде што, кога големината на блокот за 

трансформирање е поголема од 4х4, единицата 

за скенирање (131) ги дели квантизираните 

коефициенти за трансформирање на 

множество од под-блокови и го скенира 

множеството од под-блокови и квантизираните 

коефициенти за транформирање од секој под-

блок користејќи модел на скенирање определен 

согласно со избраниот режим на интра 

предикција, 

каде што, кога избраниот режим на интра 

предикција е хоризонтален режим, моделот на 

скенирање е вертикално скенирање, и 

каде што единицата за интра предикција (150) 

вклучува: 

единица за генерирање на референтни пиксели 

(151) конфигурирана за да генерира 

референтни пиксели користејќи достапни 

референтни пиксели од постоечкиот блок кога 

постојат недостапни референтни пиксели; 

единица за филтрирање на референтни 

пиксели (152) конфигурирана за да адаптивно 

филтрира референтни пиксели соседни на 

постоечкиот блок врз база на избраниот режим 

на интра предикција и големината на 

постоечкиот блок; 

единица за генерирање на блок за предикција 

(153) конфигурирана за да го генерира блокот 

за предикција од постоечкиот блок согласно 

избраниот режим на интра предикција;  

единица за филтрирање на блок за предикција 

(154) конфигурирана за да адаптивно филтрира 

некои пиксели за предикција од блокот за 

предикција врз база на избраниот режим на 

интра предикција и големината на постоечкиот 

блок; и 

единица за кодирање на режим на предикција 

(156) конфигурирана за да го енкодира 

избраниот режим на интра предикција од 

постоечкиот блок користејќи горен режим на 

интра предикција од горниот блок соседен на 

постоечкиот блок и лев режим на интра 

предикција од левиот блок соседен на 

постоечкиот блок, 

каде што, кога горниот режим на интра 

предикција или левиот режим на интра 

предикција не е достапен, единицата за 

кодирање на режим на предикција подесува DC 

режим како горен режим на интра предикција 

или лев режим на интра предикција. 

  

 има уште 4 патентни барања 
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(51)  A 61P 35/00  

(11)  9445   (13) Т1 

(21)  2019/142   (22) 12/02/2019 

(45) 31/08/2019 

(30)  US 201161468997 P  29/03/2011  US 

(96)  29/03/2012 EP12714160.4 

(97)  14/11/2018 EP2691155 

(73)  Immunogen, Inc. 830 Winter Street 

Waltham, MA 02451-1477, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  LI, Xinfang and WORFUL, Jared M. 

(54)  ПОДГОТОВКА НА АНТИТЕЛО - 

МАИТАНСИНОИД КОНЈУГАТИ СО ПРОЦЕС 

ОД ЕДЕН ЧЕКОР  

 

(57)  1  Процес за подготовка на антитело - 

маитансиноид конјугат кој што се состои од 

следниот чекор: 

 

(a) доведување во контакт на антитело со 

маитансиноид за да се формира прва 

мешавина ко¬ја што го содржи антителото и 

маитансиноидот, потоа доведување во контакт 

на првата ме¬шавина со бифункционален 

вмрежувачки реагенс кој што содржи линкер, во 

раствор кој што има pH од 4 до 9 за да се добие 

втора мешавина која што го содржи (i) антитело 

–маи¬тан¬синоид конјугатот, каде што 

антителото е хемиски соединето преку 

линкерот со маи¬тансиноидот, (ii) слободен 

маитансиноид, и (iii)нус-производи од 

реакцијата. 

  

 има уште 15 патентни барања 

 

(51)  A 47B 77/02, A 47B 47/04  

(11)  9446   (13) Т1 

(21)  2019/143   (22) 12/02/2019 

(45) 31/08/2019 

(30)  FI 20120286  29/08/2012  FI; FI 20120316  

26/09/2012  FI; FI 20130029  29/01/2013  FI and 

FI 20130031  30/01/2013  FI 

(96)  29/08/2013 EP13832303.5 

(97)  14/11/2018 EP2890272 

(73)  Puustelli Group Oy Teollisuuskatu 46 

29200 Harjavalta, FI 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  SALOVAARA, Juhani and KIVIMÄKI, Vesa 

(54)  ПЛАКАР, МЕТОДА ЗА ПРОИЗВЕДУВАЊЕ 

НА ПЛАКАР 

(57)  1  Плакар, (10) кој вклучува две 

ветрикални рамки (11) кои се суштински 
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правоаголни парчиња отворени во средината и 

кои имаат дупки за прикачување (17, 18, 19, 20) 

за прикачувањето на можни допополнителни 

делови од плакар, и хоризонтални средни 

делови (12) кои ги поврзуваат вертикални рамки 

(11), кои се греди или профилни греди, 

назначено со тоа, што 

- со тоа, што вертикалните рамки на плакарот 

(10) се вертикални странични рамки (11) на 

двете страни од плакарот, 

- со тоа, што страничните рамки (11) се 

произведени со инјектирачко калапење од 

композитен материјал и формирани од четири 

прави греди со пресек кој личи на I-греда 

поставен во обликот на рамка така што тие ги 

формираат крајните делови т.е. крајните греди 

на страничната рамка, така што страничната 

рамка е рамка во вид на непрекинато парче, 

- со тоа, што еден од прирабниците на I-гредата 

(26) на крајната греда е лоциран на 

надворешниот крај на страничната рамка и 

другиот на внатрешноста на страничната рамка 

и со тоа, што ширината на мрежата тогаш е 

суштински еднаква на дебелината на 

страничната рамка, 

- со тоа, што двете вертикални крајни греди што 

имаат пресек во облик на I-греда се обезбедени 

со дупки за прикачување (17, 18, 19, 20) 

потребни за хоризонтални полици или фиоки, и 

локацијата на дупките за прикачување е 

зајакната така што страничната рамка е 

подебела на локацијата на дупките, и 

назначено со тоа, што 

- со тоа, што во предната страна на плакарот 

(10) има два хоризонтални средни делови (12) и 

во задната страна на плакарот (10) има два 

хоризонтални средни делови (12), така што 

ширината на плакарот (10) склопен со употреба 

на страничните рамки (11) и средните делови 

(12) варира во зависност од должината на 

средните делови. 

- со тоа, што хоризонталните средни делови 

(12) кои ги поврзуваат вертикалните странични 

рамки се исто така греди или профилни греди 

произведени од композитен материјал. 

  

 има уште 9 патентни барања 

 

(51)  C 12N 7/00  

(11)  9447   (13) Т1 

(21)  2019/144   (22) 12/02/2019 

(45) 31/08/2019 

(30)  US 327521 P  23/04/2010  US 

(96)  22/04/2011 EP11726973.8 

(97)  14/11/2018 EP2561067 

(73)  University of Florida Research 

Foundation, Inc. 
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223 Grinter Hall 

Gainesville, FL 32611-5500, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  BOYE, Shannon Elizabeth; HAUSWIRTH, 

William W. and BOYE, Sanford Leon 

(54)  РААВ-ГВАНИЛАТ ЦИКЛАЗА СОСТАВИ И 

МЕТОДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ ЛЕБЕРОВА 

ВРОДЕНА АМАВРОЗА-1 (ЛВА1) 

(57)  1  Рекомбинантен адено-асоциран вирусен 

(рААВ) вектор содржи барем прв 

полинуклеотид што содржи фоторецептор-

специфичен промотор на човечка родопсин 

киназа-оперативни поврзан за барем прв 

сегмент на нуклеинска киселина што кодира 

барем прв биолошки-активен полипептид на 

човечка гванилат циклаза специфична за 

мрежницата што содржи барем прв соседен 

регион од секвенца на амино киселина што е 

барем околу 95% идентично на барем 120 

соседни секвенци на амино киселина од СЕК 

ИД БР: назначено со тоа, што рААВ векторот е 

рекомбинантен адено-асоциран вирус серотип 

5 (рААВ5) вектор или каде што рААВ векторот е 

рекомбинантен адено-асоциран вирус серотип 

8 (рААВ8) вектор.  

 има уште 19 патентни барања 

 

(51)  A 01N 43/56, C 07D 401/04, C 07D 405/14, C 

07D 401/14, C 07D 413/12, C 07D 401/10, A 61K 

45/06, A 61K 31/415, A 61P 35/00  

(11)  9448   (13) Т1 

(21)  2019/145   (22) 12/02/2019 

(45) 31/08/2019 

(30)  US 201161534601 P  14/09/2011  US and 

US 201261624646 P  16/04/2012  US 

(96)  13/09/2012 EP12830938.2 

(97)  28/11/2018 EP2755483 

(73)  Samumed, LLC 9381 Judicial Drive 

San Diego, California 9212 US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  HOOD, John and KC, Sunil Kumar 

(54)  ИНДАЗОЛ-3-КАРБОКСАМИДИ И НИВНА 

УПОТРЕБА КАКО ИНХИБИТОРИ НА WNT/Б-

КАТЕНИН СИГНАЛНА ПАТЕКА 

(57)  1  Соединение што ја има структурата со 

формулата Ia: 
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 или негова фармацевтски прифатлива 

сол, 

 назначено со тоа, што:  

R3 е 3-пиридилR6; 

R5 е -хетероарилR7; 

секој R6 е 1 супституент селектиран од групата 

составена од -(C1-2 алкил)хетероциклилR8 и -

хетероциклилR8 ; 

секој R7 е 1-2 супституенти секој селектиран од 

групата составена од H, несупституиран CI-3 

алкил, халид, амино, -OCF3, -CF3, -CN, -OR10, -

(C1-2алкил)хетероциклилR9, -хетероциклилR9, 

-арилR9, ,-C(=O)R1 -N(R10)C(=O)R1 -N(R10)2, -

(C1-2алкил)N(R10)2, и -N(R10)SO2R11; 

секој R8 е 1-2 супституенти секој селектиран од 

групата составена од H, C1-3 алкил, халид, 

амино, OCF3, -CF3, -CN и -OR12; 

секој R9 е 1-2 супституенти секој селектиран од 

групата составена од H, C1-3 алкил, халид, 

амино, -OCF3, -CF3, -CN и -OR12; 

секој R10 е независно селектиран од групата 

составена од H, C1-3 алкил, -(C1-3 

алкил)N(R14)2 и -арилR8; 

секој R11 е независно селектиран од групата 

составена од C1-3 алкил, -N(R14)2, -

карбоциклилR8 и -хетероциклилR8; 

секој R12 е независно селектиран од групата 

составена од H и C1-3 алкил; и 

секој R14 е независно селектиран од групата 

составена од H, C1-3 алкил и карбоциклил. 

  

 има уште 14 патентни барања 

 

 

(51)  A 01K 5/02, A 01K 1/02  

(11)  9449   (13) Т1 

(21)  2019/147   (22) 12/02/2019 

(45) 31/08/2019 

(30)  IT2011MI01438  29/07/2011  IT 

(96)  30/03/2012 EP12714277.6 

(97)  14/11/2018 EP2736323 

(73)  Falconi Engineering CM S.r.l. Via Largo 

Terzi 14 25031 Capriolo, IT 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  FALCONI, Serafino 

(54)  СИСТЕМ ЗА ОДЛОЖУВАЊЕ, 

ОДРЖУВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА НА СТОЧНА 

ХРАНА ВО БРОДОВИ ЗА ПРЕВЕЗУВАЊЕ НА 

ГОЛЕМИ КОЛИЧЕСТВА НА ЖИВОТНИ 

(57)  1  Системот (1) за одложување, 

одржување и дистрибуција на сточната храна 

во бродови за превезување на големи 

количества на животни, н а з н а ч е н  со  т о а, 

што oпфаќа:  

- најмалку еден силос (2, 3) за складирање на 

сточната храна, сместен во дел на бродот (N), 

кој што е сместен под палубата; 

- автоматизираниот уред (4) за повлекување на 

сточната храна од спомнатиот силос за 

складирање (2, 3) поради нејзиното 

транспортирање во најмалку еден меѓурегион 

(5) сместен на повисоко ниво на кој што се 

сместени оделите (6) за животни кои што 

требаат да се хранат; каде што спомнатиот 

автоматизираниот уред (4) за повлекување ги 

опфаќа транспортерите (2 22) за повлекување 

на ланчаниот тип, кои што се поставени  под 

спомнатиот најмалку еден силос за складирање 

(2, 3) кај испусните излези (23, 24) на силосот за 

складирање  (2, 3) кој што се контролира по пат 

на завеси кои што можат да бидат погонети; 

спомнатите транспортери (2 22) за 

повлекување снабдуваат најмалку два 

елеватора во форма на кофичка  (27, 28) кои 

што се прилагодени да ја ослободуваат 
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сточната храна, изземена од спомнатиот 

најмалку еден силос за складирање (2,3), во 

спомнатиот меѓурегион (5), 

- aвтоматизирани дистрибутивни уреди (7) за 

дистрибуција на сточната храна од спомнатиот 

меѓурегион (5) по спомнатите делови (6) за 

животни кои што треба да се хранат, 

н а з н а ч е н  со  т о а, што понатаму опфаќа  

- aвтоматизираниот уред за товарење (8) за 

товарење на сточната храна во спомнатиот 

најмалку еден силос за складирање (2, 3); 

- eлементот (50) за контрола и мониторинг на 

програмабилниот електронски тип, кој што е 

оперативно поврзан со спомнатиот 

автоматизираниот уред (4) за повлекување и со 

спомнатиот автоматскиот уред за товарење (8) 

за нивната работа според според претходно 

поставените програми, при што се спомнати 

најмалку два елеватора  форма на кофичка (27, 

28) поставени симетрично во однос на 

спомнатата централната надолжна рамнина 

(PML) на бродот (N), и што помеѓу спомнатите 

транспортери (2 22) за повлекување на 

спомнатите елеватори во форма на кофичка 

(27, 28) обезбедените транспортери (29, 30) за 

размена или бајпасување, од ланчан тип, за 

трансфер на сточната храна со спомнатите 

транспортери (2 22) за повлекување кон еден 

или друг од спомнатите елеватори во форма на 

кофичка (27, 28). 

  

 има уште 8 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/35, A 61K 31/4025, A 61K 

31/4162, A 61K 31/4178, A 61K 31/433, A 61K 

31/435, A 61K 31/4439, A 61K 31/46, A 61K 

31/496, A 61K 31/4985, A 61K 31/519, A 61K 

31/527, A 61K 31/53, A 61K 31/5377, A 61K 

31/5513, A 61K 45/06, A 61P 25/30  

(11)  9450   (13) Т1 

(21)  2019/148   (22) 12/02/2019 

(45) 31/08/2019 

(30)  US201261643611P  07/05/2012  US and 

US201313835607  15/03/2013  US 

(96)  07/05/2013 EP13793319.8 

(97)  21/11/2018 EP2846805 

(73)  Omeros Corporation 201 Elliott Avenue 

West Seattle, WA 98119, US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  DEMOPULOS, Gregory, A.; GAITANARIS, 

George, A. and CICCOCIOPPO, Roberto 

(54)  ЛЕКУВАЊЕ НА ЗАВИСНОСТИ И 

ПОРЕМЕТУВАЊЕ НА КОНТРОЛА НА 

ИМПУЛСИ СО УПОТРЕБА НА  PDE7 

ИНХИБИТОРИ 

(57)  1  Комбинација која опфаќа (a) некој 

инхибитор на фосфодиестераза 7 (PDE7) кој е 

селективен  PDE7 инхибитор за кој е помал од 

IC50   за инхибиција на  PDE7A активности и  
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IC50 за инхибиција на  PDE7B активности 

помали од една десетина  IC50 која има агенс 

за инхибиција на активности на било кој друг 

PDE ензим од фамилија на ензими PDE1-6 и 

PDE8-11; и (b) некој допаминергички агенс  за 

употреба во лекување на некои зависности која  

зависност е од некоја психоактивна супастанца 

или која е пракса на комплузивно однесување 

поврзано со примарно поремтеување на 

контрола на импулси или опсесивно-

комплузивно пореметување.  

 има уште 8 патентни барања 

 

 

(51)  A 61K 31/519, A 61K 9/00, A 61K 9/20, A 

61K 9/28, A 61P 1/00  

(11)  9451   (13) Т1 

(21)  2019/149   (22) 12/02/2019 

(45) 31/08/2019 

(30)  IN2013MUM1718  14/05/2013  IN and 

IN2013MUM2309  09/07/2013  IN 

(96)  12/05/2014 EP14728622.3 

(97)  12/12/2018 EP2996693 

(73)  Torrent Pharmaceuticals Limited 

Torrent House Off Ashram Road 

Gujarat 380009 Ahmedabad, IN 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  CHHIPA, Laxmikant; GUPTA, Ramesh; 

CHAUTHAIWALE, Vijay; SRIVASTAVA, Sanjay; 

DESHPANDE, Shailesh; DUTT, Chaitanya; 

GUPTA, Ram; ZAMBAD, Shitalkumar; KOTECHA, 

Jignesh and ABRAHAM, Jaya 

(54)  УПОТРЕБА НА ТИАЗОЛО ИРИМИДИНОН 

ЗА ЛЕКУВАЊЕТО НА ВОСПАЛИТЕЛНА 

ЦРЕВНА БОЛЕСТ 

(57)  1  Ниска доза на фармацевтски состав 

којшто содржи [(2-хидрокси-4-оксо-6,7,8,9-

тетрахидро-4H,5H-10-тиа-4a-

диазабензо[a]азулен-3-карбонил)-амино]-

оцетна киселина или негова фармацевтска 

прифатлива сол во количина 2.5 mg до 60 mg и 

барем еден фармацевтски прифатлив носaч 

избран од дилуенс, сврзувач, дезинтегранс, pH 

прилагодувачки агенс и лубрикас, за употреба 

во лекување на воспалителна цревна болест.   

 има уште 8 патентни барања 
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(51)  A 01F 13/00, A 61F 13/06, A 61K 8/72, A 

61L 15/26, A 61Q 19/00  

(11)  9452   (13) Т1 

(21)  2019/150   (22) 12/02/2019 

(45) 31/08/2019 

(30)  FR20090000664  13/02/2009  FR 

(96)  12/02/2010 EP10707095.5 

(97)  09/01/2019 EP2396044 

(73)  Millet Innovation ZA Champgrand BP 64 

26270 Loriol sur Drome, FR 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  MILLET, Damien and JOURDAN, Eric 

(54)  МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА ОД 

ДЕКУБИТУС 

(57)  1  Постапка за производство на заштитен 

слој (20) против декубитус, се карактеризира со 

тоашто содржи чекори на формирање на 

мешавина, на полимеризација барем на дел од 

смесата за да се добие полимерен гел, и 

формирање на заштитен слој (20) со употреба 

на полимерен гел, смесата содржи: 

 

15% од диметил-винил-завршен 

полидиметилсилоксан со вискозност поголема 

од 20,000 mPa.s, 

25% oд диметил-винил-завршен 

полидиметилсилоксан со вискозност помеѓу 200 

и 20,000 mPa.s, 

45% oд триметил-завршен 

полидиметилсилоксан, 

12% oд триметилсилокси-третиран пирогенски 

силициум, и 

3% oд диметил-водород-заврпен ко-

полидиметилсилоксан-полиметил-водород-

силоксан,  

 

полимерниот гел на 35°C, кога фреквенцијата 

на напрегања варира помеѓу 0 и 100 rd/s, 

компонента на цврстина или еластичност 

којашто варира помеѓу 1000 дo 20,000 Pa, 

компонента на вископзност или амортизација 

којашто варира од 700 дo 8,000 Pa, и фактор на 

амортизација или Tan Delta којашто варира од 

0.06 дo 0.38. 

  

 има уште 12 патентни барања 
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(51)  C 12N 9/02, A 61K 38/17, A 61K 38/00, A 

61K 38/44, A 61P 25/00  

(11)  9461   (13) Т1 

(21)  2019/154   (22) 14/02/2019 

(45) 31/08/2019 

(30)  US 201261706615 P  27/09/2012  US 

(96)  27/09/2013 EP13841917.1 

(97)  14/11/2018 EP2900253 

(73)  Quincy Bioscience, LLC 726 Heartland 

Trail Madison, WI 53717, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  UNDERWOOD, Mark, Y. 

(54)  МЕТОДА ЗА УБЛАЖУВАЊЕ СИМПТОМИ 

НА МУЛТИПЛЕКС СКЛЕРОЗА БАЗИРАНА НА 

СОСТАВИ ШТО СОДРЖАТ АПОАКВОРИН  

(57)  1  Апоакворин за употреба во ублажување 

симптом поврзан со мултиплекс склероза кај 

субјект,  

 назначено со тоа, што апоакворинот е 

формулиран како орална доза што го содржи 

апоакворинот и носач, 

 каде што 40 mg до 80 mg од 

апоакворинот е содржано во наведената 

орална доза, каде што се претпочита околу 40 

mg од апоакворинот да е содржан во 

наведената орална доза. 

  

 има уште 1 патентни барања 

 

 



 

 

54 

 

Патенти Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019 
 

(51)  C 07C 237/26, C 07D 207/08, C 07D 

295/155, C 07D 471/04, C 07D 221/18, A 61K 

31/437, A 61P 31/04  

(11)  9462   (13) Т1 

(21)  2019/155   (22) 14/02/2019 

(45) 31/08/2019 

(30)  US 201261695947 P  31/08/2012  US 

(96)  30/08/2013 EP13762660.2 

(97)  14/11/2018 EP2890673 

(73)  Tetraphase Pharmaceuticals, Inc. 480 

Arsenal Street, Suite 110 Watertown, MA 02472, 

US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  XIAO, Xiao-Yi; CLARK, Roger, B.; HUNT, 

Diana, Katharine; SUN, Cuixiang; RONN, Magnus; 

ZHANG, Wu-Yan and HE, Minsheng 

(54)  ТЕТРАЦИКЛИН СОЕДИНЕНИЈА 

(57)  1  Соединение што ја има следнава 

структурна формула:  

  

или негова фармацевтски прифатлива сол, 

назначено со тоа, што:  

R4 е -(C1-C6 алкил); и 

R4' е -(C2-C6 алкил). 

  

 има уште 14 патентни барања 

 

 

(51)  A 01J 25/12, A 01J 25/13, A 01J 25/15, A 

23C 19/00  

(11)  9463   (13) Т1 

(21)  2019/156   (22) 14/02/2019 

(45) 31/08/2019 

(30)  CH 16532015  13/11/2015  CH 

(96)  24/10/2016 EP16195210.6 

(97)  12/12/2018 EP3167709 

(73)  Kalt Maschinenbau AG Letziwiesstrasse 8 

9604 Lütisburg, CH 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  Grüninger, Siegfried 

(54)  ПРОЦЕС И УРЕД ЗА ПРАВЕЊЕ НА 

СИРЕЊЕ 

(57)  1  Метод за правење на пити сирење, 

особено пити сирење кои што претходно биле 

пресувани од сурова мешавина од сирење во 

калапи (4) на касетна преса, кои што се 

пожелно поставени во касе¬та (3), која што 

потоа се испушта и се празни од калапот 4) по 

операција на вртење од внатрешниот ѕид на 

калапот (4), каде што калапот (4) се ротира, се 

спушта и се протресува или издувува, што се 

карактеризира со тоа што 

 

a) калапот (4) или касетата (3) со калапите (4) 

се ротираат и се спуштаат, и чивија за проби-

ва¬ње (16) навлегува во калапот (4) сѐ додека 

не стигне до питата сирење (K), 

б) фаќалката за подигнување (12) се спушта до 

крајот на уредот за подигнување (13) за вре¬ме 

на спуштањето на калапот (4) или касетата (3), 

в) питата сирење (K) во калапот (4) е потоа 

изложена на процес на тресење или 

издувување 

г) чивијата за пробивање (16) повторно 

излегува од калапот (4) по тресењето или 

издувува¬ње¬то, 

д) калапот (4) или касетата (3) последователно 

се подига, се ротира и се враќа во својата 

по¬четна позиција во касетната преса, а 

фаќалката за подигнување (12) е подигната, 

ѓ) питата сирење (K) е фиксирана за  фаќалката 
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за подигнување (12) со помош на уред за 

сте¬гање, 

е) фаќалката за подигнување (12) се поместува 

кон секундарен калап (14) за питата сирење, 

пожелно надолу, и 

ж) уредот за стегање се отвора и питата 

сирење се позиционира во секундарниот калап 

(14). 

  

 има уште 12 патентни барања 

 

(51)  F 23B 50/12, F 23B 40/00  

(11)  9464   (13) Т1 

(21)  2019/157   (22) 14/02/2019 

(45) 31/08/2019 

(30)  IT UA20162999  29/04/2016  IT 

(96)  28/04/2017 EP17168610.8 

(97)  09/01/2019 EP3239606 

(73)  Aico S.p.A. Via Aldo Kupfer 31 

25036 Palazzolo Sull'Oglio (BS), IT 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  HYSENAJ, Gledis 

(54)  Уред за полнење за опрема за греење 

на пелети  

(57)  1  Уред за полнење за опрема за греење 

на пелети кој се состои од: 

 

- оддел за полнење пелети (2); 

- комора за согорување (4), која има мангал (5) 

во кој се генерира пламен со согорување на 

пелетите; и 

- средство за трансфер (6) за контролирано 

движење на пелетите, претходно дефинирани 

количини на пелети преку цевката за полнење 

(7) која се протега од одделот за полнење (2) 

до комората за согорување (4); наведеното 

средство за трансфер (6) се состои од многу 

штрафови (8) и многу цевки за полнење (7), 

секој штраф (8) е во соодветна цевка за 

полнење (7); наведените штрафови (8) се 

поврзани со средство за елемент за пренос на 

движење (9) кој истовремено ги ротира самите 

штрафови (8) и го дефинира движењето на 

пелетите; пришто секоја цевка за полнење (7) 

содржи прв крај (7a) во течна комуникација со 

одделот за полнење (2) и втор крај (7б), 

спротивно на првиот (7а) и излез за пелети (10); 

кој се карактеризира по тоа што мангалот (5) е 

под излезите (10) за да ги прими пелетите кои 

би паднале од излезите (10) на цевките (7); 

цевките за полнење (7) не се поврзани една со 

друга и имаат свои излези (10) наредени еден 

покрај друг по главна развојна оска (X) од 

мангалот (5). 

  

 има уште 7 патентни барања 
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(51)  A 61K 38/57, A 61K 47/02, A 61K 47/12, A 

61K 47/18, A 61K 9/00, A 61K 9/08, A 61P 5/00

  

(11)  9465   (13) Т1 

(21)  2019/158   (22) 14/02/2019 

(45) 31/08/2019 

(30)  US 201361791399 P  15/03/2013  US 

(96)  17/03/2014 EP17177676.8 

(97)  02/01/2019 EP3290046 

(73)  Shire Viropharma Incorporated 300 Shire 

Way Lexington, MA 0242 US 

(74)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК ул. Орце 

Николов  98, 1000, Скопје 

(72)  GALLAGHER, Cynthia; RUDDY, Stephen 

and MANNING, Mark Cornell 

(54)  C1-INH КОМПОЗИЦИИ И ПОСТАПКИ ЗА 

ПРЕВЕНЦИЈА И ЛЕКУВАЊЕ НА 

ПОРЕМЕТУВАЊА КОИ СЕ ПОВРЗАНИ СО 

НЕДОСТИГ НА ИНХИБИТОРИ НА  C1 

ЕСТЕРАЗА 

(57)  1  Композиција која содржи најмалку еден 

инхибитор на C1 естераза при што најмалку 

еден инхибитор на C1 естераза е присутен на 

400U/ml или повеќе за употреба во лекување, 

инхибиција, или спречување на наследен 

ангиоедем (HAE) и при што споменатата 

композиција се дава субкутно, при што 

композицијата содржи фосфат.  

 има уште 12 патентни барања 
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(51)    

(11)  9466   (13) Т1 

(21)  2019/159   (22) 14/02/2019 

(45) 31/08/2019 

(30)  US 139536 P  19/12/2008  US; US 144731 P  

14/01/2009  US and US 205145 P  15/01/2009  US 

(96)  11/12/2009 EP09837849.0 

(97)  14/11/2018 EP2378876 

(73)  Medicis Pharmaceutical Corporation 

7720 North Dobson Road Scottsdale, AZ 85256, 

US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје 

(72)  NORDSIEK, Michael, T.; LEVY, Sharon, F.; 

LEE, James, H.; KULP, James, H.; BALAJI, 

Kodumudi, S.; MENG, Tze-Chiang; WU, Jason, J.; 

BAHM, Valyn, S. and BABILON, Robert 

(54)  ФОРМУЛАЦИЈА НА ИМИКУИМОД СО 

ПОНИСКА ДОЗНА СИЛА И СО КУСИ РЕЖИМИ 

НА ДОЗИРАЊА ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА 

АКТИНИЧНА КЕРАТОЗА 

(57)  , има уште  патентни барања 

 

 

(51)  H 04N 19/13, H 04N 19/157, H 04N 19/9 H 

04N 19/44, H 04N 19/593, H 04N 19/176  

(11)  9467   (13) Т1 

(21)  2019/160   (22) 14/02/2019 

(45) 31/08/2019 

(30)  US201161502038P  28/06/2011  US 

(96)  27/06/2012 EP12804190.2 

(97)  13/02/2019 EP2728866 

(73)  Samsung Electronics Co., Ltd. 129, 

Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si, 

Gyeonggi-do 443-742, KR 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  KIM, Il-koo and SEREGIN, Vadim 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ДЕКОДИРАЊЕ ВИДЕО 

СО УПОТРЕБА НА АРИТМЕТИЧКО 

ДЕКОДИРАЊЕ 

(57)  1  Постапка за декодирање видео, 

постапката содржи: 

делење на слика во множество на максимално 

кодирани блокови врз основа на информација 

за димензија на максиналните кодирани 

блокови синтаксички анализирана од податочен 

тек; 

хиерархиска поделба на на еден од 

максимално кодираните блокови во најмалку 
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еден кодиран блок со употреба на информација 

за поделба на кодиран блок синтаксички 

анализирана од податочен тек, 

определување на најмалку еден 

трансформациски блок хиерархиски поделен од 

постоен кодиран блок со употреба на 

информација за поделба на трансформациску 

блок синтаксички анализирана од податочен 

тек, 

синтаксички симболи на постоен кодиран блок 

од податочниот тек; 

доколку префиксниот симбол и суфиксниот 

симбол се се класифицирани од симбол за 

локацијата на последниот значаен коефициент 

на постојниот трансформациски блок врз 

основа на претходно определенa влезна 

вредност, изведба на контекстно базирано 

аритметичко декодирање за префиксниот 

симбол за да се добие префиксна битова низа 

и изведба на аритметичко декосирање со 

заобиколен начин за суфиксниот симбол за да 

се добие суфиксна битова низа; 

добивање на инверзен-бинаризиран префикс со 

изведба на инверзна бинаризација на 

префиксната битова низа во согласност со 

скратена бинаризациска постапка; 

добивање на инверзен-бинаризиран суфикс со 

изведба на инверзна бинаризација на 

суфиксната битова низа во согласност со 

постапка со фиксна должина; 

реконструкција на локацијата на последниот 

значаен коефициент на постојниот 

трансформациски блок со употреба на 

инверзен-бинаризиран префикс и инверзен-

бинаризиран суфикс; и 

обновување на сликата со изведба на инверзна 

трансформација на постојниот 

трансформациски блок врз основа на 

реконструираната  локација на последниот 

значаен коефициент, 

кадешто контекстно базирано аритметичко 

декодирање за префиксниот симбол се 

изведува со употреба на контекстен индекс 

определен врз оснва на димензија на 

постојниот трансформациски блок и локација на 

бит од префиксната битова низа, 

кадешто инверзниот-бинаризираниот префикс 

се добива со декодирање на префиксниот 

симбол, 

инверзно-бинаризираниот суфикс е добиен со 

декодирање на суфиксниот симбол, 

локацијата на последниот значаен коефициент 

на постојниот трансформациски блок е 

реконструиран со комбинација на инверзнио-

бинаризираниот префикс и инверзнот-

бинаризираниот суфикс, и 

локацијата на реконструираниот последен 

значаен коефициент на постојниот 

трансформациски блок индицира x координата 

на локацијата на последниот значаен 

коефициент во насока на ширините на 

постојниот трансформациски блок или y 

координата на последниот значаен коефициент 

во насока на висините на постојниот 

трансформациски блок. 
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(51)  C 07C 51/09, C 07C 57/04, C 07C 67/37, C 

07D 303/00, C 07D 305/00, C 07D 305/12, C 08F 

120/06, C 08F 122/02, C 08G 63/08, C 08G 63/82

  

(11)  9468   (13) Т1 

(21)  2019/161   (22) 14/02/2019 

(45) 31/08/2019 

(30)  US201261601707P  22/02/2012  US and 

US201261605252P  01/03/2012  US 

(96)  20/02/2013 EP13752071.4 

(97)  09/01/2019 EP2817285 

(73)  Novomer, Inc. 1 Bowdoin Square, Suite 

300 Boston, Massachusetts 02114, US 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(72)  MAHONEY, James, E. 

(54)  МЕТОДИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 

АКРИЛНА КИСЕЛИНА 

(57)  1  Метод за произведување акрилна 

киселина, методот ги содржи следните чекори: 

Формирање на полипропиолактон на прва 

локација, содржи бета-пропиолактон во допир 

со катализатор на полимеризација што содржи 

акрилат анјон;                                                                                                                          

изолација барем на дел од полипропиолактон; 

и                                                                                                

пиролизација барем на дел од изолираните 

полипропиолактони да ослободат акрилна 

киселина на втора локација. 

  

 има уште 10 патентни барања 

 

 

(51)  A 61M 15/08  

(11)  9469   (13) Т1 

(21)  2019/162   (22) 15/02/2019 

(45) 31/08/2019 

(30)  US20100392223P  12/10/2010  US 

(96)  12/10/2011 EP15164095.0 

(97)  05/12/2018 EP2926855 

(73)  Ivax Pharmaceuticals Ireland and Teva 

Branded Pharmaceutical Products R & D, Inc. 

Unit 301 Industrial Park Waterford, IE and 425 

Privet Rd Horsham, PA 19044, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Zeng, Xian-Ming; Walsh, Declan; Ly, Jade 

and Morales, Armando 
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(54)  УРЕД ЗА НАЗАЛЕН СПРЕЈ 

(57)  1  Уред за назален спреј (1) за 

ослободување на фармацевтската 

формулација во назалната празнина во 

измерени дози, уредот содржи:  

 

aеросолен канистер под притисок (3) којшто 

вклучува сад (4) којшто содржи фармацевтска 

формулација којашто содржи активна состојка, 

пропелант и опционално ко-солвент, 

аеросолиот канистер (3) понатаму вклучува 

вентил за мерење (6) којшто има штопна за 

вентил (8); и 

активатор (2) за аеросолниот канистер (3), 

придвижувачот (2) вклучувајќи го блокот на 

дршка (11) којшто има приклучок во којшто 

штопната на вентилот (8) од вентилот за 

мерење (6) од аеросолниот канистер (3) е 

примен и аксијално е лоциран и може да биде 

преместен во однос на садот (4) од 

аеросолниот канистер (3) за да го активира 

вентилот за мерење (6) од аеросолниот 

канистер (3), капак (15) протегајќи се под 

приклучокот, блокот на штопната (11) понатаму 

го дефинираат отворот за празнење (19) за 

фармацевтската формулација и каналот за 

пренесување (13) преку која издадената доза 

на фармацевтската формулација  може да 

помине преку капакот (15) во отворот за 

празнење (19), кадешто активаторот (2) 

понатаму содржи место на испорака (12) за 

аеросолен  облак, отворот за празнење (19)  е 

направен за да го насочи аеросолниот облак 

преку местото за испорака (12); 

кадешто пропелантот е P134a, P227 или нивни 

смеси; 

се карактеризира со тоа што уредот (1) е 

адаптиран за да произведе аеросолен облак за 

издадената доза којашто има вредност на сила 

на распрскување не поголема од 40 mN 

измерено на растојание од 30 mm од отворот за 

празнење (19), кадешто отворот за празнење 

(19) има дијаметар на 0.15 до 0.65 mm и 

должина од 0.5 до 1.0 mm; 

кадешто максимумот на попречна димензија на 

каналот за пренесување (13) е од 1.0 до 3.0 

mm; 

кадешто каналот за пренесување (13) има 

должина од 3 до 20 mm.  

  

 има уште 19 патентни барања 
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(51)  C 12N 15/113, A 61P 35/00  

(11)  9470   (13) Т1 

(21)  2019/163   (22) 18/02/2019 

(45) 31/08/2019 

(30)  US 201261720939 P  31/10/2012  US and 

US 201361777875 P  12/03/2013  US 

(96)  30/10/2013 EP13850047.5 

(97)  12/12/2018 EP2920308 

(73)  Ionis Pharmaceuticals, Inc. 2855 Gazelle 

Court Carlsbad, CA 92010, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  CROOKE, Stanley, T. and YAMASHITA, 

Mason 

(54)  ТРЕТМАН НА КАНЦЕР  

(57)  1  Антисмисловно соединение 

комплементарно на човечки STAT3 за употреба 

во метода на третирање Б-клеточен лимфом во 

човечки субјект кој има потреба од истото, 

назначено со тоа, што методата содржи 

администрирање на антисмисловното 

соединение на субјкетот во прва фаза и потоа 

втора фаза, каде што првата фаза вклучува 

администрирање на вкупно неделна доза од 

соединението во опсег од 100-750 mg (±12%) за 

првите 1-10 недели, и втората фаза вклучува 

администрирање на вкупно неделна доза во 

опсег од 100-250 mg (±12%) за барем 1 недела 

после првата фаза; и каде што 

антисмисловното соединение е модифициран 

олигонуклеотид со единечна нишка составен од 

16 поврзани нуклеозиди кои имаат нуклеобазна 

секвенца составена од СЕК ИД БР: 12, што 

содржи: 

јаз сегмент составен од десет поврзани 

деоксинуклеозиди; 

5' крило сегмент составен од 3 поврзани 

нуклеозиди; и 

3' крило сегмент составен од 3 поврзани 

нуклеозиди; 

каде што јаз сегментот е позициониран помеѓу 

5' крило сегментот и 3' крило сегментот; каде 

што секој нуклеозид од секој крило сегмент 

содржи ограничен етил нуклеозид; каде што 

секоја интернуклеозид врска од 

модифицираниот олигонуклеотид е 

фосфоротиоат врска; и каде што секој цитозин 

од модифицираниот олигонуклеотид е 5-

метилцитозин. 

  

 има уште 8 патентни барања 

 

(51)  F 16K 1/22, F 16K 37/00, F 16K 31/52, F 16K 

3/04  

(11)  9471   (13) Т1 

(21)  2019/164   (22) 18/02/2019 

(45) 31/08/2019 

(30)  AU 2014903697  16/09/2014  AU 

(96)  16/09/2015 EP15842531.4 

(97)  19/12/2018 EP3194823 

(73)  Amtron Valve Monitoring Device Pty. Ltd. 

260-264 Wickham Road Unit 26 Moorabbin, 

Victoria 3189, AU 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  MAGEE, Anthony James 

(54)  МОНИТОРИНГ НА ВЕНТИЛ 

(57)  , има уште  патентни барања 

 

(51)  A 01N 25/00, A 61K 31/42, A 61P 33/00  

(11)  9472   (13) Т1 

(21)  2019/165   (22) 18/02/2019 

(45) 31/08/2019 

(30)  US201161533308P  12/09/2011  US 

(96)  12/09/2012 EP12772575.2 

(97)  12/12/2018 EP2755473 

(73)  Merial, Inc. 3239 Satellite Boulevard 

Bldg. 500 Duluth, GA 30096, US 



 

 

62 

 

Патенти Гласник Бр.8/2019 - 31/08/2019 
 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  SOLL, Mark, D.; TEJWANI-MOTWANI, 

Monica; ROSENTEL, Joseph, K.; PATE, James; 

SHUB, Natalya and BELANSKY, Carol 

(54)  ПАРАЗИТИЦИДНИ СОСТАВИ КОИШТО 

СОДРЖАТ ИЗОКСАЗОЛИН АКТИВЕН АГЕНС, 

ПОСТАПКИ И НИВНИ УПОТРЕБИ  

(57)  1  Локален ветеринарен состав во 

формата на формулација за самото место на 

лекување или заштитување од паразитна 

инфекција или инфестација кај животно коешто 

содржи: 

a) барем еден изоксазолин активен агенс со 

Формула (I):  

 

  

кадешто:  

A A2, A3, A4, A5 и A6 се независно избрани од 

групата составена од CR3 и N, дава дека 

најмногу 3 од A A2, A3, A4, A5 и A6 се N; 

B B2 и B3 се независно избрани од групата 

составена од CR2 и N; 

W e O или S;  

R1 е C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил, C2-C6 

алкинил, C3-C6 циклоалкил, C4-C7 

алкилциклоалкил или C4-C7 циклоалкилалкил, 

секој опционално супституиран со еден или 

повеќе супституенти независно избрани од R6; 

секој R2 е независно H, халоген, C1-C6 алкил, 

C1-C6 халоалкил, C1-C6 алкокси, C1-C6 

халоалкокси, C1-C6 алкилтио,C1-C6 

халоалкилтио, C1-C6 алкилсулфинил, C1-C6 

халоалкилсулфинил, C1-C6 алкилсулфонил, 

C1-C6 халоалкилсулфонил, C1-C6 алкиламино, 

C2-C6 diалкиламино, C2-C4 алкоксикарбонил, -

CN или -NO2;  

секој R3 е независно H, халоген, C1-C6 алкил, 

C1-C6 халоалкил, C3-C6 циклоалкил, C3-C6 

халоциклоалкил, C1-C6 алкокси, C1-C6 

халоалкокси, C1-C6алкилтио, C1-C6 

халоалкилтио, C1-C6 алкилсулфинил, C1-C6 

халоалкилсулфинил, C1-C6 алкилсулфонил, 

C1-C6 халоалкилсулфонил, C1-C6 

алкиламино,C2-C6 диалкиламино, -CN или -

NO2;  

R4 е H, C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил, C2-C6 

алкинил, C3-C6 циклоалкил, C4-C7 

алкилциклоалкил, C4-C7 циклоалкилалкил, C2-

C7 алкилкарбонил или C2-C7 алкоксикарбонил; 

R5 е H, OR10, NR11R12 или Q1; или C1-C6 

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

циклоалкил, C4-C7 алкилциклоалкил или C4-C7 

циклоалкилалкил, секој опционално 

супституиран со еден или повеќе супституенти 

независно избрани од R7; или  

R4 и R5 се земени заедно со азотот кон којшто 

тие се сврзани за да формира прстен којшто 

содржи 2 до 6 атоми на јаглерод и опционално 

еден дополнителен атом избран од групата 

составена од N, S и O, споменатиот прстен 

опционално е супституиран со 1 до 4 

супституенти независно избрани од групата 

составена од C1-C2 алкил, халоген, -CN, -NO2 

и C1-C2 алкокси;  

секој R6 е независно халоген, C1-C6 алкил, C1-

C6 алкокси, C1-C6 алкилтио, C1-C6 

алкилсулфинил, C1-C6 алкилсулфонил, -CN 

или -NO2; 

секој R7 е независно халоген; C1-C6 алкил, C3-

C6 циклоалкил, C1-C6 алкокси, C1-C6 

алкилтио,C1-C6 алкилсулфинил, C1-C6 

алкилсулфонил, C1-C6 алкиламино, C2-C8 

диалкиламино,C3-C6 циклоалкиламино,C2-C7 

алкил- карбонил, C2-C7 алкоксикарбонил,, C2-

C7 алкиламинокарбонил, C3-C9 

диалкиламинокарбонил, C2-C7 

халоалкилкарбонил, C2-C7 

халоалкоксикарбонил,, C2-C7 

халоалкиламинокарбонил, C3-C9 
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дихалоалкиламинокарбонил, хидрокси, -NH2, -

CN или -NO2; или Q2;  

секој R8 е независно халоген, C1-C6 алкокси, 

C1-C6 халоалкокси, C1-C6 алкилтио,C1-C6 

халоалкилтио, C1-C6 алкилсулфинил, C1-C6 

халоалкилсулфинил, C1-C6 алкилсулфонил, 

C1-C6 халоалкилсулфонил, C1-C6 алкиламино, 

C2-C6 диалкиламино,C2-C4 алкоксикарбонил, -

CN или -NO2; 

секој R9 е независно халоген, C1-C6 алкил, C1-

C6 халоалкил, C3-C6 циклоалкил, C3-C6 

халоциклоалкил, C1-C6 алкокси, C1-C6 

халоалкокси, C1-C6 алкилтио, C1-C6 

халоалкилтио, C1-C6 алкилсулфинил, C1-C6 

халоалкилсулфинил, C1-C6 алкилсулфонил, 

C1-C6 халоалкилсулфонил, C1-C6 

алкиламино,C2-C6 диалкиламино,-CN, -NO2, 

фенил или пиридинил;  

R10 е H; или C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил, C2-

C6 алкинил, C3-C6 циклоалкил, C4-C7 

алкилциклоалкил или C4-C7 циклоалкилалкил, 

секој опционално супституиран со еден или 

повеќе халоген; 

R11 е H, C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил, C2-C6 

алкинил, C3-C6 циклоалкил, C4-C7 

алкилциклоалкил, C4-C7 циклоалкилалкил, C2-

C7 алкилкарбонил или C2-C7 алкоксикарбонил;  

R12 е H; Q3; или C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил, 

C2-C6 алкинил, C3-C6 циклоалкил, C4-C7 

алкилциклоалкил или C4-C7 циклоалкилалкил, 

секој опционално супституиран со еден или 

повеќе супституенти независно избрани од R7; 

или  

R11 и R12 се земени заедно со азотот кон 

којшто тие се сврзани за да формира прстен 

којшто содржи 2 до 6 атоми од јаглерод и 

опционално еден дополнителен атом избрани 

од групата составена од N, S и O, споменатиот 

прстен опционално е супституиран со 1 до 4 

супституенти независно избрани од групата 

составена од C1-C2 алкил, халоген, -CN, -NO2 

и C1-C2 алкокси;  

Q1 е фенил прстен, 5- или 6-член 

хетероцикличен прстен, или 8-, 9- или 10-член 

фузиран бицикличен прстенест систем 

опционално којшто содржи еден до три 

хетероатоми избрани од 1 O, се до 1 S и се до 3 

N, секој прстен или прстенест систем 

опционално е супституиран со еден или повеќе 

супституенти независно избрани од R8; секој 

Q2 е независно  фенил прстен или 5- или 6-

хетероцикличен прстен, секој прстен 

опционално е супституиран со еден или повеќе 

супституенти независно избрани од R9;  

Q3 е фенил прстен или 5- или 6-член 

хетероцикличен прстен, секој прстен е 

опционално супституиран со еден или повеќе 

супституенти независно избрани од R9; и 

n е 0, 1 или 2; и  

 

b) фармацевтски прифатлив носач којшто е 

соодветен за примената во кожата на животно, 

кадешто споменатиот носач содржи диалкил 

естер на C10-C22 дикарбоксилна киселина.  

  

 има уште 14 патентни барања 
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(51)  C 07K 14/2 C 07K 16/12, A 61K 39/00  

(11)  9473   (13) Т1 

(21)  2019/168   (22) 19/02/2019 

(45) 31/08/2019 

(30)  US201461943909P  24/02/2014  US; 

US201461946932P  03/03/2014  US and 

US201461946937P  03/03/2014  US 

(96)  20/02/2015 EP15708341.1 

(97)  02/01/2019 EP3110438 

(73)  GlaxoSmithKline Biologicals SA 

Rue de l'Institut 89 1330 Rixensart, BE 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  CASTADO, Cindy; BLAIS, Normand; 

CHOMEZ, Patrick and DEWERCHIN, Marianne 

(54)  USPA2 ПРОТЕИНСКИ КОНСТРУКЦИИ И 

НИВНИ УПОТРЕБИ 

(57)  1  Протеин којшто се состои од формула I: 

A-(R1)m-(B)n (формула I) 

кадешто: 

A е имуноген фрагмент на UspA2 од Moraxella 

catarrhalis (Мораксела катаралис) којшто има 

барем 90% идентичност со SEQ ID NO:39, SEQ 

ID NO: 40, SEQ ID NO: 4 SEQ ID NO: 42 или 

SEQ ID NO: 43; 

R1 е аминокиселина; 

m е 0 или 2; 

B е хистидин; и 

n е  2, 3, 4, 5 или 6. 

  

 има уште 14 патентни барања 

 

(51)  C 22B 23/00, C 22B 3/30, C 22B 3/04, C 22B 

3/00  

(11)  9474   (13) Т1 

(21)  2019/169   (22) 19/02/2019 

(45) 31/08/2019 

(30)  FI20130006132  15/11/2013  FI 

(96)  14/11/2014 EP14815780.3 

(97)  02/01/2019 EP3068913 

(73)  Outotec (Finland) Oy Rauhalanpuisto 9 

02230 Espoo, FI 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  LAITALA, Hannu 

(54)  МЕТОД ЗА СЕПАРАЦИЈА  НА НИКЕЛ И 

КОБАЛТ ОД НИКЕЛНИ ЛАТЕРИТИ И 

НИКЕЛНИ ЛАТЕРИТНИ ИСТЕКУВАЧКИ 

СОЛУЦИИ 

(57)  1  Постапка за сепарација на никел и 

кобалт од алуминиум и без-железно киселински 

никел латерит за истекување на солуциа, што 

се карактеризира со изложување на растворот 

за солуциа за екстракција со ароматичен 

хидроксиксим растворен во органски 

растворувач што не се меша во вода при pH во 

опсегот на 4 до 5,5 и на температура помала од 

100°C за да се добие раствор за лого на никел 
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и кобалт, назначен со тоа, што постапката 

опфаќа понатамошен чекор на обновување на 

никел и кобалт од растворот за лого на никел и 

кобалт добиен од екстракција на оксим, каде 

што обновувањето на никелот и кобалтот 

опфаќа таложење.  

 има уште 8 патентни барања 

 

(51)  F 22B 31/00, F 23C 10/10, F 23C 10/00  

(11)  9475   (13) Т1 

(21)  2019/170   (22) 20/02/2019 

(45) 31/08/2019 

(30)  US201361810960P  11/04/2013  US 

(96)  07/04/2014 EP14783173.9 

(97)  28/11/2018 EP2984407 

(73)  The Babcock & Wilcox Company 20 S. Van 

Buren Avenue Barberton, OH 44203-035 US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  DESELLEM, James, F.; HEIL, Karl, M.; 

YODER, Jeremiah, J.; LARUE, Albert, D.; 

MARYAMCHIK, Mikhail and STIRGWOLT, William, 

R. 

(54)  ДВОФАЗЕН УРЕД ЗА СНАБДУВАЊЕ СО 

ГОРИВО ЗА КОТЛИ 

(57)  1  Двофазен уред за снабдување со гориво 

(310), што содржи: 

закосено лизгалиште (320) што има горен крај 

(322) и долен крај (324), долниот крај е 

непосредно до основа (330) на уредот за 

снабдување со гориво, лизгалиштето дефинира 

цврста патека за снабдување (325); 

назначено со тоа, што: 

млазници за дистрибуција на гас (340) сместени 

помеѓу основата на уредот за снабдување со 

гориво и долниот крај на закосеното 

лизгалиште за насочување на гас во цврстата 

патека за снабдување; и 

секундарни млазници (350) сместени над 

основата на уредот за снабдување со гориво за 

да може да се инјектира течно гориво или 

гориво од цврсти честички во цврстата патека 

за снабдување. 

  

 има уште 16 патентни барања 
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(51)  C 07D 401/14, C 07D 417/14, C 07D 413/14, 

C 07D 401/10, C 07D 498/08, C 07D 405/14, C 

07D 413/10, A 61K 31/506, A 61K 31/444, A 61P 

25/28  

(11)  9476   (13) Т1 

(21)  2019/171   (22) 20/02/2019 

(45) 31/08/2019 

(30)  JP20110222741  07/10/2011  JP 

(96)  03/10/2012 EP12781479.6 

(97)  26/12/2018 EP2763979 

(73)  Takeda Pharmaceutical Company Limited 

1-1 Doshomachi 4-chome Chuo-ku 

Osaka-shi, Osaka 541-0045, JP 

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

фронт” 7/4 П.О. Бокс 768 

(72)  KOIKE, Tatsuki; YOSHIKAWA, Masato; 

ANDO, Haruhi and FARNABY, William John 

(54)  СОЕДИНЕНИЈА НА 1-АРИЛКАРБОНИЛ-4-

ОКСИ-ПИПЕРИДИН ШТО СЕ КОРИСНИ ПРИ 

ТРЕТМАН НА НЕВРОДЕГЕНЕРАТИВНИ 

БОЛЕСТИ 

(57)  , има уште  патентни барања 

 

 

(51)  G 07C 1/22, A 63H 18/12, A 63H 17/385, A 

63H 18/00  

(11)  9477   (13) Т1 

(21)  2019/172   (22) 20/02/2019 

(45) 31/08/2019 

(30)  1008439.1  12/08/2010  EP 

(96)  12/08/2010 EP10008439.1 

(97)  02/01/2019 EP2418624 

(73)  Novomatic AG Wiener Strasse 158 

2352 Gumpoldskirchen, AT 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  Platzer, Peter 

(54)  УРЕД И ПОСТАПКА ЗА КОНТРОЛА 

И/ИЛИ СЛЕДЕЊЕ НА ТРКАЧКИ ВОЗИЛА НА 

ТРКАЧКА СТАЗА 

(57)  1  Постапка за контрола и/или следење на 

повеќе тркачки возила (V V2, Vn) контролирани 

од страна на учесници во трката (T T2, Tn) на 

тркачка стаза, кадешто секое тркачко возило (V 

V2, Vn) е соодветно обезбедено со меморија на 

возилото (S S2, Sn), кадешто се чуваат 

податоците за возилото, пришто податоците за 

возилото се отчитуваат од страна на 

приемник/читач (R R2, Rn) назначен за 

тркачката стаза (1) и сочуван во базата на 

податоци (2), кадешто секој учесник во трката е 

обезбеден со меморија (TS TS2, TSn) различна 

од меморијата на возилото (S S2, Sn), кадешто 

се чуваат податоците за учесникот, пришто 

податоците за учесникот се отчитуваат од 

страна на друг приемник/читач (P P2, Pn) и 

сочувани во наведената и/или понатамошна 

база на податоци (2), и кадешто податокот за 

учесникот и податокот за возилото кои се 

сочувани во база(и)та(е) на податок(ци) се 

назначуваат меѓусебно со употреба на 

средства за назначување (3), и кадешто се 

изведува ново отчитување на податокот за 

возилото и учесникот и верификацијата е 

направена врз база на тоа дали назначувањето 

на новото исчитување на податок се поклопува 

со назначувањето на возилото- и податокот за 

учесник претходно подесен од страна на 

срседството за назначување (3), кадешто за 

секое тркачко возило (V V2, Vn) е назначен 

контролер (C C2, Cn) за контрола на возилото, 

и се карактеризира со тоашто секој контролер 

(C C2, Cn) е обезбеден со или конектирање со 

применик/читач (P P2, Pn) за отчитување на 

податок за ученикот од мемориите на учесникот 

(TS TS2, TSn), кадешто податокот за учесникот 



 

 

67 

 

Патенти Гласник Бр.8/2019 - 31/08/2019 
 

од само меморијата за учесникот (TS TS2, TSn) 

на учесникот кој се наоѓа кај контролерот (C C2, 

Cn) се отчитува од страна на соодветниот 

применик/читач (P P2, Pn), и контролерот (C C2, 

Cn) и/или соодветното тркачко возило (V V2, 

Vn) е само активирано од страна на 

активациски уред (5) во случај кога податокот 

вчитан на соодвтениот контролер (C C2, Cn) се 

совпаѓа со назнаката на податокот за возилото 

и податокот на учесникот определн со уредот 

за назначување (3).  

 има уште 15 патентни барања 

 

(51)  C 07K 14/585, A 61K 38/23  

(11)  9478   (13) Т1 

(21)  2019/173   (22) 20/02/2019 

(45) 31/08/2019 

(30)  GB20130020112  14/11/2013  GB and 

GB20140014706  19/08/2014  GB 

(96)  10/11/2014 EP17208140.8 

(97)  09/01/2019 EP3321278 

(73)  KeyBioscience AG Spichermatt 30 

6370 Stans, CH 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  KARSDAL, Morten; HENRIKSEN, Kim and 

ANDREASSEN, Kim Vietz 

(54)  КАЛЦИТОНИН МИМЕТИЦИ ЗА 

ЛЕКУВАЊЕ НА БОЛЕСТИ И НАРУШУВАЊА 

(57)  1  Пептид којшто има аминокиселинска 

секвенца во согласност со SEQ ID NO: 38, 

којшто е опционално карбоксилиран на 

неговиот N-завршеток или поинаку е 

модифициран за да се редуцира позитивниот 

набој на првата аминокиселина и независно од 

тоа дали е опционално амидиран на неговиот 

C-завршеток и секој од нив на 1 и 7 позиција на 

цистеински остатоци се опционално заменети 

со α-аминосуберична киселина (Asu).   

 има уште 10 патентни барања 
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(51)  C 07D 401/12, A 61P 35/00  

(11)  9479   (13) Т1 

(21)  2019/174   (22) 20/02/2019 

(45) 31/08/2019 

(30)  US20100303618P  11/02/2010  US 

(96)  10/02/2011 EP17157178.9 

(97)  26/12/2018 EP3202461 

(73)  Celgene Corporation 86 Morris Avenue 

Summit, NJ 0790 US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  Muller, George W.; Man, Hon-Wah; ZHANG, 

Weihong; Ruchelman, Alexander L; KHALIL, Ehab 

M. and Chen, Roger, Shen-Chu 

(54)  ДЕРИВАТИ НА АРИЛМЕТОКСИ 

ИЗОИНДОЛИН И КОМПОЗИЦИЈИ КОИ ШТО 

ГИ ОПФАЌААТ И ПОСТАПКИТЕ НА НИВНАТА 

УПОТРЕБА 

(57)  1  Соединение на формулата (IV):  

 

  

или неговата фармацевтски прифатлива сол, 

солват или стереоизомер, во која што:  

X e N или C; 

Y e CH2 или C=O; 

R11 и R12 се секој независен водород, -(C1-

C6)aлкил, -(C1-C6)aлкил-(C3-C6)циклоалкил, -

(C1-C6)aлкокси, -(C6-C10)aрил, -CO(C1-

C6)aлкил, -CO(C3-C6)циклоалкил, -CO(C6-

C10)aрил, -COO(C1-C6)aлкил, халоген, 

хидроксил, оксо, 3- дo 10-член хетероцикл, 6- 

дo 10-член хетероарил, -NHCO(C1-C6)aлкил, -

(CH2)n-фенил, -SO2(C1-C6)aлкил, - SO2(C3-

C6)циклоалкил, -SO2(C6-C10)aрил или -

NR14R15, при што алкилен, арилен или 

хетероарилен дел на секоја од група може биде 

опционо супституиран со еден или повеќе 

халоген, хидроксил или -(C1-C6)aлкокси; 
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R13 e водород или -(C1-C6)aлкил; 

R14 и R15 се секој независно водород или -(C1-

C6)aлкил; и 

n e 0,  2 или 3. 

  

 има уште 8 патентни барања 

 

(51)  A 61M 5/315  

(11)  9480   (13) Т1 

(21)  2019/175   (22) 20/02/2019 

(45) 31/08/2019 

(30)  US201462087436P  04/12/2014  US 

(96)  04/12/2015 EP15813216.7 

(97)  30/01/2019 EP3226941 

(73)  Tolmar Therapeutics, Inc. 701 Centre 

Avenue Fort Collins, CO 80526, US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  MCCANN, Kevin; MUGOYE, Eric and 

MADRIL, Dominic 

(54)  КЛИПЕН СИСТЕМ НА ШПРИЦ СО 

САМОЗАКЛУЧУВАЧКА ГЕОМЕТРИЈА НА 

НИШКА 

(57)  1  Клипниот лост (22) кој што се 

употребува за нанесување и лизгање на 

граничникот (26) во цевката (24) на шприцот, 

каде што тој клипен лост (22) oпфаќа: 

првиот крај и другиот крај; 

каде што тој првиот крај го опфаќа 

корисничкиот дел на поддршката (10); 

каде што тој другиот крај го опфаќа делот за 

навиткување (4) направен за меѓусебно 

поврзување со најмалку еден од клиповите и 

граничникот (26); 

 каде што тој дел за навиткување  (4) има 

однапред утврдена геометрија за навиткување; 

надворешната машка нишка го опфаќа 

заклучувачкиот елемент (6), н а з н а ч е н  со  т 

о а, што корисничкиот дел на поддршката (10) 

ја има прирабницата (18), a делот за 

навиткување (4) го опфаќа вратилото (8) кое 

што го има надворешната машка нишка, а 

заклучувачкиот елемент (6) oпфаќа најмалку 

еден од запчаниците, гребен, и отвор кој што се 

протега од општата патека на делот за 

навиткување (4); и 

во која што надворешната машка нишка 

обезбедува засилен отпор на извлекување 

најмалку на еден од клиповите и граничникот 

(26). 

  

 има уште 10 патентни барања 
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(51)  G 21B 1/15  

(11)  9481   (13) Т1 

(21)  2019/176   (22) 21/02/2019 

(45) 31/08/2019 

(30)  RU20120137795  04/09/2012  RU and 

US201361775444P  08/03/2013  US 

(96)  04/09/2013 EP13765855.5 

(97)  20/02/2019 EP2893536 

(73)  TAE Technologies, Inc. 19631 Pauling 

Foothill Ranch, CA 92610, US 

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

фронт” 7/4 П.О. Бокс 768 

(72)  BELCHENKO, Yuri I.; BURDAKOV, 

Alexander V.; DAVYDENKO, Vladimir I.; DIMOV, 

Gennady I.; IVANOV, Alexander A.; KOBETS, 

Valeery V.; SMIRNOV, Artem N.; BINDERBAUER, 

Michl W.; SEVIER, Donald L. and RICHARDSON, 

Terrence E. 

(54)  ВБРИЗГУВАЧ ЗА НЕУТРАЛЕН ЗРАК 

БАЗИРАН НА НЕГАТИВНИ ЈОНИ 

(57)  , има уште  патентни барања 

 

 

(51)  C 07D 211/54, A 61K 31/4462, A 61P 11/00 

(11)  9482   (13) Т1 

(21)  2019/177   (22) 21/02/2019 

(45) 31/08/2019 

(30)  GB20130020021  13/11/2013  GB 

(96)  11/11/2014 EP14799988.2 

(97)  19/12/2018 EP3068763 

(73)  GlaxoSmithKline Intellectual Property (No. 

2) Limited 980 Great West Road Brentford, 

Middlesex TW8 9GS, GB 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  SANDERSON, Francis Dominic and 

VALLANCE, Sarah Mary 

(54)  ХИДРОБРОМИДНА СОЛ НА N-(4-ХЛОРО-

2-ХИДРОКСИ-((3S)-3-

ПИПЕРИДИНИЛСУЛФОНИЛ)ФЕНИЛ)-N’-(3-

ФЛУОРО-2-МЕТИЛФЕНИЛ)УРЕА 

(57)  1  Соединение коешто е хемидрат на 

хидробромидната сол на N-{4-хлоро-2-

хидрокси-3-[(3S)-3-

пиперидинилсулфонил]фенил}-N‟-(3-флуоро-2-

метилфенил)уреа.   

 има уште 9 патентни барања 
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(51)  C 07D 401/12, A 61K 31/4709, A 61K 31/56, 

A 61K 31/444, A 61K 45/06, A 61P 11/08, A 61P 

11/00  

(11)  9483   (13) Т1 

(21)  2019/178   (22) 21/02/2019 

(45) 31/08/2019 

(30)  US20090172039P  23/04/2009  US 

(96)  16/04/2010 EP17164740.7 

(97)  02/01/2019 EP3210981 

(73)  Theravance Respiratory Company, LLC 

2000 Sierra Point Parkway, Suite 500 

Brisbane, CA 94005, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  FLEURY, Melissa; BYUN, Daniel; CHEN, 

Yan; YEN, Rose; HUGHES, Adam; JACOBSEN, 

John; STANGELAND, Eric and WILSON, Richard 

(54)  ДИАМИДНИ СОЕДИНЕНИЈА КОИШТО 

ИМААТ МУСКАРИНСКИ РЕЦЕПТОРЕН 

АНТАГОНИСТ И БЕТА 2 АДРЕНЕРГИЧНА 

РЕЦЕПТОРНА АГОНИСТИЧКА АКТИВНОСТ 

(57)  1  Соединение избрано од:  

 

(a) бифенил-2-илкарбаминска киселина 1-[2-({3-

[2-(3-{(S)-2-[(R)-2-хидрокси-2-(8-хидрокси-2-

оксо-2-дихидрокинолин-5-

ил)етиламино]пропил}фенил)ацетиламино]проп

ил}метил-карбамоил)етил]пиперидин-4-ил 

естер со формула:  

 

 или негова фармацевтска прифатлива сол; 

(b) бифенил-2-илкарбаминска киселина1-(2-{[4-

(4-{[(R)-2-хидрокси-2-(8-хидрокси-2-оксо-2-

дихидрокинолин-5-ил)етиламино]метил}-2,5-

диметилфенилкарбамоил)бутил]метил-

карбамоил} етил)пиперидин-4-ил естер со 

формула:  

  

 

или негова фармацевтска прифатлива сол; и 

(c) бифенил-2-илкарбаминска киселина1-{2-[(4-

{[2-(3-{(R)-2-[(R)-2-хидрокси-2-(8-хидрокси-2-

оксо-2-дихидрокинолин-5- 

ил)етиламино]пропил}фенил)етилкарбамоил]ме

тил}фенил)-метилкарбамоил]етил}пиперидин-4-

ил естер со формула: 

 

 или негова фармацевтска прифатлива сол.  

  

 има уште 13 патентни барања 

 

 

(51)  C 07D 487/04, A 61K 9/20, A 61K 31/519, A 

61K 9/00  

(11)  9512   (13) Т1 

(21)  2019/179   (22) 22/02/2019 

(45) 31/08/2019 

(30)  US20070943705P  13/06/2007  US 

(96)  12/06/2008 EP16152794.0 

(97)  12/12/2018 EP3070090 

(73)  Incyte Holdings Corporation 1801 

Augustine Cut-Off Wilmington, DE 19803, US 

(74)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(72)  LI, Hui-Yin and RODGERS, James, D. 
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(54)  УПОТРЕБА НА СОЛИ НА ИНХИБИТОРИ 

НА ЈАНУС КИНАЗА (R)-3-(4-(7Н-ПИРОЛО[2,3-

Д]ПИРИМИДИН-4-ИЛ)-1H-ПИРАЗОЛ-1-ИЛ)-3-

ЦИКЛОПЕНТИЛПОПИОНИТРИЛ  

 

(57)  1  Употреба на сол која е избрана од група 

која се состои од: 

(R)-3-(4-(7H-пироло[2,3-d]пиримидин-4-ил)-

1Hпиразол-1-ил)-3-циклопентилпропионитрилна 

сол на фосфорна киселина; 

(R)-3-(4-(7H-пироло[2,3-d]пиримидин-4-ил)-

1Hпиразол-1-ил)-3-циклопентилпропионитрилна 

сол на сулуфрна киселина; и 

(R)-3-(4-(7H-пироло[2,3-d]пиримидин-4-ил)-

1Hпиразол-1-ил)-3-циклопентилпропионитрилна 

сол на малеинска киселина, за подготовка на 

лек за лекување на полицитемија вера. 

  

 има уште 3 патентни барања 

 

 

(51)  C 07J 1/00, A 61K 31/58, A 61K 31/56, A 

61K 36/48 A 61K 31/7048, A 61P 7/06, A 61P 

9/10, A 61P 31/12, A 61P 27/02, A 61P 25/00, A 

61P 17/02, A 61P 17/00, A 61P 19/00  

(11)  9490   (13) Т1 

(21)  2019/181   (22) 22/02/2019 

(45) 31/08/2019 

(30)  US20030480988P  23/06/2003  US 

(96)  23/06/2004 EP12180710.1 

(97)  09/01/2019 EP2548880 

(73)  Telomerase Activation Sciences, Inc. 

420 Lexington Ave, Suite 2900 New York 10170, 

US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Halrley, Calvin B.; Chin, Allison C.; Akama, 

Tsutomu; Ip, Nancy Yuk-yu; Wong, Yung-hou, 

Ph.D. and Miller-Martini, David M., Dr. 

(54)  СОСТАВИ ЗА ПОКАЧУВАЊЕ НА 

ТЕЛОМЕРАЗНА АКТИВНОСТ 

(57)  1  Формулација на изолирано соединение 

со формула I:  

          

кадешто:  

X1 е хидрокси или β-D-ксилопиранозид, 

X2 е хидрокси или β-D-глукопиранозид, и 

X3 е хидрокси; 

OR1 е хидрокси; 

и R2 формира, заедно со јаглерод 9, фузиран 

циклопропил прстен, и  претставува единечна 

врска помеѓу јаглеродите 9 и 11 во ефективна 

количина за употреба во лекување на 

Алцхајмерова болест, Паркинсонова болест, 

Хунгтингтонова болест, макуларна 

дегенерација, анемија или хронична или акутна 

состојба на епидермисот избран од групата 

составена од рана, изгореница, абразија, 

осекотина, место за трансплантант, лезија 

предизвикана од инфективен агенс, хроничен 

венозен чир, дијабетски чир, компресионен чир, 

болка при притисок, мукозна болка или чир и 

келоидна формација, со покачување на 

теломеразна активност кај клетки или ткиво на 

пациентот.  
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   има уште 7 патентни барања 

 

 

(51)  C 07K 14/00, C 07K 14/315, C 07K 14/47, C 

07K 14/195, A 61K 38/16, A 61K 38/00  

(11)  9491   (13) Т1 

(21)  2019/182   (22) 22/02/2019 

(45) 31/08/2019 

(30)  SE20120050145  20/02/2012  SE 

(96)  19/02/2013 EP13752233.0 

(97)  02/01/2019 EP2817329 

(73)  Swedish Orphan Biovitrum AB (Publ) 

112 76 Stockholm, SE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  BERGHARD, Charlotta; BERGLUND, 

Magnus; STRÖMBERG, Patrik; LINDBORG, Malin; 

GUNNERIUSSON, Elin and FELDWISCH, 

Joachim 

(54)  ПОЛИПЕПТИДИ КОИШТО СЕ ВРЗУВААТ 

ЗА ЧОВЕЧКИ КОМПЛЕМЕНТ C5 

(57)  1  C5 врзувачки полипептид, којшто 

содржи C5 врзувачки мотив, BM, којшто мотив 

се состои од аминокиселинска секвенца 

избрана од  

i)  

EX2X3X4A X6X7EID X11LPNL X16X17X18QW 

X21AFIX25 X26LX28D,  

кадешто, независно еден од друг,  

X2 е избран од H, Q, S, T и V;  

X3 е избран од I, L, M и V;  

X4 е избран од A, D, E, H, K, L, N, Q, R, S, T и Y;  

X6 е избран од N и W; 

X7 е избран од A, D, E, H, N, Q, R, S и T; 

X11 е избран од A, E, G, H, K, L, Q, R, S, T и Y;  

X16 е избран од N и T;  

X17 е избран од I, L и V; 

X18 е избран од A, D, E, H, K, N, Q, R, S и T;  

X21 е избран од I, L и V; 

X25 е избран од D, E, G, H, N, S и T; 

X26 е избран од K и S; 

X28 е избран од A, D, E, H, N, Q, S, T и Y;  

и 

ii) аминокиселинска секвенца којашто има 

барем 86% идентичност за секвенцата 

дефинирана во i), кадешто полипептидот се 

врзува за C5;  

кадешто споменатиот C5 врзувачки мотив 

формира дел од три-хеликсен јазол протеински 

домен и кадешто споменатиот C5 врзувачки 

полипептид изразува врзувачка активност за 

човечки C5 и за C5 од животински модели, како 

што се глушец или стаорец. 
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   има уште 20 патентни барања 

 

 

(51)  C 07K 14/755, C 07K 14/59, C 07K 14/79, A 

61K 38/00, A 61K 35/14, A 61K 38/37  

(11)  9492   (13) Т1 

(21)  2019/183   (22) 25/02/2019 

(45) 31/08/2019 

(30)  US 201261670553 P  11/07/2012  US; US 

201361759785 P  01/02/2013  US and 

US201261599305P  15/02/2012  US 

(96)  15/02/2013 EP13749382.1 

(97)  06/02/2019 EP2822577 

(73)  Bioverativ Therapeutics Inc. 225 Second 

Avenue Waltham MA 0245 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)  KULMAN, John 

(54)  РЕКОМБИНАНТНИ ФАКТОР VIII 

ПРОТЕИНИ 

(57)  1  Рекомбинантен фактор VIII (FVIII) 

протеин кој што содржи: прв полипептид кој што 

содржи Фор¬мула I: (A1) - a1 - (A2) - a2 - [B]; и 

втор полипептид кој што содржи Формула II: a3 

- (A3) - (C1); 

ка¬де што првиот полипептид и вториот 

полипептид се фузионирани или постојат како 

хетеро-ди¬мер; 

каде што a) A1 е A1 домен на FVIII; б) A2 е A2 

домен на FVIII; в) [B] е B домен на FVIII, негов 

фраг¬мент, или е избришан; г) A3 е A3 домен 

на FVIII; д) C1 е C1 домен на FVIII; и ѓ) a a2, и 

a3 се кисе¬лин¬ски изолациски региони; 

каде што A1 доменот содржи благ јазол-1 (A1-1) 

регион и благ јазол -2 (A1-2) регион во кои што 

хетерологна половина може да се вметне без 

отстранување на прокоагулантна актив¬ност на 

рекомбинантниот протеин; 

каде што A2 доменот содржи благ јазол -1 (A2-

1) регион и благ јазол -2 (A2-2) регион во кој 

што хе¬те¬рологна половина може да се 

вметне без отстранување на прокоагулантната 

активност на ре¬комбинантниот протеин; 

каде што A3 домен доменот содржи благ јазол -

1 (A3-1) регион и благ јазол -2 (A3-2) регион во 

кој што хетерологна половина може да се 

вметне без отстранување на прокоагулантна 

актив-ност на рекомбинантниот протеин; 

каде што најмалку еден од регионите A1- A1-2, 

A2- A2-2, A3- A3-2, или a3 содржи хетеро-логна 

половина; и 

каде што рекомбинантниот FVIII протеин 

покажува прокоагулантна активност. 

  

 има уште 14 патентни барања 
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(51)  C 07D 307/8 A 61K 31/343, A 61P 3/00  

(11)  9493   (13) Т1 

(21)  2019/184   (22) 25/02/2019 

(45) 31/08/2019 

(30)  JP 2014025832  13/02/2014  JP 

(96)  12/02/2015 EP15706546.7 

(97)  09/01/2019 EP3105213 

(73)  Takeda Pharmaceutical Company Limited 

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

Osaka 541-0045, JP 

(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)  NISHIKAWA, Yoichi; SASAKI, Minoru; 

KAKEGAWA, Keiko; KIKUCHI, Fumiaki and 

IKEDA, Zenichi 

(54)  СОЕДИНЕНИЈА НА 

ДИХИДРОБЕНЗОФУРАН КОРИСНИ ВО 

ТРЕТИРАЊЕТО НА ДИЈАБЕТЕС И 

ГОЈАЗНОСТ 

(57)  1  Соединение претставено со формулата 

(I):  

 

 каде што 

прстенот A претставува бензен прстен 

незадолжително заменет со 1 до 3 

супституенти селектирани од халоген атом и 

C1-6 алкил група; 

R1 претставува водороден атом или C1-6 алкил 

група заменета со COOH; и 

R2 претставува C1-6 алкил група заменета со 

еден или два COOH и понатаму незадол-

жи¬телно заменета со SO3H, 

или негова сол. 

  

 има уште 12 патентни барања 

 

 

(51)  G 01N 33/68  

(11)  9494   (13) Т1 

(21)  2019/185   (22) 25/02/2019 

(45) 31/08/2019 

(30)  EP 12305988  09/08/2012  -- 

(96)  09/08/2013 EP13747847.5 

(97)  05/12/2018 EP2883057 
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(73)  Institut National de la Santé et de la 

Recherche Médicale (INSERM); Université Paul 

Sabatier Toulouse III and Centre Hospitalier 

Universitaire De Toulouse 10 rue de Tolbiac 

75013 Paris, FR; 118 route de Narbonne 

31400 Toulouse , FR and 2 rue Viguerie 

Hôtel-Dieu Pont Neuf 31300 Toulouse, FR 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  ROUET, Philippe; SMIH-ROUET, Fatima; 

DESMOULIN, Franck and GALINIER, Michel 

(54)  ДИЈАГНОЗА НА ЗАТАЈУВАЊЕ НА СРЦЕ 

(57)  1  Постапката за класификување на 

затајување на срце кај пациент според  

класификацијата на затајување на срце New 

York Heart Association (NYHA), при што 

спомнатата постапка опфаќа фази на мерење 

на  концентрација на врзувачкиот протеин 2 за 

фактори на раст сличен на инсулинот  (IGFBP2) 

во примерокот на плазма или урина добиена од 

спомнатиот пациент, при што концентрацијата 

на IGFBP2 во корелација со NYHA на 

класификација на затајување на срце.  

 има уште 6 патентни барања 

 

 

(51)  C 07C 211/35, C 07D 213/74, A 61K 31/135, 

A 61P 35/00, A 61P 25/00, A 61P 31/12  

(11)  9495   (13) Т1 

(21)  2019/186   (22) 25/02/2019 

(45) 31/08/2019 

(30)  EP20110382324  20/10/2011  --; 

EP20110382329  27/10/2011  --; 

US201161558369P  10/11/2011  US and 

US201161558370P  10/11/2011  US 

(96)  22/10/2012 EP12787388.3 

(97)  26/12/2018 EP2776394 

(73)  Oryzon Genomics, S.A. Carrera de San 

Jerónimo 15, 2nd Floor 28014 Madrid, ES 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  CASTRO PALOMINO LARIA, Julio Cesar; 

KURZ, Guido; ORTEGA MUÑOZ, Alberto; 

MARTINELL PEDEMONTE, Marc; FYFE, Matthew 

Colin Thor; ESTIARTE MARTÍNEZ, María de los 

Ángeles and VALLS VIDAL, Nuria 

(54)  СОЕДИНЕНИА (ХЕТЕРО) АРИЛ НА 

ЦИКЛОПРОПИЛАМИН КАКО LSD1 

ИНХИБИТОРИ 

(57)  1  Соединение на Формула I  
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во која:  

A e фенил, нафтил или моноцикличен 

хетероарил, при што  спомнатиот фенил е, 

спомнатиот нафтил или спомнатиот 

моноцикличен хетероарил опционо 

супституиран со еден или повеќе R1; 

B е водород, R1 или-L-E; 

E e фенил или хетероарил, при што спомнатиот 

хетероарил е 5- до 6-член незаситен 

моноцикличен прстен или фузиониран 9- до 10-

член бицикличен систем на прстени  во кои се 

прстените се ароматични и во кое најмалку 

еден прстен содржи  најмалку еден хетероатом 

избран од  група која ја чинат O, S, и N, и во 

која понатму е  спомнатиот фенил или 

спомнатиот хетероарил опционо супституиран 

со еден или повеќе R2; 

L е врска,  -O-, -NH-, -N(C1-4 алкил)-, C1-4 

алкилен или хетеро C1-4 алкилен; 

D е циклоалкилна група која има од 4 до 7 C 

атоми, при што спомнатата циклоалкилна група 

има еден или два  супституенти R3 и која 

опционо е понатаму супституиранa со еден или 

повеќе R4, a при што таа циклоалкилна група 

опционо е:  

(a) фузиониран со фенилo или 5- или 6-член  

ароматичен хетероцикличен прстен кој содржи 

од 1 до 3 хетероатоми независно избрани од N, 

O и S, при што спомнатиот фузиониран фенил 

или спомнатиот фузиониран ароматичен  

хетероцикличен прстен е опционо супституиран 

со еден или повеќе R5; или 

(b) врзано за врзувачка група -(C(Ra)2)p- 

поврзувачки било кои два не-соседни  атоми 

јагленород на циклоалкилна група, каде што p е 

1 или 2, a секое Ra е независно водород или 

C1-4 алкил; или 

(c) врзана за  вториот прстен кој е  или 3- до 7-

член заситен карбоцикличен прстен или 3- до 7-

член заситен хетероцикличен прстен кој содржи 

од 1 до 3 хетероатоми независно избрани од N, 

O и S, при што спомнатиот втор прстен е  врзан 

со  циклоалкилна група со еден атом на 

јагленород заеднички за двата прстена, при 

што спомнатиот втор прстен опционо е 

супституиран со еден или повеќе R6; 

секое R1 e независно избранo од C1-8 алкил, 

C2-8 алкенил, C2-8 алкинил, циклил, амино, 

амидо, хидроксил, нитро, хало, хало C1-8 

алкил, хало C1-8 алкокси, цијано, сулфинил, 

сулфонил, сулфонамид, C1-8 алкокси, ацил, 

карбоксил, O-карбокси, C-карбокси, карбамат и 

уреа; 

секое R2 e независно избранo од C1-8 алкил, 

C2-8 алкенил, C2-8 алкинил, циклил, амино, 

aмидо, хидроксил, нитро, хало, халоC1-8 алкил, 

халоC1-8 алкокси, цијано, сулфинил, сулфонил, 

сулфонамид, C1-8 алкокси, ацил, карбоксил, O-

карбокси, C-карбокси, карбамат и уреа; 

секое R3 e независно избранo од -NR7R8, -

NHOH, -NR9COR10, -NR9SO2R10, -

NR9COOR10, -NR9CONR7R8, -NR9SO2NR7R8, 

-OH, -CONR7R8, оксо, -C1-4 алкилен-NR7R8, -

C1-4 алкилен-NHOH, -C1-4 алкилен-NR9COR10, 

-C1-4 алкилен-NR9SO2R10, -C1-4 алкилен-

NR9COOR10, -C1-4 алкилен-NR9CONR7R8, -

C1-4 алкилен-NR9SO2NR7R8, -C1-4 алкилен-

OH и -C1-4 алкилен-CONR7R8; 

секое R4, и секое R6 e независно избранo од 

C1-8 алкил, хало, халоC1-8 алкил, халоC1-8 

алкокси и C1-8 алкокси; 

секое R5 e независно избранo од C1-8 алкил, 

C2-8 алкенил, C2-8 алкинил, циклил, амино, 

aмидо, хидроксил, нитро, хало, халоC1-8 алкил, 

халоC1-8 алкокси, цијано, сулфинил, сулфонил, 

сулфонамид, C1-8 алкокси, ацил, карбоксил, O-

карбокси, C-карбокси, карбамат и уреа; 

секое R7, и секое R8 e независно избранo од 

водород, C1-8 алкил, R12R13N-C1-8 алкил и 
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хидрокси-8 алкил, или R7 и R8 се врзани за да 

формираат, заедно со  N атом за кој се врзани, 

заситени 3- до 7-член хетероцикличен прстен 

кој  опционо содржи еден понатамошен  

хетероатом избран од N, O и S, каде e еден или 

повеќе C атоми во спомнатиот хетероцикличен 

прстен опционо оксидиран порарди формирање 

на  CO група, каде  еден или повеќе S атоми во 

спомнатиот  хетероцикличен прстен, доколку е 

присатен, опционо оксидиран поради 

фомирање на  независна SO група или SO2 

група, и при што спомнатиот хетероцикличен 

прстен опционо е супституиран со еден или 

повеќе R11; 

секое R9 e независно избранo од водород и C1-

4 алкил; 

секое R10 e независно избранo од C1-8 алкил, 

халоC1-8 алкил, циклил и циклил C1-8 алкил, 

при што  спомнатиот цилкил или циклилен 

остаток е содржан во спомнатиот циклилC1-8 

алкил опционо супституиран со еден или 

повеќе R14; 

секое R11 e независно избранo од C1-8 алкил, 

хало, C1-8 алкокси, хидроксил и -NR12R13; 

секое R12, и секое R13 e независно избранo од 

водород и C1-8 алкил; 

секое R14 e независно избранo од C1-8 алкил, 

C2-8 алкенил, C2-8 алкинил, амино, амидо, 

хидроксил, нитро, хало, халоC1-8 алкил, 

халоC1-8 алкокси, цијано, сулфинил, сулфонил, 

сулфонамид, C1-8 алкокси, ацил, карбоксил, O-

карбокси, C-карбокси, карбамат и уреа; и 

секое Rw, Rx, Ry и Rz e независно избранo од 

водород, хало и C1-4 алкил; 

или негова сол  или солват; 

под услов следните соединениа да се 

исклучени:  

2-((2-фенилциклопропил)амино)циклохептанол, 

и 

2-((2-фенилциклопропил)амино)циклопентанол; 

и каде:  

(i) 2-((2-

фенилциклопропил)амино)циклохексанол e 

исклучен, или 

(ii) супституенти  -A-B и -NH-D на  

циклопропилен остаток се наоѓаат во  транс-

конфигурација, или 

(iii) тоа соединение е  оптички активен 

стереоизомер. 

  

 има уште 35 патентни барања 

 

 

(51)  C 22B 3/00, C 22B 3/04, C 22B 30/04, C 22B 

30/02, C 22B 3/12  

(11)  9496   (13) Т1 

(21)  2019/187   (22) 26/02/2019 

(45) 31/08/2019 

(30)  AU20100904681  20/10/2010  AU 

(96)  19/10/2011 EP11833624.7 

(97)  28/11/2018 EP2630266 

(73)  Toowong Process Pty Ltd 44 Corunna 

Street Albion QLD 4010, AU 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(72)  NAKON, David and WAY, David Michael 

(54)  МЕТОД ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА 

МАТЕРИЈАЛИ КОИ СОДРЖАТ АРСЕН 

(57)  1  Метод на селективна екстракција на 

арсен од сулфиден материјал кој содржи арсен, 

методот ги опфаќа чекорите на спроведување 

на чекорот на извлекување кој се состои од 

контакт на материјалот со свеж растворувач кој 

го извлекува арсенот од материјалот за да 

формира збогатен раствор кој содржи 

растворен арсен и цврста супстанца која 

содржи сулфид материјал со намалено 

количество на арсен, свежиот растворувач 

предвиден во чекорот на извлекување кој 

содржи алкален раствор со сулфидно 

соединение присутно во суб-стехиометриска 
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количина врз основа на количината на 

сулфидно соединение потребно за реакција со 

арсенот присутен во материјалот, понатака 

одделувајќи ја цврстата супстанца од 

збогатениот раствор, што се карактеризира со 

тоа што барем еден дел од збогатениот 

раствор кој е одделен од цврстата супстанца се 

рециклира во чекорот на извлекување.  

 има уште 11 патентни барања 

 

 

(51)  C 07K 16/28  

(11)  9484   (13) Т1 

(21)  2019/380   (22) 06/05/2019 

(45) 31/08/2019 

(30)   82078 P  18/07/2008  US and 162121 P  

20/03/2009  US 

(96)  17/07/2009 EP13185422.6 

(97)  10/04/2019 EP2700651 

(73)  Bristol-Myers Squibb Company and 

Domantis Limited Route 206 and Province Line 

Road Princeton, NJ 08543, US and 980 Great 

West Road Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  McKinnon, Murray; Nadler, Steven G.; 

Suchard, Suzanne J.; Classon, Brendan; Holmes, 

Steve; Ignatovich, Olga; Plummer, Christopher and 

Grant, Steve 

(54)  Моновалентни состави за врзување на 

CD28 и методи за употреба 

(57)  1  Антитело со единечен 

имуноглобулински варијабилен домен кое се 

сврзува за СР28, кој ги содржи СРР1 

секвенцата со ЅЕО 10 N0:636, СРК2 секвенцата 

со ЅЕО 1Р N0:637, и СОРЗ секвенцата со ЅЕО 

10 N0:638.  

 има уште 16 патентни барања 
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ПРЕГЛЕДИ 

ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА 

ПАТЕНТИТЕ 

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

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен  

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот 

 

 

(51) (51) основен (11) (13) 

8C07D263/56 8A61K31/33 9460 T1 

8A47B47/04 8A47B47/04 9446 T1 

8A61K45/06 8A01N43/56 9448 T1 

8C07D405/14 8A01N43/56 9448 T1 

8A61K31/4025 8A61K31/5513 9450 T1 

8A01F13/00 8A61L15/26 9452 T1 

8A61P9/00 8A61K31/506 9437 T1 

8A61K39/00 8C07K16/28 9438 T1 

8H04N19/119 8H04N19/18 9499 T1 

8H04N19/13 8H04N19/182 9500 T1 

8H04N19/70 8H04N19/182 9500 T1 

8A61K38/22 8A61K38/22 9440 T1 

8A61P3/04 8A61K38/22 9440 T1 

8C07D209/14 8C07D209/14 9441 T1 

8C07D307/79 8C07D209/14 9441 T1 

8C07D317/58 8C07D209/14 9441 T1 

8A61K9/14 8C07F7/02 9454 T1 

8B01J19/18 8C07F7/02 9454 T1 

8B01J39/02 8C07F7/02 9454 T1 

8A61L27/18 8A01N31/02 9503 T1 

8A61L29/16 8A01N31/02 9503 T1 

8C07D403/12 8C07D403/12 9507 T1 

8C07D495/04 8C07D403/12 9507 T1 

8C09J7/00 8G09F13/16 9508 T1 

8G09F13/16 8G09F13/16 9508 T1 

8A61K9/00 8A61K9/00 9512 T1 

8A61P25/28 8C07D498/04 9487 T1 

8C07D498/04 8C07D498/04 9487 T1 

8C08J9/00 8C08J9/00 9458 T1 

8A61K31/437 8C07C237/26 9462 T1 

8H04N19/44 8H04N19/91 9467 T1 

8C07K14/195 8C07K14/00 9491 T1 

8A61P31/12 8C07D213/74 9495 T1 

8C22B3/04 8C22B30/04 9496 T1 

8C22B30/04 8C22B30/04 9496 T1 

8A61P35/00 8C12N15/113 9470 T1 

8C12N15/113 8C12N15/113 9470 T1 

8A01N25/00 8A01N25/00 9472 T1 

8A61K39/00 8A61K39/00 9473 T1 

8C22B23/00 8C22B3/30 9474 T1 

8A61K31/444 8C07D401/10 9476 T1 

8C07D417/14 8C07D401/10 9476 T1 

8A61K38/23 8C07K14/585 9478 T1 

8C07D317/54 8A61K31/33 9460 T1 

8C07D327/06 8A61K31/33 9460 T1 

8H04N19/117 8H04N19/117 9444 T1 

8A01N43/56 8A01N43/56 9448 T1 

8A61K31/415 8A01N43/56 9448 T1 

8C07D401/14 8A01N43/56 9448 T1 

8A61K31/5513 8A61K31/5513 9450 T1 

8A61P25/30 8A61K31/5513 9450 T1 

8A61K8/72 8A61L15/26 9452 T1 

8H04N19/136 8H04N19/18 9499 T1 

8A61P19/02 8C07D209/14 9441 T1 

8A61P35/00 8C07D209/14 9441 T1 

8C07D213/56 8C07D209/14 9441 T1 

8C07D213/75 8C07D209/14 9441 T1 

8H04N19/196 8H04N19/159 9501 T1 

8H04N19/70 8H04N19/159 9501 T1 

8B01J19/00 8C07F7/02 9454 T1 

8C07F7/02 8C07F7/02 9454 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 9506 T1 

8A61K31/501 8C07D403/12 9507 T1 

8C07D213/74 8C07D403/12 9507 T1 

8C07D413/12 8C07D403/12 9507 T1 
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8A01K13/00 8A01K13/00 9455 T1 

8B01D53/94 8F01N3/20 9511 T1 

8B01J29/40 8F01N3/20 9511 T1 

8B01J35/00 8F01N3/20 9511 T1 

8A61K9/20 8A61K9/00 9512 T1 

8A61K9/24 8A61K9/20 9488 T1 

8C04B28/00 8C08J9/00 9458 T1 

8C07D221/18 8C07C237/26 9462 T1 

8C07D471/04 8C07C237/26 9462 T1 

8A01J25/13 8A01J25/12 9463 T1 

8A61K38/57 8A61K38/57 9465 T1 

8A61K47/02 8A61K38/57 9465 T1 

8A61K47/18 8A61K38/57 9465 T1 

8H04N19/13 8H04N19/91 9467 T1 

8H04N19/157 8H04N19/91 9467 T1 

8C08F120/06 8C07C51/09 9468 T1 

8A61P7/06 8A61K31/58 9490 T1 

8C07K14/00 8C07K14/00 9491 T1 

8A61K38/00 8C07K14/59 9492 T1 

8C07D213/74 8C07D213/74 9495 T1 

8C22B3/12 8C22B30/04 9496 T1 

8A61M15/08 8A61M15/08 9469 T1 

8A61K31/42 8A01N25/00 9472 T1 

8A61K31/437 8C07D471/04 9497 T1 

8A61K31/5377 8C07D471/04 9497 T1 

8C07D405/14 8C07D401/10 9476 T1 

8C07D413/14 8C07D401/10 9476 T1 

8C07D498/08 8C07D401/10 9476 T1 

8A63H17/385 8G07C1/22 9477 T1 

8A61P35/00 8A61P35/00 9479 T1 

8A61K45/06 8C07D401/12 9483 T1 

8C07D307/80 8A61K31/33 9460 T1 

8C07D407/06 8A61K31/33 9460 T1 

8C07D409/06 8A61K31/33 9460 T1 

8C07D413/12 8A01N43/56 9448 T1 

8A01K1/02 8A01K1/02 9449 T1 

8A61K45/06 8A61K31/5513 9450 T1 

8A61K9/20 8A61K31/519 9451 T1 

8A61P1/00 8A61K31/519 9451 T1 

8A61K31/445 8G01N33/68 9453 T1 

8A61K31/437 8C07D471/04 9436 T1 

8C07K16/22 8C07K16/28 9438 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 9484 T1 

8B05D7/22 8B01J35/04 9439 T1 

8A61K31/585 8A61K38/22 9440 T1 

8A61K31/44 8C07D209/14 9441 T1 

8C12N15/09 8C07K16/28 9506 T1 

8A61K31/506 8C07D403/12 9507 T1 

8C07D285/08 8C07D403/12 9507 T1 

8C07D401/12 8C07D403/12 9507 T1 

8C07D401/14 8C07D403/12 9507 T1 

8B01J23/42 8F01N3/20 9511 T1 

8A61K31/519 8A61K9/00 9512 T1 

8A61K31/7042 8A61K9/20 9488 T1 

8C08J9/16 8C08J9/00 9458 T1 

8C08J9/20 8C08J9/00 9458 T1 

8A61K38/17 8A61K38/00 9461 T1 

8A61K38/44 8A61K38/00 9461 T1 

8C07C237/26 8C07C237/26 9462 T1 

8A61P5/00 8A61K38/57 9465 T1 

8H04N19/91 8H04N19/91 9467 T1 

8C07D305/12 8C07C51/09 9468 T1 

8C07K14/47 8C07K14/00 9491 T1 

8C07K14/755 8C07K14/59 9492 T1 

8A61P3/00 8C07D307/81 9493 T1 

8A61K31/135 8C07D213/74 9495 T1 

8F16K1/22 8F16K37/00 9471 T1 

8F23C10/10 8F22B31/00 9475 T1 

8A61K31/506 8C07D401/10 9476 T1 

8C07D401/14 8C07D401/10 9476 T1 

8C07D213/50 8A61K31/33 9460 T1 

8C07D235/06 8A61K31/33 9460 T1 

8C07D401/06 8A61K31/33 9460 T1 

8C07D405/06 8A61K31/33 9460 T1 

8C07D411/06 8A61K31/33 9460 T1 

8H04N19/61 8H04N19/117 9444 T1 

8C12N7/00 8C12N7/00 9447 T1 

8A61K31/519 8A61K31/5513 9450 T1 

8A61F13/06 8A61L15/26 9452 T1 

8G01N33/68 8G01N33/68 9453 T1 

8C07D471/04 8C07D471/04 9436 T1 

8A61P3/06 8A61K31/506 9437 T1 
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8A61K45/06 8C07K16/28 9438 T1 

8A61K31/167 8C07D209/14 9441 T1 

8C07D319/18 8C07D209/14 9441 T1 

8A61K39/00 8A61K39/00 9442 T1 

8H04N19/96 8H04N19/159 9501 T1 

8H04N19/70 8H04N19/159 9502 T1 

8A61P35/00 8C07K16/28 9506 T1 

8F16L41/03 8F16L3/127 9509 T1 

8A46B7/02 8A01K13/00 9455 T1 

8A61K36/315 8A61K36/19 9456 T1 

8B01J37/02 8F01N3/20 9511 T1 

8A61K31/553 8C07D498/04 9487 T1 

8A61K31/70 8A61K9/20 9488 T1 

8A61K31/7034 8A61K9/20 9488 T1 

8A61K38/00 8A61K38/00 9461 T1 

8C08G63/08 8C07C51/09 9468 T1 

8A61K31/56 8A61K31/58 9490 T1 

8A61K36/481 8A61K31/58 9490 T1 

8A61P17/00 8A61K31/58 9490 T1 

8A61P17/02 8A61K31/58 9490 T1 

8A61P25/00 8A61K31/58 9490 T1 

8A61P35/00 8C07D213/74 9495 T1 

8F16K37/00 8F16K37/00 9471 T1 

8C07D413/10 8C07D401/10 9476 T1 

8C07D211/54 8C07D211/54 9482 T1 

8A61P11/00 8C07D401/12 9483 T1 

8E21B17/08 8E21B17/08 9459 T1 

8C07D319/18 8A61K31/33 9460 T1 

8C07D333/54 8A61K31/33 9460 T1 

8H04N19/176 8H04N19/117 9444 T1 

8H04N19/82 8H04N19/117 9444 T1 

8C07D401/10 8A01N43/56 9448 T1 

8A61K31/496 8A61K31/5513 9450 T1 

8A61K31/5377 8A61K31/5513 9450 T1 

8A61Q19/00 8A61L15/26 9452 T1 

8A61P35/00 8C07D471/04 9436 T1 

8A61K31/506 8A61K31/506 9437 T1 

8A61K39/395 8C07K16/28 9438 T1 

8C07K16/30 8C07K16/28 9438 T1 

8H04N19/176 8H04N19/182 9500 T1 

8A61K31/4965 8C07D209/14 9441 T1 

8C07C233/66 8C07D209/14 9441 T1 

8C07K14/37 8C07K14/37 9443 T1 

8A61K33/00 8C07F7/02 9454 T1 

8A61K33/24 8C07F7/02 9454 T1 

8C01B39/46 8C07F7/02 9454 T1 

8A61K39/395 8C07K16/28 9506 T1 

8A61P35/02 8C07K16/28 9506 T1 

8C12N1/21 8C07K16/28 9506 T1 

8A61K31/4427 8C07D403/12 9507 T1 

8A61K31/497 8C07D403/12 9507 T1 

8C09D5/28 8G09F13/16 9508 T1 

8C12N9/42 8C12N9/42 9510 T1 

8C07D487/04 8A61K9/00 9512 T1 

8A61K31/7004 8A61K9/20 9488 T1 

8A61K9/20 8A61K9/20 9488 T1 

8A01J25/15 8A01J25/12 9463 T1 

8A23C19/00 8A01J25/12 9463 T1 

8F23B40/00 8F23B40/00 9464 T1 

8A61K9/08 8A61K38/57 9465 T1 

8H04N19/593 8H04N19/91 9467 T1 

8C08G63/82 8C07C51/09 9468 T1 

8A61K31/58 8A61K31/58 9490 T1 

8C07D307/81 8C07D307/81 9493 T1 

8C22B30/02 8C22B30/04 9496 T1 

8C22B3/04 8C22B3/30 9474 T1 

8F22B31/00 8F22B31/00 9475 T1 

8C07D401/10 8C07D401/10 9476 T1 

8C07K14/585 8C07K14/585 9478 T1 

8A61K31/33 8A61K31/33 9460 T1 

8C07D311/58 8A61K31/33 9460 T1 

8A61P35/00 8A01N43/56 9448 T1 

8A01K5/02 8A01K1/02 9449 T1 

8A61K31/35 8A61K31/5513 9450 T1 

8A61K31/4162 8A61K31/5513 9450 T1 

8A61K31/46 8A61K31/5513 9450 T1 

8A61K31/4985 8A61K31/5513 9450 T1 

8A61K31/53 8A61K31/5513 9450 T1 

8A61P35/00 8C07K16/28 9438 T1 

8B01J35/04 8B01J35/04 9439 T1 

8H04N19/70 8H04N19/18 9499 T1 

8H04N19/136 8H04N19/182 9500 T1 
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8H04N19/182 8H04N19/182 9500 T1 

8C07D213/81 8C07D209/14 9441 T1 

8A61K38/08 8A61K39/00 9442 T1 

8A61P35/00 8A61K39/00 9442 T1 

8H04N19/463 8H04N19/159 9501 T1 

8H04N19/176 8H04N19/159 9502 T1 

8A61K45/06 8C07F7/02 9454 T1 

8B01J39/14 8C07F7/02 9454 T1 

8A45D40/26 8A45D40/26 9504 T1 

8A61P35/00 8C07D471/04 9505 T1 

8C12N5/10 8C07K16/28 9506 T1 

8A61K31/4439 8C07D403/12 9507 T1 

8F16L37/14 8F16L3/127 9509 T1 

8F24D3/10 8F16L3/127 9509 T1 

8A61K36/19 8A61K36/19 9456 T1 

8B01J29/72 8F01N3/20 9511 T1 

8A61K31/155 8A61K9/20 9488 T1 

8C12N9/02 8A61K38/00 9461 T1 

8A61P31/04 8C07C237/26 9462 T1 

8A61K9/00 8A61K38/57 9465 T1 

8C07C51/09 8C07C51/09 9468 T1 

8C07D303/00 8C07C51/09 9468 T1 

8C08F122/02 8C07C51/09 9468 T1 

8A61K31/7048 8A61K31/58 9490 T1 

8A61P31/12 8A61K31/58 9490 T1 

8A61P9/10 8A61K31/58 9490 T1 

8C07J1/00 8A61K31/58 9490 T1 

8A61K38/00 8C07K14/00 9491 T1 

8C07K14/315 8C07K14/00 9491 T1 

8C07K14/59 8C07K14/59 9492 T1 

8A61P25/00 8C07D213/74 9495 T1 

8C07K16/12 8A61K39/00 9473 T1 

8A61K31/506 8C07D471/04 9497 T1 

8A63H18/00 8G07C1/22 9477 T1 

8G07C1/22 8G07C1/22 9477 T1 

8C07D401/12 8A61P35/00 9479 T1 

8A61K31/4462 8C07D211/54 9482 T1 

8A61K31/444 8C07D401/12 9483 T1 

8A61K31/56 8C07D401/12 9483 T1 

8C07D401/12 8C07D401/12 9483 T1 

8C07D413/06 8A61K31/33 9460 T1 

8A61K31/433 8A61K31/5513 9450 T1 

8A61K31/4439 8A61K31/5513 9450 T1 

8A61K31/527 8A61K31/5513 9450 T1 

8A61K9/00 8A61K31/519 9451 T1 

8A61K9/28 8A61K31/519 9451 T1 

8B01J37/02 8B01J35/04 9439 T1 

8H03M7/40 8H03M7/40 9498 T1 

8H04N19/463 8H03M7/40 9498 T1 

8H04N19/119 8H04N19/182 9500 T1 

8C07C235/84 8C07D209/14 9441 T1 

8C07D241/24 8C07D209/14 9441 T1 

8A61K38/16 8A61K39/00 9442 T1 

8H04N19/159 8H04N19/159 9501 T1 

8H04N19/96 8H04N19/159 9502 T1 

8C01B39/02 8C07F7/02 9454 T1 

8A61K31/437 8C07D471/04 9505 T1 

8C07D471/04 8C07D471/04 9505 T1 

8C12N1/19 8C07K16/28 9506 T1 

8C12P21/08 8C07K16/28 9506 T1 

8A61K31/433 8C07D403/12 9507 T1 

8F16L3/127 8F16L3/127 9509 T1 

8A45D24/04 8A01K13/00 9455 T1 

8F01N3/20 8F01N3/20 9511 T1 

8A61K45/06 8A61K9/20 9488 T1 

8A61K38/16 8C07K14/00 9491 T1 

8C07K14/79 8C07K14/59 9492 T1 

8C07C211/35 8C07D213/74 9495 T1 

8F16K3/04 8F16K37/00 9471 T1 

8F16K31/52 8F16K37/00 9471 T1 

8A61P33/00 8A01N25/00 9472 T1 

8C22B3/00 8C22B3/30 9474 T1 

8C22B3/30 8C22B3/30 9474 T1 

8C07D471/04 8C07D471/04 9497 T1 

8A61M5/315 8A61M5/315 9480 T1 

8C07D231/56 8A61K31/33 9460 T1 

8C07D339/08 8A61K31/33 9460 T1 

8H04N19/159 8H04N19/117 9444 T1 

8H04N19/593 8H04N19/117 9444 T1 

8A47B77/02 8A47B47/04 9446 T1 

8C07D401/04 8A01N43/56 9448 T1 

8A61K31/4178 8A61K31/5513 9450 T1 
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8A61K31/435 8A61K31/5513 9450 T1 

8A61K31/519 8A61K31/519 9451 T1 

8A61L15/26 8A61L15/26 9452 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 9438 T1 

8H04N19/70 8H03M7/40 9498 T1 

8H04N19/91 8H03M7/40 9498 T1 

8H04N19/13 8H04N19/18 9499 T1 

8H04N19/176 8H04N19/18 9499 T1 

8H04N19/18 8H04N19/18 9499 T1 

8H04N19/176 8H04N19/159 9501 T1 

8H04N19/159 8H04N19/159 9502 T1 

8H04N19/196 8H04N19/159 9502 T1 

8H04N19/463 8H04N19/159 9502 T1 

8C01B33/20 8C07F7/02 9454 T1 

8A01N31/02 8A01N31/02 9503 T1 

8A61L29/08 8A01N31/02 9503 T1 

8C12N1/15 8C07K16/28 9506 T1 

8C07D417/12 8C07D403/12 9507 T1 

8C07D417/14 8C07D403/12 9507 T1 

8A61K36/48 8A61K36/19 9456 T1 

8B01J29/76 8F01N3/20 9511 T1 

8B01J35/04 8F01N3/20 9511 T1 

8F01N3/28 8F01N3/20 9511 T1 

8A61P25/00 8A61K38/00 9461 T1 

8C07D207/08 8C07C237/26 9462 T1 

8C07D295/155 8C07C237/26 9462 T1 

8A01J25/12 8A01J25/12 9463 T1 

8F23B50/12 8F23B40/00 9464 T1 

8A61K47/12 8A61K38/57 9465 T1 

8H04N19/176 8H04N19/91 9467 T1 

8C07C57/04 8C07C51/09 9468 T1 

8C07C67/37 8C07C51/09 9468 T1 

8C07D305/00 8C07C51/09 9468 T1 

8A61P19/00 8A61K31/58 9490 T1 

8A61P27/02 8A61K31/58 9490 T1 

8A61K35/14 8C07K14/59 9492 T1 

8A61K38/37 8C07K14/59 9492 T1 

8A61K31/343 8C07D307/81 9493 T1 

8G01N33/68 8G01N33/68 9494 T1 

8C22B3/00 8C22B30/04 9496 T1 

8C07K14/21 8A61K39/00 9473 T1 

8F23C10/00 8F22B31/00 9475 T1 

8A61P25/28 8C07D401/10 9476 T1 

8A63H18/12 8G07C1/22 9477 T1 

8G21B1/15 8G21B1/15 9481 T1 

8A61P11/00 8C07D211/54 9482 T1 

8A61K31/4709 8C07D401/12 9483 T1 

8A61P11/08 8C07D401/12 9483 T1 

8E21B4/00 8E21B17/08 9459 T1 

 

 

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ 

(73) носител на правото на патент  

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

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот 

 

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

Aico S.p.A. F 23B 50/12 9464 T1 

Aico S.p.A. F 23B 40/00 9464 T1 

Amicus Therapeutics, Inc. A 61K 31/445 9453 T1 

Amicus Therapeutics, Inc. G 01N 33/68 9453 T1 

Amtron Valve Monitoring Device Pty. Ltd. F 16K 31/52 9471 T1 

Amtron Valve Monitoring Device Pty. Ltd. F 16K 37/00 9471 T1 

Amtron Valve Monitoring Device Pty. Ltd. F 16K 3/04 9471 T1 

Amtron Valve Monitoring Device Pty. Ltd. F 16K 1/22 9471 T1 
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AstraZeneca UK Limited A 61K 9/20 9488 T1 

AstraZeneca UK Limited A 61K 9/24 9488 T1 

AstraZeneca UK Limited A 61K 31/70 9488 T1 

AstraZeneca UK Limited A 61K 31/155 9488 T1 

AstraZeneca UK Limited A 61K 45/06 9488 T1 

AstraZeneca UK Limited A 61K 31/7042 9488 T1 

AstraZeneca UK Limited A 61K 31/7034 9488 T1 

AstraZeneca UK Limited A 61K 31/7004 9488 T1 

BASF Corporation F 01N 3/28 9511 T1 

BASF Corporation F 01N 3/20 9511 T1 

BASF Corporation B 01J 37/02 9511 T1 

BASF Corporation B 01J 35/04 9511 T1 

BASF Corporation B 01J 35/00 9511 T1 

BASF Corporation B 01J 23/42 9511 T1 

BASF Corporation B 01J 29/40 9511 T1 

BASF Corporation B 01J 29/72 9511 T1 

BASF Corporation B 01J 29/76 9511 T1 

BASF Corporation B 01D 53/94 9511 T1 

Bioverativ Therapeutics Inc. C 07K 14/755 9492 T1 

Bioverativ Therapeutics Inc. C 07K 14/79 9492 T1 

Bioverativ Therapeutics Inc. C 07K 14/59 9492 T1 

Bioverativ Therapeutics Inc. A 61K 38/37 9492 T1 

Bioverativ Therapeutics Inc. A 61K 35/14 9492 T1 

Bioverativ Therapeutics Inc. A 61K 38/00 9492 T1 

Boehringer Ingelheim International GmbH A 61K 31/437 9436 T1 

Boehringer Ingelheim International GmbH A 61P 35/00 9436 T1 

Boehringer Ingelheim International GmbH C 07D 471/04 9436 T1 

Brivaplast S.r.l. A 45D 40/26 9504 T1 

Celgene Corporation A 61P 35/00 9479 T1 

Celgene Corporation C 07D 401/12 9479 T1 

Centre Hospitalier Universitaire De Toulouse G 01N 33/68 9494 T1 

Dezima Pharma B.V. A 61K 31/506 9437 T1 

Dezima Pharma B.V. A 61P 3/06 9437 T1 

Dezima Pharma B.V. A 61P 9/00 9437 T1 

Domantis Limited C 07K 16/28 9484 T1 

Eisai R&D Management Co., Ltd. A 61K 31/553 9487 T1 

Eisai R&D Management Co., Ltd. C 07D 498/04 9487 T1 

Eisai R&D Management Co., Ltd. A 61P 25/28 9487 T1 

Falconi Engineering CM S.r.l. A 01K 5/02 9449 T1 

Falconi Engineering CM S.r.l. A 01K 1/02 9449 T1 

Fritz Lange GmbH C 09J 7/00 9508 T1 
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Fritz Lange GmbH G 09F 13/16 9508 T1 

Fritz Lange GmbH C 09D 5/28 9508 T1 

Galderma SA A 61K 36/19 9456 T1 

Galderma SA A 61K 36/315 9456 T1 

Galderma SA A 61K 36/48 9456 T1 

GlaxoSmithKline Biologicals SA A 61K 39/00 9473 T1 

GlaxoSmithKline Biologicals SA C 07K 14/21 9473 T1 

GlaxoSmithKline Biologicals SA C 07K 16/12 9473 T1 

GlaxoSmithKline Intellectual Property (No. 2) 
Limited A 61K 31/4462 9482 T1 

GlaxoSmithKline Intellectual Property (No. 2) 
Limited A 61P 11/00 9482 T1 

GlaxoSmithKline Intellectual Property (No. 2) 
Limited C 07D 211/54 9482 T1 

Hunting Energy Services Inc. E 21B 4/00 9459 T1 

Hunting Energy Services Inc. E 21B 17/08 9459 T1 

Immatics Biotechnologies GmbH A 61K 38/08 9442 T1 

Immatics Biotechnologies GmbH A 61K 38/16 9442 T1 

Immatics Biotechnologies GmbH A 61K 39/00 9442 T1 

Immatics Biotechnologies GmbH A 61P 35/00 9442 T1 

Immunogen, Inc. A 61P 35/00 9445 T1 

Incyte Holdings Corporation A 61K 31/519 9512 T1 

Incyte Holdings Corporation C 07D 487/04 9512 T1 

Incyte Holdings Corporation A 61K 9/00 9512 T1 

Incyte Holdings Corporation A 61K 9/20 9512 T1 

Ionis Pharmaceuticals, Inc. A 61P 35/00 9470 T1 

Ionis Pharmaceuticals, Inc. C 12N 15/113 9470 T1 

Kalt Maschinenbau AG A 01J 25/13 9463 T1 

Kalt Maschinenbau AG A 01J 25/12 9463 T1 

Kalt Maschinenbau AG A 23C 19/00 9463 T1 

Kalt Maschinenbau AG A 01J 25/15 9463 T1 

Karnatak University C 07K 14/37 9443 T1 

Karus Therapeutics Limited A 61K 31/433 9507 T1 

Karus Therapeutics Limited A 61K 31/4427 9507 T1 

Karus Therapeutics Limited A 61K 31/4439 9507 T1 

Karus Therapeutics Limited A 61K 31/497 9507 T1 

Karus Therapeutics Limited A 61K 31/501 9507 T1 

Karus Therapeutics Limited A 61K 31/506 9507 T1 

Karus Therapeutics Limited C 07D 213/74 9507 T1 

Karus Therapeutics Limited C 07D 285/08 9507 T1 

Karus Therapeutics Limited C 07D 401/12 9507 T1 

Karus Therapeutics Limited C 07D 401/14 9507 T1 

Karus Therapeutics Limited C 07D 403/12 9507 T1 
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Karus Therapeutics Limited C 07D 413/12 9507 T1 

Karus Therapeutics Limited C 07D 417/12 9507 T1 

Karus Therapeutics Limited C 07D 417/14 9507 T1 

Karus Therapeutics Limited C 07D 495/04 9507 T1 

KeyBioscience AG C 07K 14/585 9478 T1 

KeyBioscience AG A 61K 38/23 9478 T1 

M&K Holdings Inc. H 04N 19/61 9444 T1 

M&K Holdings Inc. H 04N 19/117 9444 T1 

M&K Holdings Inc. H 04N 19/82 9444 T1 

M&K Holdings Inc. H 04N 19/593 9444 T1 

M&K Holdings Inc. H 04N 19/176 9444 T1 

M&K Holdings Inc. H 04N 19/159 9444 T1 

Merial, Inc. A 61P 33/00 9472 T1 

Merial, Inc. A 01N 25/00 9472 T1 

Merial, Inc. A 61K 31/42 9472 T1 

Millet Innovation A 61Q 19/00 9452 T1 

Millet Innovation A 61L 15/26 9452 T1 

Millet Innovation A 61K 8/72 9452 T1 

Millet Innovation A 61F 13/06 9452 T1 

Millet Innovation A 01F 13/00 9452 T1 

Novomatic AG A 63H 18/12 9477 T1 

Novomatic AG A 63H 18/00 9477 T1 

Novomatic AG A 63H 17/385 9477 T1 

Novomatic AG G 07C 1/22 9477 T1 

Novomer, Inc. C 07D 305/00 9468 T1 

Novomer, Inc. C 07D 305/12 9468 T1 

Novomer, Inc. C 08F 122/02 9468 T1 

Novomer, Inc. C 08G 63/08 9468 T1 

Novomer, Inc. C 08G 63/82 9468 T1 

Novomer, Inc. C 07D 303/00 9468 T1 

Novomer, Inc. C 07C 67/37 9468 T1 

Novomer, Inc. C 07C 57/04 9468 T1 

Novomer, Inc. C 07C 51/09 9468 T1 

Novomer, Inc. C 08F 120/06 9468 T1 

Omeros Corporation A 61K 31/35 9450 T1 

Omeros Corporation A 61K 31/4025 9450 T1 

Omeros Corporation A 61P 25/30 9450 T1 

Omeros Corporation A 61K 45/06 9450 T1 

Omeros Corporation A 61K 31/5513 9450 T1 

Omeros Corporation A 61K 31/5377 9450 T1 

Omeros Corporation A 61K 31/53 9450 T1 
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Omeros Corporation A 61K 31/527 9450 T1 

Omeros Corporation A 61K 31/519 9450 T1 

Omeros Corporation A 61K 31/4985 9450 T1 

Omeros Corporation A 61K 31/496 9450 T1 

Omeros Corporation A 61K 31/46 9450 T1 

Omeros Corporation A 61K 31/4439 9450 T1 

Omeros Corporation A 61K 31/435 9450 T1 

Omeros Corporation A 61K 31/433 9450 T1 

Omeros Corporation A 61K 31/4162 9450 T1 

Omeros Corporation A 61K 31/4178 9450 T1 

Organic Medical Ventures, L.L.C. A 61L 29/08 9503 T1 

Organic Medical Ventures, L.L.C. A 61L 29/16 9503 T1 

Organic Medical Ventures, L.L.C. A 61L 27/18 9503 T1 

Organic Medical Ventures, L.L.C. A 01N 31/02 9503 T1 

Oryzon Genomics, S.A. A 61P 25/00 9495 T1 

Oryzon Genomics, S.A. A 61P 31/12 9495 T1 

Oryzon Genomics, S.A. A 61P 35/00 9495 T1 

Oryzon Genomics, S.A. C 07C 211/35 9495 T1 

Oryzon Genomics, S.A. C 07D 213/74 9495 T1 

Oryzon Genomics, S.A. A 61K 31/135 9495 T1 

Outotec (Finland) Oy C 22B 23/00 9474 T1 

Outotec (Finland) Oy C 22B 3/04 9474 T1 

Outotec (Finland) Oy C 22B 3/00 9474 T1 

Outotec (Finland) Oy C 22B 3/30 9474 T1 

PLEXXIKON INC. A 61K 31/437 9505 T1 

PLEXXIKON INC. C 07D 471/04 9505 T1 

PLEXXIKON INC. A 61P 35/00 9505 T1 

Perseus Proteomics Inc. C 12N 15/09 9506 T1 

Perseus Proteomics Inc. A 61P 35/02 9506 T1 

Perseus Proteomics Inc. C 07K 16/28 9506 T1 

Perseus Proteomics Inc. C 12N 1/15 9506 T1 

Perseus Proteomics Inc. C 12N 1/19 9506 T1 

Perseus Proteomics Inc. C 12N 1/21 9506 T1 

Perseus Proteomics Inc. A 61K 39/395 9506 T1 

Perseus Proteomics Inc. C 12N 5/10 9506 T1 

Perseus Proteomics Inc. C 12P 21/08 9506 T1 

Perseus Proteomics Inc. A 61P 35/00 9506 T1 

Plexxikon Inc. A 61K 31/5377 9497 T1 

Plexxikon Inc. C 07D 471/04 9497 T1 

Plexxikon Inc. A 61K 31/437 9497 T1 

Plexxikon Inc. A 61K 31/506 9497 T1 
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Puustelli Group Oy A 47B 47/04 9446 T1 

Puustelli Group Oy A 47B 77/02 9446 T1 

Quincy Bioscience, LLC A 61K 38/00 9461 T1 

Quincy Bioscience, LLC A 61K 38/17 9461 T1 

Quincy Bioscience, LLC C 12N 9/02 9461 T1 

Quincy Bioscience, LLC A 61P 25/00 9461 T1 

Quincy Bioscience, LLC A 61K 38/44 9461 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. C 07K 16/30 9438 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. C 07K 16/28 9438 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. C 07K 16/22 9438 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. A 61P 35/00 9438 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. A 61K 45/06 9438 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. A 61K 39/395 9438 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. A 61K 39/00 9438 T1 

Rhizen Pharmaceuticals S.A. C 07D 209/14 9441 T1 

Rhizen Pharmaceuticals S.A. C 07D 213/56 9441 T1 

Rhizen Pharmaceuticals S.A. C 07D 213/75 9441 T1 

Rhizen Pharmaceuticals S.A. C 07D 213/81 9441 T1 

Rhizen Pharmaceuticals S.A. C 07D 241/24 9441 T1 

Rhizen Pharmaceuticals S.A. C 07D 307/79 9441 T1 

Rhizen Pharmaceuticals S.A. C 07D 317/58 9441 T1 

Rhizen Pharmaceuticals S.A. C 07C 235/84 9441 T1 

Rhizen Pharmaceuticals S.A. C 07C 233/66 9441 T1 

Rhizen Pharmaceuticals S.A. A 61P 35/00 9441 T1 

Rhizen Pharmaceuticals S.A. C 07D 319/18 9441 T1 

Rhizen Pharmaceuticals S.A. A 61K 31/4965 9441 T1 

Rhizen Pharmaceuticals S.A. A 61K 31/44 9441 T1 

Rhizen Pharmaceuticals S.A. A 61K 31/167 9441 T1 

Rhizen Pharmaceuticals S.A. A 61P 19/02 9441 T1 

SSERTSON GROUP A 45D 24/04 9455 T1 

SSERTSON GROUP A 01K 13/00 9455 T1 

SSERTSON GROUP A 46B 7/02 9455 T1 

Samsung Electronics Co., Ltd H 04N 19/196 9467 T1 

Samsung Electronics Co., Ltd H 04N 19/70 9467 T1 

Samsung Electronics Co., Ltd H 04N 19/96 9467 T1 

Samsung Electronics Co., Ltd H 04N 19/159 9467 T1 

Samsung Electronics Co., Ltd H 04N 19/463 9467 T1 

Samsung Electronics Co., Ltd H 04N 19/176 9467 T1 

Samsung Electronics Co., Ltd. H 03M 7/40 9467 T1 

Samsung Electronics Co., Ltd. H 04N 19/463 9467 T1 

Samsung Electronics Co., Ltd. H 04N 19/70 9467 T1 



 

 

91 

 

Samsung Electronics Co., Ltd. H 04N 19/91 9467 T1 

Samsung Electronics Co., Ltd. H 04N 19/119 9467 T1 

Samsung Electronics Co., Ltd. H 04N 19/136 9467 T1 

Samsung Electronics Co., Ltd. H 04N 19/13 9467 T1 

Samsung Electronics Co., Ltd. H 04N 19/176 9467 T1 

Samsung Electronics Co., Ltd. H 04N 19/18 9467 T1 

Samsung Electronics Co., Ltd. H 04N 19/70 9467 T1 

Samsung Electronics Co., Ltd. H 04N 19/13 9467 T1 

Samsung Electronics Co., Ltd. H 04N 19/119 9467 T1 

Samsung Electronics Co., Ltd. H 04N 19/136 9467 T1 

Samsung Electronics Co., Ltd. H 04N 19/176 9467 T1 

Samsung Electronics Co., Ltd. H 04N 19/182 9467 T1 

Samsung Electronics Co., Ltd. H 04N 19/70 9467 T1 

Samsung Electronics Co., Ltd. H 04N 19/96 9467 T1 

Samsung Electronics Co., Ltd. H 04N 19/463 9467 T1 

Samsung Electronics Co., Ltd. H 04N 19/196 9467 T1 

Samsung Electronics Co., Ltd. H 04N 19/176 9467 T1 

Samsung Electronics Co., Ltd. H 04N 19/70 9467 T1 

Samsung Electronics Co., Ltd. H 04N 19/159 9467 T1 

Samsung Electronics Co., Ltd. H 04N 19/91 9467 T1 

Samsung Electronics Co., Ltd. H 04N 19/593 9467 T1 

Samsung Electronics Co., Ltd. H 04N 19/44 9467 T1 

Samsung Electronics Co., Ltd. H 04N 19/176 9467 T1 

Samsung Electronics Co., Ltd. H 04N 19/13 9467 T1 

Samsung Electronics Co., Ltd. H 04N 19/157 9467 T1 

Samumed, LLC C 07D 401/06 9460 T1 

Samumed, LLC A 61K 31/33 9460 T1 

Samumed, LLC C 07D 213/50 9460 T1 

Samumed, LLC C 07D 231/56 9460 T1 

Samumed, LLC C 07D 235/06 9460 T1 

Samumed, LLC C 07D 263/56 9460 T1 

Samumed, LLC C 07D 307/80 9460 T1 

Samumed, LLC C 07D 311/58 9460 T1 

Samumed, LLC C 07D 317/54 9460 T1 

Samumed, LLC C 07D 413/06 9460 T1 

Samumed, LLC C 07D 411/06 9460 T1 

Samumed, LLC C 07D 409/06 9460 T1 

Samumed, LLC C 07D 407/06 9460 T1 

Samumed, LLC C 07D 405/06 9460 T1 

Samumed, LLC C 07D 339/08 9460 T1 

Samumed, LLC C 07D 333/54 9460 T1 
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Samumed, LLC C 07D 327/06 9460 T1 

Samumed, LLC C 07D 319/18 9460 T1 

Samumed, LLC C 07D 413/12 9460 T1 

Samumed, LLC A 01N 43/56 9460 T1 

Samumed, LLC A 61K 31/415 9460 T1 

Samumed, LLC A 61K 45/06 9460 T1 

Samumed, LLC C 07D 405/14 9460 T1 

Samumed, LLC C 07D 401/04 9460 T1 

Samumed, LLC C 07D 401/10 9460 T1 

Samumed, LLC C 07D 401/14 9460 T1 

Samumed, LLC A 61P 35/00 9460 T1 

Shire Viropharma Incorporated A 61K 47/02 9465 T1 

Shire Viropharma Incorporated A 61K 47/12 9465 T1 

Shire Viropharma Incorporated A 61K 47/18 9465 T1 

Shire Viropharma Incorporated A 61K 9/00 9465 T1 

Shire Viropharma Incorporated A 61K 9/08 9465 T1 

Shire Viropharma Incorporated A 61P 5/00 9465 T1 

Shire Viropharma Incorporated A 61K 38/57 9465 T1 

Swedish Orphan Biovitrum AB (Publ) A 61K 38/00 9491 T1 

Swedish Orphan Biovitrum AB (Publ) A 61K 38/16 9491 T1 

Swedish Orphan Biovitrum AB (Publ) C 07K 14/00 9491 T1 

Swedish Orphan Biovitrum AB (Publ) C 07K 14/195 9491 T1 

Swedish Orphan Biovitrum AB (Publ) C 07K 14/315 9491 T1 

Swedish Orphan Biovitrum AB (Publ) C 07K 14/47 9491 T1 

Synthos S.A. C 04B 28/00 9458 T1 

Synthos S.A. C 08J 9/00 9458 T1 

Synthos S.A. C 08J 9/16 9458 T1 

Synthos S.A. C 08J 9/20 9458 T1 

Süd-Chemie IP GmbH & Co. KG C 12N 9/42 9510 T1 

TAE Technologies, Inc. G 21B 1/15 9481 T1 

Takeda Pharmaceutical Company Limited C 07D 417/14 9493 T1 

Takeda Pharmaceutical Company Limited C 07D 413/14 9493 T1 

Takeda Pharmaceutical Company Limited C 07D 413/10 9493 T1 

Takeda Pharmaceutical Company Limited A 61K 31/506 9493 T1 

Takeda Pharmaceutical Company Limited A 61K 31/444 9493 T1 

Takeda Pharmaceutical Company Limited C 07D 401/10 9493 T1 

Takeda Pharmaceutical Company Limited C 07D 401/14 9493 T1 

Takeda Pharmaceutical Company Limited C 07D 405/14 9493 T1 

Takeda Pharmaceutical Company Limited C 07D 498/08 9493 T1 

Takeda Pharmaceutical Company Limited A 61P 25/28 9493 T1 

Takeda Pharmaceutical Company Limited A 61P 3/00 9493 T1 
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Takeda Pharmaceutical Company Limited A 61K 31/343 9493 T1 

Takeda Pharmaceutical Company Limited C 07D 307/81 9493 T1 

Telomerase Activation Sciences, Inc. A 61P 17/02 9490 T1 

Telomerase Activation Sciences, Inc. C 07J 1/00 9490 T1 

Telomerase Activation Sciences, Inc. A 61P 9/10 9490 T1 

Telomerase Activation Sciences, Inc. A 61P 7/06 9490 T1 

Telomerase Activation Sciences, Inc. A 61P 31/12 9490 T1 

Telomerase Activation Sciences, Inc. A 61P 27/02 9490 T1 

Telomerase Activation Sciences, Inc. A 61P 25/00 9490 T1 

Telomerase Activation Sciences, Inc. A 61P 19/00 9490 T1 

Telomerase Activation Sciences, Inc. A 61P 17/00 9490 T1 

Telomerase Activation Sciences, Inc. A 61K 36/481 9490 T1 

Telomerase Activation Sciences, Inc. A 61K 31/7048 9490 T1 

Telomerase Activation Sciences, Inc. A 61K 31/58 9490 T1 

Telomerase Activation Sciences, Inc. A 61K 31/56 9490 T1 

Tetraphase Pharmaceuticals, Inc. A 61P 31/04 9462 T1 

Tetraphase Pharmaceuticals, Inc. A 61K 31/437 9462 T1 

Tetraphase Pharmaceuticals, Inc. C 07D 221/18 9462 T1 

Tetraphase Pharmaceuticals, Inc. C 07D 207/08 9462 T1 

Tetraphase Pharmaceuticals, Inc. C 07C 237/26 9462 T1 

Tetraphase Pharmaceuticals, Inc. C 07D 471/04 9462 T1 

Tetraphase Pharmaceuticals, Inc. C 07D 295/155 9462 T1 

Teva Branded Pharmaceutical Products R & D, 
Inc. A 61M 15/08 9469 T1 

The Babcock & Wilcox Company F 23C 10/10 9475 T1 

The Babcock & Wilcox Company F 22B 31/00 9475 T1 

The Babcock & Wilcox Company F 23C 10/00 9475 T1 

The Children's Medical Center Corporation A 61K 38/22 9440 T1 

The Children's Medical Center Corporation A 61K 31/585 9440 T1 

The Children's Medical Center Corporation A 61P 3/04 9440 T1 

Theravance Respiratory Company, LLC A 61P 11/08 9483 T1 

Theravance Respiratory Company, LLC C 07D 401/12 9483 T1 

Theravance Respiratory Company, LLC A 61P 11/00 9483 T1 

Theravance Respiratory Company, LLC A 61K 45/06 9483 T1 

Theravance Respiratory Company, LLC A 61K 31/56 9483 T1 

Theravance Respiratory Company, LLC A 61K 31/4709 9483 T1 

Theravance Respiratory Company, LLC A 61K 31/444 9483 T1 

Tolmar Therapeutics, Inc. A 61M 5/315 9480 T1 

Toowong Process Pty Ltd C 22B 30/02 9496 T1 

Toowong Process Pty Ltd C 22B 3/12 9496 T1 

Toowong Process Pty Ltd C 22B 3/04 9496 T1 

Toowong Process Pty Ltd C 22B 3/00 9496 T1 
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Toowong Process Pty Ltd C 22B 30/04 9496 T1 

Torrent Pharmaceuticals Limited A 61K 9/28 9451 T1 

Torrent Pharmaceuticals Limited A 61K 31/519 9451 T1 

Torrent Pharmaceuticals Limited A 61K 9/00 9451 T1 

Torrent Pharmaceuticals Limited A 61K 9/20 9451 T1 

Torrent Pharmaceuticals Limited A 61P 1/00 9451 T1 

Umicore AG & Co. KG B 05D 7/22 9439 T1 

Umicore AG & Co. KG B 01J 37/02 9439 T1 

Umicore AG & Co. KG B 01J 35/04 9439 T1 

University of Florida Research Foundation, Inc. C 12N 7/00 9447 T1 

Uponor Innovation AB F 24D 3/10 9509 T1 

Uponor Innovation AB F 16L 3/127 9509 T1 

Uponor Innovation AB F 16L 41/03 9509 T1 

Uponor Innovation AB F 16L 37/14 9509 T1 

ZS Pharma, Inc A 61K 33/00 9454 T1 

ZS Pharma, Inc A 61K 33/24 9454 T1 

ZS Pharma, Inc A 61K 45/06 9454 T1 

ZS Pharma, Inc A 61K 9/14 9454 T1 

ZS Pharma, Inc B 01J 19/00 9454 T1 

ZS Pharma, Inc C 07F 7/02 9454 T1 

ZS Pharma, Inc B 01J 39/02 9454 T1 

ZS Pharma, Inc B 01J 39/14 9454 T1 

ZS Pharma, Inc C 01B 33/20 9454 T1 

ZS Pharma, Inc C 01B 39/02 9454 T1 

ZS Pharma, Inc C 01B 39/46 9454 T1 

ZS Pharma, Inc B 01J 19/18 9454 T1 
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ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ 

МАРКИ 

 
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.  
 

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

 

(210) Број на пријавата 

(220) Датум на поднесување 

(230) Датум на изложбено или саемско првенство 

(442) Датум на на објавување на пријавата 

(300) Право на првенство: датум, држава, број 

(731) Подносител: име и адреса 

(740) Застапник 

(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод 

(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои 

(551) Индивидуалена/колективена трговска марка 

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

и список на производите и услугите 

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

ВКЛ (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data 
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(210) TM  2015/1195 (220) 23/11/2015 

(442) 31/08/2019 

(731) Друштво за производство, 

градежништво, трговија и услуги МГ-

ПРОАКТИВ ДОО увоз-извоз Струмица 

ул. Климент Охридски бр. 240, 

Струмица, MK 

(540)  

 
(591) бела, црвена, зелена, виолетова 

(531) 05.05.19;26.01.18;27.05.09 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки;јајца, млеко и млечни 

производи  

кл. 31  свежо овошје и зеленчук;семиња, 

билки и природно цвеќе;храна за животни  

кл. 43  услуги на обезбедување на храна и 

пијалоци  

 

(210) TM  2016/229 (220) 01/03/2016 

(442) 31/08/2019 

(731) Друштво за производство, 

транспорт, трговија и услуги ПЕГАСУС-

ЕЛС ДООЕЛ експорт-импорт Тетово 

ул. „ЈНА“ бр. 86, Тетово, MK 

(740) Адвокатско друштво Даути и 

Симјаноски ул. Струшка бр. 25/1, Тетово 

(540)  

 

(591) темно азурно плава, многу темна 

сива, бела 

(531) 04.03.05;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

настава; забава; спортски и културни 

активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се 

однесуваат на истите; услуги за 

индустриски анализи и истражувања; 

проектирање и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер  

 

(210) TM  2017/632 (220) 20/06/2017 

(442) 31/08/2019 

(731) Друштво за трговија на големо и 

мало Л-ДЕЦИБЕЛ ДООЕЛ Скопје ул. 

Мајски манифест бр. 10/1, 1000, Скопје, 

MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црна, сива, портокалова 

(531) 01.13.15;26.01.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати за снимање, пренос и 

репродукција на звук и слика, магнетски 

носачи на податоци, дискови за снимање  

кл. 37  поправки, инсталациски услуги  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се 

однесуваат на истите: услуги за 

индустриски анализи и истражувања: 

проектирање и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер.  

 

(210) TM  2018/768 (220) 31/07/2018 
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(442) 31/08/2019 

(731) Славко Георгиев ул. Димо Хаџи 

Димов 6б, MK 

(540)  

 
(591) портокалова и сина 

(531) 18.03.23;27.05.02 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  производство на туни, риби и 

конзервирани риби  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало на туни, риби, конзервирани риби  

 

(210) TM  2018/769 (220) 31/07/2018 

(442) 31/08/2019 

(731) Славко Георгиев ул. Димо Хаџи 

Димов 6б, MK 

(540)  

 
(591) портокалова, кафена и бела 

(531) 27.05.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  производи на чоколади и останати 

чоколадни производи  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало со чоколади и чоколадни производи  

 

(210) TM  2018/771 (220) 31/07/2018 

(442) 31/08/2019 

(731) Славко Георгиев ул. Димо Хаџи 

Димов 6б, MK 

(540)  

 
(591) црвена и бела 

(531) 27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  производство на месо, подготвени 

производи од месо и месо во конзерви  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало на месо, подготвени производи од 

месо 

и месо во конзерви  

 

(210) TM  2018/772 (220) 31/07/2018 

(442) 31/08/2019 

(731) Славко Георгиев ул. Димо Хаџи 

Димов 6б, MK 

(540)  

 
(591) црвена и златна 

(531) 26.04.07;26.04.14;27.05.02 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  производство на чај  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало на чај  

 

(210) TM  2018/773 (220) 31/07/2018 

(442) 31/08/2019 

(731) Славко Георгиев ул. Димо Хаџи 

Димов 6б, MK 

(540)  
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(591) златно-жолта, црвена и бела 

(531) 26.01.18 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  производство на Оцет  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало со оцет  

 

(210) TM  2018/974 (220) 05/10/2018 

(442) 31/08/2019 

(731) ФРИНКО ЕЛЕКТРОЛУКС ДООЕЛ 

Битола ул. Браќа Мингови бр. 20, П.фах 

бр. 52, 7000, Битола, MK 

(540)  

 
(591) бела, сина 

(531) 27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

науката и фотографиите, како и за 

земјоделството.градинарството и 

шумарството; сурови вештачки смоли, 

пластични материи во сурова состојба; 

ѓубриња; смеси за гаснење пожар; 

производи за калење и заварување; 

хемиски материи за конзервирање 

прехранбени производи; материи за 

штавење; лепливи материи што се 

користат во индустријата  

кл. 3  средства за белење и други материи 

за перење; препарати за чистење, 

полирање, триење и нагризување; сапуни; 

парфимерија, есенцијални масла, 

козметички производи, лосиони за коса; 

препарати за нега на забите  

кл. 4  индустриски масла и масти; мазива; 

соединенија за собирање прашина со 

навлажнување и врзување; горива 

(вклучителнио и течни горива за мотори) и 

материи за осветлување; свеќи и фитили 

за осветлување  

кл. 6  обични метали и нивните легури; 

метални градежни материјали; метални 

преносни конструкции; метални 

материјали за железнички шини; 

неелектрични кабли и жици од обичен 

метал; железарија, мали метални 

предмети; метални цевки; каси; производи 

од обичен метал што не се вкпучени во 

другите класи;руди  

кл. 10  хируршки, медицински, забарски и 

ветеринарни апарати и инструменти, 

вештачки екстремитети, очи и заби; 

ортопедски производи; хируршки 

материјали за шиење  

кл. 12  возила; апарати за движење по 

земја, воздух или вода  

кл. 14  скапоцени метали и нивните легури 

и производи од скапоцени метали или 

обложени со нив, што не се опфатени со 

другите класи; накит, скапоцени камења; 

хорологиски и хронометриски инструменти  

кл. 18  кожа и имитации на кожа и 

производи направени од овие материјали, 

што не се вклучени во другите класи; 

животинска кожа, делови од животинска 

кожа; торби и куфери; чадори, сонцебрани 

и стапови за одење; камшици, узди и 

сарачки производи  

кл. 24  текстил и текстилни производи кои 

не се опфатени со другите класи; покривки 

за кревети и маси  

 

(210) TM  2018/1068 (220) 01/11/2018 

(442) 31/08/2019 

(731) Друштво за услуги ЏАНГЛ 

Продакшн ДООЕЛ ул. Димче Мирчев 18, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црна, зелена, бела 

(531) 27.05.01 
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(551) индивидуална 

(510, 511) 

 

 

(210) TM  2018/1069 (220) 01/11/2018 

(442) 31/08/2019 

(731) Друштво за услуги ИДЕА Плус 360' 

Комуникации ДООЕЛ ул. Димче Мирчев 

18, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црна, црвена, бела 

(531) 26.01.03;26.01.17;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  печатени работи  

кл. 35  рекламирање; дизајнирање 

рекламен материјал; пишување рекламни 

текстови; телевизиско рекламирање; 

изнајмување рекламен простор; 

изнајмување рекламен материјал; 

објавување рекламни текстови; рекламни 

огласи (ширење на рекламните огласи); 

агенции за рекламирање; рекламирање 

преку радио; рекламирање преку пошта; 

производство на рекламни филмови; 

директно рекламирање преку пошта; 

компјутерско рекламирање преку 

интернет; изнајмување билборди [паноа за 

рекпамирање]; изнајмување време за 

рекламирање преку медиумите; 

организирање изложби за комерцијални 

или рекламни цели; консултации за 

стратегија на комуникации во 

рекламирање; услуги за дизајн на 

страници, за рекламни цели; 

организирање трговски саеми за 

комерцијални или рекламни цели; 

ангажирање манекени за рекламирање 

или промовирање на производи; 

продукција на програми за телевизиска 

продажба; маркетинг истражување; 

организирање изложби за комерцијални 

или рекламни цели; Организирање 

трговски саеми за комерцијални или 

рекламни цели  

кл. 39  логистички услуги за транспорт; 

организирање патувања  

кл. 40  печатење; офсет печатење; 

фотографско печатење; печатење на 

свила; печатење на примероци  

кл. 41  ставање на расплагање на 

телевизиски програми, кои не можат да се 

преземат, по пат на услуги на пренос на 

видео записи на барање; ставање на 

располагање на филмови, кои не можат да 

се преземаат, по пат на услуги на пренос 

на видео записи на барање; изнајмување 

видеокамери; продукција на музика; 

продукција на шоу програми; продукција на 

радио и телевизиски програми; 

организирање балови; организирање 

спортски натпревари; организирање и 

водење концерти; организирање и водење 

конференции; организирање и водење 

конгреси; организирање и водење 

симпозиуми; организирање и водење 

семинари; организирање натпревари 

[образование или забава]; организирање и 

водење работилници [обука]; 

организирање шоу програми [импресарио 

услуги]  

 

(210) TM  2018/1109 (220) 07/11/2018 

(442) 31/08/2019 

(731) Друштво за трговија и услуги 

САНПАП ДОО Скопје бул. Киро 

Глигоров бр. 13, С, MK 

(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА - 

АНДРЕВСКИ, адвокат  

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

SANPAP 
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(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  производи за чистење; производи за 

хемиско чистење; цветни мириси (база за 

цветни мириси); производи за кадење 

(мириси); масла за парфеми и мириси; 

аромати (есенцијални масла); сапуни;  

парфеми; абразивни средства; абразивна 

хартија  

кл. 16  хартија; салфети од хартија за 

маса; тоалетна хартија; производи за 

бришење; држачи за хартија; шамичиња 

од хартија  

кл. 35  директно рекламирање преку 

пошта; компјутерско рекламирање преку 

интернет; 

малопродажба и големопродажба на 

фармацевтски, ветеринарни и хигиенски 

препарати и медицински материјал; 

маркетинг;обезбедување онлајн пазар за 

купувачи и продавачи на стоки и услуги; 

рекламирање; рекламирање преку пошта; 

рекламирање преку радио; презентација 

на стоки преку комуникациски медиуми, за 

малопродажба; претставување на 

производите; телевизиско рекламирање; 

услуги за дизајн на страници, за рекламни 

цели; рекламни огласи  

 

(210) TM  2019/124 (220) 29/01/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) НИД ЈЕЛЛОВ ПАГЕС ТОНИ ДООЕЛ 

ул. Козле бр. 80, Скопје, MK 

(740) Ана Гичевска  

ул. Козле бр. 80, Скопје 

(540)  

 

(591) жолта и црна 

(531) 02.07.23;25.01.19;27.05.09 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  обезбедување онлајн пазар за 

купувачи и продавачи на стоки и услуги  

кл. 38  услуги со електронски огласни 

табли [телекомуникациски услуги]  

кл. 41  електронско издаваштво  

 

(210) TM  2019/125 (220) 29/01/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) НИД ЈЕЛЛОВ ПАГЕС ТОНИ ДООЕЛ 

ул. Козле бр. 80, Скопје, MK 

(740) Ана Гичевска  

ул. Козле бр. 80, Скопје 

(540)  

 
(591) жолта, црна, бела  

(531) 26.13.25;27.05.09 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  обезбедување онлајн пазар за 

купувачи и продавачи на стоки и услуги  

кл. 38  услуги со електронски огласни 

табли [телекомуникациски услуги]  

кл. 41  електронско издаваштво  

 

(210) TM  2019/150 (220) 05/02/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) Организација на потрошувачите на 

Македонија; Здружение на бизнис 

консултанти - Креација and Асоцијација 

за развојни иницијативи - Зенит 

ул. 50 Дивизија 10 А, Скопје, MK; ул. 

Никола Парапунов 41, Скопје, MK and 

ул. Ѓуро Ѓаковиќ 72/2-16, Скопје, MK 

(740) Организацијата на потрушувачите на 

Македонија ул. 50 Дивизија 10 А, Скопје 

(540)  
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(531) 26.01.14;27.01.12;27.05.01 

(551) сертификатна 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

иауката и фотографиите, како и за 

земјоделството, градинарството и 

шумарството; сурови вештачки смоли, 

пластични материи во сурова состојба; 

ѓубриња; смеси за гаснење пожар; 

производи за калење и заварување; 

хемиски материи за конзервирање 

прехранбени производи; материи за 

штавење; лепливи материи што се 

користат зо индустријата  

кл. 2  бои, фирнајзи, лакови; средства за 

заштита од рѓа и гниење на дрвото; 

материи за боење; средства за 

нагрчзување; сурови природни смоли; 

метали во листови и во прав за сликарите, 

декоратерите, печатарите и уметниците  

кл. 3  средства за белење и други материи 

за перење; препарати за чистење, 

полирање, триење и нагризување; сапуни; 

парфимерија, есенцијални масла, 

козметички производи, лосиони за коса; 

препарати за нега на забите  

кл. 4  индустриски масла и масти; мазива; 

соединенија за собирање прашина со 

навлажнување и врзување; горива 

(вклучителнио и течни горива за мотори) и 

материи за осветлување; свеќи и фитили 

за осветлување  

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; диететски 

супстанции прилагодени за медицинска 

употреба, храна за бебиња; фластери, 

материјали за преврзување; материјал за 

пломбирање заби, забарски смоли; 

дезинфекциони средства; препарати за 

уништување штетници; фунгициди, 

хербиииди  

кл. 6  обични метали и нивните легури; 

метални градежни материјали; метални 

преносни конструкции; метални 

материјали за железнички шини; 

неелектрични кабли и жици од обичен 

метал; железарија, мали метални 

предмети; метални цевки; каси; производи 

од обичен метал што не се вклучени во 

другите класи; руди  

кл. 7  машини и машински алати; мотори и 

погонски машини (освен за копнени 

возила); машински елементи за спојување 

и пренос (освен за копнени возила); 

земјоделски направи (кои не се рачни); 

инкубатори за јајца  

кл. 8  рачни алати и направи; прибор за 

јадење; ладно оружје; жилети  

кл. 9  научни, наутички, геодетски, 

фотографски, кинематографски и оптички 

апарати и инструменти, како и апарати и 

инструменти за мерење тежина, мерење, 

сигнализирање, проверка (контрола), 

апарати и инструменти за спасување и 

обучување; апарати и инструменти за 

спроведување, вклучување и 

исклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или контрола 

на електрична енергија; апарати за 

снимање, пренос или репродукција на звук 

или слика; магнетски носачи на податоци, 

дискови за снимање; автоматски машини и 

механизми за апаратите што се 

активираат со жетони; регистарски каси, 

машини за сметање, опрема за обработка 

на податоци и компјутери, апарати за 
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гаснење пожар 

 кл. 10  хируршки, медицински, забарски и 

ветеринарни апарати и инструменти, 

вештачки екстремитети, очи и заби; 

ортопедски производи; хируршки 

материјали за шиење  

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

создавање пареа, готвење, ладење, 

сушење, вентилација, снабдување со вода 

и санитарни намени  

кл. 12  возила; апарати за движење по 

земја, воздух или вода  

кл. 13  огнено оружје; муниција и 

проектили; експлозиви; огномет  

кл. 14  скапоцени метали и нивните легури 

и производи од скапоцени метали или 

обложени со нив, што не се опфатени со 

другите класи; накит, скапоцени камења; 

хорологиски и хронометриски инструменти  

кл. 15  музички инструменти  

кл. 16  хартија, картон и производите од 

нив што не се опфатени со другите класи; 

печатени работи; книговезнички 

материјал; фотографии; канцелариски 

материјали; лепила за канцелариска или 

куќна употреба; материјали што ги 

користат уметниците; сликарски четки; 

машини за пишување и канцелариски 

прибор (освен мебел); материјал за обука 

и настава (освен апарати); пластични 

материјали за пакување (што не се 

вклучени во другите класи); печатарски 

букви; клишињ  

кл. 17  гума, гутаперка, растителна смола, 

азбест, лискун и производите од овие 

материјали што не се вклучени во другите 

класи; пресувани пластични материјали 

кои се користат во производството; 

материјали за обвивање, за заптисување и 

за изолација; неметални еластични цевки  

кл. 18  кожа и имитации на кожа и 

производи направени од овие материјали, 

што не се вклучени во другите класи; 

животинска кожа, делови од животинска 

кожа; торби и куфери; чадори, сонцебрани 

и стапови за одење; камшици, узди и 

сарачки производи  

кл. 19  неметални градежни материјали; 

цврсти неметални цевки за градба; 

асфалт, катран и битумен, неметални 

преносни конструкции; споменици што не 

се од метал  

кл. 20  мебел, огледала, рамки за слики; 

производи што не се опфатени со другите 

класи, од дрво, плута, трска, врбови 

прачки, рогозина, рогови, коски, слонова 

коска, китова коска, школки, килибар, 

седеф, морска пена и замените за сите 

овие материјали или производи од 

пластика  

кл. 21  куќни или кујнски апарати и садови; 

чешли и сунѓери; четки (со исклучок на 

сликарски четки); материјали за правење 

четки; прибор за чистење; челични жици 

за стружење; сурово или полуобработено 

стакло (освен стакло што се користи во 

градежништвото); стаклени производи, 

порцелански и керамички предмети што не 

се вклучени во другите класи  

кл. 22  јажиња, канапи, мрежи, шатори, 

настрешници, церади, едра, вреќи и торби 

(кои не се вклучени во другите класи); 

материјали за полнење (освен од гума или 

пластични материјали); сурови текстилни 

влакнести материјали  

кл. 23  предено и конец за текстил  

кл. 24  текстил и текстилни производи кои 

не се опфатени со другите класи; покривки 

за кревети и маси  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 26  тантела и везови, панделки и 

гајтани; петлици, закачки и окца, топуски и 

игли; вештачко цвеќе  

кл. 27  килими, килимчиња, простирки и 

бришачи, линолеум и други материјали за 

подни прекривки; ѕидни тапети (што не се 
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од текстил)  

кл. 28  игри и играчки; предмети за 

гимнастика и спорт што не се опфатени со 

другите класи; украси за елки  

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

преработки; конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук; 

желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и 

млечни производи; масла и масти за 

јадење  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, 

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и 

производи од жито, леб, производи од 

тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; 

квасец, прашок за печење; сол, сенф; 

оцет, сосови (како мирудии); муридии; 

мраз  

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнени производи што не се 

опфатени со другите класи; животни 

(живи); свежо овошје и зеленчук; семиња, 

билки и природно цвеќе; храна за животни; 

пивски слад  

кл. 32  пиво; минерална и сода-вода и 

други безалкохолни пијалаци; пијалаци од 

овошје и овошни сокови; сирупи и други 

препарати за производство на пијалаци  

кл. 33  алкохолни пијалаци (освен пиво)  

кл. 34  тутун; производи за пушачите; 

кибрити  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижен имот  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање 

патувања  

кл. 40  обработка на материјали  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со 

нив; индустриски анализи и истражувачки 

услуги; изработка и развој на комјутерски 

хардвер и софтвер  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци; привремено сместување  

кл. 44  медицински услуги; ветеринарни 

услуги; услуги на хигиена и разубавување 

на луѓе или животни; земјоделски, 

градинарски и шумски услуги  

кл. 45  правни услуги; безбедносни услуги 

за заштита на имот и лица; лични и 

социјални услуги што ги 

обезбедувааттрети лица за задоволување 

на потребите на поединците  

 

(210) TM  2019/151 (220) 05/02/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) Организација на потрошувачите на 

Македонија; Здружение на бизнис 

консултанти - Креација and Асоцијација 

за развојни иницијативи - Зенит 

ул. 50 Дивизија 10 А, Скопје, MK; ул. 

Никола Парапунов 41, Скопје, MK and 

ул. Ѓуро Ѓаковиќ 72/2-16, Скопје, MK 

(740) Организацијата на потрушувачите на 

Македонија ул. 50 Дивизија 10 А, Скопје 

(540)  

 
(531) 26.01.14;27.01.12;27.05.01 

(551) сертификатна 

(510, 511) 
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кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

иауката и фотографиите, како и за 

земјоделството, градинарството и 

шумарството; сурови вештачки смоли, 

пластични материи во сурова состојба; 

ѓубриња; смеси за гаснење пожар; 

производи за калење и заварување; 

хемиски материи за конзервирање 

прехранбени производи; материи за 

штавење; лепливи материи што се 

користат зо индустријата  

кл. 2  бои, фирнајзи, лакови; средства за 

заштита од рѓа и гниење на дрвото; 

материи за боење; средства за 

нагрчзување; сурови природни смоли; 

метали во листови и во прав за сликарите, 

декоратерите, печатарите и уметниците  

кл. 3  средства за белење и други материи 

за перење; препарати за чистење, 

полирање, триење и нагризување; сапуни; 

парфимерија, есенцијални масла, 

козметички производи, лосиони за коса; 

препарати за нега на забите  

кл. 4  индустриски масла и масти; мазива; 

соединенија за собирање прашина со 

навлажнување и врзување; горива 

(вклучителнио и течни горива за мотори) и 

материи за осветлување; свеќи и фитили 

за осветлување  

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; диететски 

супстанции прилагодени за медицинска 

употреба, храна за бебиња; фластери, 

материјали за преврзување; материјал за 

пломбирање заби, забарски смоли; 

дезинфекциони средства; препарати за 

уништување штетници; фунгициди, 

хербиииди  

кл. 6  обични метали и нивните легури; 

метални градежни материјали; метални 

преносни конструкции; метални 

материјали за железнички шини; 

неелектрични кабли и жици од обичен 

метал; железарија, мали метални 

предмети; метални цевки; каси; производи 

од обичен метал што не се вклучени во 

другите класи; руди  

кл. 7  машини и машински алати; мотори и 

погонски машини (освен за копнени 

возила); машински елементи за спојување 

и пренос (освен за копнени возила); 

земјоделски направи (кои не се рачни); 

инкубатори за јајца  

кл. 8  рачни алати и направи; прибор за 

јадење; ладно оружје; жилети  

кл. 9  научни, наутички, геодетски, 

фотографски, кинематографски и оптички 

апарати и инструменти, како и апарати и 

инструменти за мерење тежина, мерење, 

сигнализирање, проверка (контрола), 

апарати и инструменти за спасување и 

обучување; апарати и инструменти за 

спроведување, вклучување и 

исклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или контрола 

на електрична енергија; апарати за 

снимање, пренос или репродукција на звук 

или слика; магнетски носачи на податоци, 

дискови за снимање; автоматски машини и 

механизми за апаратите што се 

активираат со жетони; регистарски каси, 

машини за сметање, опрема за обработка 

на податоци и компјутери, апарати за 

гаснење пожар 

 кл. 10  хируршки, медицински, забарски и 

ветеринарни апарати и инструменти, 

вештачки екстремитети, очи и заби; 

ортопедски производи; хируршки 

материјали за шиење  

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

создавање пареа, готвење, ладење, 

сушење, вентилација, снабдување со вода 

и санитарни намени  

кл. 12  возила; апарати за движење по 

земја, воздух или вода  
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кл. 13  огнено оружје; муниција и 

проектили; експлозиви; огномет  

кл. 14  скапоцени метали и нивните легури 

и производи од скапоцени метали или 

обложени со нив, што не се опфатени со 

другите класи; накит, скапоцени камења; 

хорологиски и хронометриски инструменти  

кл. 15  музички инструменти  

кл. 16  хартија, картон и производите од 

нив што не се опфатени со другите класи; 

печатени работи; книговезнички 

материјал; фотографии; канцелариски 

материјали; лепила за канцелариска или 

куќна употреба; материјали што ги 

користат уметниците; сликарски четки; 

машини за пишување и канцелариски 

прибор (освен мебел); материјал за обука 

и настава (освен апарати); пластични 

материјали за пакување (што не се 

вклучени во другите класи); печатарски 

букви; клишињ  

кл. 17  гума, гутаперка, растителна смола, 

азбест, лискун и производите од овие 

материјали што не се вклучени во другите 

класи; пресувани пластични материјали 

кои се користат во производството; 

материјали за обвивање, за заптисување и 

за изолација; неметални еластични цевки  

кл. 18  кожа и имитации на кожа и 

производи направени од овие материјали, 

што не се вклучени во другите класи; 

животинска кожа, делови од животинска 

кожа; торби и куфери; чадори, сонцебрани 

и стапови за одење; камшици, узди и 

сарачки производи  

кл. 19  неметални градежни материјали; 

цврсти неметални цевки за градба; 

асфалт, катран и битумен, неметални 

преносни конструкции; споменици што не 

се од метал  

кл. 20  мебел, огледала, рамки за слики; 

производи што не се опфатени со другите 

класи, од дрво, плута, трска, врбови 

прачки, рогозина, рогови, коски, слонова 

коска, китова коска, школки, килибар, 

седеф, морска пена и замените за сите 

овие материјали или производи од 

пластика  

кл. 21  куќни или кујнски апарати и садови; 

чешли и сунѓери; четки (со исклучок на 

сликарски четки); материјали за правење 

четки; прибор за чистење; челични жици 

за стружење; сурово или полуобработено 

стакло (освен стакло што се користи во 

градежништвото); стаклени производи, 

порцелански и керамички предмети што не 

се вклучени во другите класи  

кл. 22  јажиња, канапи, мрежи, шатори, 

настрешници, церади, едра, вреќи и торби 

(кои не се вклучени во другите класи); 

материјали за полнење (освен од гума или 

пластични материјали); сурови текстилни 

влакнести материјали  

кл. 23  предено и конец за текстил  

кл. 24  текстил и текстилни производи кои 

не се опфатени со другите класи; покривки 

за кревети и маси  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 26  тантела и везови, панделки и 

гајтани; петлици, закачки и окца, топуски и 

игли; вештачко цвеќе  

кл. 27  килими, килимчиња, простирки и 

бришачи, линолеум и други материјали за 

подни прекривки; ѕидни тапети (што не се 

од текстил)  

кл. 28  игри и играчки; предмети за 

гимнастика и спорт што не се опфатени со 

другите класи; украси за елки  

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

преработки; конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук; 

желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и 

млечни производи; масла и масти за 

јадење  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, 

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и 
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производи од жито, леб, производи од 

тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; 

квасец, прашок за печење; сол, сенф; 

оцет, сосови (како мирудии); муридии; 

мраз  

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнени производи што не се 

опфатени со другите класи; животни 

(живи); свежо овошје и зеленчук; семиња, 

билки и природно цвеќе; храна за животни; 

пивски слад  

кл. 32  пиво; минерална и сода-вода и 

други безалкохолни пијалаци; пијалаци од 

овошје и овошни сокови; сирупи и други 

препарати за производство на пијалаци  

кл. 33  алкохолни пијалаци (освен пиво)  

кл. 34  тутун; производи за пушачите; 

кибрити  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижен имот  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање 

патувања  

кл. 40  обработка на материјали  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со 

нив; индустриски анализи и истражувачки 

услуги; изработка и развој на комјутерски 

хардвер и софтвер  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци; привремено сместување  

кл. 44  медицински услуги; ветеринарни 

услуги; услуги на хигиена и разубавување 

на луѓе или животни; земјоделски, 

градинарски и шумски услуги  

кл. 45  правни услуги; безбедносни услуги 

за заштита на имот и лица; лични и 

социјални услуги што ги 

обезбедувааттрети лица за задоволување 

на потребите на поединците  

 

(210) TM  2019/152 (220) 05/02/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) ФАРЕЛ-ЦИГАР ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје ул. Козле бр. 88 - лок.9, 1000, 

Скопје, MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 
(591) црна, златна 

(531) 26.04.18;27.05.01;27.05.21 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, производи за пушачите, 

кибрити  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи; рекламирање, рекламен 

материјал, маркетинг и промотивен 

материјал; малопродажба или 

големопродажба на тутун, цигари, 

цигарилоси, пури, додатоци и акцесоари 

поврзани со истите; лулиња, секачи, 

пепелници, запалки, кибрити, хјумидори, 

кутии, пакувања, футроли, опаковки, 

торбички и други пушачки реквизити; 

услуги на клубови и нивните членови за 

комерцијални, промотивни, рекламни 

цели; онлајн услуги за малопродажба 

големопродажба на тутун, цигари, 
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цигарилоси, пури, додатоци и акцесоари 

поврзани со истите; лулиња, секачи, 

пепелници,запалки, кибрити, хјумидори, 

кутии, пакувања, футроли, опаковки и 

други пушачки реквизити  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање 

патувања; складирање, испорака и 

транспорт на тутун, цигари, цигарилоси, 

пури, додатоци и акцесоари поврзани со 

истите; лулиња, секачи, 

пепелници,запалки, кибрити, хјумидори, 

кутии, пакувања, футроли, опаковки, 

торбички и други пушачки реквизити  

кл. 41  ноќни клубови, фанклубoви 

(членски клубови), клуб на пушачи  

 

(210) TM  2019/334 (220) 15/03/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) Здружение на уметност, култура и 

заштита на културно наследство 

РИЗНИЦА Куманово ул. Иго Тричковиќ 

бр. 37/17, Куманово, MK 

(540)  

 
(591) сина, зелена, жолта, портокалова, 

виолетова и црна 

(531) 02.09.01;26.04.14;26.05.16 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  забава и културни активности  

 

(210) TM  2019/336 (220) 15/03/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) Christian Louboutin 1, rue Volney, F-

75002 Paris, FR 

(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ  

Пиринска 66, 7500, Прилеп 

(540)  

 
(531) 27.05.13 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  кожа и имитација од кожа, и 

производи од овие материјали кои не се 

вклучени во други класи; куфери и патни 

торби; паричници; женски ташни без рачка 

(клач ташни); големи торби; торбици 

(обвивки, футроли) од кожа; ранци; кожни 

ремени за на рамо; актовки; кутии од кожа 

или вештачка кожа; женски ташни; торби 

за пазарење  

кл. 25  обувки, каиши  

 

(210) TM  2019/343 (220) 18/03/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) Македонска развојна фондација за 

претпријатија Скопје ул. Никола 

Парапунов 41 а, Скопје, MK 

(540)  

 
(531) 24.15.05;26.04.16 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижен имот  

кл. 41  образовни 

услуги;обука;забава;спортски и културни 

активности  

 

(210) TM  2019/344 (220) 18/03/2019 

(442) 31/08/2019 
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(731) Македонска развојна фондација за 

претпријатија Скопје ул. Никола 

Парапунов 41 а, Скопје, MK 

(540)  

 
(531) 24.15.05;26.04.16 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижен имот  

кл. 41  образовни 

услуги;обука;забава;спортски и културни 

активности  

 

(210) TM  2019/357 (220) 21/03/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) Трговско друштво за трговија, 

угостителство, спортски активности и 

услуги ПЈАЦА ЛИБЕРТА ДООЕЛ 

експорт-импорт Скопје ул. Димитрие 

Чуповски 24, Скопје, MK 

(740) ИРЕНА КОЦАРЕВА, адвокат  

бул. Крсте Мисирков 11, ДТЦ Мавровка 

лам. Ц 1/10, 1000, Скопје 

(540)  

 
(531) 11.01.04;26.01.19;26.01.22 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци; привремено сместување  

 

(210) TM  2019/360 (220) 22/03/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) SALUS Haus Dr. med. Otto Greither 

Nachf. GmbH & Co. KG. Bahnhofstraße 24, 

83052 Bruckmühl, DE 

(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ  

Пиринска 66, 7500, Прилеп 

(540)  

ФЛОРАДИКС 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други материи 

за перење; препарати за чистење, 

полирање, триење и нагризување; сапуни; 

парфимерија, есенцијални масла, 

козметички производи, лосиони за коса; 

препарати за нега на забите; 

дезодорански за лична употреба; 

хигиенски производи што се тоалетни 

производи  

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; диететски 

супстанции прилагодени за медицинска 

употреба, храна за бебиња; фластери, 

материјали за преврзување; материјали за 

пломбирање заби, забарски смоли; 

дезинфекциони средства; препарати за 

уништување штетници; фунгициди, 

хербициди; хигиенски производи за лична 

хигиена, што не се што не се тоалетни 

производи; дезодорирачки средства што 

не се за лична употреба; цигари без тутун 

за медицинска употреба  

кл. 32  пиво, минерална и сода-вода и 

други безалкохолни пијалоци; пијалоци од 

овошје и овошни сокови; сирупи и други 

препарати за производство на пијалоци; 

безалкохолни пијалоци  
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(210) TM  2019/361 (220) 22/03/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) SALUS Haus Dr. med. Otto Greither 

Nachf. GmbH & Co. KG. Bahnhofstraße 24, 

83052 Bruckmühl, DE 

(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ  

Пиринска 66, 7500, Прилеп 

(540)  

ФЛОРАДИКС КИНДЕРВИТАЛ 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други материи 

за перење; препарати за чистење, 

полирање, триење и нагризување; сапуни; 

парфимерија, есенцијални масла, 

козметички производи, лосиони за коса; 

препарати за нега на забите; 

дезодорански за лична употреба; 

хигиенски производи што се тоалетни 

производи  

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; диететски 

супстанции прилагодени за медицинска 

употреба, храна за бебиња; фластери, 

материјали за преврзување; материјали за 

пломбирање заби, забарски смоли; 

дезинфекциони средства; препарати за 

уништување штетници; фунгициди, 

хербициди; хигиенски производи за лична 

хигиена, што не се што не се тоалетни 

производи; дезодорирачки средства што 

не се за лична употреба; цигари без тутун 

за медицинска употреба  

кл. 32  пиво, минерална и сода-вода и 

други безалкохолни пијалоци; пијалоци од 

овошје и овошни сокови; сирупи и други 

препарати за производство на пијалоци; 

безалкохолни пијалоци  

 

(210) TM  2019/362 (220) 22/03/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) SALUS Haus Dr. med. Otto Greither 

Nachf. GmbH & Co. KG. Bahnhofstraße 24, 

83052 Bruckmühl, DE 

(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ  

Пиринска 66, 7500, Прилеп 

(540)  

АЛПЕНКРАФТ 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други материи 

за перење; препарати за чистење, 

полирање, триење и нагризување; сапуни; 

парфимерија, есенцијални масла, 

козметички производи, лосиони за коса; 

препарати за нега на забите; 

дезодорански за лична употреба; 

хигиенски производи што се тоалетни 

производи  

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; диететски 

супстанции прилагодени за медицинска 

употреба, храна за бебиња; фластери, 

материјали за преврзување; материјали за 

пломбирање заби, забарски смоли; 

дезинфекциони средства; препарати за 

уништување штетници; фунгициди, 

хербициди; хигиенски производи за лична 

хигиена, што не се што не се тоалетни 

производи; дезодорирачки средства што 

не се за лична употреба; цигари без тутун 

за медицинска употреба  

кл. 32  пиво, минерална и сода-вода и 

други безалкохолни пијалоци; пијалоци од 

овошје и овошни сокови; сирупи и други 

препарати за производство на пијалоци; 

безалкохолни пијалоци  

 

(210) TM  2019/363 (220) 22/03/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) SALUS Haus Dr. med. Otto Greither 

Nachf. GmbH & Co. KG. Bahnhofstraße 24, 

83052 Bruckmühl, DE 
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(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ  

Пиринска 66, 7500, Прилеп 

(540)  

САЛУДИНАМ 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други материи 

за перење; препарати за чистење, 

полирање, триење и нагризување; сапуни; 

парфимерија, есенцијални масла, 

козметички производи, лосиони за коса; 

препарати за нега на забите; 

дезодорански за лична употреба; 

хигиенски производи што се тоалетни 

производи  

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; диететски 

супстанции прилагодени за медицинска 

употреба, храна за бебиња; фластери, 

материјали за преврзување; материјали за 

пломбирање заби, забарски смоли; 

дезинфекциони средства; препарати за 

уништување штетници; фунгициди, 

хербициди; хигиенски производи за лична 

хигиена, што не се што не се тоалетни 

производи; дезодорирачки средства што 

не се за лична употреба; цигари без тутун 

за медицинска употреба  

кл. 32  пиво, минерална и сода-вода и 

други безалкохолни пијалоци; пијалоци од 

овошје и овошни сокови; сирупи и други 

препарати за производство на пијалоци; 

безалкохолни пијалоци  

 

(210) TM  2019/364 (220) 25/03/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) Друштво за тренинг, обуки и 

консалтинг ТАЛЕНТ БИЗНИС 

ИНКУБАТОР СТЕП-АП ДООЕЛ Скопје 

ул. Никола Тесла бр. 4/2-2, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црвена, црна 

(531) 24.15.07;24.15.13;27.05.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности  

кл. 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  2019/365 (220) 25/03/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) Друштво за тренинг, обуки и 

консалтинг ТАЛЕНТ БИЗНИС 

ИНКУБАТОР СТЕП-АП ДООЕЛ Скопје 

ул. Никола Тесла бр. 4/2-2, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црвена, црна 

(531) 18.05.05;27.05.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со 
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нив; индустриски анализи и истражувачки 

услуги; изработка и развој на компјутерски 

хардвер и  софтвер  

 

(210) TM  2019/372 (220) 26/03/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) Здружение на граѓани АВТО МОТО 

СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА Скопје ул. Иво 

Лола Рибар бр. 51, Скопје, MK 

(540)  

АМСМ  

(591) црна, бела и жолта 

(531) 26.04.18;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  превезување  

кл. 41  образовни услуги  

 

(210) TM  2019/373 (220) 26/03/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) Здружение на граѓани АВТО МОТО 

СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА Скопје ул. Иво 

Лола Рибар бр. 51, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црна, бела и жолта 

(531) 26.04.18;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  превезување  

кл. 41  образовни услуги  

 

(210) TM  2019/380 (220) 27/03/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) Друштво за трговија и услуги 

ФЛОРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

ул. Партизански Одреди бр. 101, Скопје, 

MK 

(540)  

 
(591) црна, црвена 

(531) 26.04.16;26.07.25;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги на продажба на големо и 

мало на градежни материјали и соодветни 

пропратни средства кои се потребни за 

вградување на истите (вкпучително и сите 

видови подови и соодветни пропратни 

средства потребни за вградување на 

истите)  

кл. 37  изведба на сите видови градежни 

работи  

 

(210) TM  2019/386 (220) 27/03/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) Biogen MA Inc. 225 Binney Street, 

Cambridge, Massachusetts 02142, US 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ  

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

(540)  

IMRALDI 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за лечење 

на автоимуни болести  

 

(210) TM  2019/387 (220) 28/03/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) ЕВРОАНСЕР С.Р.Л. Букурешт 

105А Јужен Бизнис Центар, , Букурешт, 

RO 
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(740) Адвокатско друштво Тошиќ и Јевтиќ 

Скопје ул. Вељко Влаховиќ бр. 1-2/17, 

1000, Скопје 

(540)  

 
(591) темно сина и портокалова 

(531) 16.01.14;26.11.13 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  аутсорсинг услуги [поддршка на 

бизниси], бизнис (помош во водењето 

бизнис), бизнис информации, компјутерски 

бази на податоци (систематизација на 

информации во компјутерски бази на 

податоци), компјутерски бази на податоци 

(собирање информации во компјутерски 

бази на податоци), обработка 

(административна обработка на нарачките 

за купување), потрошувачи (комерцијални 

информации и советување на 

потрошувачи) [советувалиште за 

потрошувачи], ажурирање и одржување 

информации во регистри, ажурирање и 

одржување податоци во компјутерски бази 

на податоци, обезбедување деловни 

информации преку веб-страница, помош 

за комерцијално или индустриско 

управување  

кл. 38  повикување (радио, телефнски и 

други средства за електронска 

комуникација), комуникации со телефон, 

комуникација со мобилен телефон, 

комуникација со помош на компјутерски 

терминали, комуникација со помош на 

мрежи на оптички кабли, обезбедување 

пристап до бази на податоци, 

обезбедување телекомуникациски врски 

на глобалната компјутерска мрежа 

телефонски услуги, телефон (комуникации 

со телефон), пошта (електронска пошта), 

пренсување слики и пораки со помош на 

компјутери, телекомуникации 

(информации од областа на 

телекомуникациите), услуги со говорна 

пошта  

 

(210) TM  2019/388 (220) 28/03/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) ЕВРОАНСЕР С.Р.Л. Букурешт 

105А Јужен Бизнис Центар, , Букурешт, 

RO 

(740) Адвокатско друштво Тошиќ и Јевтиќ 

Скопје ул. Вељко Влаховиќ бр. 1-2/17, 

1000, Скопје 

(540)  

EUROANSWER 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  аутсорсинг услуги [поддршка на 

бизниси], бизнис (помош во водењето 

бизнис), бизнис информации, компјутерски 

бази на податоци (систематизација на 

информации во компјутерски бази на 

податоци), компјутерски бази на податоци 

(собирање информации во компјутерски 

бази на податоци), обработка 

(административна обработка на нарачките 

за купување), потрошувачи (комерцијални 

информации и советување на 

потрошувачи) [советувалиште за 

потрошувачи], ажурирање и одржување 

информации во регистри, ажурирање и 

одржување податоци во компјутерски бази 

на податоци, обезбедување деловни 

информации преку веб-страница, помош 

за комерцијално или индустриско 

управување  

кл. 38  повикување (радио, телефнски и 

други средства за електронска 

комуникација), комуникации со телефон, 
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комуникација со мобилен телефон, 

комуникација со помош на компјутерски 

терминали, комуникација со помош на 

мрежи на оптички кабли, обезбедување 

пристап до бази на податоци, 

обезбедување телекомуникациски врски 

на глобалната компјутерска мрежа 

телефонски услуги, телефон (комуникации 

со телефон), пошта (електронска пошта), 

пренсување слики и пораки со помош на 

компјутери, телекомуникации 

(информации од областа на 

телекомуникациите), услуги со говорна 

пошта  

 

(210) TM  2019/389 (220) 29/03/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) Таф Индустриес ДООЕЛ ул/ Ѓорѓи 

Стамов бр. 16, Гевгелија, MK 

(540)  

 
(531) 03.04.04;26.04.02;27.05.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 19  декоративни елементи што не се од 

метал, за градба  

 

(210) TM  2019/407 (220) 05/04/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) Стопанско друштво за 

производство на чоколади, бонбони и 

пецива „ПИОНИР“ ДОО Белград 

Пожешка 65/б, RS 

(740) Даниела Велкоска, адвокат бул. Јане 

Сандански бр. 14/1-2, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) златна, жолта, бела, црвена, кафена, 

виолетова, портокалова 

(531) 05.07.01;25.01.19;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  десерти врз база на житарици, 

овошје и мед  

 

(210) TM  2019/415 (220) 09/04/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) Intercontinental Great Brands LLC 

100 Deforest Avenue East Hanover New 

Jersey 07936, US 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 
(591) сина, црна и бела 

(531) 08.01.10;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  бисквити, колачиња, колачи 

(brownies)  

 

(210) TM  2019/463 (220) 19/04/2019 

(442) 31/08/2019 
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(731) Друштво за трговија, 

производство и услуги ГРАНД-

ЕКСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

Борис Трајковски бр. 194А, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 
 (591) кафена, златна, бела, темно кафена 

(531) 08.01.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кроасани; полнети пекарски 

производи  

 

(210) TM  2019/488 (220) 24/04/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) Друштво за производство и 

промет со здрава храна ВИТАЛИА 

Никола и др. ДОО експорт-импорт 

Скопје ул. 516 бр.10, Скопје, MK 

(540)  

 
(531) 26.04.18 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; диететски 

супстанции прилагодени за медицинска 

употреба, храна за бебиња; фластери, 

материјали за преврзување; материјал за 

пломбирање заби, забарски смоли; 

дезинфекциони средства; препарати за 

уништување штетници; фунгициди, 

хербициди  

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

преработки; конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук; 

желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и 

млечни производи; масла и масти за 

јадење  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, 

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и 

производи од жито, леб, производи од 

тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; 

квасец, прашок за печење; сол, сенф; 

оцет, сосови (како мирудии); муридии; 

мраз  

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнени производи што не се 

опфатени со другите класи; животни 

(живи); свежо овошје и зеленчук; семиња, 

билки и природно цвеќе; храна за животни; 

пивски слад  

кл. 32  пиво; минерална и сода-вода и 

други безалкохолни пијалаци; пијалаци од 

овошје и овошни сокови; сирупи и други 

препарати за производство на пијалаци  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање 

патувања  

 

(210) TM  2019/560 (220) 06/05/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) N.P.T. Trepharm Магистрала 

Приштина-Пеќ, КОСОВО ПОЛЕ, Голема 

Слатина, Косово, XX 
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(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

TRIOCARD 

(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  

кл. 10  медицински, хируршки, забарски и 

ветеринарни апарати и инструменти, 

вештачки, екстремитети, очи и заби, 

ортопедски производи, хируршки 

материјали за шиење  

 

(210) TM  2019/561 (220) 06/05/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) N.P.T. Trepharm Магистрала 

Приштина-Пеќ, КОСОВО ПОЛЕ, Голема 

Слатина, Косово, XX 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

EXPERGO 

(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  

кл. 10  медицински, хируршки, забарски и 

ветеринарни апарати и инструменти, 

вештачки, екстремитети, очи и заби, 

ортопедски производи, хируршки 

материјали за шиење  

 

(210) TM  2019/562 (220) 06/05/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) N.P.T. Trepharm Магистрала 

Приштина-Пеќ, КОСОВО ПОЛЕ, Голема 

Слатина, Косово, XX 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

ALBADOL 

(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  

кл. 10  медицински, хируршки, забарски и 

ветеринарни апарати и инструменти, 

вештачки, екстремитети, очи и заби, 

ортопедски производи, хируршки 

материјали за шиење  

 

(210) TM  2019/563 (220) 06/05/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) N.P.T. Trepharm Магистрала 

Приштина-Пеќ, КОСОВО ПОЛЕ, Голема 

Слатина, Косово, XX 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

DOLOHOT 

(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 
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забарски смоли  

кл. 10  медицински, хируршки, забарски и 

ветеринарни апарати и инструменти, 

вештачки, екстремитети, очи и заби, 

ортопедски производи, хируршки 

материјали за шиење  

 

(210) TM  2019/613 (220) 09/05/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) Димов Нинослав бул. Јане 

Сандански бр. 11/3-16, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црна, жолта 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  организирање и водење концерти; 

организирање и водење семинари; 

организирање натпревари (образование 

или забава); организирање и водење 

работилници; (обука); организирање 

изложби за културни или образовни цели  

 

(210) TM  2019/633 (220) 14/05/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) ЕВН Македонија, Акционерско 

друштво за снабдување со електрична 

енергија Скопје ул. "11-ти Октомври" бр. 

9, Скопје, MK 

(540)  

 

(591) црна и црвена 

(531) 26.04.16;26.04.18;26.07.25;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работење; управување со работи; 

канцелариски работи  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

кл. 39  транспорт; пакување и складирање 

стоки; организирање патувања  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и проектирање поврзано со 

нив; услуги за индустриски анализи и 

истражувања; проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

 

(210) TM  2019/638 (220) 14/05/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) Друштво за маркетинг и услуги 

АЛТЕР ПАНДА 2019 ДОО Скопје 

ул. Аминта Трети бр. 4А, Скопје, MK 

(740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ  

Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000 

Скопје, 1000 

(540)  

 
(531) 26.03.01;26.03.02;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  уметнички професии (бизнис 

менаџмент кај уметнички професии), 

рекламирање, компјутерско рекламирање 

преку интернет  
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(210) TM  2019/639 (220) 14/05/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) Друштво за маркетинг и услуги 

АЛТЕР ПАНДА 2019 ДОО Скопје 

ул. Аминта Трети бр. 4А, Скопје, MK 

(740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ  

Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000 

Скопје, 1000 

(540)  

 
(591) црна, бела, сина 

(531) 26.03.01;26.03.02;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање  

кл. 41  организирање шоу програми 

[импресарио услуги], шоу програми 

(продукција на шоу програми)  

 

(210) TM  2019/646 (220) 15/05/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) Друштво за производство, 

трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ 

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул.Качанички 

пат бр. 168, инд. зона Визбегово, Скопје, 

MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, црна, зелена, кафена 

(531) 05.07.13;05.07.16;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни пијалоци, пијалоци од 

овошје и овошни сокови  

 

(210) TM  2019/647 (220) 15/05/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) Друштво за производство, 

трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ 

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул.Качанички 

пат бр. 168, инд. зона Визбегово, Скопје, 

MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, кафена, виолетова, жолта, 

портокалова, зелена 

(531) 05.07.11;05.07.14;05.07.17;05.07.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни пијалоци, пијалоци од 

овошје и овошни сокови  

 



 

 

118 

 

Трговски марки Гласник Бр.8/2019 - 31/08/2019 
 

(210) TM  2019/648 (220) 15/05/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) Друштво за производство, 

трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ 

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул.Качанички 

пат бр. 168, инд. зона Визбегово, Скопје, 

MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црна, зелена, портокалова, црна 

(531) 05.07.11;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни пијалоци, пијалоци од 

овошје и овошни сокови  

 

(210) TM  2019/649 (220) 15/05/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) Друштво за производство, 

трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ 

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул.Качанички 

пат бр. 168, инд. зона Визбегово, Скопје, 

MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, црна, зелена, жолта, кафена 

(531) 05.07.17;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни пијалоци, пијалоци од 

овошје и овошни сокови  

 

(210) TM  2019/650 (220) 15/05/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) Друштво за производство, 

трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ 

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул.Качанички 

пат бр. 168, инд. зона Визбегово, Скопје, 

MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, црна, зелена, жолта, 

портокалова 

(531) 05.07.14;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни пијалоци, пијалоци од 

овошје и овошни сокови  
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(210) TM  2019/653 (220) 15/05/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје 

Качанички пат бр. 158, Скопје, MK 

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ  

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

(540)  

ChikChak 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки; конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук; 

желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и 

млечни производи; масла и масти за 

јадење  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, 

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и 

производи од жито, леб, производи од 

тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; 

квасец, прашок за печење; сол, сенф; 

оцет, сосови (како мирудии); мирудии, 

мраз  

 

(210) TM  2019/654 (220) 15/05/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје 

Качанички пат бр. 158, Скопје, MK 

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ  

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, бела, зелена 

(531) 05.03.13;05.03.15;26.05.15;26.05.18 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки; конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук; 

желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и 

млечни производи; масла и масти за 

јадење  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, 

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и 

производи од жито, леб, производи од 

тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; 

квасец, прашок за печење; сол, сенф; 

оцет, сосови (како мирудии); мирудии, 

мраз  

 

(210) TM  2019/666 (220) 16/05/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) Друштво за издаваштво и 

маркетинг АМСМ УСЛУГИ-АМСМ КЛУБ 

МОБИЛИТИ ДОО Скопје ул. Митрополит 

Теодосиј Гологанов бр. 51, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црна, жолта, бела 

(531) 27.05.01;27.05.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  списанија  

кл. 41  објавување на текстови, со 

исклучок на рекламни текстови  

 

(210) TM  2019/669 (220) 17/05/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје бул. 

Александар Македонски бр.12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  
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(591) сина и нијанси, бела, жолта, магента, 

зелена, виолетова, сива, црна, кафена 

(531) 04.05.05;26.01.04;27.05.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи; додатоци 

во исхраната; минерални додатоци во 

исхраната; витамини и витамински 

додатоци во исхраната; диететски 

производи за деца; капки за нос за 

медицинска употреба; спрееви за нос за 

медицинска употреба; спрееви за 

деконгестија на нос; додатоци во 

исхраната кои содржат амино киселини  

кл. 10  медицински апарати и инструменти; 

назални аспиратори  

 

(210) TM  2019/671 (220) 17/05/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

бул. Александар Македонски бр.12, 

1000, Скопје, MK 

(540)  

 

(591) сина и нијанси, бела, жолта, магента, 

зелена, црна,  

(531) 04.05.05;26.01.04;27.05.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи; додатоци 

во исхраната; минерални додатоци во 

исхраната; витамини и витамински 

додатоци во исхраната; диететски 

производи за деца; капки за нос за 

медицинска употреба; спрееви за нос за 

медицинска употреба; спрееви за 

деконгестија на нос; додатоци во 

исхраната кои содржат амино киселини  

кл. 10  медицински апарати и инструменти; 

назални аспиратори  

 

(210) TM  2019/672 (220) 17/05/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

бул. Александар Македонски бр.12, 

1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) сина и нијанси, бела, жолта, магента, 

зелена, црна, сива, црвена, кафена 

(531) 04.05.05;26.01.04;27.05.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи; додатоци 

во исхраната; минерални додатоци во 

исхраната; витамини и витамински 

додатоци во исхраната; диететски 

производи за деца; капки за нос за 
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медицинска употреба; спрееви за нос за 

медицинска употреба; спрееви за 

деконгестија на нос; додатоци во 

исхраната кои содржат амино киселини  

кл. 10  медицински апарати и инструменти; 

назални аспиратори  

 

(210) TM  2019/673 (220) 17/05/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје бул. 

Александар Македонски бр.12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(591) сина и нијанси, бела, жолта, магента, 

зелена, црна, сива,  

(531) 04.05.05;25.01.19;26.01.04;27.05.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 10  медицински апарати и инструменти; 

назални аспиратори  

 

(210) TM  2019/674 (220) 17/05/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје бул. 

Александар Македонски бр.12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(591) сина и нијанси, бела, жолта, магента, 

зелена, црна, сива, кафена 

(531) 04.05.05;26.01.04;27.05.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи; додатоци 

во исхраната; минерални додатоци во 

исхраната; витамини и витамински 

додатоци во исхраната; диететски 

производи за деца; капки за нос за 

медицинска употреба; спрееви за нос за 

медицинска употреба; спрееви за 

деконгестија на нос; додатоци во 

исхраната кои содржат амино киселини  

кл. 10  медицински апарати и инструменти; 

назални аспиратори  

 

(210) TM  2019/675 (220) 17/05/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје бул. 

Александар Македонски бр.12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(591) сина и нијанси, бела, жолта, магента, 

зелена, црна, сива,  

(531) 02.05.23;04.05.05;26.01.04;27.05.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи; додатоци 

во исхраната; минерални додатоци во 

исхраната; витамини и витамински 

додатоци во исхраната; диететски 

производи за деца; капки за нос за 

медицинска употреба; спрееви за нос за 

медицинска употреба; спрееви за 
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деконгестија на нос; додатоци во 

исхраната кои содржат амино киселини  

кл. 10  медицински апарати и инструменти; 

назални аспиратори  

 

(210) TM  2019/681 (220) 20/05/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) Јавно претпријатие за одржување 

и заштита на магистрални и регионални 

патишта – Скопје ул. Даме Груев бр. 14, 

Скопје, MK 

(540)  

 
 (591) црвена и жолта 

(531) 07.11.10 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  знаци, несветлечки и немеханички 

од метал, за патишта  

кл. 19  поправање патишта (врзувачки 

материјали за поправање патишта)  

кл. 37  поставување асфалтна површина 

на патишта  

 

(210) TM  2019/700 (220) 27/05/2019 

(442) 31/08/2019 

(731)  Б.Б.Ф. КОМПАНИ-ЛТД Скопје 

ул. 20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црвена, бела, црна, сива 

(531) 26.04.01;27.05.01;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  газирани и негазирани пијалоци, 

спортски, енергетски, витамински пијалоци 

и изотонични пијалоци  

 

(210) TM  2019/701 (220) 27/05/2019 

(442) 31/08/2019 

(731)  Б.Б.Ф. КОМПАНИ-ЛТД Скопје 

ул. 20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црвена, бела, црна, зелена 

(531) 05.07.13;27.05.01;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  газирани и негазирани пијалоци, 

спортски, енергетски, витамински пијалоци  

 

(210) TM  2019/702 (220) 27/05/2019 

(442) 31/08/2019 

(731)  Б.Б.Ф. КОМПАНИ-ЛТД Скопје 

ул. 20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, 

Скопје, MK 

(540)  
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(591) сина, црвена, бела, темно сина 

(531) 01.01.01;26.11.13;27.05.02 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  газирани и негазирани пијалоци, 

спортски, енергетски, изотонични пијалоци  

 

(210) TM  2019/703 (220) 27/05/2019 

(442) 31/08/2019 

(731)  Б.Б.Ф. КОМПАНИ-ЛТД Скопје 

ул. 20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(591) сина, црвена, сива 

(531) 26.04.07;26.04.17;26.04.18 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  газирани и негазирани пијалоци, 

спортски, енергетски, витамински пијалоци 

и изотонични пијалоци  

 

(210) TM  2019/704 (220) 27/05/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) Б.Б.Ф. КОМПАНИ-ЛТД Скопје 

ул. 20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, 

1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црвена, црна, сина, бела 

(531) 26.04.08;26.04.17;26.04.18 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  газирани и негазирани пијалоци, 

спортски, енергетски, витамински пијалоци 

и витамински води, изотонични пијалоци  

 

(210) TM  2019/705 (220) 27/05/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) Б.Б.Ф. КОМПАНИ-ЛТД Скопје 

ул. 20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, 

1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црна, сребрена, црвена 

(531) 27.05.01;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  енергетски пијалоци, 

витамински,спортски изотонични  

 

(210) TM  2019/706 (220) 27/05/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) Б.Б.Ф. КОМПАНИ-ЛТД Скопје 
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ул. 20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, 

1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црна, црвена, бела, сива 

(531) 03.04.11;27.05.01;27.05.02 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  газирани и негазирани пијалоци, 

спортски, енергетски, изотонични пијалоци  

 

(210) TM  2019/707 (220) 27/05/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) Б.Б.Ф. КОМПАНИ-ЛТД Скопје 

ул. 20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, 

1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црвена, сина, бела 

(531) 03.07.01;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  газирани и негазирани пијалоци, 

спортски, енергетски, витамински пијалоци 

и витамински води, изотонични пијалоци  

 

(210) TM  2019/708 (220) 27/05/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) Б.Б.Ф. КОМПАНИ-ЛТД Скопје 

ул. 20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, 

1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) портокалова, сина, бела, жолта, 

зелена 

(531) 05.03.15;05.07.11;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  газирани и негазирани пијалоци, 

спортски, енергетски, изотонични пијалоци  

 

(210) TM  2019/709 (220) 27/05/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) Б.Б.Ф. КОМПАНИ-ЛТД Скопје 

ул. 20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, 

1000, Скопје, MK 

(540)  

 

INSOMNIA 

(591) црна, зелена, темно зелена, бела 

(531) 19.01.04;27.05.04 

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 32  газирани пијалоци, енергетски 

пијалоци, витамински и изотонични 

пијалоци   

 

(210) TM  2019/710 (220) 27/05/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) Б.Б.Ф. КОМПАНИ-ЛТД Скопје 

ул. 20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, 

1000, Скопје, MK 

(540)  

 

INSOMNIA 

(591) бела, црна, виолетова, црвена 

(531) 19.01.04;27.05.04 

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  газирани пијалоци, енергетски 

пијалоци, витамински и изотонични 

пијалоци   

 

(210) TM  2019/711 (220) 27/05/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) Б.Б.Ф. КОМПАНИ-ЛТД Скопје 

ул. 20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, 

1000, Скопје, MK 

(540)  

 

VRG ORANGE 

(591) портокалова, сина, бела, црвена, 

зелена, жолта 

(531) 05.07.11;19.01.04 

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  газирани пијалоци, енергетски 

пијалоци, витамински и изотонични 

пијалоци   

 

(210) TM  2019/712 (220) 27/05/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) Б.Б.Ф. КОМПАНИ-ЛТД Скопје 

ул. 20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, 

1000, Скопје, MK 

(540)  

 

VRG BITTER LEMON 

(591) сина, темно сина, жолта сребрена, 

црвена, бела 

(531) 19.01.04;27.07.02 

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 32  газирани пијалоци, енергетски 

пијалоци, витамински и изотонични 

пијалоци   

 

(210) TM  2019/713 (220) 27/05/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) Б.Б.Ф. КОМПАНИ-ЛТД Скопје 

ул. 20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, 

1000, Скопје, MK 

(540)  

 

VRG COLA 

(591) сина, црвена, бела, сребрена 

(531) 19.01.04;27.07.02 

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  газирани пијалоци, енергетски 

пијалоци, витамински и изотонични 

пијалоци   

 

(210) TM  2019/714 (220) 27/05/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) Б.Б.Ф. КОМПАНИ-ЛТД Скопје 

ул. 20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, 

1000, Скопје, MK 

(540)  

 

INSOMNIA 

(591) сребрена, зелена, темно зелена, 

црна 

(531) 19.01.04;27.05.04 

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  газирани пијалоци, енергетски 

пијалоци, витамински и изотонични 

пијалоци   

 

(210) TM  2019/715 (220) 27/05/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје 

ул. 20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, 

Скопје, MK 

(540)  

 

BIG DOG FIGHTER 

(591) црна, црвена, сива, темно сива 

(531) 03.01.08;19.01.04;27.05.01 

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 32  газирани и негазирани пијалоци, 

спортски, енергетски, витамински пијалоци 

и витамински води, изотониччни пијалоци  

 

(210) TM  2019/716 (220) 27/05/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје 

ул. 20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, 

Скопје, MK 

(540)  

 

Five star energy 

(591) сина, црвена, сребрена 

(531) 19.01.04;27.05.01 

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  газирани и негазирани пијалоци, 

спортски, енергетски, витамински пијалоци 

и  изотонични пијалоци  

 

(210) TM  2019/717 (220) 27/05/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје 

ул. 20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, 

Скопје, MK 

(540)  

 

PIT POWER ENERGY DRINK 

(591) црвена, бела, црна 

(531) 19.01.04;27.05.01 

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  газирани и негазирани пијалоци, 

спортски, енергетски, витамински пијалоци 

и  изотонични пијалоци  

 

(210) TM  2019/718 (220) 27/05/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје 

ул. 20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, 

Скопје, MK 

(540)  

 

Dr Fruit 

(591) портокалова, жолта, зелена, црвена, 

темно сина, црна, бела 

(531) 05.07.24;19.07.00 

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 32  негазирани пијалоци, витамински и  

изотонични и сирупи за растварање  

 

(210) TM  2019/727 (220) 30/05/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) МЕГАОМ ДООЕЛ ул. Црниче бр. 4-

1/0, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бела, зелена, сива 

(531) 27.05.01;27.05.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  електро магнети, лизгачки прстени, 

секции за високо напонски 6 kV електро 

мотори  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало со: електро магнети, електро мотори 

со технички избор на соодветен електро 

мотор, стругови и резервни делови, уреди 

за палење мини во рударство, секции за 

високо напонски 6 kV електро мотори, 

трансформатори, лизгачки прстени и 

колектори, графитни четкици и 

четкодржачи, пластични и метални перки и 

капаци, приклучни таблички, пневматски 

венитли, кранска опрема, потпорни 

изолатори, одземачи на струја и резервни 

делови за нив, изолациони материјали 

хартии во сите температурни класи B, F, и 

H, со потекло од западно Европско 

производство, изолациони ленти како: 

хартиени, текстилни, свилени, од стаклени 

влакна, со лискун и полигласни за 

бандажирање, изолациони лакови за 

електромотори, китови за балансирање на 

електромотори, силика гел за дехидратори 

на трансформатори, половни енергетски 

трансформатори со испитен лист  

кл. 37  сервисирање и одржување на 

асинхрони електро мотори , монофазни и 

трифазни со кафезен ротор и намотан 

ротор; еднонасочни електро мотори со 

колектор и четкици во сите големини; 

електро мотори, тирфазни со прстени и 

колектор (четкици); серво мотори; електро 

мотори со постојани магнети; електро 

мотори од лифтови; електро мотори 

вибратори; електро мотори од пумпи за 

вода; електро мотори вентилатори и фен 

којлери; електро мотори од компресори; 

синхрони и асинхрони генератори како 

хидро и ветро генератори и генератори на 

други горива, генератори на еднонасочна 

струја погонувани од синхрони, асинхрони 

или еднонасочни електро мотори; електро 

магнети за кревање терети, електро 

магнети за кочници и електромагнетни 

спојки, електро магнети за вибро 

додавачи; електро магнети сепаратори на 

метал; трансформатори: ниско напонски-

монофазни и трифазни; високо напонски - 

енергетски, дистрибутивни и блок 

трансформатори; трансформаторски 

преклопки под оптеретување; апарати за 

заварување - трансформаторски апарати и 

вртливи апарати за заварување; намотки и 

соленоиди најразлични видови-изолирани, 

лакирани и залиени во смеса  

кл. 42  испитувања на електро мотори, 

генератори, електро магнети и други 

електрични уреди и испитувања и ревизии 

на трансформатори  

 

(210) TM  2019/731 (220) 30/05/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) ПЗУ АВИЦЕНА ЛАБОРАТОРИЈА 

Скопје бул. 8-ми Септември бр. 2, 

Скопје, MK 

(540)  
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(591) црна, црвена 

(531) 26.11.12;27.05.01;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 44  медицински услуги, ветеринарни 

услуги, хигиенска нега и нега на убавината 

на луѓето или животните, услуги од 

областа на земјоделството, 

градинарството и шумарството  

 

(210) TM  2019/736 (220) 31/05/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) АД Д-Р ПАНОВСКИ - СКОПЈЕ 

Скупи 3 бр. 55, Скопје, MK 

(540)  

TAVIN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2019/737 (220) 31/05/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) Друштво за угостителство, 

трговија и услуги МЕД-Пулс Сервис 

ДООЕЛ Скопје ул."Бледски договор" бр. 

8, Карпош, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) сина, црна, бела 

(531) 25.01.19;26.05.17;27.05.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  амбалажа за шишиња од хартија 

или картон; брошури; весници; 

канцелариски 

материјали; кутии од хартија или картон  

кл. 29  масло од лен за кујнска употреба  

кл. 39  пакување стоки  

кл. 43  кафетерии [експрес ресторани]; 

ресторани со самопослужување; 

ресторани; 

служење храна и пијалаци; снек-барови  

 

(210) TM  2019/739 (220) 31/05/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) Друштво за трговија и услуги ДД - 

КОМ ДООЕЛ бул. 3-та Македонска б 

33/1-4, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) сина, бела 

(531) 24.15.03;24.15.21;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутери, таблет-компјутери, 

лаптоп компјутери, компјутерски хардвер, 

компјутерски мемории, компјутерски 

тастатури, компјутерски програми, 

снимени, компјутерски периферни уреди, 

компјутерски софтвер, снимен, монитори 

[компјутерски хардвер], навлаки за таблет 

компјутери, дискетни единици за 

компјутери, компјутерски програми за 

играње, подлоги за компјутерски глувчиња, 

компјутерски оперативни програми, 

снимени, 

печатачи за употреба со компјутери, точки 

на поврзување на компјутери, елементи со 

магнетска лента за компјутери, 

компјутерско глувче [опрема за обработка 

на податоци], батерии електрични, 

видеокамери, електрични адаптери, 

звучници, кабли, електрични,кертриџи, 

компакт дискови, конектори, мобилни 

телефони, модеми, скенери, слушалки, 

соларни батерии, торби за лаптоп, 

фотокопири, читачи за бар кодови  

кл. 35  обезбедување онлајн пазар за 

купувачи и продавачи на стоки и услуги  

кл. 37  компјутерски хардвер 
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(инсталирање, одржување и поправање на 

компјутерски хардвер)  

кл. 42  изнајмување на компјутери  

 

(210) TM  2019/740 (220) 31/05/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) Друштво за трговија и услуги ДД - 

КОМ ДООЕЛ бул. 3-та Македонска б 

33/1-4, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црвена, црна, бела 

(531) 24.15.03;24.15.21;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги за дизајн на страници, за 

рекламни цели  

кл. 42  хостирање сервери, регистрација 

на домени, закуп на имиња на интернет 

домени, 

давање простор за веб (интернет) 

страници, изнајмување веб [интернет] 

сервери, 

советување за правење веб страници, 

креирање и одржување веб интернет 

страници за други  

 

(210) TM  2019/741 (220) 31/05/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) Друштво за трговија и услуги ДД - 

СТОРЕ ДООЕЛ Фрањо Клуз 12/1-4, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(591) светла зелена, темно сина 

(531) 24.15.03;24.15.21;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутери, таблет-компјутери, 

лаптоп компјутери, компјутерски хардвер, 

компјутерски мемории, компјутерски 

тастатури, компјутерски програми, 

снимени, компјутерски периферни уреди, 

компјутерски софтвер, снимен, монитори 

[компјутерски хардвер], навлаки за таблет 

компјутери, дискетни единици за 

компјутери, компјутерски програми за 

играње, подлоги за компјутерски глувчиња, 

компјутерски оперативни програми, 

снимени, 

печатачи за употреба со компјутери, точки 

на поврзување на компјутери, елементи со 

магнетска лента за компјутери, 

компјутерско глувче [опрема за обработка 

на податоци], батерии електрични, 

видеокамери, електрични адаптери, 

звучници, кабли, електрични, кертриџи, 

компакт дискови, конектори, мобилни 

телефони, модеми, скенери, слушалки, 

соларни батерии, торби за лаптоп, 

фотокопири, читачи за бар кодови  

кл. 35  обезбедување онлајн пазар за 

купувачи и продавачи на стоки и услуги  

кл. 37  компјутерски хардвер 

(инсталирање, одржување и поправање на 

компјутерски хардвер)  

кл. 42  изнајмување на компјутери  

 

(210) TM  2019/742 (220) 03/06/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) ЕНЕРГОСИСТЕМ ДОО Булевар 

СРБИЈА бр.2, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црвена 

(531) 27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  радијатори (греење);радијатори за 

централно греење, уреди и апарати за 

климатизација, апарати за греење, котли 
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за грење, резервоари за вода под 

притисок  

 

(210) TM  2019/744 (220) 03/06/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) Neogen Corporation 620 Lesher 

Place, Lansing, Michigan 48912, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, 

Скопје 

(540)  

NEOGEN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  дијагностичка опрема што содржи 

биолошки или хемиски реагенси за 

откривање на микроорганизми или 

хемикалии во различни средини  

кл. 9  инструменти во вид на симулатори 

на лента со преса, монитори, сензори и 

мерачи за откривање на хемикалии, 

микроорганизми и еколошки услови во 

различни средини; дијагностички апарат, 

имено, читач на латерален проток што 

користи интегриран грејач, оптички снимач 

и софтвер за обработка за брзо 

спроведување на дигитална анализа, 

архивирање, скпадирање на слики 

изработени на уред за тестирање на 

страничен проток што се користи при 

скрининг на храна за микроби, габични 

токсини, алергени и остатоци од лекови во 

храна и животната средина во областа на 

безбедноста на храната; инструменти, 

имено, фотометри, за употреба во 

дијагностички испитувања на биолошки 

примероци; микробиолошка 

инструментација, имено, оптички читачи за 

откривање на микробен раст; научни 

апарати, имено, микробиолошка опрема за 

тестирање што се состои првенствено од 

медиуми за раст и индикатори за боја за 

откривање на бактерии во медицински и 

индустриски примероци  

кл. 10  ветеринарни апарати и опрема, 

имено, пиштол за валање, вакцинатори, 

инјектори, пиштоли за вбризгување и 

болусни пиштоли, како и делови за замена 

и додатоци за истите; апарати за ставање 

на медицинска течност и опрема за 

животни, имено, апарати за ставање на 

лекарства и пиштоли за лекарства, и 

делови за замена, монтирање и додатоци 

за истите; ветеринарна опрема, имено, 

ракавици во должина до рамото за 

употреба при вршење испитувања на 

добиток; ветеринарни специјални уреди, 

имено, заштитни ракавици, престилки, 

ракави, чизми, костуми, комбинезони и 

јакни, кеси за леш и облоги за контејнери; 

ветеринарни хируршки инструменти, 

имено, дентални алатки, копчиња за кила 

на добиток, скалпели, серумски шишиња, 

шприцеви, држачи за игла, уреди за 

фаќање на добиток и држачи, цевки за 

поправка на ректална кила и лента/цемент 

за држење на заштитни уреди на 

добитокот; ветеринарни шприцеви и 

хиподермични игли  

 

(210) TM  2019/745 (220) 03/06/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) Neogen Corporation 620 Lesher 

Place, Lansing, Michigan 48912, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(531) 11.03.01;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  медиум за микробиолошки култури; 

родентициди; средства за дезинфекција, 
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средства за чистење со дезинфекција, 

санитарни препарати  

 

(210) TM  2019/749 (220) 05/06/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) PHARMASCIENCE INC 6111 

Royalmount Avenue Suite #100 Montreal, 

Quebec H4P 2T4, CA 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 
(591) сина, бела и црвена 

(531) 26.01.18;27.05.01;27.05.21 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; хигиенски препарати за 

медицинска употреба; диететска храна и 

супстанции прилагодени за медицинска и 

ветеринарна употреба, храна за бебиња; 

диететски суплементи за луѓе и животни; 

фластери, материјали за преврзување; 

материјал за пломбирање заби, забарски 

смоли; дезинфекциони средства; 

препарати за уништување штетници; 

фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2019/750 (220) 05/06/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) ТП Ервин Дестан Хаџија ДЕСТАН 

гостилница Скопје ул. 106 бр. 4, Скопје, 

MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 
(591) бордо, бела 

(531) 27.05.24 

(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  2019/752 (220) 03/06/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје бул. 

Александар Македонски бр.12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бела, сина, нијанси на сина, црна, 

розева, кафена 

(531) 01.15.15;02.05.06;03.09.17;03.09.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапуни; шампони; парфимерија; 

козметички производи за нега на кожа; 

козметички препарати за бања; бебешки 

марамчиња импрегнирани со средства за 

чистење; влажни марамчиња за чистење; 

влажни марамчиња за козметички цели; 

детска козметика; бебешка пудра; 

стапчиња обложени со памук за 

козметичка употреба; лосиони за 

козметички цели  

кл. 5  медицински чаеви; билни капки; 

додатоци во исхраната; храна за бебиња; 

бебешки пелени; пелени за 
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инконтиненција; антибактериски сапуни; 

бактериски средства за медицинска 

употреба; памучни стапчиња за 

медицинска употреба; медицински масла; 

медицински шампони; диететски 

суплементи; фармацевтски производи за 

третман на кожа; фармацевтски производи 

за третман на изгореници  

кл. 16  хартија, картон и производите од 

нив кои не се опфатени со другите класи; 

печатени работи, каталози; хартиени ќеси; 

календари; подлоги за повивање; 

рекламен материјал; одредени хартиени 

производи за една употреба  

 

(210) TM  2019/753 (220) 03/06/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје бул. 

Александар Македонски бр.12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бела, сина, нијанси на сина, црна, 

розева,  

(531) 01.15.21;03.09.17;03.09.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  козметички производи за нега на 

кожата; влажни марамчиња  

 

(210) TM  2019/754 (220) 03/06/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) Colgate-Palmolive Company, (a 

Delaware corporation) 300 Park Avenue, 

New York, N. Y. 10022, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, 

Скопје 

(540)  

PALMOLIVE PURE & 

DELIGHT 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  производи за лична нега, имено, 

препарати за чистење на кожата и телото; 

тврд сапун; течен сапун на раце; гелови и 

креми за туширање; средства за миење на 

тело; препарати за нега на коса; 

дезодоранси, антиперспиранти и спрејови 

за под пазувите за лична употреба; 

навлажнувачи, лосиони и креми за тело и 

кожа; талк во прав; препарати за бричење; 

козметички препарати за сончање и 

препарати за заштита на кожата од 

ефектите на сонцето; влажни марамчиња 

импрегнирани со раствор за чистење  

 

(210) TM  2019/757 (220) 07/06/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) БАСОТОВ МАРИН and ГИНОВСКИ 

БОРЧЕ ул. „Максим Горки“ бр. 8/1-13, 

Скопје, MK and ул. „Народен Фронт“ бр. 

15-7, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Георги 

Димитров Адвокати  

ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, 

Скопје 

(540)  
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(531) 26.01.04;26.11.13 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 41  забава; културни активности  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалоци; привремено сместување  

 

(210) TM  2019/758 (220) 10/06/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) Д.П.Т.Т.ТУ. МОНТЕНЕГРО Љубе и 

Јован експорт-импорт ДОО Гостивар 

ИЛИНДЕНСКА бр. 118, Гостивар, MK 

(540)  

 
(591) зелена, црна 

(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  конзервирано, смрзнато, сушено и 

варено овошје и зеленчук (друга 

преработка и конзервирање на овошје и 

зеленчук)  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало во неспецијализирани продавнизи за 

прехрамбени производи  

кл. 39  транспорт;пакување и складирање 

стоки  

 

(210) TM  2019/761 (220) 07/06/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) АМСМ УСЛУГИ СЛУЖБА ЗА 

ПОМОШ И ИНФОРМАЦИИ НА ПАТ ДОО 

Скопје ул. Митрополит Теодосиј 

Гологанов бр. 51, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бела, црна и жолта 

(531) 01.03.02;16.01.11;26.05.12 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  телекомуникациски услуги; 

комуникации со телефон  

кл. 39  влечење возила  

 

(210) TM  2019/767 (220) 12/06/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) Друштво за трговија на големо и 

мало СТОКОМАК ДОО увоз-извоз 

Скопје ул. Димо Хаџи Димов бр. 6б, 

1000, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 
(591) црна, бела, жолта и нијанси на 

кафена 

(531) 17.02.00;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалаци; вино  

 

(210) TM  2019/768 (220) 12/06/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) Друштво за трговија на големо и 

мало СТОКОМАК ДОО увоз-извоз 

Скопје 



 

 

135 

 

Трговски марки Гласник Бр.8/2019 - 31/08/2019 
 

ул. Димо Хаџи Димов бр. 6б, 1000, 

Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 
(591) бела, црна и зелена 

(531) 27.05.04;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  апетисани, јаткасто овошје [орев, 

лешник, бадем], подготвени и сите други 

видови на јаткасти овошја; јаткасти 

производи  

кл. 31  сите видови на јаткасто овошје; 

јаткасти производи  

 

(210) TM  2019/780 (220) 13/06/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) Conair Corporation One Cummings 

Point Road, CT 06902 Stamford, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, 

Скопје 

(540)  

CONAIR 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 8  пегли за стилизирање, машинки за 

потстрижување и тримери  

кл. 11  фенови за коса  

 

(210) TM  2019/784 (220) 17/06/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) Друштво за трговија и услуги Гари 

Компани дооел експорт-импорт Скопје 

ул. "Борис Трајковски" бр. 91, Скопје, 

MK 

(540)  

 
(591) црвена, бела и црна 

(531) 27.05.17;28.03.00 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало на облека, обувки, капи, игри и 

играчки и украси за елка  

 

(210) TM  2019/785 (220) 17/06/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) Друштво за трговија и услуги Гари 

Компани дооел експорт-импорт Скопје 

ул. Борис Трајковски бр. 91, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црвена 

(531) 26.13.25;27.05.17;28.03.00 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало на облека, обувки, капи, игри и 

играчки и украси за елка  

 

(210) TM  2019/786 (220) 17/06/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) Друштво за трговија и услуги Гари 

Компани дооел експорт-импорт Скопје 

ул." Борис Трајковски" бр. 91, Скопје, 

MK 

(540)  

 
(591) сребрена, црна 

(531) 03.06.03;27.05.17 

(551) индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало на облека, обувки, капи, игри и 

играчки и украси за елка  

 

(210) TM  2019/787 (220) 18/06/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) Расположение Осум ДООЕЛ 

Гевгелија ул. "Маршал Тито" бр. ГТЦ 

6/10, 1480, Гевгелија, MK 

(740) Расположение Осум ДООЕЛ  

ул. Франклин Рузвелт 51А-3, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црна, сива 

(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  изнајмување на апартмани за 

краток или подолг престој  

 

(210) TM  2019/788 (220) 17/06/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) Diageo North America, Inc 

801 Main Avenue, Norwalk, Connecticut 

06851, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, 

Скопје 

(540)  

BULLEIT 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалаци, освен пива  

 

(210) TM  2019/796 (220) 19/06/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги ДЕ-ТА Дејан ДООЕЛ 

експорт-импорт Скопје ул.Сава 

Михајлов бр.10, број 6, 1000, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 
(591) розева, црна 

(531) 24.09.02;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  чорапи; спортски чорапи; кратки 

чорапи; хулахопки; долна облека; долна 

облека за жени; корсети; боди; долна 

облека за апсорбирање пот; костуми за 

капење; гаќички за капење; пижами  

кл. 35  рекламирање; услуги при продажба 

на големо и мало со: чорапи; спортски 

чорапи; кратки чорапи; хулахопки; долна 

облека; долна облека за жени; корсети; 

боди; долна облека за апсорбирање пот; 

костуми за капење; гаќички за капење; 

пижами; цени  

кл. 39  транспортни услуги, пакување и 

скпадирање на чорапи; спортски чорапи; 

кратки чорапи; хулахопки; долна облека; 

долна облека за жени; корсети; боди; 

долна облека за апсорбирање пот; 

костуми за капење; гаќички за капење; 

пижами; транспортирање на чорапи; 

спортски чорапи; кратки чорапи; 

хулахопки; долна облека; долна облека за 

жени; корсети; боди; долна облека за 

апсорбирање пот; костуми за капења; 

гаќички за капење; пижами  

 

(210) TM  2019/797 (220) 19/06/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги ДЕ-ТА Дејан ДООЕЛ 

експорт-импорт Скопје 

ул.Сава Михајлов бр.10, број 6, 1000, 

Скопје, MK 
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(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 
(591) розева, црна, бела 

(531) 26.01.18;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  чорапи; спортски чорапи; кратки 

чорапи; хулахопки; долна облека; долна 

облека за жени; корсети; боди; долна 

облека за апсорбирање пот; костуми за 

капење; гаќички за капење; пижами  

кл. 35  рекламирање; услуги при продажба 

на големо и мало со: чорапи; спортски 

чорапи; кратки чорапи; хулахопки; долна 

облека; долна облека за жени; корсети; 

боди; долна облека за апсорбирање пот; 

костуми за капење; гаќички за капење; 

пижами; цени  

кл. 39  транспортни услуги, пакување и 

скпадирање на чорапи; спортски чорапи; 

кратки чорапи; хулахопки; долна облека; 

долна облека за жени; корсети; боди; 

долна облека за апсорбирање пот; 

костуми за капење; гаќички за капење; 

пижами; транспортирање на чорапи; 

спортски чорапи; кратки чорапи; 

хулахопки; долна облека; долна облека за 

жени; корсети; боди; долна облека за 

апсорбирање пот; костуми за капења; 

гаќички за капење; пижами  

 

(210) TM  2019/822 (220) 01/07/2019 

(442) 31/08/2019 

(300) 076850  04/02/2019  JM 

(731) Alcon Inc. Rue Louis-d'Affry 6, CH-

1701 Fribourg, CH 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

See Brilliantly 

(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  

кл. 9  научни, истражувачки, навигациски, 

геодетски, фотографски, 

кинематографски, аудиовизуелни, оптички, 

за вагање, мерни, сигнализациски, 

детектирачки, тестирачки, инспекциски, 

спасувачки и наставни апарати и 

инструменти; апарати и инструменти за 

спроведување, вклучување, 

трансформирање, акумулирање, 

регулирање или контролирање на 

дистрибуцијата или употребата на 

електичната енергија; апарати и 

инструменти за снимање, пренос, 

репродукција или обработка на звук, слики 

или податоци; снимени и превземачки 

медиуми, компјутерски софтвер, празни 

дигитални и аналогни медиуми за 

снимање и складирање; механизми за 

апаратите што се активираат со монети 

или жетони; регистар каси, уреди за 

сметање; компјутери и компјутерски 

периферни уреди; костими за нуркање, 

маски за нуркачи, чепови за уши за 

нуркачи; штипки за нос за нуркачи и 

пливачи, ракавици за нуркачи, апарати за 

дишење за подводно пливање; апарати за 

гаснење пожар  

кл. 10  хируршки, медицински, 

стоматолошки и ветеринарни апарати и 
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инструменти; вештачки екстремитети, очи 

и заби; ортопедски артикли; хируршки 

материјали за шиење; терапевтски и 

помошни направи прилагодени за 

хендикепирани лица; апарати за масажа; 

апарати, уреди и артикли за доенчиња; 

апарати, уреди и артикли за сексуални 

активности  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности  

 

(210) TM  2019/823 (220) 28/06/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstraße 1, 74172, Neckarsulm, DE 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, 

Куманово 

(540)  

CASTELLO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  натриум бикарбонат  

кл. 29  конзервирано овошје и зеленчук; 

подготвено овошје и зеленчук; замрзнато 

овошје, сушено овошје; кандирана кора од 

портокал и кандирана кора од лимон; 

мелени бадеми, преработени јаткасти 

плодови; кокосови снегулки (кокосово 

брашно); десерти, кои воглавно се состојат 

од овошје; производи од кромпир, 

мешавини од производи од кромпир готови 

за употреба; готови полнења за печење, 

кои воглавно се состојат од семки од 

афион, јаткасти плодови, бадеми, кокосово 

брашно и/или овошје; желатин за исхрана; 

десерти, кои воглавно се состојат од 

желатин со додаток на шеќер; мелено 

семе од афион; намирници за 

ароматизирање на храна, имено, 

екстракти (сокови), кора и/или пулпа од 

цитрус, во сува или дехидрирана форма; 

масло за готвење, масла за готвење кои 

се користат за ароматизирање; желеа  

кл. 30  кафе; чај; шеќер; шеќер во прав; 

тапиока; саго; замени за кафе; брашно и 

препарати направени од житарки, брашно 

за леб, пченкарно брашно, гриз, лебни 

трошки; палента; леб, исечен леб, векни 

леб, тесто и слаткарски производи, 'ржени 

производи, торти, тарт (слатка пита без 

горна кора), пецива, бисквити (колачи), 

крутони; готови мешавини за печење, 

мешавини за правење на колачи, 

мешавини за печење на леб, готови 

пецива, тесто за колачи, прехранбени 

тестенини, готови прехранбени тестенини; 

мед, меласа; квасец, прашок за пециво, 

сода бикарбона (за печење); сол; сенф; 

оцет, сосови (додатоци на јадења); зачини; 

зачински додатоци, зачински додатоци за 

пијалоци, зачини за печење, ароми за 

печење, есенции за печење; скроб за 

исхрана, брашно од компири, пченкарен 

скроб; врзувачки агенси за сосови, сос во 

прав; додатоци за згуснување на храна за 

готвење, препарати за зацврстување на 

шлаг крем; глазури за торти, чоколадни 

преливи, чоколадни глазури, шеќерни 

трошки, марципан, бадемово тесто, нугат, 

слатки од јаткасти плодови, обланда, 

ванила и ванилин шеќер, ванилини 

стапчиња, чоколада, производи од 

чоколада, чоколадни трошки, чоколадни 

листови, чоколадни зрна и чоколадни 

снегулки; декоративна чоколада и 

слаткарски производи, особено како 

украси за десерти; слатки; бомбони; 

пудинг; пудинг во прав, мешавини за 
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правење на пудинг; готови десерти од 

сладолед; подготвени десерти (на база на 

чоколадо)  

кл. 31  афионово семе, јаткасто овошје, 

бадеми  

кл. 32  пива  

 

(210) TM  2019/825 (220) 02/07/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) NEUTEC ILAÇ SAN. TIC.A.Ş. 

Yildiz Teknik Üniversitesi Davutpaşa 

Kampüsü Teknoloji Geliştirme Bölgesi 

Esenler, Istanbul, TR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

Uroday 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2019/826 (220) 01/07/2019 

(442) 31/08/2019 

(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) бела, зелена, сива, виолетова, 

жолта, розова 

(531) 05.05.00;05.05.07;27.05.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  производи за лична нега, имено, 

немедикаментозни препарати за чистење 

на кожата и телото; производи за лична 

нега, имено, препарати за чистење на 

кожата и телото; тврд сапун; течен сапун 

за раце; гелови и креми за  туширање; 

средства за миење на тело; препарати за 

нега на коса; дезодоранси, 

антиперспиранти и спрејови за под 

пазувите за лична употреба; 

навлажнувачи, лосиони и креми за тело и 

кожа; талк во прав; препарати за бричење; 

козметички препарати за сончање и 

препарати за заштита на кожата од 

ефектите на сонцето; влажни марамчиња 

импрегнирани со раствор за чистење 

  

 

(210) TM  2019/827 (220) 02/07/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) Друштво за промет и услуги 

ТРИМАКС ДОО Скопје Бул. Кузман 

Јосифовски 15/6-лок. 1, 1000, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(591) жолта, портокалова, црвена, розова, 

виолетова, зелена, сина, црна 

(531) 01.15.15;27.05.17;27.05.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од 

нив кои не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, книговезнички 

материјал, фотографии, канцелариски 

материјал, лепила за канцелариска и куќна 
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употреба; материјали кои ги користат 

уметниците, сликарски четки, машини за 

пишување и канцелариски прибор (освен 

мебелот); материјали за обука и настава 

(освен апарати); пластични материјали за 

пакување кои не се опфатени во другите 

класи; печатарски букви, клишиња; книги; 

папки за хартија; нотеси; албуми; атласи; 

школски прибор  

кл. 18  кожа и имитација на кожа и 

производи направени од овие материјали, 

што не се вклучени во другите класи; 

торби и куфери; чадори, сонцебрани и 

стапови за одење; камшици, узди и 

сарачки производи; ранци; ученички 

училишни торби; актовки  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, ширење на 

рекламен материјал, водење дејност 

(служби за давање совети за водење на 

одделни дејности), дејности (консултации 

за водење на дејностите), дејности 

(професионални консултации), јавно 

мислење (испитување на јавното 

мислење), објавување рекламни текстови, 

обработка на текстови, огласување и 

рекпамирање, организирање дејности 

(советување за организирање на 

дејностите), пропагандни дејности, 

проучување на пазарот (маркетинг), 

рекламна документација (уредување на 

рекламна документација), рекламна 

хроника, рекламни агенции, рекламни 

огласи (ширење на рекпамни огласи), 

водење на комерцијални работи, 

комерцијална администрација, 

канцелариски работи, ширење рекламен 

материјал /трактати, проспекти, печатени 

примероци; услуги на агенции за увоз-

извоз и трговија на мало и големо со 

хартија, картон и производите од нив кои 

не се опфатени со другите класи, печатени 

работи, книговезнички материјал, 

фотографии, канцелариски материјал, 

лепила за канцелариска и куќна употреба, 

материјали кои ги користат уметниците, 

сликарски четки, машини за пишување и 

канцелариски прибор (освен мебелот), 

материјали за обука и настава (освен 

апарати), пластични материјали за 

пакување кои не се опфатени во другите 

класи, печатарски букви, клишиња, книги, 

папки за хартија, нотеси, албуми, атласи, 

школски прибор, кожа и имитација на кожа 

и производи направени од овие 

материјали, што не се вклучени во другите 

класи, торби и куфери, чадори, 

сонцебрани и стапови за одење, камшици, 

узди и сарачки производи, ранци, ученички 

училишни торби, актовки, игри и играчки  

 

(210) TM  2019/828 (220) 02/07/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) INTERTRADE HELLAS A.V.E.E. 

Paragogis Proionton Chartou 99, Iviskou 

Street, Acharnes, Athens, GR 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

SOFTEX 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  кујнска хартија во ролна, салфетки 

од хартија за маса, тоалетна 

хартија/хигиенска хартија, шамичиња од 

хартија за отстранување шминка, крпи од 

хартија, крпи од хартија за лице  

 

(210) TM  2019/830 (220) 03/07/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) Друштво за трговија, маркетинг, 

промет со недвижности и 

градежништво БРИК ЕНД МОРТАР ДОО 

Скопје ул. Никола Вапцаров бр. 2/3, 

1000, Скопје, MK 
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(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 
(591) портокалова, жолта, беж, темно 

црвена, сива, црна 

(531) 07.03.11;26.05.18;27.05.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани за 

недвижен имот  

 

(210) TM  2019/831 (220) 03/07/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) Dow AgroSciences LLC (Delaware 

limited liability company) 9330 Zionsville 

Road, Indianapolis, Indiana 46268, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

BROADWAY 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  пестициди, препарати за 

уништување штетници, фунгициди, 

хербициди и инсектициди  

 

(210) TM  2019/832 (220) 03/07/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) Аронија здрава храна ДООЕЛ  

бул. Кочо Рацин 14, Скопје, MK 

(540)  

 
(531) 27.05.17;27.05.25;27.07.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  мусли, плочки од житарки, 

високопротеински плочки од житарки, 

крекери, колачиња од слад, чајни 

колачиња, чај, леден чај, пијалоци на 

основа на чај  

кл. 31  семе од житарици, растителни 

семиња  

кл. 32  овошни сокови, сок од зеленчук 

(пијалоци)  

 

(210) TM  2019/833 (220) 03/07/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) Qatar Sports Investment Suhaim Bin 

Hamad Street, Al Saad, Regency Travel 

and Tours Building, Doha, QA 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(531) 27.05.17;27.05.25;28.01.00 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  инвестиции, спортски инвестиции  

 

(210) TM  2019/837 (220) 04/07/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) SMS Tobacco Trading 28 Jala Teratai 

J4/3, Taman Indah Jaya, 36000 Teluk 

Intan, Perak, MY 

(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ  

Пиринска 66, 7500, Прилеп 

(540)  
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(531) 27.05.17;27.07.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун; предмети за пушачи; 

кибрити; цигари; кутии за цигари; филтри 

за цигари; држачи за цигари; хартија за 

цигари; врвови за цигари; муштикли; 

лулиња; цигарилоси; пури; пепелници за 

пушачи; запалки за пушачи  

 

(210) TM  2019/840 (220) 05/07/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) House of Prince A/S Vester 

Farimagsgade 19 DK-1606 Copenhagen V, 

DK 

(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) сива, црна и бела 

(531) 24.09.14;25.03.01;27.05.17 

(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, цигарилос; 

запалки за цигари; запалки за пури; 

ќибрити; артикли за пушачи; хартија за 

цигари; туби за цигари; филтери за цигари; 

џебни апарати за виткање цигари; рачни 

машини за вбризгување на тутун во 

хартиени туби; електронски цигари; 

течности за електронски цигари; 

производи одтутун наменети за загревање  

 

(210) TM  2019/841 (220) 05/07/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) Друштво за трговија и услуги 

МЕЈФЕР БЈУТИ ДОО  Скопје ул. Бул.8-

ми Септември бр. 3, Скопје, MK 

(740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ  

Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000 

Скопје, 1000 

(540)  

 
(531) 25.01.05;27.05.22;27.05.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  козметички производи, лосиони за 

коса, производи за виткање коса, шампони  

кл. 44  козметичи салони, фризерски 

салони, маникирање, масажа  

 

(210) TM  2019/842 (220) 05/07/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) Toshiba Memory Corporation 1-1, 

Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, JP 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

KIOXIA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  машини за брусење 

полупроводнички вафери (плочи); машини 

за сечење полупроводнички вафери 

(плочи); машини за транспорт на 

полупроводнички вафери (плочи); машини 

и системи за производство на 

полупроводници  



 

 

143 

 

Трговски марки Гласник Бр.8/2019 - 31/08/2019 
 

кл. 9  машини и инструменти за 

анализирање; машини и инструменти за 

мерење или тестирање; електрични или 

магнетни мерачи и тестери; 

телекомуникакциски машини и апарати; 

SD мемориски картички; компјутерски 

мрежни адаптери; компјутерски мрежни 

свичеви; компјутерски мрежни хабови; 

компјутерски мрежни рутери; IC чипови; 

мемориски картички со интегрирани кола; 

NAND флеш мемории; NAND флеш уреди 

за складирање; NAND флеш мемориски 

контролери; NAND мемории; трајна 

меморија (меморија што не ја губи 

содржината по исклучено напојување); 

уреди со трајна меморија; USB флеш 

мемории; кертриџи со меморија во цврста 

состојба; флеш мемории; картички со 

флеш меморија; мемориски картички; 

кутии за мемориски картички; 

полупроводници; полупроводнички 

мемории, полупроводнички мемориски 

уреди; медиум за складирање податоци за 

компјутер; уреди за складирање податоци; 

процесори за податоци; компјутерски 

мемориски уреди; компјутерски периферни 

уреди; драјвови во цврста состојба; 

интергирани кола; печатени плочи; 

компјутерски хардвер; уреди за следење 

биолошки информации (што не се во 

класа 10); компјутерски програми што се 

превземаат; компјутерски програми; 

електронски машини, апарати и нивни 

делови; мултимедијални мемориски 

картички и други мемориски медиуми со 

наснимени податоци; електронски 

публикации  

кл. 35  малопродажни услуги или 

големопродажни услуги за електрични 

машини и апарати; давање информации 

што се однесуваат на комерцијална 

продажба  

кл. 41  обезбедување електронски 

публикации; изнајмување мемориски 

медиум со наснимени податоци  

кл. 42  дизајн на интегрирани кола; дизајн 

на компјутерски софтвер, компјутерско 

програмирање, или одржување на 

компјутерски софтвер; техничко 

советување поврзано со компјутери, 

автомобили и индустриски машини; онлајн 

софтвер што не може да се превземе; 

компјутерски операции на облак; 

обезбедување компјутерски програми на 

податочни мрежи  

 

(210) TM  2019/843 (220) 05/07/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) Polar Music International AB 

Banérgatan 16, Stockholm 114 83, SE 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

ABBA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  претходно снимени аудиокасети, 

дискови и касети, видео касети, дискови и 

касети, дигитални аудио и аудио-видео 

касети и дискови, ЦД-а, ДВД-а, ласерски 

дискови, и фонограмски записи со музика 

и забава; театарски и музички звук и видео 

снимки; софтвер за игри за виртуелна 

реалност; превземање на ринг-тонови, 

музика, mp3-датотеки со музика и забава, 

графика, слики од областа на музиката и 

забава поврзана со музика, видеа од 

областа на музиката и забавата поврзана 

со музика и игри за безжични 

комуникациски уреди; музика што може да 

се превземе, mp3-датотеки со музика и 

забава поврзана со музика, графика, слики 

од областа на музиката и забава поврзана 

со музика, видеа во областа на музиката и 

забавата поврзана со музика и 

компјутерски игри; софтвер за 
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компјутерска игра, ленти, картриџи и 

касети; софтвер за видео игри, ленти, 

картриџи и касети; кружна прекривка за 

грамофонската подлога како делови и 

додатоци на грамофон; подлоги за 

компјутерски глувчиња; симнување на 

електронски публикации во вид на книги, 

брошури, музички партитури, магазини, 

списанија, прирачници, летоци, памфлети 

и билтени, сите во областа на музиката и 

забавата поврзана со музиката; мобилни 

апликации за користење во врска со 

пристап, прикажување, дистрибуирање, 

симнување, репродукција, примање, 

стриминг и пренос на музика и забава 

поврзана со музика, што може да се 

симнат од интернет  

кл. 16  печатени книги и списанија од 

областа на музиката, забавата, уметноста 

и културата; печатени музички партитури; 

адресари; книги за закажување; 

календари; честитки; разгледници; 

пенкало и кутии за моливи; острилки за 

моливи; пенкала; моливи; роковници; 

налепници за браници; транспарентни 

налепници; блокчиња за забелешки; 

налепници; гумирани печати; пренесувачи 

за привремени тетоважи; постери; 

капачиња од метал за шишиња за млеко 

што се користат за тргување; картички за 

тргување; штипки за пари; канцелариски 

материјал  

кл. 18  кожни производи, имено, чанти, 

кеси, куфери, футроли за кредитни 

картички, кутии за пренесување, багаж, 

ташничка за метални парички, торби за 

костими за патување, торби за вежбање, 

ранци, торби за книги, мали торбички за на 

ремен, актовка за папки и паричници; 

чанти; кеси; куфери; футрола за кредитни 

картички; кутии за пренесување; багаж; 

ташничка за метални парички; торби за 

костими за патување; торби за вежбање; 

ранци; торби за книги; мали торбички за на 

ремен; актовка за папки; паричници; 

чадори; колани и облека за домашни 

миленици; несесери што не се 

прицврстени; несесери што се продаваат 

празни  

кл. 25  облека, имено, бањарки, блузи, 

костими за тело, капути, комбинезони, 

фустани, свечени фустани, костуми за 

ноќта на вештерките, трикотажа, јакни, 

џемпери, хеланки, ракавици без прсти, 

ракавици, пењоари, комбинезони, пижами, 

панталони, наметки, марами, шалови, 

кошули, шорцеви, здолништа, чорапи, 

жартели, јакни за апсорбирање пот, 

панталони за апсорбирање пот, кошули за 

апсорбирање пот, џемпери, костими за 

капење, маици без ракави, вратоврски, 

хулахопки, маици, маици со кратки ракави, 

долна облека, елеци и стегачи за зглоб; 

обувки; заштита за глава, имено, шарени 

свилени шамии, качкети, штитници за уши 

од студ, капи и визири; ремени; корсети; 

женска долна облека ;престилки, 

чизмички; лигавчиња од ткаенина; обувки 

со меки влошки;бебешка облека; и 

шпилхозни  

кл. 35  дистрибутерски услуги во областа 

на музички звучни снимки и видео снимки; 

рекламирање и промотивни услуги и 

сродните консултантски услуги; 

рекламирање и рекламни услуги; услуги за 

здружување, имено, промовирање на 

интересите на музичари, пејачи, 

текстописци, музички изведувачи и 

уметници; компјутеризирано онлајн 

нарачување, кое опфаќа тргување и стоки 

за широка потрошувачка; 

компјутеризирани онлајн услуги за нарачки 

во областа на музиката; компјутеризирани 

онлајн малопродажни продавници во 

областа на музиката; компјутеризирани 

онлајн услуги за нарачки на подароци кои 
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ги задоволуваат барањата на давателот 

на подарокот со желбите и потребите на 

примачите на подарок; одржување на 

онлајн саем за изложба, во областа на 

музиката, музичките концерти и видеа; 

услуги за нарачка на каталог по пошта со 

ЦД-а, касети, ДВД-а, облека и општа 

стока; онлајн продавници за 

малопродажба со можност за преземање 

на претходно снимена музика и аудио-

визуелна содржина, облека и општа стока; 

организирање на промоции со користење 

аудио-визуелни медиуми; подготвување 

аудио-визуелни прикази за музичко 

рекламирање; подготовка на аудио 

визуелни презентации за употреба во 

рекламирање; организирање и 

спроведување на изложби во областа на 

музиката и забавата; организирање и 

спроведување саеми и изложби за 

деловни и рекламни цели; промовирање и 

спроведување на саеми во областа на 

музиката; промовирање на концерти на 

други; промовирање на стоките и услугите 

на други преку организирање спонзори да 

ги поврзат своите стоки и услуги со 

концерти и музички настани; промовирање 

на стоки на други преку подготвување и 

поставување реклами во електронски 

магазин за кој се пристапува преку 

глобална компјутерска мрежа; 

обезбедување информации за 

производите за широка потрошувачка за 

стоките и услугите на другите преку 

глобална компјутерска мрежа; услуги за 

малопродажба достапни преку 

компјутерска комуникација и интерактивна 

телевизија со ЦД-а, касети, ДВД-а, 

видеокасети и лиценцирана трговска 

стока; претплати за книги, рецензии, 

весници или стрипови  

кл. 41  производство на телевизиски и 

радио програми; дистрибуција на 

телевизиски и радио програми за други; 

производство и издавање на музика; 

обезбедување на онлајн забава, имено, 

обезбедување снимање на звук и видео 

снимки во областа на музиката и забавата 

поврзана со музиката, што не можат да се 

симнат од интернет; забавни услуги, 

имено, обезбедување на онлајн претходно 

снимен музички звук и видео снимки преку 

глобална компјутерска мрежа, што не 

можат да се симнат од интернет; фан 

кпубови; развој и дисеминација на 

едукативни материјали од други во 

областа на музиката и забавата; 

производство и дистрибуција на радио 

забава; аудио и снимање на звук и 

продукција; продукција на записи; филмска 

и видео продукција; продукција на на 

кинематографски филмови; дистрибуција 

на кинематографски филмови; 

телевизиска синдикална програма; забава 

во вид на тековни телевизиски програми 

во областа на музиката и забавата; 

забава, имено, континуирана музичка и 

забавна емисија дистрибуирана преку 

телевизиски, сателитски, аудио и видео 

медиуми; објавување на книги и списанија; 

забава во вид на тековни радио програми 

во областа на музиката; забава во смисла 

на концерти и изведби во живо од музички 

уметници и групи; забавни услуги, имено, 

лични настапи од музички групи, музички 

уметници и познати личности; забавни 

услуги во смисла на изведби во живо 

изведени од музички уметници преку 

медиумите на телевизија, радио, аудио и 

видео записи; забавни услуги, имено, 

изведби на музички изведувачи кои се 

изведуваат во живо и снимени за идна 

дистрибуција; едукативни и забавни 

услуги, имено, производство и 

презентација на телевизиски емисии, 

спортски настани, модни ревии, емисии за 
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игри, музички емисии, шоу за награди и 

комични претстави пред жива публика, кои 

се емитуваат во живо или се снимаат за 

подоцнежно емитување; забавни услуги, 

имено, обезбедување на веб-страница со 

музички изведби, музички спотови, сродни 

филмски клипови, фотографии и други 

мултимедијални материјали со музика и 

забава, што не можат да се симнат од 

интернет; забавни услуги, имено, 

обезбедување онлајн прегледи на музика, 

музички уметници и музички спотови; 

забавни услуги, имено, обезбедување 

претходно снимена музика што не може да 

се превземе, информации во областа на 

музиката и коментари и статии за музика, 

сите онлајн преку глобална компјутерска 

мрежа; забавни услуги, имено, во живо, 

телевизиски и филмски настапи од страна 

на професионален забавувач; 

спроведување на забавни изложби во 

смисла на музички фестивали; забавни 

услуги, имено, спроведување изложби во 

областа на музиката и уметноста; 

организирање изложби за забавни цели со 

музика и уметност; објавување на веб-

списанија  

 

(210) TM  2019/846 (220) 08/07/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) Друштво за филмска продукција и 

маркетинг КИНО ОКО ДООЕЛ Скопје ул. 

Нобелова 12А/6, 1000, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

ЗОКИ ПОКИ 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апликации за компјутерски софтвер, 

што може да се преземат; филмови; 

експозиционирани; анимирани цртани 

филмови; кинематографски филмови; 

експозиционирани  

кл. 16  моливи; острилки за моливи; 

боенки; сликовница; тетратки; прибори за 

цртање; маркери [прибор за пишување]  

кл. 18  ранци; ташни; торби; спортски 

торби  

кл. 25  маици; капи; качулки; јакни; 

тренерки; дресови; дуксери; блузони; 

маици со долги ракави; маици со куси 

ракави; спортски чевли; спортски обувки за 

деца; спортски дресови за деца; спортски 

маици за деца  

кл. 28  игри; друштвени игри; интерактивни 

игри за деца  

кл. 30  сладолед; чоколадо; кроасани; гума 

за џвакање; пијалоци [чоколадни 

пијалоци]; бонбони; крекери; плочки од 

житарки; пудинзи; пуканки; слаткарски 

производи  

кл. 41  организирање натпревари 

[образование или забава] за деца; 

организирање спортски натпревари за 

деца; продукција на музика; услуги на 

компонирање музика; прикажување 

филмови; производство на филмови  

 

(210) TM  2019/847 (220) 08/07/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ Organize Sanayi Bolgesi 

11.Cadde, ESKISEHIR, TR 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  
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(591) бела, црвена и црна 

(531) 24.09.05;27.05.17;27.05.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  леб, пекарски производи базирани 

на брашно; бисквити; чоколади; слатки; 

крекери; наполитанки; торти; тартови; 

десерти, имено, слаткарски десерти, 

десерти базирани на брашно и чоколада, 

мус десерти, замрзнати десерти; 

сладоледи; мраз што се јаде  

 

(210) TM  2019/849 (220) 09/07/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) Pestova sh.p.k. Pestovë, Vushtrri 

42000,  Kosovë, XX 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

vipa 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки; конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук; 

производи од компири; тесто од компири; 

подготвени компири, печени, сушени, 

подготвени со зачини и/или други вкусови, 

имено чипс и со вкус на кикирики, кечап, 

оригано, класични (само со сол), сирење, 

кисела павлака и кромид, сол и киселина, 

пилешко, слатка пиперка, чили пиперка; 

печени (barbecue - со вкус на скара), пица, 

со основа од пченка и компир; рендан, 

сушен, обработен со вкусови или солени 

кикирики; желе, џемови, компоти, јајца, 

млеко и млечни производи, масла и масти 

за јадење  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, 

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и 

производи од жита, производи од пченка, 

поточно, со вкус на кечап, пица, лута 

пиперка, печени, дино, стапчиња од кечап, 

пуканки, тортиља со чили пиперка, 

бахарат (зачин), сирење, производи од 

брашно со вкус на пилешко, хот дог, 

сирење, кечап, леб, производи од тесто и 

слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, 

прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови 

(како мирудии); мирудии; мраз  

 

(210) TM  2019/850 (220) 09/07/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) Pestova sh.p.k. Pestovë, Vushtrri 

42000,  Kosovë, XX 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(591) црвена, бела, црна 

(531) 25.03.00;26.01.00;27.05.17;27.05.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки; конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук; 

производи од компири; тесто од компири; 

подготвени компири, печени, сушени, 

подготвени со зачини и/или други вкусови, 

имено чипс и со вкус на кикирики, кечап, 

оригано, класични (само со сол), сирење, 

кисела павлака и кромид, сол и киселина, 

пилешко, слатка пиперка, чили пиперка; 

печени (barbecue - со вкус на скара), пица, 

со основа од пченка и компир; рендан, 

сушен, обработен со вкусови или солени 

кикирики; желе, џемови, компоти, јајца, 

млеко и млечни производи, масла и масти 

за јадење  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, 

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и 

производи од жита, производи од пченка, 

поточно, со вкус на кечап, пица, лута 
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пиперка, печени, дино, стапчиња од кечап, 

пуканки, тортиља со чили пиперка, 

бахарат (зачин), сирење, производи од 

брашно со вкус на пилешко, хот дог, 

сирење, кечап, леб, производи од тесто и 

слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, 

прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови 

(како мирудии); мирудии; мраз  

 

(210) TM  2019/854 (220) 09/07/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) МАКЕДОНИЈАЛЕК ДОО ул. Боца 

Иванова бр. 1, 1000, Скопје, MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

OMNIKUM 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  не-медицински козметички 

производи и препарати за лична хигиена; 

не-медицински препарати за нега на 

забите; парфимерија, етерични масла; 

препарати за белење и други супстанции 

за перење; препарати за чистење, 

полирање, триење и нагризување  

кл. 5  фармацевтски производи, 

медицински и ветеринарни препарати; 

санитарни препарати за медицински цели; 

диететска храна и супстанции што се 

користат во медицината и ветерината, 

храна за бебиња; диететски суплементи за 

луѓето и животните; фластери, материјали 

за завои; материјали за пломбирање заби, 

забарски смоли; средства за 

дезинфекција; препарати за уништување 

штетници; фунгициди; хербициди  

 

(210) TM  2019/855 (220) 09/07/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) МАКЕДОНИЈАЛЕК ДОО ул. Боца 

Иванова бр. 1, 1000, Скопје, MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

MEDISOFT 

(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  2019/856 (220) 09/07/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) Pharmactive Ilac San.ve Tic.A.S. 

Mahmutbey Mah. Dilmenler Caddesi 

No:19/3 Aslanoba plaza, MIA Bolgesi, 

Bageilar, Istanbul, TR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

TRACTAN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевски производи  

 

(210) TM  2019/857 (220) 09/07/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) Shenzhen DOKE Electronic Co., Ltd. 

No.401-410, 4th Floor, Zone B, Building 4, 

Huiye Science and Technology Park, 

Guanguang Road, Tangjia Community, 

Fenghuang Street, Guangming New 

District, Shenzhen, CN 

(740) ПАНДОРКА  КИМОВА, адвокат  

ул. 'Васил Главинов бр .3/1-1, 1000 Скопје 
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(540)  

 
(531) 27.05.17;27.05.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  ДВД плеери, лаптоп компјутери, 

батерии за полнење, слушалки, 

навигациони инструменти, 

видеорекордери, мобилни телефони, 

камери, апарати за проекција, смартфони 

(паметни телефони), електрични 

инсталации за заштита од кражба, 

полначи за батерии, компјутерски 

бележници, апарати за бележење 

растојание, надворешни батерии 

(powerbanks), апарати за мрежни 

комуникации  

 

(210) TM  2019/860 (220) 10/07/2019 

(442) 31/08/2019 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstraße 1, 74172, Neckarsulm, DE 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, 

Куманово 

(540)  

PURIO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  кеси за смет и вреќи од хартија или 

пластика  
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ПРЕГЛЕДИ 
 

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД 
МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ 

(510) код во Меѓународната класафикација на трговски марки (Ниченска) 
(210) број на пријавата 
 

(510) (210) 

1 MK/T/2018/0974 

1 MK/T/2019/0150 

1 MK/T/2019/0151 

1 MK/T/2019/0744 

1 MK/T/2019/0823 

2 MK/T/2019/0150 

2 MK/T/2019/0151 

3 MK/T/2018/0974 

3 MK/T/2018/1109 

3 MK/T/2019/0150 

3 MK/T/2019/0151 

3 MK/T/2019/0360 

3 MK/T/2019/0361 

3 MK/T/2019/0362 

3 MK/T/2019/0363 

3 MK/T/2019/0752 

3 MK/T/2019/0753 

3 MK/T/2019/0754 

3 MK/T/2019/0826 

3 MK/T/2019/0841 

3 MK/T/2019/0854 

4 MK/T/2018/0974 

4 MK/T/2019/0150 

4 MK/T/2019/0151 

5 MK/T/2019/0150 

5 MK/T/2019/0151 

5 MK/T/2019/0360 

5 MK/T/2019/0361 

5 MK/T/2019/0362 

5 MK/T/2019/0363 

5 MK/T/2019/0386 

5 MK/T/2019/0488 

5 MK/T/2019/0560 

5 MK/T/2019/0561 

5 MK/T/2019/0562 

5 MK/T/2019/0563 

5 MK/T/2019/0669 

5 MK/T/2019/0671 

5 MK/T/2019/0672 

5 MK/T/2019/0674 

5 MK/T/2019/0675 

5 MK/T/2019/0736 

5 MK/T/2019/0745 

5 MK/T/2019/0749 

5 MK/T/2019/0752 

5 MK/T/2019/0822 

5 MK/T/2019/0825 

5 MK/T/2019/0831 

5 MK/T/2019/0854 

5 MK/T/2019/0855 

5 MK/T/2019/0856 

6 MK/T/2018/0974 

6 MK/T/2019/0150 

6 MK/T/2019/0151 

6 MK/T/2019/0681 

7 MK/T/2019/0150 

7 MK/T/2019/0151 

7 MK/T/2019/0842 

8 MK/T/2019/0150 

8 MK/T/2019/0151 

8 MK/T/2019/0780 

9 MK/T/2017/0632 

9 MK/T/2019/0150 

9 MK/T/2019/0151 

9 MK/T/2019/0727 

9 MK/T/2019/0739 

9 MK/T/2019/0741 

9 MK/T/2019/0744 

9 MK/T/2019/0822 

9 MK/T/2019/0842 

9 MK/T/2019/0843 

9 MK/T/2019/0846 

9 MK/T/2019/0857 

10 MK/T/2018/0974 

10 MK/T/2019/0150 

10 MK/T/2019/0151 

10 MK/T/2019/0560 

10 MK/T/2019/0561 

10 MK/T/2019/0562 

10 MK/T/2019/0563 

10 MK/T/2019/0669 

10 MK/T/2019/0671 

10 MK/T/2019/0672 

10 MK/T/2019/0673 

10 MK/T/2019/0674 

10 MK/T/2019/0675 

10 MK/T/2019/0744 

10 MK/T/2019/0822 

11 MK/T/2019/0150 

11 MK/T/2019/0151 

11 MK/T/2019/0742 

11 MK/T/2019/0780 

12 MK/T/2018/0974 

12 MK/T/2019/0150 

12 MK/T/2019/0151 

13 MK/T/2019/0150 

13 MK/T/2019/0151 

14 MK/T/2018/0974 

14 MK/T/2019/0150 

14 MK/T/2019/0151 

15 MK/T/2019/0150 
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15 MK/T/2019/0151 

16 MK/T/2018/1068 

16 MK/T/2018/1069 

16 MK/T/2018/1109 

16 MK/T/2019/0150 

16 MK/T/2019/0151 

16 MK/T/2019/0666 

16 MK/T/2019/0737 

16 MK/T/2019/0752 

16 MK/T/2019/0827 

16 MK/T/2019/0828 

16 MK/T/2019/0843 

16 MK/T/2019/0846 

16 MK/T/2019/0860 

17 MK/T/2019/0150 

17 MK/T/2019/0151 

18 MK/T/2018/0974 

18 MK/T/2019/0150 

18 MK/T/2019/0151 

18 MK/T/2019/0336 

18 MK/T/2019/0827 

18 MK/T/2019/0843 

18 MK/T/2019/0846 

19 MK/T/2019/0150 

19 MK/T/2019/0151 

19 MK/T/2019/0389 

19 MK/T/2019/0681 

20 MK/T/2019/0150 

20 MK/T/2019/0151 

21 MK/T/2019/0150 

21 MK/T/2019/0151 

22 MK/T/2019/0150 

22 MK/T/2019/0151 

23 MK/T/2019/0150 

23 MK/T/2019/0151 

24 MK/T/2018/0974 

24 MK/T/2019/0150 

24 MK/T/2019/0151 

25 MK/T/2019/0150 

25 MK/T/2019/0151 

25 MK/T/2019/0336 

25 MK/T/2019/0757 

25 MK/T/2019/0796 

25 MK/T/2019/0797 

25 MK/T/2019/0843 

25 MK/T/2019/0846 

26 MK/T/2019/0150 

26 MK/T/2019/0151 

27 MK/T/2019/0150 

27 MK/T/2019/0151 

28 MK/T/2019/0150 

28 MK/T/2019/0151 

28 MK/T/2019/0846 

29 MK/T/2015/1195 

29 MK/T/2018/0768 

29 MK/T/2018/0771 

29 MK/T/2018/0772 

29 MK/T/2019/0150 

29 MK/T/2019/0151 

29 MK/T/2019/0407 

29 MK/T/2019/0488 

29 MK/T/2019/0653 

29 MK/T/2019/0654 

29 MK/T/2019/0737 

29 MK/T/2019/0750 

29 MK/T/2019/0758 

29 MK/T/2019/0768 

29 MK/T/2019/0823 

29 MK/T/2019/0849 

29 MK/T/2019/0850 

30 MK/T/2018/0769 

30 MK/T/2018/0773 

30 MK/T/2019/0150 

30 MK/T/2019/0151 

30 MK/T/2019/0407 

30 MK/T/2019/0415 

30 MK/T/2019/0463 

30 MK/T/2019/0488 

30 MK/T/2019/0653 

30 MK/T/2019/0654 

30 MK/T/2019/0823 

30 MK/T/2019/0832 

30 MK/T/2019/0846 

30 MK/T/2019/0847 

30 MK/T/2019/0849 

30 MK/T/2019/0850 

31 MK/T/2015/1195 

31 MK/T/2019/0150 

31 MK/T/2019/0151 

31 MK/T/2019/0488 

31 MK/T/2019/0768 

31 MK/T/2019/0823 

31 MK/T/2019/0832 

32 MK/T/2019/0150 

32 MK/T/2019/0151 

32 MK/T/2019/0360 

32 MK/T/2019/0361 

32 MK/T/2019/0362 

32 MK/T/2019/0363 

32 MK/T/2019/0488 

32 MK/T/2019/0646 

32 MK/T/2019/0647 

32 MK/T/2019/0648 

32 MK/T/2019/0649 

32 MK/T/2019/0650 

32 MK/T/2019/0700 

32 MK/T/2019/0701 

32 MK/T/2019/0702 

32 MK/T/2019/0703 

32 MK/T/2019/0704 

32 MK/T/2019/0705 

32 MK/T/2019/0706 

32 MK/T/2019/0707 

32 MK/T/2019/0708 

32 MK/T/2019/0709 

32 MK/T/2019/0710 

32 MK/T/2019/0711 

32 MK/T/2019/0712 

32 MK/T/2019/0713 

32 MK/T/2019/0714 

32 MK/T/2019/0715 

32 MK/T/2019/0716 

32 MK/T/2019/0717 
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32 MK/T/2019/0718 

32 MK/T/2019/0823 

32 MK/T/2019/0832 

33 MK/T/2019/0150 

33 MK/T/2019/0151 

33 MK/T/2019/0767 

33 MK/T/2019/0788 

34 MK/T/2019/0150 

34 MK/T/2019/0151 

34 MK/T/2019/0152 

34 MK/T/2019/0837 

34 MK/T/2019/0840 

35 MK/T/2018/0768 

35 MK/T/2018/0769 

35 MK/T/2018/0771 

35 MK/T/2018/0772 

35 MK/T/2018/0773 

35 MK/T/2018/1068 

35 MK/T/2018/1069 

35 MK/T/2018/1109 

35 MK/T/2019/0124 

35 MK/T/2019/0125 

35 MK/T/2019/0150 

35 MK/T/2019/0151 

35 MK/T/2019/0152 

35 MK/T/2019/0343 

35 MK/T/2019/0344 

35 MK/T/2019/0364 

35 MK/T/2019/0365 

35 MK/T/2019/0380 

35 MK/T/2019/0387 

35 MK/T/2019/0388 

35 MK/T/2019/0488 

35 MK/T/2019/0633 

35 MK/T/2019/0638 

35 MK/T/2019/0639 

35 MK/T/2019/0727 

35 MK/T/2019/0739 

35 MK/T/2019/0740 

35 MK/T/2019/0741 

35 MK/T/2019/0750 

35 MK/T/2019/0758 

35 MK/T/2019/0784 

35 MK/T/2019/0785 

35 MK/T/2019/0786 

35 MK/T/2019/0796 

35 MK/T/2019/0797 

35 MK/T/2019/0822 

35 MK/T/2019/0827 

35 MK/T/2019/0830 

35 MK/T/2019/0842 

35 MK/T/2019/0843 

36 MK/T/2019/0150 

36 MK/T/2019/0151 

36 MK/T/2019/0343 

36 MK/T/2019/0344 

36 MK/T/2019/0830 

36 MK/T/2019/0833 

37 MK/T/2017/0632 

37 MK/T/2019/0150 

37 MK/T/2019/0151 

37 MK/T/2019/0380 

37 MK/T/2019/0633 

37 MK/T/2019/0681 

37 MK/T/2019/0727 

37 MK/T/2019/0739 

37 MK/T/2019/0741 

37 MK/T/2019/0822 

38 MK/T/2019/0124 

38 MK/T/2019/0125 

38 MK/T/2019/0150 

38 MK/T/2019/0151 

38 MK/T/2019/0387 

38 MK/T/2019/0388 

38 MK/T/2019/0761 

39 MK/T/2018/1068 

39 MK/T/2018/1069 

39 MK/T/2019/0150 

39 MK/T/2019/0151 

39 MK/T/2019/0152 

39 MK/T/2019/0372 

39 MK/T/2019/0373 

39 MK/T/2019/0488 

39 MK/T/2019/0633 

39 MK/T/2019/0737 

39 MK/T/2019/0758 

39 MK/T/2019/0761 

39 MK/T/2019/0796 

39 MK/T/2019/0797 

40 MK/T/2018/1068 

40 MK/T/2018/1069 

40 MK/T/2019/0150 

40 MK/T/2019/0151 

41 MK/T/2016/0229 

41 MK/T/2018/1068 

41 MK/T/2018/1069 

41 MK/T/2019/0124 

41 MK/T/2019/0125 

41 MK/T/2019/0150 

41 MK/T/2019/0151 

41 MK/T/2019/0152 

41 MK/T/2019/0334 

41 MK/T/2019/0343 

41 MK/T/2019/0344 

41 MK/T/2019/0357 

41 MK/T/2019/0364 

41 MK/T/2019/0365 

41 MK/T/2019/0372 

41 MK/T/2019/0373 

41 MK/T/2019/0613 

41 MK/T/2019/0639 

41 MK/T/2019/0666 

41 MK/T/2019/0757 

41 MK/T/2019/0822 

41 MK/T/2019/0842 

41 MK/T/2019/0843 

41 MK/T/2019/0846 

42 MK/T/2016/0229 

42 MK/T/2017/0632 

42 MK/T/2019/0150 

42 MK/T/2019/0151 

42 MK/T/2019/0364 

42 MK/T/2019/0365 
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42 MK/T/2019/0633 

42 MK/T/2019/0727 

42 MK/T/2019/0739 

42 MK/T/2019/0740 

42 MK/T/2019/0741 

42 MK/T/2019/0842 

43 MK/T/2015/1195 

43 MK/T/2019/0150 

43 MK/T/2019/0151 

43 MK/T/2019/0357 

43 MK/T/2019/0737 

43 MK/T/2019/0750 

43 MK/T/2019/0757 

43 MK/T/2019/0787 

44 MK/T/2019/0150 

44 MK/T/2019/0151 

44 MK/T/2019/0731 

44 MK/T/2019/0841 

45 MK/T/2019/0150 

45 MK/T/2019/0151 

 

 

 

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ 
МАРКИ 

 
(731) носител на правото на трговски марка 
(210) број на трговската марка 

 

(731) (210) 

Б.Б.Ф. КОМПАНИ-ЛТД Скопје MK/T/2019/0700 

Б.Б.Ф. КОМПАНИ-ЛТД Скопје MK/T/2019/0701 

Б.Б.Ф. КОМПАНИ-ЛТД Скопје MK/T/2019/0702 

Б.Б.Ф. КОМПАНИ-ЛТД Скопје MK/T/2019/0703 

Alcon Inc. MK/T/2019/0822 

Biogen MA Inc. MK/T/2019/0386 

Christian Louboutin MK/T/2019/0336 

Colgate-Palmolive Company MK/T/2019/0826 

Colgate-Palmolive Company, (a Delaware corporation) MK/T/2019/0754 

Conair Corporation MK/T/2019/0780 

Diageo North America, Inc MK/T/2019/0788 

Dow AgroSciences LLC (Delaware limited liability company) MK/T/2019/0831 

ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MK/T/2019/0847 

House of Prince A/S MK/T/2019/0840 

INTERTRADE HELLAS A.V.E.E. MK/T/2019/0828 

Intercontinental Great Brands LLC MK/T/2019/0415 

Lidl Stiftung & Co. KG MK/T/2019/0823 

Lidl Stiftung & Co. KG MK/T/2019/0860 

N.P.T. Trepharm MK/T/2019/0560 

N.P.T. Trepharm MK/T/2019/0561 

N.P.T. Trepharm MK/T/2019/0562 

N.P.T. Trepharm MK/T/2019/0563 

NEUTEC ILAÇ SAN. TIC.A.Ş. MK/T/2019/0825 

Neogen Corporation MK/T/2019/0744 

Neogen Corporation MK/T/2019/0745 
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PHARMASCIENCE INC MK/T/2019/0749 

Pestova sh.p.k. MK/T/2019/0849 

Pestova sh.p.k. MK/T/2019/0850 

Pharmactive Ilac San.ve Tic.A.S. MK/T/2019/0856 

Polar Music International AB MK/T/2019/0843 

Qatar Sports Investment MK/T/2019/0833 

SALUS Haus Dr. med. Otto Greither Nachf. GmbH & Co. KG. MK/T/2019/0360 

SALUS Haus Dr. med. Otto Greither Nachf. GmbH & Co. KG. MK/T/2019/0361 

SALUS Haus Dr. med. Otto Greither Nachf. GmbH & Co. KG. MK/T/2019/0362 

SALUS Haus Dr. med. Otto Greither Nachf. GmbH & Co. KG. MK/T/2019/0363 

SMS Tobacco Trading MK/T/2019/0837 

Shenzhen DOKE Electronic Co., Ltd. MK/T/2019/0857 

Toshiba Memory Corporation MK/T/2019/0842 

Јавно претпријатие за одржување и заштита на магистрални и регионални патишта - 

Скопје MK/T/2019/0681 

АД Д-Р ПАНОВСКИ - СКОПЈЕ MK/T/2019/0736 

АМСМ УСЛУГИ СЛУЖБА ЗА ПОМОШ И ИНФОРМАЦИИ НА ПАТ ДОО Скопје MK/T/2019/0761 

Аронија здрава храна ДООЕЛ MK/T/2019/0832 

Асоцијација за развојни иницијативи - Зенит MK/T/2019/0150 

Асоцијација за развојни иницијативи - Зенит MK/T/2019/0151 

Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје MK/T/2019/0715 

Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје MK/T/2019/0716 

Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје MK/T/2019/0717 

Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје MK/T/2019/0718 

Б.Б.Ф. КОМПАНИ-ЛТД Скопје MK/T/2019/0704 

Б.Б.Ф. КОМПАНИ-ЛТД Скопје MK/T/2019/0705 

Б.Б.Ф. КОМПАНИ-ЛТД Скопје MK/T/2019/0706 

Б.Б.Ф. КОМПАНИ-ЛТД Скопје MK/T/2019/0707 

Б.Б.Ф. КОМПАНИ-ЛТД Скопје MK/T/2019/0708 

Б.Б.Ф. КОМПАНИ-ЛТД Скопје MK/T/2019/0709 

Б.Б.Ф. КОМПАНИ-ЛТД Скопје MK/T/2019/0710 

Б.Б.Ф. КОМПАНИ-ЛТД Скопје MK/T/2019/0711 

Б.Б.Ф. КОМПАНИ-ЛТД Скопје MK/T/2019/0712 

Б.Б.Ф. КОМПАНИ-ЛТД Скопје MK/T/2019/0713 

Б.Б.Ф. КОМПАНИ-ЛТД Скопје MK/T/2019/0714 

БАСОТОВ МАРИН MK/T/2019/0757 

Д.П.Т.Т.ТУ. МОНТЕНЕГРО Љубе и Јован експорт-импорт ДОО Гостивар MK/T/2019/0758 

Димов Нинослав MK/T/2019/0613 

Друштво за издаваштво и маркетинг АМСМ УСЛУГИ-АМСМ КЛУБ МОБИЛИТИ ДОО 

Скопје MK/T/2019/0666 

Друштво за маркетинг и услуги АЛТЕР ПАНДА 2019 ДОО Скопје MK/T/2019/0638 

Друштво за маркетинг и услуги АЛТЕР ПАНДА 2019 ДОО Скопје MK/T/2019/0639 
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Друштво за производство и промет со здрава храна ВИТАЛИА Никола и др. ДОО 

експорт-импорт Скопје MK/T/2019/0488 

Друштво за производство, градежништво, трговија и услуги МГ-ПРОАКТИВ ДОО увоз-

извоз Струмица MK/T/2015/1195 

Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги ПЕГАСУС-ЕЛС ДООЕЛ експорт-

импорт Тетово MK/T/2016/0229 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕ-ТА Дејан ДООЕЛ експорт-импорт Скопје MK/T/2019/0796 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕ-ТА Дејан ДООЕЛ експорт-импорт Скопје MK/T/2019/0797 

Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје MK/T/2019/0646 

Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје MK/T/2019/0647 

Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје MK/T/2019/0648 

Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје MK/T/2019/0649 

Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје MK/T/2019/0650 

Друштво за промет и услуги ТРИМАКС ДОО Скопје MK/T/2019/0827 

Друштво за трговија и услуги Гари Компани дооел експорт-импорт Скопје MK/T/2019/0784 

Друштво за трговија и услуги Гари Компани дооел експорт-импорт Скопје MK/T/2019/0785 

Друштво за трговија и услуги Гари Компани дооел експорт-импорт Скопје MK/T/2019/0786 

Друштво за трговија и услуги ДД - КОМ ДООЕЛ MK/T/2019/0739 

Друштво за трговија и услуги ДД - КОМ ДООЕЛ MK/T/2019/0740 

Друштво за трговија и услуги ДД - СТОРЕ ДООЕЛ MK/T/2019/0741 

Друштво за трговија и услуги МЕЈФЕР БЈУТИ ДОО  Скопје MK/T/2019/0841 

Друштво за трговија и услуги САНПАП ДОО Скопје MK/T/2018/1109 

Друштво за трговија и услуги ФЛОРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје MK/T/2019/0380 

Друштво за трговија на големо и мало Л-ДЕЦИБЕЛ ДООЕЛ Скопје MK/T/2017/0632 

Друштво за трговија на големо и мало СТОКОМАК ДОО увоз-извоз Скопје MK/T/2019/0767 

Друштво за трговија на големо и мало СТОКОМАК ДОО увоз-извоз Скопје MK/T/2019/0768 

Друштво за трговија, маркетинг, промет со недвижности и градежништво БРИК ЕНД 

МОРТАР ДОО Скопје MK/T/2019/0830 

Друштво за трговија, производство и услуги ГРАНД-ЕКСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје MK/T/2019/0463 

Друштво за тренинг, обуки и консалтинг ТАЛЕНТ БИЗНИС ИНКУБАТОР СТЕП-АП 

ДООЕЛ Скопје MK/T/2019/0364 

Друштво за тренинг, обуки и консалтинг ТАЛЕНТ БИЗНИС ИНКУБАТОР СТЕП-АП 

ДООЕЛ Скопје MK/T/2019/0365 

Друштво за угостителство, трговија и услуги МЕД-Пулс Сервис ДООЕЛ Скопје MK/T/2019/0737 

Друштво за услуги ЏАНГЛ Продакшн ДООЕЛ MK/T/2018/1068 

Друштво за услуги ИДЕА Плус 360' Комуникации ДООЕЛ MK/T/2018/1069 

Друштво за филмска продукција и маркетинг КИНО ОКО ДООЕЛ Скопје MK/T/2019/0846 

ЕВН Македонија, Акционерско друштво за снабдување со електрична енергија Скопје MK/T/2019/0633 

ЕВРОАНСЕР С.Р.Л. Букурешт MK/T/2019/0387 

ЕВРОАНСЕР С.Р.Л. Букурешт MK/T/2019/0388 

ЕНЕРГОСИСТЕМ ДОО MK/T/2019/0742 

Здружение на граѓани АВТО МОТО СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА Скопје MK/T/2019/0372 

Здружение на граѓани АВТО МОТО СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА Скопје MK/T/2019/0373 
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Здружение на уметност, култура и заштита на културно наследство РИЗНИЦА Куманово MK/T/2019/0334 

МАКЕДОНИЈАЛЕК ДОО MK/T/2019/0854 

МАКЕДОНИЈАЛЕК ДОО MK/T/2019/0855 

МЕГАОМ ДООЕЛ MK/T/2019/0727 

Македонска развојна фондација за претпријатија Скопје MK/T/2019/0343 

Македонска развојна фондација за претпријатија Скопје MK/T/2019/0344 

НИД ЈЕЛЛОВ ПАГЕС ТОНИ ДООЕЛ MK/T/2019/0124 

НИД ЈЕЛЛОВ ПАГЕС ТОНИ ДООЕЛ MK/T/2019/0125 

ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје MK/T/2019/0653 

ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје MK/T/2019/0654 

ПЗУ АВИЦЕНА ЛАБОРАТОРИЈА Скопје MK/T/2019/0731 

Расположение Осум ДООЕЛ Гевгелија MK/T/2019/0787 

Славко Георгиев MK/T/2018/0768 

Славко Георгиев MK/T/2018/0769 

Славко Георгиев MK/T/2018/0771 

Славко Георгиев MK/T/2018/0772 

Славко Георгиев MK/T/2018/0773 

Стопанско друштво за производство на чоколади, бонбони и пецива „ПИОНИР“ ДОО 

Белград MK/T/2019/0407 

ТП Ервин Дестан Хаџија ДЕСТАН гостилница Скопје MK/T/2019/0750 

Таф Индустриес ДООЕЛ MK/T/2019/0389 

Трговско друштво за трговија, угостителство, спортски активности и услуги ПЈАЦА 

ЛИБЕРТА ДООЕЛ експорт-импорт Скопје MK/T/2019/0357 

ФАРЕЛ-ЦИГАР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје MK/T/2019/0152 

ФРИНКО ЕЛЕКТРОЛУКС ДООЕЛ Битола MK/T/2018/0974 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје MK/T/2019/0669 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје MK/T/2019/0671 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје MK/T/2019/0672 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје MK/T/2019/0673 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје MK/T/2019/0674 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје MK/T/2019/0675 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје MK/T/2019/0752 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје MK/T/2019/0753 
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РЕШЕНИЈА НА  

ТРГОВСКИ МАРКИ 
 

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. 

 

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

 

(111) Регистарски број на документот 

(151) Дата на регистрирање 

(181) Дата на важење (очекувано) 

(186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано) 

(210) Број на пријавата 

(220) Дата на поднесување 

(230) Дата на изложбено или саемско првенство 

(300) Право на првенство: дата, држава, број 

(450) Дата на објавување 

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

(Ничанска) и список на производите и услугите 

(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод 

(551) Ознака за пријава на колективена трговска марка 

(560) Ознака за тродимензионалена трговска марка 

(580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот 

(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои 

(600) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (дата еx-YU број на 

пријавата/исправа/решение) 

(732) Носител на правото 

(740) Застапник 

(770) Име и адреса на претходниот носител 

(791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата 

 

 

________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа 
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(111)  27432  (151)  14/08/2019 

(210)  TM  2012/571 (220)  31/05/2012 

(181)  31/05/2022 

(450)  31/08/2019 

(732)  Димевски Тони ул.Зенден Џемаил 

бр.36, 1000 Скопје, MK 

(740)  АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Јосиф Јосифовски Свештарот 

бр.39/28, 1000, Скопје 

(540)  

PILKO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, живина, месни преработки, 

јајца  

кл. 31  животни (живи), храна за животни, 

живина за одгледување, живина, жива  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи - рекламирање, ширење на 

рекламен материјал (трактати, проспекти 

печатени материјали, примероци), 

организирање дејности и советување за 

организирање дејности, размножување на 

документи, јавно мислење (испитување на 

јавното мислење), компјутеризирана 

работа со датотеки, on-line рекламирање 

по пат на компјутерска мрежа, објавување 

рекламни текстови; изнајмување рекламен 

простор; односи со јавност; информациони 

агенции; маректиншки истражувања, 

маркетиншки студии, услуги при продажба 

на големо и мало со: месо, живина, месни 

преработки, јајца, животни (живи), храна 

за животни, услуги при увоз и извоз на 

месо, живина, месни преработки, јајца, 

животни (живи), храна за животни  

кл. 40  колење животни, чадење на храна, 

замрзнување храна  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци  

 

(111)  27461  (151)  19/08/2019 

(210)  TM  2014/558 (220)  15/05/2014 

(181)  15/05/2024 

(450)  31/08/2019 

(732)  Љупчо Јовановски ул.Ката 

Поцкова бр.94-29, 2400 Струмица, MK 

(740)  АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Јосиф Јосифовски Свештарот 

бр.39/28, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, темно и светло зелена и сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко и млечeн производ - ајран  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало и увоз и извоз на: млеко и млечен 

производ - ајран  

 

(111)  27482  (151)  15/08/2019 

(210)  TM  2014/981 (220)  18/09/2014 

(181)  18/09/2024 

(450)  31/08/2019 

(732)  Адвокатско друштво Кнезовиќ и 

Соработници Скопје ул. Вељко 

Влаховиќ, бр.4-2/3, 1000 Скопје, MK 

(540)  

PIZZA & MORE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  производи од тесто  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци  
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(111)  27483  (151)  15/08/2019 

(210)  TM  2014/1080 (220)  11/11/2014 

(181)  11/11/2024 

(450)  31/08/2019 

(732)  Соња Димитровска and Линда 

фаџлберг-Стојановска ул.Епинал 62, 

Битола, MK and с.Братин Дол, MK 

(740)  Соња Димитровска ул.Епинал 62, 

Битола 

(540)  

 

(591)  црвена, сина, жолта, зелена, 

кафена, црна, бела, виолетова, темно-

црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 28  игри и играчки; игри, игри со табли  

кл. 41  образовни услуги и обука; 

образовни услуги, организирање и водење 

работилници (обука), книги, семинари 

(организирање и водење)   

 

(111)  27358  (151)  31/07/2019 

(210)  TM  2015/206 (220)  18/02/2015 

(181)  18/02/2025 

(450)  31/08/2019 

(732)  Слободан Трајковски 

ул. Бранко Заревски, бр. 84, Драчево, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, темно сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги, обука;  забава, 

спортски и културни активности  

 

(111)  27425  (151)  06/08/2019 

(210)  TM  2015/630 (220)  16/06/2015 

(181)  16/06/2025 

(450)  31/08/2019 

(732)  Deutsche Telekom AG 

Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

МАГЕНТА 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  машини за домаќинство и 

комерцијален сектор, имено машини за 

перење; машини за миење/перење за 

секторите индустрија и домаќинство, 

имено машини за миење садови; 

електрични кујнски апарати, имено, 

електрични миксери, електрични отварачи 

за конзерви, електрични мелници за кафе, 

електрични маталки за јајце, електрични 

блендери за храна, електрични процесори 

за храна, електрични машини за сечење 

на храната на парче, електрични машини 

за лупење на овошје, електрични преси и 

цедалки за овошје за употреба во 

домаќинството, електрични уреди за 

кршење и стругање на мраз, електрични 

соковници, електрични ножеви, и 

електрични уреди за правење пена од 

млеко; електрични апарати за чистење за 

употреба во домаќинството  

кл. 9  апаратура и инструменти: научни, 

поморски, геодетски, фотографски, 

кинематографски, оптички, за вагање, 

мерење, сигнализација, контрола 

(инспекција), спасување и настава; 

апаратура и инструменти за 
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спроведување, вклучување, 

трансформирање, акумулирање, 

регулирање или контролирање на 

електрична енергија; апаратура за 

снимање, пренос, обработка и 

репродукција на звук, слики или податоци; 

електротехнички компоненти; 

електротехничка опрема, апаратура и 

инструменти, имено телекомуникациска 

опрема и опрема за информатичка 

технологија, опрема за автоматизација на 

моторни возила, имено, компјутерски 

софтвер за работење и контролирање на 

уредот за одржување на постојана брзина 

кај моторните возила, апаратура за 

навигација за возила како компјутери како 

составен дел од возилото, инструменти за 

навигација за возила, компјутерски 

софтвер и сензори за мониторинг и 

евидентирање на трошењето на возилото 

и ефикасноста на горивото, електронски 

сензори за аларми против кражби за 

автомобили, предаватели и приемници за 

далечинска контрола за далечинско 

управувани копнени возила, стартери за 

возила на далечинско управување, 

симулатори за возење или контрола на 

возила, стартери за возила и 

еквилизатори, системи за контрола на 

температура; опрема за автоматизација за 

згради; опрема за автоматизација за 

безбедносни системи; софтвер за 

мониторинг и контрола на уреди; 

електрична опрема, апаратура и 

инструменти за пренос на команди 

(вклучени во оваа класа); магнетски 

носачи на податоци; механизми за 

апаратура што работи со монети; машини 

за сметање, опрема за обработка на 

податоци, компјутери; снимени и 

неснимени носачи на податоци (вклучени 

во оваа класа); ЦД, ДВД и други дигитални 

медиуми за снимање; компјутерски 

програми (снимени); компјутерски 

софтвер, вклучувајќи и програми за 

компјутерски игри (што може да се 

симнат); електронски снимени податоци 

(што може да се симнат); електронски 

публикации (што може да се симнат); 

електронски компоненти за моторни 

возила кои не се вклучени во други класи; 

компјутерски софтвер за медицинска 

апаратура и инструменти  

кл. 10  медицинска апаратура и 

инструменти; ортопедски производи; 

апаратура за употреба при медицински 

анализи; медицинска апаратура и 

инструменти за набљудување на 

пациентот и прикажување на виталните 

функции на пациентите; медицинска 

мерна апаратура и нејзини делови 

(вклучени во оваа класа)  

кл. 11  апаратура за осветлување, греење, 

производство на пареа, готвење, 

разладување, сушење, вентилирање и 

снабдување со вода  

кл. 12  моторни возила и нивни делови 

(вклучени во оваа класа)  

кл. 16  печатен материјал; фотографии; 

канцелариски реквизити (освен мебел); 

наставни материјали (освен апаратура)  

кл. 28  игри, вклучително и видео игри; 

апаратура за игри  

кл. 35  рекламирање; услуги на продажба; 

промоција на продажба за други; 

спонзорство во облик на рекламирање, 

имено, барање спонзорство; планирање, 

конципирање, организирање и 

спроведување активности и настани за 

комерцијални или рекламни цели; бизнис 

менаџмент; бизнис администрација; 

канцелариски функции; комерцијален 

бизнис менаџмент и комерцијален 

корпоративен менаџмент за трети страни 

особено во областа на енергија, гас, вода; 

наплата, систематизација, компилација и 
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анализа на деловни податоци и 

информации складирани во компјутерски 

бази на податоци; услуги на 

малопродажба (исто така преку Интернет 

и други комуникациски мрежи) поврзани со 

продажба на машини за секторите 

домаќинство и комерцијала, имено 

машини за перење  и машини за миење 

садови, машини за миење/перење за 

секторите индустрија и домаќинство, 

имено машини за перење и машини за 

миење садови, електрични кујнски 

апарати, електрични апарати за чистење 

за употреба во домаќинството, апаратура 

и инструменти: научни, поморски, 

геодетски, фотографски, 

кинематографски, оптички, за вагање, 

мерење, сигнализација, контрола 

(инспекција), спасување и настава; 

апаратура и инструменти за 

спроведување, вклучување, 

трансформирање, акумулирање, 

регулирање или контролирање на 

електрична енергија, апаратура за 

снимање, пренос, обработка и 

репродукција на звук, слики или податоци; 

електротехнички компоненти, 

електротехничка опрема, апаратура и 

инструменти, имено телекомуникациска 

опрема и опрема за информатичка 

технологија, опрема за автоматизација на 

моторни возила, опрема за 

автоматизација за згради; опрема за 

автоматизација за безбедносни системи, 

софтвер за мониторинг и контрола на 

уреди, електрична опрема, апаратура и 

инструменти за пренос на команди, 

магнетски носачи на податоци, механизми 

за апаратура што работи со монети, 

машини за сметање, опрема за обработка 

на податоци, компјутери, снимени и 

неснимени носачи на податоци, ЦД, ДВД и 

други дигитални медиуми за снимање, 

компјутерски програми (снимени), 

компјутерски софтвер, вклучувајќи и 

програми за компјутерски игри (што може 

да се симнат), електронски снимени 

податоци (што може да се симнат), 

електронски публикации (што може да се 

симнат); електронски компоненти за 

моторни возила, компјутерски софтвер за 

медицинска апаратура и инструменти, 

медицинска апаратура и инструменти, 

ортопедски производи, апаратура за 

употреба при медицински анализи, 

медицинска апаратура и инструменти за 

набљудување на пациентот и 

прикажување на виталните функции на 

пациентите; медицинска мерна апаратура 

и нејзини делови, апаратура за 

осветлување, греење, производство на 

пареа, готвење, разладување, сушење, 

вентилирање и снабдување со вода, 

моторни возила и нивни делови, печатен 

материјал, фотографии, канцелариски 

реквизити (освен мебел), наставни 

материјали (освен апаратура), игри, 

вклучително и видео игри; апаратура за 

игри; услуги обезбедени од оператор на е-

трговија, имено услуги за обработка на 

налог/нарачка, административна 

обработка на налог/нарачка за испорака и 

сметководство за електронски системи за 

нарачување; сметководство (канцелариски 

услуги); барање спонзорство  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

агенции за наплата на долг; монетарни 

работи; спроведување на безготовински 

трансакции за плаќање; финансиско 

спонзорство; порамнување на финансиски 

трансакции преку електронски мрежи за 

комуникации и/ или без контактен пренос 

на податоци  

кл. 37  градежни конструкции; 

инсталациски услуги, имено инсталирање 

на телекомуникациски системи и опрема, 
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на автоматизирани системи и опрема, на 

системи за информатичка технологија и 

опрема, на електрична опрема, аларми 

против крадци и на машини; поправка и 

одржување на компјутер и 

телекомуникациски хардвер; инсталирање, 

поправка и одржување на носачи на 

податоци и опрема за обработка на 

податоци; инсталирање, поправка и 

одржување на електрична опрема, аларми 

против крадци и на машини  

кл. 38  телекомуникации; услуги на 

агенција за печат; изнајмување на опрема 

за телекомуникации; обезбедување на 

информации за телекомуникации; 

телекомуникациски услуги со додадена 

вредност; телекомуникациски услуги за 

други  

кл. 39  снабдување со енергија, всушност 

снабдување и дистрибуција на електрична 

енергија, гас и вода; пакување и 

складирање стока  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности; 

организација на настани за забава со цел 

собирање на спонзорства за културни, 

спортски, социјални и еколошки намени; 

обезбедување на информации, он-лајн, во 

полето на образование, обука и забава; 

обезбедување он-лајн електорнски 

публикации (што не се симнуваат); 

обезбедување на он-лајн услуги за игри; 

он-лајн публикација за електорнски книги и 

списанија  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирање поврзано со 

нив; индустриски анализи и истражувачки 

услуги; изработка и развој на комјутерски 

хардвер, софтвер и софтвер за бази на 

податоци; одржување на софтвер; 

компјутерски услуги во врска со 

електронски уред за складирање на 

податоци (data storage); изнајмување на 

опрема за обработка на податоци; 

дизајнирање на веб страни за други; 

спроведување хемиски анализи и технички 

тестови и проверки; технички консалтинг 

во полето на безбедност на компјутери; 

технички мониторинг на индустриски 

постројки во полето на енергија, гас, вода 

и технички мониторинг на постројки за 

производство на топлина; инженерство; 

(он-лајн) компјутерски консултации, имено 

обезбедување информации во врска со 

компјутерски мрежи во областа на мрежно 

работење на компјутери; консултации за 

компјутерски хардвер и софтвер; 

компјутерски консултации за придобивките 

од базите на податоци; технолошки услуги 

во врска со телемерење (далечински 

мерач), системи за читање на мерач и 

паметни мерачи; технички консалтинг 

поврзан со горенаведените услуги  

кл. 44  медицински услуги; спроведување 

медицински анализи; грижа за хигиена и 

разубавување кај луѓето; советување за 

здравје и исхрана  

кл. 45  услуги за обезбедување за заштита 

на сопственоста и поединецот, имено 

проверка на сопственоста или лицата во 

рамка на управувањето со телефонски, 

електронски, и итни повици; надзор на 

зграда; лични и социјални услуги кои се 

даваат на другите за задоволување на 

потребите на поединците, имено он-лајн 

услуги за социјално поврзување; 

лиценцирање на компјутерски софтвер; 

лиценцирање на интелектуална 

сопственост; заштита; консалтинг за 

обезбедување  

 

(111)  27436  (151)  08/08/2019 

(210)  TM  2016/745 (220)  28/07/2016 

(181)  28/07/2026 

(450)  31/08/2019 
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(732)  Друштво за фармацевтско 

хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ 

ДООЕЛ Скопје ул. Козле бр. 188, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

ГАСТРИКС 

(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  

 

(111)  27426  (151)  06/08/2019 

(210)  TM  2016/834 (220)  26/08/2016 

(181)  26/08/2026 

(450)  31/08/2019 

(732)  BLACK COMMUNICATIONS 

(EUROPE) LIMITED 3rd Floor, 207 Regent 

Street, London, W1B 3HH, GB 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

BLACK.COM 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски хардвер; компјутерски 

софтвер; компјутерски периферни уреди; 

електронски инсталации за обработка на 

податоци; компјутерски мрежни апарати; 

делови и опрема за сите наведени стоки  

 

(111)  27439  (151)  19/08/2019 

(210)  TM  2016/1182 (220)  12/12/2016 

(181)  12/12/2026 

(450)  31/08/2019 

(732)  SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION 

PRODUCTS ALBANIA Tirane, Preze, 

Ahmetaq, Fushe-Preze, Godine 2-kateshe 

Zona Kadastrale 1006, Pasuria Nr.51/32, 

51/23, 51/33, AL 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустриска 

употреба; адхезиви (лепливи материи) за 

индустриска употреба  

кл. 2  бои; лакови; непроѕирни лакови; 

премачкувачи (бои); основни 

премачкувачи; средства за заштита од 

'рѓа; заштитни препарати за градежни 

материјали; пигменти  

кл. 19  градежни материјали (неметални); 

ретки малтери; малтери; декоративни 

фасадни малтери; неметални крути цевки 

за градба; асфалт, катран и битумен 

(смола); неметални преносни конструкции; 

споменици; неметални  

 

(111)  27427  (151)  06/08/2019 

(210)  TM  2016/1242 (220)  22/12/2016 

(181)  22/12/2026 

(450)  31/08/2019 

(732)  Amazon Europe Core S.à r.l. Sociètè 

à responsabilitè limitèe (S.à r.l) organized 
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in Luxembourg with an address of 5 rue 

Plaetis, Luxembourg, L-2338, LU 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  научни, наутички, геодетски, 

фотографски, кинематографски и оптички 

апарати и инструменти, како и апарати и 

инструменти за мерење тежина, мерење, 

сигнализирање, проверка (контрола), 

апарати и инструменти за спасување и 

обучување; апарати и инструменти за 

спроведување, вклучување и 

исклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или контрола 

на електрична енергија; апарати за 

снимање, пренос или репродукција на звук 

или слика; магнетни носачи на податоци, 

дискови за снимање; компакт дискови, 

ДВД-а и други дигитални медиуми за 

снимање; механизми за апаратите што се 

активираат со жетони; регистарски каси, 

машини за сметање, опрема за обработка 

на податоци, компјутери; компјутерски 

софтвер; апарати за гаснење пожар; 

софтвер; преносливи и рачни електронски 

уреди за пренос, складирање, 

манипулирање, снимање и ревидирање на 

текст, слики, аудио, видео и податоци, 

вклучувајќи преку глобални компјутерски 

мрежи, безжични мрежи, и електронски 

комуникациски мрежи и електронски и 

механички делови и фитинзи за нив; 

таблет компјутери, електронски читачи на 

книги, аудио и видео плеери, електронски 

лични организери, лични дигитални 

асистенти, и глобални системски уреди за 

позиционирање и електронски и машински 

делови и фитинзи за нив; компјутерски 

периферни уреди; монитори, екрани, жици, 

кабли, модеми, принтери, дискетни 

единици, адаптери, адаптер картички, 

конектори за кабли, конектори со 

приклучоци, електрични конектори за 

струја, приклучни подлоги, и драјвери; 

полначи за батерии; батериски пакувања; 

мемориски картички и читачи на 

мемориски картички; звучници, 

микрофони, и слушалки; кутии, прекривки 

и држачи за компјутери; кутии, прекривки, 

и држачи за преносливи и рачни 

електронски уреди за пренос, складирање, 

манипулирање, снимање и ревидирање на 

текст, слики, звук, аудио, видео и 

податоци, вклучувајќи преку глобални 

компјутерски мрежи, таблет компјутери, 

електронски читачи на книги, аудио и 

видео плеери, електронски лични 

организери, лични дигитални асистенти, и 

глобални системски уреди за 

позиционирање и уреди за прикажување 

на електронски издадени материјали, 

имено, книги, списанија, весници, 

магазини, мултимедијлни презентации; 

далечински управувачи за преносливи и 

рачни електронски уреди и компјутери: 

адаптери за напојување; USB кабли; 

електронски приклучни подлоги; полначи 

за батерии; електрични конектори, жици, 

кабли, и адаптери; безжични далечински 

управувачи за преносливи електронски 

уреди и компјутери; слушалки и слушалки 

за во уво; програми за сихноризација на 

податоци, и програмски алатки за развој 

на апликации за лични и рачни компјутери; 

компјутерски софтвер за креирање, 

симнување (даунлодирање), пренесување, 

примање, уредување, издвојување, 
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кодирање, декодирање, прикажување, 

складирање и организирање текст, 

графика, слики, и електронски публикации; 

претходно снимена аудио и 

аудиовизуелна содржина, информации, и 

коментари што може да се симнуваат; 

електронски книги, магазини, периодични 

публикации, билтени, весници, списанија, 

и други публикации што може да се 

симнуваат; електронски публикации што 

може да се симнуваат како фикција, 

нефиција, стрипови и сценарија преку 

комјутерски и комуникациски мрежи; 

филмови (films) и филмови (movies) што 

може да се симнуваат што вклучуваат 

фикциски и нефикциски приказни 

обезбедени преку компјутерски и 

комуникациски мрежи; шаблони што може 

да се симнуваат за дизајнирање книги, 

кратки приказни, сторибордови, сценарија, 

стрипови, аудио и видео датотеки; 

компјутерски софтвер за собирање, 

уредување, организирање, 

модифицирање, обележување на книги, 

пренос, складирање и споделување на 

податоци и информации; аудиокниги и 

дигитални аудио датотеки што може да се 

симнуваат; софтвер во областа на 

преносот и прикажувањето на текст, слика 

и звук; софтвер за раководење со бази на 

податоци; софтвер за препознавање на 

знаци; софтвер за препознавање на звук; 

софтвер за електронска пошта и пораки; 

компјутерски софтвер за пристапување, 

прегледување и пребарување на онлајн 

бази на податоци; електронски огласни 

табли; софтвер за синхноризација на 

податоци; софтвер за развој на апликации; 

делови и фитинзи за сите гореспоменати 

производи; софтверски програм, имено 

интерактивна алатка за развивање на 

софтвер и run-time опкружување што се 

употребува за креирање и развој на 

софтверски апликации за обезбедување 

пристап до податоци и системи и тоа: 

корпоративни, деловни, за слободно 

време, за локална и централна власт, за 

меѓувладини организации, образовни, 

информативни, за непрофитни 

организации, а коишто користат интернет 

и други мрежни технологии; апарати и 

инструменти за репродуккција на звук, 

слики и податоци; телевизиски апарати и 

инструменти; интерактивни електронски 

апарати како фотоапарати, видео камери, 

телевизори, мобилни телефони, таблет 

компјутери, лаптоп компјутери, компјутери, 

уреди за глобално позиционирање на 

системи, електронски читачи на книги; 

единици на далечински управувач за сите 

од гореспоменатите производи; апарати за 

чистење за магнетни или оптички медиуми 

за податоци; апарати за чистење за 

употреба со апарати за снимање или 

репродукција на аудио, видео или 

податоци; електрични добавувачи на 

струја; трансформери; полначи за 

батерии; батерии; кутии и шкафови 

прилагодени за складирање магнетни или 

оптички медиуми за податоци; магнетни 

или оптички медуими за податоци, дискови 

за снимање; снимачи на звук; снимачи на 

видео; кинематографски филмови; 

изложени фотографски филмови или 

слајдови; претходно снимен компјутерски 

софтвер; претходно снимен софтвер за 

употреба со интерактивен електронски 

апарат, апарати за игра или апарати за 

забава; делови и фитинзи за сите 

гореспоменати производи; софтвер, 

компјутерски софтвер, софтверски 

производи, софтверски оперативни 

системи и компјутерски програми, освен 

интерактивна алатка за развивање на 

софтвер и run-time опкружување што се 

употребува за креирање и развој на 



 

 

166 

 

Трговски марки Гласник Бр.8/2019 - 31/08/2019 
 

софтверски апликации за обезбедување 

пристап до податоци и системи и тоа: 

корпоративни, деловни, за слободно 

време, за локална и централна власт, за 

меѓувладини организации, образовни, 

информативни, за непрофитни 

организации, а коишто користат интернет 

и други мрежни технологии; компјутери, 

компјутерски хардвер, компјутерски 

фирмвер, компјутерски софтвер, 

микрокомпјутери; компјутерски периферни 

уреди, печатачи, терминали, монитори, 

единици на визуелни екрани, тастатури; 

апарати за складирање податоци, 

магнетни и оптички дискови и драјвери, 

магнетни ленти; апарати, производи, 

програми и софтвер за обработка на збор, 

податоци и слика, собирање, управување, 

презентација и контрола на информации, 

бази на податоци, управување со бази на 

податоци, 

проектирање/цртање/дизајнирање со 

помош на компјутер (CAD), управување со 

работа, телекомуникации, размена на 

податоци, радио, телевизија, 

комуникациска мрежа и управување, 

пишување пораки, управување, 

презентации и контрола на 

мултимедијални апликации; струјни кабли, 

полначи; уреди за полнење на батерии за 

преносливи и рачни електронски уреди; 

електрични, аудио, и жичани, печатачи, и 

конектори; кутии, прекривки, држачи, 

маски, звучници, додатоци, монитори, 

печатачи, екрани, и тастатури за 

преносливи електронски уреди; празни 

компјутерски дискови; празни дигитални 

медиуми за складирање; празни 

електронски медиуми за складирање; 

празни паметни картички; компјутерски 

кабли; калкулатори; кутии за фотоапарат; 

троногалки за фотоапарат; глувче за 

компјутер; компјутерски мрежни рутери и 

центри (hubs); компјутерски додатоци, 

имено компјутерски утичници за 

надворешно компјутерско поврзување како 

firewire утичници, USB утичници; USB- 

центри (HUBS); читачи на мемориски 

картички; проектори, имено звучни 

проектори и засилувачи; ДВД режачи; ДВД 

драјвери, компјутерски периферни уреди 

како безжични картички; медиа плеери; 

компоненти и додатоци на медиа плеери, 

имено, заштитни прекривки и кутии за 

преносни медиа плеери, полначи, 

електрични и струјни кабли; видео 

електронски компоненти и додатоци, 

имено, електични и струјни кабли и 

полначи; дигитални електронски 

компоненти и додатоци, имено, футроли, 

кутии за носење, и опремени пластични 

фолии познати како кожи за прекривање и 

обезбедување на отпорна бариера против 

гребаници или заштита специјално 

дизајнирана за компјутери, дигитални 

аудио и видео плеери, МП3 плеери, 

мобилни телефони, лични дигитални 

асистенти; видео електроника и 

компоненти и додатоци за нив како жици, 

адаптери, полначи на батерии, периферни 

уреди, и покажувачи; USB кабли; видео 

кабли; продолжни кабли; електрични и 

струјни кабли; конвертори; USB хардвер; 

компјутери и уреди за скалдирање на 

меморија, имено, празни мемориски 

драјвери, USB драјвери, дигитални USB 

картички за складирање и читачи на 

картички; компоненти и додатоци за 

печатачи, имено кабли; електронски книги; 

компјутерски софтвер за пристапување 

кон филмови, ТВ шоуа, видеа и музика; 

аудио, видео и аудиовизуелна содржина 

што може да се симнува обезбедена преку 

компјутерски и комуникациски мрежи 

вклучувајќи филмови, ТВ шоуа, видеа и 

музика; дигитални аудио датотеки што 
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може да се симнуваат вклучувајќи музика, 

вести, гласовен и изговорен збор; 

програми за компјутерски игри; софтвер за 

компјутерски игри; софтвер за игри; 

интерактивен софтвер за игри; 

интерактивни програми за игри; софтвер 

за компјутерски апликации за мобилни 

телефони, интернет пребарувачи, сет-топ 

боксови, електронски читачи, и таблет 

компјутери, имено, софтвер за видео игри 

и софтвер за апликации од општ интерес 

за купување, споредба помеѓу производи, 

забава, вести, управување со задачи, 

персонален менаџмент, музика и видеа; 

алатки за развивање на компјутерски 

софтвер; делови и фитинзи за сите 

гореспоменати производи; телефони, 

мобилни телефони, видеофони, 

фотоапарати; монитори за телевизиски 

приемник; телевизиски приемници [ТВ 

сетови] и телевизиски трансмитери; 

далечински управувачи за телевизиски 

приемник [TV сет]; електронски нотеси; 

магнетни носачи на податоци; радио 

приемници; радио трансмитери; видео 

камери; компјутерски хардвер и софтвер; 

компјутерски софтвер и фирмвер, имено, 

оперативни систем програми, програми за 

синхноризација на податоци, како алатки 

на програми за развој на апликации за 

лични и рачни компјутери и мобилни 

дигитални електронски уреди; софтвер за 

управување со телефонија, мобилни 

телефони, смартфони и софтвер за 

таблети; софтвер и хардвер за вчитување 

телефонски базирани податоци; софтвер 

за препраќање на пораки; софтвер за 

компјутерски апликации за мобилни 

телефони, смартфони и таблет уреди 

вклучувајќи функционалност на мобилни 

телефони; софтвер за компјутерски 

апликации и вграден софтвер за 

компјутерски апликации за мобилни 

телефони, смартфони и таблет уреди 

имено, софтвер што овозможува слики и 

видеа од фотоапарати кои се наоѓаат на 

мобилни телефони, смартфони и таблет 

уреди да бидат споделени на социјалните 

медиуми за цели на социјалното 

вмрежување; компјутерски програми за 

пристапување, прегледување и 

пребарување онлајн бази на податоци; 

компјутерски хардвер и софтвер за 

обезбедување интегрирана телефонска 

комуникација со компјутерска глобална 

информациска мрежа; делови и додатоци 

за рачни и мобилни дигитални 

електронски уреди; делови и додатоци за 

мобилни телефони, смартфони, и таблети 

како на прекривки, кутии, кутии направени 

од кожа и имитација на кожа, прекривки 

направени од ткаенина или текстилен 

материјал, батерии, батерии што повторно 

се полнат, полначи, полначи за 

електрични батерии, кабли за податоци, 

кабли за струја, слушалки, 

стереослушалки, слушалки за во уво, 

стерео звучници, аудио звучници, аудио 

звучници за дома, слушалки за апарати на 

безжична комуникација; лични стерео 

звучни апарати; микрофони; аудио 

апаратура за автомобил; апарати за 

конектирање и полнење на преносливи и 

рачни дигитални електронски уреди; 

упатства за користење во облик што може 

да се чита електронски, машински или 

комјутерски, и се продаваат како единица 

со сите гореспоменати производи; делови 

и фитинзи за сите гореспоменати 

производи; софтвер што може да се 

симнува за пристапување и управување со 

компјутерски апликации преку глобални 

компјутерски мрежи; софтвер за 

препознавање на знаци; софтвер за 

електронска пошта и пораки; сет-топ 

боксови  
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кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи; компјутерско 

раководење со податоци; нарачки за 

купување (административна обработка на 

нарачките за купување); рекламен 

материјал (ажурирање на рекламниот 

материјал); собирање на анализи на 

трошоци; директно рекламирање преку 

пошта; рекламирање преку нарачки по 

пошта; агенции за вработување; аукција; 

услуги на аукција; директно рекламирање 

преку пошта; услуги на помош во 

водењето бизнис; помош во водењето на 

индустријата; помош во водењето на 

трговијата; помош при купување стоки и 

услуги, за трети лица, помош во водење 

на хотели, сметководство; пребарување 

на податоци во компјутерски датотеки, за 

трети лица; уредување излози; 

претставување на производите; 

примероци (дистрибуција на примероци); 

услуги на фактурирање; телевизиско 

рекламирање; помош во бизнисот за 

уметниците и изведувачите; услуги на 

комерцијално-информативнита агенција; 

бизнис истражување; фотокопирање; 

агениции за увоз и извоз; бизнис 

испитување; помош за набавка на стоки и 

услуги, за трети лица; услуги на бизнис 

информации;  комерцијална 

администрација за издавање лиценци за 

стоки и услуги за трети лица; собирање 

статистички податоци; собирање и 

систематизација на податоци во 

компјутерски бази на податоци; копирање 

на документи; услуги за дизајн на 

страници, за рекламни цели; онлајн 

компјутерско рекламирање на Интернет и 

други глобални компјутерски мрежни 

системи; анализа на пазарот; 

истражување на пазарот; дактилографски 

услуги;  ангажирање манекени за 

рекламирање или промовирање на 

производи; анализа на трошоци; бизниси 

(услуги за преместување на бизнисите); 

компјутерско рекламирање преку 

интернет;  јавно мислење (испитување на 

јавното мислење); организирање изложби 

за комерцијални или рекламни цели; 

трговски саеми (организирање трговски 

саеми) за комерцијални или рекламни 

цели; персонал (вработување персонал); 

услуги на споредба (цена-); консултантски 

услуги на професионален бизнис; услуги 

на односи со јавноста; претставување на 

стоки преку комуникациски медиуми, за 

малопродажни цели; психолошко 

тестирање во врска со изборот на 

персонал; односи со јавноста; објавување 

на рекламни текстови; рекламирање преку 

радио; услуги на експертска ефикасност; 

сметководство; рекламни агенции; 

рекламни огласи (ширење на рекламните 

огласи); раководење со рекламирањето; 

советување за вработување персонал; 

препис; умножување документи; 

ревизорски услуги; советување за бизнис 

работење; советување за организирање 

на работењето; промовирање на 

продажбата за трети лица; промовирање 

на продажбата (за трети лица); 

споредување на цените; секретарски 

услуги; рекламни текстови (пишување на -

); сортирање и уредување на информации 

во компјутерски бази на податоци; 

стенографски услуги; барање спонзорства; 

пребарување на податоци во компјутерски 

бази на податоци, за трети лица; 

организирање претплати на весник (за 

трети лица); организирање претплати на 

телекомуникации, за трети лица; 

обработка на текстови; одговор 

(телефонски одговор) за претплатниците 

што не се достапни; препис; телевизиско 

рекламирање; сметки (изработка на 
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изводи од сметки); подготвување платни 

списоци; развој на рекламни статии; 

примероци (дистрибуција на примероци); 

надворешно рекламирање; подготовка на 

повраток на данок; изнајмување на копири; 

изнајмување на рекламен метеријал; 

изнајмување на место за рекламирање; 

изнајмување на време за рекламирање во 

комуникациските медиуми; изнајмување на 

автоматски машини; проценки (бизнис 

проценки); економско прогнозирање; 

онлајн малопродажба на музичко поврзани 

производи, имено музички снимки, музички 

ленти, музички касети, софтвер за 

создавање музика, ласерски дискови, 

музички машини (што се оперираат со 

жетони) (џубокси), музички ЦД-а, музички 

ДВД-а, музички дигитални оптички дискови 

за складирање, музички ЗД дискови, 

музички аудио снимки, музички 

аудивизуелни снимки,  музички видео 

снимки, музички двојни дискови, музички 

мини дискови, музички САЦД-а, 

грамофонски плочи, МП3 симнати 

содржини, дигитални музички снимки, 

дигитални аудиовизуелни снимки; услуги 

на рекламирање, имено ширење на 

рекламни огласи за трети лица преку 

онлајн електронска комуникациска мрежа; 

услуги на рекламирање на малопродажба, 

имено ширење на рекламни огласи за 

трети лица преку онлајн електронска 

комуникациска мрежа; обезбедување на 

пребарувачка онлајн комерцијална база на 

податоци вклучувајќи сценарија, музика, 

филмови, телевизиски шоуа, мултимедиа 

презентации, компјутерски софтвер, аудио 

датотеки, стрипови, и публикации; 

истражување на пазарот и информациски 

услуги; собирање на информации во 

компјутерски бази на податоци; 

истражување на пазарот и услуги на 

маркетинг бизнис информации, имено, 

олеснувајќи го на лице-во-лице, лице-со-

бизнис, бизинс-со-лице, и бизнис-со-

бизнис споделувањето на релевантни 

информации за забавата и забавната 

индустрија; компјутеризирани онлајн 

услуги на малопродажба, автоматски и 

компјутеризирани услуги на трговија, 

автоматизирана и компјутеризирана 

продажба на стоки за трети лица 

обезбедена преку глобална комуникациска 

информациона мрежа, онлајн услуги на 

продажба, онлајн дистрибутерски услуги 

на малопродажба и големопродажба, 

услуги на малопродажни продавници, 

продажба преку пошта, услуги на 

малопродажба обезбедени преку глобална 

компјутерска мрежа, онлајн услуги на 

малопродажба, малопродажни 

продавници за широката потрошувачка, 

онлајн малопродажни продавници за 

широката потрошувачка, малопродажни 

стоковни куќи, онлајн малопродажни 

стоковни куќи, сите во врска со боите, 

фирнајзите, лаковите, препарати за 

белење и другите супстанци за перење, 

чистење, полирање, триење и 

нагризување, фармацевтски и хигиенски 

препарати, дезинфекциони средства, 

фунгициди, хербициди, рачни алати и 

направи, прибор за јадење, жилети, 

компјутери, ДВД-а и други празни 

дигитални медиуми за снимање, 

претходно снимени ДВД-а и други 

дигитални претходно снимени медиуми, 

компјутерски софтвер, огномети, накит, 

хорологиски и хронометриски 

инструменти, музички инструменти, книги, 

печатени работи, канцелариски 

материјали, фотографии, лепила за 

канцелариска или домашна употреба, 

сликарски четки, материјали за пакување, 

кожа и имитации од кожа и производите 

направени од овие материјали, имено 
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животинска кожа, делови од животинска 

кожа, торби, куфери, чадори за дожд и 

чадори за сонце, стапови за одење, 

мебел, огледала, рамки за слики, куќни 

или кујнски апарати и садови, чешли и 

сунѓери, четки, прибор за чистење, 

стаклени производи, порцелански и 

керамички предмети, тенџериња и тави за 

употреба во кујната, предива и конци, 

текстил и текстилни производи, покривки 

за кревети, покривки за маса, облека, 

обувки, капи, тантела и везови, панделки и 

гајтани, петлици, закачки и окца, топуски и 

игли, килими, килимчиња, простирки и 

бришачи, линолеум, ѕидни тапети, игри и 

играчки, украси за елка, свеќи, свеќички, 

крушки, чкорчиња [кибрит]; 

компјутеризирани услуги на онлајн 

нарачување за трети лица за општи стоки 

и општи потрошувачки стоки; услуги на 

малопродажни продавници кои вклучуваат 

електронски игри, компјутерски игри, видео 

игри, софтвер за електронски игри, 

софтвер за компјутерски игри, и софтвер 

за видео игри; онлајн услуги на 

малопродажни продавници што 

вклучуваат емитувани и претходно 

снимени електронски игри што може да се 

симнуваат; компјутеризирано 

процесирање на онлајн нарачки; собирање 

на бизнис информации во пребарувачки 

бази на податоци расположливи преку 

глобални компјутерски мрежи; собирање 

на информации за рекламирање 

вклучувајќи стоки и услуги за други онлајн 

продавачи, во онлајн водич за 

рекламирање; обезбедување на онлајн 

потсетник за трговски информации; услуги 

на водење на компјутеризирани бази на 

податоци; услуги на онлајн нарачување; 

услуги на програма за лојалност на 

потрошувачите вклучувајќи награди во 

форма на намалени цени на услуги на 

испорака; малопродажни услуги, имено, 

управување со програма за попуст што им 

овозможува на учесниците да добиваат 

попуст на услугите на испорака преку 

употреба на програма за членски попуст и 

програма на променлива рата на 

испорака; услуги на посредување во 

бизнисот при продажба и набавка на стоки 

и услуги; услуги на аукција; услуги на 

доверливо рекламирање; 

компјутеризирано онлајн нарачување на 

услуги вклучувајќи општа 

комерцијализација и општи стоки за 

потрошувачите; обезбедување на онлајн 

директориум за комерцијални 

информации; услуги на база на податоци 

кои им овозможуваат на трети лица да 

имаат погоден поглед и да одбираат 

услуги преку Интернет страни; собирање 

на компјутерски бази на податоци за 

пренос, прикажување и складирање 

трансакциски, идентификациски и 

финансики информации; информациски 

услуги, имено, обезбедување информации 

за малопродажба на производи на 

потрошувачи, вклучувајќи ја достапноста 

на одредени производи од интерес за нив; 

онлајн услуги за бизнис информации, 

имено анализирајќи што поединиците 

претпочитаат и обезбедување 

мислење/оценување на производ и 

препораки; компјутерска преработка на 

онлајн нарачки за купување; 

обезбедување на онлајн диркториум за 

комерцијални информации; услуги на 

рекламирање, имено, ширење на 

рекламни огласи за трети лица преку 

онлајн електронски комуникациски мрежи 

и обезбедување на онлајн директориум за 

комерцијални информации за ентузијасти 

на електонски игри; стоковни куќи, онлајн 

малопродажни стоковни куќи и 

компјутеризирани онлајн услуги на 
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нарачување вклучувајќи научни, наутички, 

геодетски, фотографски, кинематографски 

и оптички апарати и инструменти, како и 

апарати и инструменти за мерење тежина, 

мерење, сигнализирање, проверка 

(контрола), апарати и инструменти за 

спасување и обучување; апарати и 

инструменти за спроведување, 

вклучување и исклучување, 

трансформирање, акумулирање, 

регулирање или контрола на електрична 

енергија; апарати за снимање, пренос или 

репродукција на звук или слика; магнетни 

носачи на податоци, дискови за снимање, 

компактни дискови, ДВД-а, оптички 

дискови со висока густина и други 

дигитални медиуми за снимање, 

механизми за апаратите што се 

активираат со жетони, регистарски каси, 

машини за сметање, опрема за обработка 

на податоци, компјутери, компјутерски 

софтвер, софтвер, преносливи и рачни 

електронски уреди за пренос, складирање, 

ракување, снимање, и ревидирање на 

текст, слики, аудио, видео, и податоци, 

вклучувајќи и преку глобални компјутерски 

мрежи, безжични мрежи, и електронски 

комуникациски мрежи, таблет компјутери, 

електронски читачи на книги, аудио и 

видео плеери, електронски лични 

организери, лични дигитални асистенти, и 

глобални уреди за системско 

позиционирање, компјутерски периферини 

уреди, монитори, дисплеи, жици, кабли, 

модеми, печатачи, диск драјвери, 

адаптери, адаптер картички, кабли со 

конектори, конектори со приклучоци, 

електрични конектори за струја, приклучни 

подлоги, и драјвери, полначи за батерии, 

батериски пакувања, мемориски картички 

и читачи за мемориски картички, звучници, 

микрофони, и слушалки, кутии, прекривки, 

и држачи за компјутери, кутии, прекривки и 

држачи за преносливи и рачни 

електронски уреди за пренос, складирање, 

манипулирање, снимање, и ревидирање 

на текст, слики, звук, аудио, видео, и 

податоци, вклучувајќи преку глобални 

компјутерски мрежи, таблет компјутери, 

електронски читачи на книги, аудио и 

видео плеери, електронски лични 

организери, лични дигитални асистенти, и 

глобални уреди за системско 

позиционирање и уреди за прикажување 

на електронски објавени материјали, 

имено, книги, списанија, весници, 

магазини, мултимедиа презентации, 

далечински управувачи за преносливи и 

рачни електронски уреди и компјутери, 

адаптери за струја, USB кабли, 

електронски приклучни подлоги, полначи 

за батерии, електрични конектори, жици, 

кабли, и адаптери, безжични далечински 

управувачи за преносливи електронски 

уреди, слушалки и слушалки за во уво, 

програми за синхноризирање на податоци, 

и алатка на програми за развој на 

апликации за лични и рачни компјутери, 

компјутерски софтвер за креирање, 

симнување (даунлодирање), пренос, 

примање, уредување, издавање, 

кодирање, декодирање, прикажување, 

чување и организирање текст, графика, 

слики, и електронски публикации, 

претходноснимени аудио и аудиовизуелна 

содржина, информации, и коментари што 

може да се симнуваат, електронски книги, 

магазини, периодични публикации, 

билтени, весници, списанија, и други 

публикации што може да се симнуваат, 

електронски публикации што може да се 

симнуваат како фикција, нефикција, 

стрипови и сценарија преку компјутерски и 

комуникациски мрежи; филмови (films) и 

филмови (movies) што може да се 

симнуваат што вклучуваат фикциски и 
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нефикциски приказни обезбедени преку 

компјутерски и комуникациски мрежи, 

шаблони за дизајнирање книги што може 

да се симнуваат, кратки приказни, 

сторибордови, сценарија, стрипови, аудио 

и видео датотеки, компјутерски софтвер за 

собирање, уредување, организирање, 

модифицирање, обележување на книги, 

пренос, складирање и споделување на 

податоци и информации, аудио-книги и 

дигитални аудио датотеки што може да се 

симнуваат, софтвер во областа на 

преносот и прикажувањето на текст, слика 

и звук, софтвер за раководење со бази на 

податоци, софтвер за препознавање на 

знаци, софтвер за препознавање на звук, 

софтвер за електронска пошта и пораки, 

компјутерски софтвер за пристапување, 

прегледување и пребарување на онлајн 

бази на податоци и електронски огласни 

табли, софтвер за синхноризација на 

податоци, софтвер за развој на апликации, 

препарати за белење и други супстанци за 

перење, чистење, полирање, триење и 

нагризување, сапуни, парфимерија, 

есенцијални масла, козметички производи, 

лосиони за коса, препарати за нега на 

забите, фармацевтски и ветеринарни 

производи, хигиенски производи за 

медицинска употреба, диететски 

супстанции прилагодени за медицинска 

употреба, храна за бебиња, фластери, 

материјали за преврзување, материјал за 

пломбирање заби, забарски смоли, 

дезинфекциони средства, препарати за 

уништување штетници, фунгициди, 

хербициди, обични метали и нивните 

легури, производи од обични метали, 

имено метални градежни материјали, 

метални преносни конструкции, метални 

материјали за железнички шини, 

неелектрични кабли и жици од обичен 

метал, железарија, мали метални 

предмети, метални цевки и туби, каси, 

руди, рачни алати и направи, прибор за 

јадење, ладно оружје, жилети, хируршки, 

медицински, забарски и ветеринарни 

апарати и инструменти, вештачки 

екстремитети, очи и заби, ортопедски 

производи, хируршки материјали за 

шиење, апарати за осветлување, греење, 

создавање пареа, готвење, ладење, 

сушење, вентилација, снабдување со вода 

и санитарни намени, возила, апарати за 

движење по земја, воздух или вода, 

скапоцени метали и нивните легури, накит, 

скапоцени камења, хорологиски и 

хронометриски инструменти, музички 

инструменти, фикциски и нефикциски 

книги на различни теми, серии од 

фикциски и нефикциски книги, стрипови, 

графички новели, приказни во 

илустрирана форма и приказни за 

стрипови, сторибордови, и уметнички 

дела, периодични публикации во областа 

на стриповите, сторибордовите, и 

уметничките дела, хартија, картон,  

печатени работи и книги, книговезнички 

материјал, фотографии, канцелариски 

материјали, стикери и лепила за 

канцелариска или куќна употреба, 

материјали што ги користат уметниците, 

сликарски четки, машини за пишување и 

канцелариски прибор, материјал за обука 

и настава, пластични материјали за 

пакување, печатарски букви, клишиња, 

печатени работи во областа на 

компјутерите, печатени материјали во 

областа на таблет компјутерите, печатени 

материјали во областа на мултимедијални 

производи, интерактивни производи и 

онлајн услуги, печатени публикации, книги, 

магазини, билтени, периодични 

публикации, брошури, книшки, памфлети, 

прирачници, списанија, летоци, честитки, 

рекламни и промотивни материјали, 
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каталози, каталози поврзани со 

компјутерски софтвер, компјутерски 

брошури, компјутерски прирачници, 

компјутерски хардвер публикации, 

прирачници за компјутерски хардвер, 

водичи за корисници на компјутерски 

хардвер, прирачници со инструкции за 

компјутер, компјутерски прирачници, 

публикации повразни со технологија, 

дигитална технологија и гаџети,  каталози 

поврзани со музички апарати и 

инструменти, каталози поврзани со 

телекомуникациски апарати, мобилни 

телефони, рачни и мобилни електронски 

уреди за испраќање и примање на 

телефонски повици, факсови, електронска 

пошта, видео, инстант пораки, музички, 

аудиовизуелни и други мултимедијални 

дела, и други дигитални податоци, музички 

книги, прирачници со инструкции за 

музика, музички магазини, додатоци за 

биро, телефонски именици и адресари, 

агенди, дневници, календари, постери, 

монтирани и немонтирани фотографии, 

печатени патерни за маици и горни 

тренерки, материјали за прикажување, 

декал налепници и налепници за браник, 

летоци за продажба на аудио ленти, 

делови и фитинзи за гореспоменатите 

стоки, кожа и имитации на кожа и 

производи направени од овие материјали, 

имено животинска кожа, делови од 

животинска кожа, торби, куфери и торби за 

патување, чадори за дожд, чадори за 

сонце и стапови за одење, камшици, узди 

и сарачки производи, мебел, огледала, 

рамки за слики, производи од дрво, плута, 

врбови прачки, рогозина, рогови, коски, 

школки, килибар, седеф, морска пена и 

замените за сите овие материјали или 

производи од пластика, имено мебел, 

огледала, рамки за слики, кошници, 

држачи за книги, полици за шишиња, 

блокови за сечење, куки, контејнери за 

складирање, тапи за шишиња, кошници за 

валкана облека, детски столчиња со 

масичка за јадење, декоративни подвижни 

скулптури, плакати, послужавници, 

перничиња, куки за завеси за во бања, 

куќни или кујнски апарати и садови, чешли 

и сунѓери, четки, материјали за правење 

четки, прибор за чистење, челични жици 

за стружење, сурово или полуобработено 

стакло, стаклени производи, порцелански 

и керамички предмети, текстил и 

текстилни производи, покривки за кревети 

и маси, облека, обувки, капи, игри и 

играчки, предмети за гимнастика и спорт, 

украси за елки, месо, риба, живина и 

дивеч, месни преработки, конзервирано, 

смрзнато, сушено и варено овошје и 

зеленчук, желеа, џемови, компоти, јајца, 

млеко и млечни производи, масла и масти 

за јадење, кафе, чај, какао, шеќер, ориз, 

тапиока, саго, замена за кафе, брашно и 

производи од жито, леб, производи од 

тесто и слатки, сладолед, мед, меласа, 

квасец, прашок за печење, сол, сенф, 

оцет, сосови (како мирудии), муридии, 

мраз, земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнести производи, животни 

(живи), свежо овошје и зеленчук, семиња, 

билки и природно цвеќе, храна за животни, 

пивски слад, пиво, минерална и сода-вода 

и други безалкохолни пијалаци, пијалаци 

од овошје и овошни сокови, сирупи и други 

препарати за производство на пијалаци и 

алкохолни пијалаци, телефони, мобилни 

телефони, видеофони, фотоапарати, 

монитори за телевизиски приемник, 

телевизиски приемници [ТВ сетови] и 

телевизиски трансмитери, далечински 

управувачи за телевизиски приемник [ТВ 

сет], електронски нотеси, магнетни носачи 

на податоци, радио приемници, радио 

трансмитери, видео камери, компјутерски 
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хардвер и софтвер, компјутерски софтвер 

и фирмвер, имено, оперирање со 

системски програми, програми за 

синхноризирање на податоци, како алатка 

за програми за развој на апликации за 

лични и рачни компјутери и мобилни 

дигитални електронски уреди, софтвер за 

раководење на телефонија, мобилен 

телефон, смартфон, и софтвер за таблет, 

софтвер и хардвер за пребарување на 

телефонски-базирани информации, 

софтвер за пренасочување на пораки, 

компјутерски софтверски апликации за 

мобилни телефони, смартфони и таблет 

уреди вклучувајќи функционалност на 

мобилен телефон, компјутерски 

софтверски апликации и вградливи 

компјутерски софтверски апликации за 

мобилни телефони, смартфони и таблет 

уреди имено, софтвер кој им овозможува 

на фотографиите и видеата кои се наоѓаат 

во фотоапаратите на мобилните 

телефони, смартфоните и таблет уредите 

да се споделуваат на социјалните 

медиуми за целите на социјално 

вмрежување, компјутерски програми за 

пристапување, прегледување и 

пребарување на онлајн бази на податоци, 

компјутерски хардвер и софтвер што 

обезбедува интегрирана телефонска 

комуникација со компјутеризирани 

глобални информациони мрежи, делови и 

додатоци за рачни и мобилни дигитални 

електронски уреди, делови и додатоци за 

мобилни телефони, смартфони и таблети 

како прекривки, кутии, кутии направени од 

кожа и имитации на кожа, прекривки 

направени од ткаенина или текстилни 

материјали, батерии, батерии што 

повторно се полнат, полначи, полначи за 

електрични батерии, кабли за податоци, 

електрични кабли, слушалки, стерео 

слушалки, слушалки за во уво, стерео 

звучници, аудио звучници, аудио звучници 

за дома, слушалки за безжични 

комуникациски апарати, лична апаратура 

со стерео звучници, микрофони, аудио 

апарати за автомобили, апарати за 

поврзување и полнење на преносливи и 

рачни дигитални електронски уреди, 

упатства за користење во облик што може 

да се чита електронски, машински или 

комјутерски и се продаваат како единица 

со сите гореспоменати стоки, делови и 

фитинзи за сите претходно наведени 

стоки, софтвер што може да се симнува за 

пристапување и водење на компјутерски 

апликации преку глобална компјутерска 

мрежа, софтвер за препознавање на 

знаци, софтвер за електронска пошта и 

пораки, сет-топ боксови; обезбедување 

информации за производите за 

потрошувачите преку Интернет или други 

комуникациски мрежи; компјутеризирани 

онлајн услуги на нарачување вклучувајќи 

средства за белење и други материи за 

перење, препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување, сапуни, 

парфимерија, есенцијални масла, 

козметички производи, лосиони за коса, 

препарати за нега на забите, 

фармацевтски и ветеринарни производи, 

хигиенски производи за медицинска 

употреба, диететски супстанции 

прилагодени за медицинска употреба, 

храна за бебиња, фластери, материјали за 

преврзување, материјал за пломбирање 

заби, забарски смоли, дезинфекциони 

средства, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди, обични 

метали и нивните легури, производи од 

обични метали, имено метални градежни 

материјали, метални преносни 

конструкции, метални материјали за 

железнички шини, неелектрични кабли и 

жици од обичен метал, железарија, мали 
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метални предмети, метални цевки и туби, 

каси, руди, рачни алати и направи (со 

коишто што се ракува рачно), прибор за 

јадење, ладно оружје, жилети, научни, 

наутички, геодетски, фотографски, 

кинематографски и оптички апарати и 

инструменти, како и апарати и 

инструменти за мерење тежина, мерење, 

сигнализирање, проверка (контрола), 

апарати и инструменти за спасување и 

обучување, апарати и инструменти за 

спроведување, вклучување и 

исклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или контрола 

на електрична енергија, апарати за 

снимање, пренос или репродукција на звук 

или слика, магнетни носачи на податоци, 

дискови за снимање, автоматски машини и 

механизми за апаратите што се 

активираат со жетони, регистарски каси, 

машини за сметање, опрема за обработка 

на податоци и компјутери, апарати за 

гаснење пожар, ЦД-а, ДВД-а и оптички 

дискови со висока густина, лаптопи, 

таблет компјутери, рачни електронски 

уреди, лични дигитални асистенти, 

дигитални музички плеери, мобилни 

телефони, смартфони, дигитални 

фотоапарати и дигитални видео камери, 

читачи на е-книги, безжични 

комуникациски уреди, хируршки, 

медицински, забарски и ветеринарни 

апарати и инструменти, вештачки 

екстремитети, очи и заби, ортопедски 

производи, хируршки материјали за 

шиење, апарати за осветлување, греење, 

создавање пареа, готвење, ладење, 

сушење, вентилација, снабдување со вода 

и санитарни намени, возила, апарати за 

движење по земја, воздух или вода, 

скапоцени метали и нивните легури, накит, 

скапоцени камења, хорологиски и 

хронометриски инструменти, музички 

инструменти, фикциски и нефикциски 

книги на различни теми, серии на 

фикциски и нефикциски книги, стрипови, 

графички новели, приказни во 

илустрирана форма и приказни за 

стрипови, сторибордови, и уметнички 

дела, периодични публикации во областа 

на приказните за стрипови, 

сторибордовите, и уметничките дела,  

хартија, картон, печатени работи и книги, 

книговезнички материјал, фотографии, 

канцелариски материјали, стикери и 

лепила за канцелариска или куќна 

употреба, материјали што ги користат 

уметниците, сликарски четки, машини за 

пишување и канцелариски прибор, 

материјал за обука и настава, пластични 

материјали за пакување, печатарски 

букви, клишиња, печатени материјали во 

областа на компјутерите, печатени 

материјали во областа на таблет 

компјутерите, печатените материјали во 

областа на мултимедијални производи, 

интерактивни производи и онлајн услуги, 

печатени публикации, книги, магазини, 

билтени, периодични публикации, 

брошури, книшки, памфлети, прирачници, 

списанија, летоци, честитки, рекламен и 

промотивен материјал, каталози, каталози 

поврзани со компјутерски софтвер, 

компјутерски брошури, компјутерски 

прирачници, компјутерски хардвер 

публикации, прирачници за компјутерски 

хардвер, водичи за корисници за 

компјутерски хардвер, прирачници за 

употреба за компјутери, компјутерски 

прирачници, публикации поврзани со 

технологијата, дигиталната технологија и 

гаџетите, каталози поврзани со музички 

апарати и инструменти, каталози поврзани 

со телекомуникациски апарати, мобилни 

телефони, рачни и мобилни дигитални 

електронски уреди за испраќање и 
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примање на телефонски повици, факсови, 

електронска пошта, видео, инстант пораки, 

музички, аудиовизуелни и други 

мултимедијални дела, и други дигитални 

податоци, музички книги, прирачници за 

употреба за музика, музички списанија, 

додатоци за биро, телефонски именици и 

адресари, агенди, дневници, календари, 

постери, монтирани и немонтирани 

фотографии, печатени патерни за маици и 

горни тренерки, материјали за 

прикажување, декал налепници и 

налепници за браник, брошури за 

продажба со аудио ленти, делови и 

фитинзи за гореспоменатите стоки, кожа и 

имитации на кожа, и производи направени 

од овие материјали, имено животинска 

кожа, делови од животинска кожа, торби и 

куфери, чадори за дожд, чадори за сонце 

и стапови за одење, камшици, узди и 

сарачки производи, мебел, огледала, 

рамки за слики, производи од дрво, плута, 

врбови прачки, рогозина, рогови, коски, 

школки, килибар, седеф, морска пена и 

замените за сите овие материјали или 

производи од пластика, имено мебел, 

огледала, рамки за слики, кошници, 

држачи за книги, полици за шишиња, 

блокови за сечење, куки, контејнери за 

складирање, тапи за шишиња, кошници за 

валкана облека, детски столчиња со 

масичка за јадење, декоративни подвижни 

скулптури, плакати, послужавници, 

перничиња, куки за завеси за во бања, 

куќни или кујнски апарати и садови, чешли 

и сунѓери, четки, материјали за правење 

четки, прибор за чистење, челични жици 

за стружење, сурово или полуобработено 

стакло, стаклени производи, порцелански 

и керамички предмети, текстил и 

текстилни производи, покривки за кревети 

и маси, облека, обувки, капи, игри и 

играчки, предмети за гимнастика и спорт, 

украси за елки, месо, риба, живина и 

дивеч, месни преработки, конзервирано, 

смрзнато, сушено и варено овошје и 

зеленчук, желеа, џемови, компоти, јајца, 

млеко и млечни производи, масла и масти 

за јадење, кафе, чај, какао, шеќер, ориз, 

тапиока, саго, замена за кафе, брашно и 

производи од жито, леб, производи од 

тесто и слатки, сладолед, мед, меласа, 

квасец, прашок за печење, сол, сенф, 

оцет, сосови (како мирудии), муридии, 

мраз, земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнести производи, животни 

(живи), свежо овошје и зеленчук, семиња, 

билки и природно цвеќе, храна за животни, 

пивски слад, пиво, минерална и сода-вода 

и други безалкохолни пијалаци, пијалаци 

од овошје и овошни сокови, сирупи и други 

препарати за производство на пијалаци и 

алкохолни пијалаци; обезбедување на 

пребарувачка база на податоци во 

областа на бизнис информациите 

достапни преку глобална компјутерска 

мрежа; обезбедување на пребарувачки 

онлајн рекламен водич вклучувајќи ги и 

стоките и услугите од други онлајн 

продавачи; ширење на реклами за трети 

лица преку онлајн електронска 

комуникациска мрежа; продажба на 

производи; промовирање на стоки и услуги 

за трети лица преку ограничена 

достапност на понудите за попуст преку 

онлајн електронски комуникациски мрежи; 

собирање на давателите на избрани 

услуги во областа на телекомуникациите, 

финансиските услуги (потрошувачки 

кредит), патување и сместување, 

компјутерски услуги на консулатции/услуги 

на е-продажба, хостирање на веб страни, 

услуги на аукција и продажба поврзани со 

широката палета на потрошувачки стоки, и 

одржување на производи/продолжени 

услуги на гаранција, за да им овозможат 
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на другите погодно разгледување и 

одбирање на овие услуги од веб страни; 

собирање на давателите на избрани 

услуги во областа на телекомуникациите, 

финансиските услуги (потрошувачки 

кредит), патување и сместување, 

компјутерски услуги на консулатции/услуги 

на е-продажба, хостирање на веб страни, 

услуги на аукција и продажба поврзани со 

широката палета на потрошувачки стоки, и 

одржување на производи/продолжени 

услуги на гаранција, за да има овозможат 

на другите погодно разгледување и 

одбирање на овие услуги од веб страни; 

претплата за книги, осврти, или стрипови; 

услуги на рекламирање, имено 

промовирање на стоки и услуги за трети 

лица; обезбедување на пребарувачка база 

на податоци во областа на бизнис 

информациите достапни преку глобална 

компјутерска мрежа; обезбедување на 

пребарувачки онлајн рекламен водич 

вклучувајќи ги и стоките и услугите за 

трети лица; услуги на водење на бази со 

податоци; компјутеризирана услуга за 

онлајн пребарување и нарачување што 

промовира филмови, слики во движење 

(филм), документарни филмови, филмови, 

телевизиски програми, графички, 

анимација и мултимедијални презентации, 

и други аудиовизуелни дела во форма на 

видеокасети, компактни дискови, ДВД-а, 

оптички дискови со висока густина, 

апарати за дигитални симнувања 

(даунлодирања) и апарати за директен 

дигитален пренос  

кл. 36  oсигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижен имот  

кл. 38  

телекомуникации;телекомуникациски 

услуги, имено,електронски пренос на 

аудио и видео записи директно на 

Интернет и што може да се симнат 

(даунлодираат) преку компјутер и други 

комуникациски мрежи; обезбедување он-

лајн електронски билтен табли за пренос 

на пораки меѓу компјутерски корисници во 

областа на информации за потрошувачите 

за производите; услуги на пренос на 

интернет; праќање на пораки преку 

електронски пренос; телекомуникациски 

услуги, имено, електронски пренос на 

аудио, видео и мултимедијални записи 

директно на Интернет и што може да се 

симнат (даунлодираат) преку компјутер и 

други комуникациски мрежи; аудио пренос 

на кажан збор, музика, концерти и радио 

програми; безжични широкопојасни 

комуникациски услуги; услуги на праќање 

дигитални широкопојасни пораки во текст 

и во бројки; комуникација преку безжичен 

електронски читач на книги; обезбедување 

пристап до интерактивна база на податоци 

за пренос на пораки меѓу компјутерски 

корисници и претплатници на музика, 

книги, филмови, слики во движење, 

телевизиски програми, игри, играчки, 

производи за спортување, електроника, 

мултимедијални презентации, видеа и 

ДВД, и други стоки за домаќинство и стоки 

за потрошувачка, мислења/оценки за 

производите и купување информации на 

Интернет; електронски пренос на 

информации и податоци; аудио пренос и 

пренос на едукативни и забавни дигитални 

медиуми; комуникациски услуги за пренос, 

складирање во кеш меморија (caching), 

пристапување, примање, симнување 

(даунлодирање), директен пренос на 

Интернет (стриминг), пренос, 

споделување, прикажување, 

форматирање, мироринг и 

трансферирање на текст, слики, аудио, 

видео и податоци преку 

телекомуникациски мрежи, безжични 
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телекомуникациски мрежи и Интернет; 

обезбедување на Интернет форум, он-лајн 

чет румс и он-лајн заедници за пренос на 

пораки меѓу компјутерски корисници; 

обезбедување на пристап до он-лајн 

директориуми, бази на податоци, 

вебсајтови на тековни настани и блогови, 

и он-лајн референтни материјали; 

обезбедување пристап до помошни уреди 

или електронски уреди во смисла на 

обезбедување услуги на 

телекомуникациска поврзливост за 

трансфер на слики, пораки, аудио, 

визуелни, аудиовизуелни и 

мултимедијални дела меѓу е-читачи, 

мобилни телефони, смартфони, преносни 

електронски уреди, преносни дигитални 

уреди, таблети или компјутери; стриминг 

на аудио, визуелен и аудиовизуелен 

материјал преку Интернет или друг 

компјутер или комуникациска мрежа; 

обезбедување на он-лајн чет румс, 

Интернет форуми и он-лајн заедници за 

пренос на фотографии, видеа, текст, 

податоци, слики и други електронски дела; 

пренос на подкаст; пренос на вебкаст 

(емитување на веб); обезбедување он-лајн 

мрежа што им овозможува на корисниците 

пристап до и споделување на содржина, 

текст, визуелни дела, аудио дела, 

аудиовизуелни дела, литературни дела, 

податоци, датотеки, документи и 

електронски дела; обезбедување услуги 

на он-лајн мрежа што им овозможува на 

корисниците да споделуваат содржина, 

фотографии, видеа, текст, податоци, слики 

и други електронски дела во врска со 

забава, вклучувајќи филмови, телевизија, 

аудиовизуелни дела, музика, аудио дела, 

книги, театар, литературни дела, спортски 

настани, рекреативни активности, 

активности во слободно време, турнири, 

уметност, танц, мјузикли, изложби, 

спортски инструкции, клубови, радио, 

комедија, натпревари, визуелни дела, 

игри, гејминг, фестивали, музеи, паркови, 

културни настани, концерти, издаваштво, 

анимација, тековни настани, мода, 

мултимедијални презентации, историја, 

јазик, хуманистички науки, математика, 

бизнис, наука, технологија, хоби, култура, 

спортови, уметности, психологија и 

филозофија; обезбедување вебсајт што на 

компјутерските корисници им дава 

способност да пренесуваат, за кеш 

меморија (cache), да примаат, симнуваат 

(даунлодираат), за директен пренос на 

Интернет (stream), да емитуваат, 

прикажуваат, форматираат, 

трансферираат и споделуваат содржина, 

текст, визуелни дела, аудио дела, 

аудиовизуелни дела, литературни дела, 

податоци, датотеки, документи и 

електронски дела; обезбедување вебсајт 

што на компјутерските корисници им дава 

способност да пренесуваат, за кеш 

меморија (cache), да примаат, симнуваат 

(даунлодираат), за директен пренос на 

Интернет (stream), да емитуваат, 

прикажуваат, форматираат, 

трансферираат и споделуваат 

фотографии, видеа, текст, податоци, слики 

и други електронски дела; обезбедување 

он-лајн портали за забава во областа на 

филмови, телевизија, аудиовизуелни 

дела, музика, аудио дела, книги, театар, 

литературни дела, спортски настани, 

рекреативни активности, активности во 

слободно време, турнири, уметност, танц, 

мјузикли, изложби, спортски инструкции, 

клубови, радио, комедија, натпревари, 

визуелни дела, игри, гејминг, фестивали, 

музеи, паркови, културни настани, 

концерти, издаваштво, анимација, тековни 

настани, модни шоуа и мултимедијални 

презентации; телекомуникациски услуги, 
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имено, обезбедување он-лајн електронски 

билтен табли за пренос на пораки меѓу 

компјутерски корисници во врска со 

забава; обезбедување интерактивни чет 

румс за пренос на пораки меѓу 

компјутерски корисници и претплатници во 

врска со најразлични теми; електронски 

пренос на мислења/оценки на забава и 

информација преку компјутер и 

комуникациски мрежи; обезбедување 

електронска комуникација на блогови. 

Обезбедување он-лајн чет румс и 

електронски билтен табли; обезбедување 

на он-лајн форуми за комуникација во 

областа на електронски игри; 

Обезбедување на пренос на видео на 

компјутерски игри на барање; 

обезбедување на корисниците на време за 

телекомуникациски пристап до 

електронски комуникациски мрежи со 

средства за идентификување, лоцирање, 

групирање, дистрибуирање и управување 

со податоци и линкови до компјутерски 

сервери на трети страни, компјутерски 

процесор и компјутерски корисници; 

обезбедување на директориуми за 

телефонски броеви, деловни адреси, 

адреса на електронска пошта, адреса на 

почетна страна на мрежа, адреси и 

телефонски броеви на луѓе, места и 

организации; обезбедување он-лајн 

интерактивна електронска билтен табла во 

областа на стрип издаваштво, забава и 

индустрија на забава; пристап до 

информации и далечинско управување со 

податоци за безжична испорака на 

содржина до рачни компјутери, лап топ 

компјутери и мобилни електронски уреди; 

пренос на податоци и информации преку 

електронски средства обично компјутери, 

кабел, радио, телепринтер, писмо 

пренесено преку факсимил (teleletter), 

телефон, мобилен телефон, електронска 

пошта, микробран, ласерски зрак, 

комуникациски сателит или електронски 

комуникациски средства; електронски 

пренос на глас, податоци и слики преку 

глобална комуникациска мрежа  

кл. 39  транспорт; пакување и складирање 

на стоки; патни аранжмани; физичко 

складирање на електронски медиуми, 

имено, слики, текст, видео и аудио 

податоци  

кл. 41  образование; обезбедување на 

обука; забава; спортски и културни 

активности; обезбедување на информации 

во врска со забава; издавање периодични 

публикации; обезбедување он-лајн 

електронски публикации (кои не може да 

се симнат); издавање на електронски 

книги, списанија; издавање на материјал 

на магнетни или оптички податочни 

медиуми; издавање на музика он-лајн; 

изнајмување на видеа, аудио снимки и 

игри вклучувајќи касети со игри за 

употреба со електронски апарати за игри; 

дистрибуција на радио и телевизиска 

забава, игри, филмови, музика, 

интерактивно рекламирање и/или услуги и 

видео записи; закуп, лизинг и изнајмување 

на телевизија, телевизиски time shift, или 

радио апарат, игри, филмови, 

интерактивни телевизиски програми и/или 

услуги, звучни или видео снимки; 

дистрибуција или изнајмување на слики во 

движење (филмови); изнајмување на 

апарат за прием на кинематографски 

филмови, звук или видео; обезбедување 

информации во областа на он-лајн забава; 

организирање на натпревари; сите 

погоренаведени услуги исто така 

обезбедени он-лајн од компјутерска база 

податоци, Интернет или телефон 

овозможен преку Интернет; информации 

во врска со забава или образование 

обезбедени он-лајн од компјутерска база 
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на податоци или глобална компјутерска 

мрежа во врска со филмови, слики во 

движење (филм), документарни филмови, 

филмови, телевизиски програми, графика, 

анимација и мултимедијални презентации, 

видеа и ДВД, оптички диск со голема 

густина и други аудиовизуелни дела; 

обезбедување он-лајн електронски 

публикации (што не може да се симнат) во 

врска со филмови, слики во движење, 

документарни филмови, филмови, 

телевизиски програми, графика, анимација 

и мултимедијални презентации, видеа, 

ДВД, оптички диск со голема густина, и 

други аудиовизуелни дела; услуги на 

забава, имено филмови, слики во 

движење (филмови), документарни 

филмови, филмови, телевизиски 

програми, графика, анимација, и 

мултимедијални презентации, и други 

аудиовизуелни дела што може да се 

гледаат преку компјутерски мрежи и 

глобални комуникациски мрежи; 

обезбедување информации во врска со 

филмови, слики во движење (филм), 

документарни филмови, филмови, 

телевизиски програми, графика, анимација 

и мултимедијални презентации, видеа, 

ДВД, оптички дискови со висока густина и 

други аудиовизуелни дела преку 

компјутерски мрежи и глобални 

комуникациски мрежи; услуги на 

информации за забава, имено 

обезбедување можности за размена на 

информации и разговор за најразлични 

теми преку настани во живо и испратени 

информации; информации обезбедени он-

лајн од компјутерска база на податоци или 

од глобална компјутерска мрежа во врска 

со филмови, слики во движење (филмови), 

документарни филмови, филмови, 

телевизиски програми, графика, 

анимација, и мултимедијални 

презентации, видеа, и ДВД, оптички 

дискови со висока густина и други 

аудиовизуелни дела; обезбедување на 

бази на податоци што промовираат општи 

вести и информации за филмови, слики во 

движење (филмови), документарни 

филмови, филмови, телевизиски 

програми, графика, анимација, и 

мултимедијални презентации, видеа, и 

ДВД, оптички дискови со висока густина и 

други аудиовизуелни дела; услуги на 

изнајмување, имено, изнајмување на кино 

филмови, документарни филмови, слики 

во движење (филм), филмови, звучни 

записи, видео игри, мултимедијални 

презентации, електронски книги и 

публикации, видео записи, претходно 

снимени видеоленти, дигитални видео 

дискови, музички записи, мултимедијални 

записи, и компјутерски игри; услуги на 

изнајмување, имено, изнајмување на кино 

филмови, документарни филмови, слики 

во движење (филм), филмови, звучни 

записи, видео игри, мултимедијални 

презентации, електронски книги и 

публикации, видео записи, претходно 

снимени видеоленти, дигитални видео 

дискови, музички записи, мултимедијални 

записи, и компјутерски игри преку 

глобални комуникациски мрежи; 

обезбедување информации, 

оценки/мислења и персонализирани 

препораки во областа на забава; 

обезбедување информации, 

оценки/мислења и персонализирани 

препораки во областа на забава преку 

глобални комуникациски мрежи; 

обезбедување информации во врска со 

натпреварувања и игри; обезбедување 

признание и поттик преку награди и 

натпреварувања да се демонстрира 

извонредност во областа на забава; 

обезбедување он-лајн стрипови и 
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графички романи што не може да се 

симнат (даунлодираат); обезбедување на 

вебсајт што им овозможува на 

корисниците да разгледуваат/оценуваат 

сценарија, филмови, телевизиски шоуа, 

графички слики, сториборд (storyboards) и 

објекти за забава; обезбедување вебсајт 

што промовира блогови и публикации што 

не може да се симнат (даунлодираат) во 

областа на забава, стрипови, сценарија, 

книги, кратки раскази; обезбедување на 

вебсајт што промовира информации, 

натпреварувања, текст, видео, аудио, 

публикации сите во врска со забава; 

обезбедување вести и информации во 

областа на забавата во врска со 

информации, натпреварувања, текст, 

видео, аудио, публикации сите поврзани 

со забава; обезбедување мислења/оцени 

за телевизија, филмови, и забава; 

обезбедување на вебсајт што промовира 

филмови и видеа што не може да се 

симнат (даунлодираат); консалтинг во 

областа на забавата и индустријата за 

забава; обезбедување информации за 

забава, филмови и телевизиски шоуа 

преку социјални мрежи; обезбедување на 

информации во врска со забава; 

објавување на периодични публикации; 

обезбедување он-лајн електронски 

публикации (што не може да се 

симнат/даунлодираат); издавање на 

електронски книги, списанија; издавање на 

материјал на магнетни или оптички 

податочни медиуми; објавување музика 

он-лајн; изнајмување на видеа, аудио 

записи и игри вклучувајќи и касети со игри 

за употреба со апаратура за електронски 

игри; дистрибуција на радио и телевизиска 

забава, игри, филмови, музика, 

интерактивно рекламирање и/или услуги и 

видео записи; закуп, лизинг и изнајмување 

на телевизија, телевизиски time shift, или 

радио апаратура, игри, филмови, 

интерактивни телевизиски програми и/или 

услуги, звук или видео записи; 

дистрибуција или изнајмување на слики во 

движење (филмови); изнајмување на 

апаратура за прием на кинематографски 

филмови, звук или видео; обезбедување 

на информации во областа на он-лајн 

забава; организација на натпреварувања; 

сите погореспомнати услуги исто така 

обезбедени он-лајн од компјутерска база 

на податоци, Интернет или телефон 

овозможен преку Интернет; информации 

во врска со забава или образование 

обезбедени он-лајн од компјутерска база 

на податоци или глобална компјутерска 

мрежа во врска со филмови, слики во 

движење (филм), документарни филмови, 

филмови, телевизиски програми, графика, 

анимација и мултимедијални презентации, 

видеа и ДВД, и други аудиовизуелни дела; 

обезбедување он-лајн електронски 

публикации (што не може да се 

симнат/даунлодираат) во врска со 

филмови, слики во движење (филм), 

документарни филмови, филмови, 

телевизиски програми, графика, 

анимирани и мултимедијални 

презентации, видеа и ДВД, и други 

аудиовизуелни дела; услуги на забава, 

имено филмови, слики во движење 

(филм), документарни филмови, филмови, 

телевизиски програми, графика, 

анимирани и мултимедијални 

презентации, и други аудивизуелни дела 

што може да се гледаат преку 

компјутерски мрежи и глобални 

комуникациски мрежи; обезбедување 

информации во врска со филмови, слики 

во движење (филм), документарни 

филмови, филмови, телевизиски 

програми, графика, анимирани и 

мултимедијални презентации, видеа и 



 

 

182 

 

Трговски марки Гласник Бр.8/2019 - 31/08/2019 
 

ДВД, и други аудивизуелни дела преку 

компјутерски мрежи и глобални 

комуникациски мрежи; информативни 

услуги за забава, имено обезбедување 

можности за размена на информации и 

разговор на најразлични теми преку 

настани во живо и испратени информации; 

информации обезбедени он-лајн преку 

компјутерска база на податоци или од 

глобална компјутерска мрежа во врска со 

филмови, слики во движење (филм), 

документарни филмови, филмови, 

телевизиски програми, графика, 

анимирани и мултимедијални 

презентации, видеа и ДВД, и други 

аудиовизуелни дела; обезбедување бази 

на податоци што промовираат општи 

вести и информации за филмови, слики во 

движење (филм), документарни филмови, 

филмови, телевизиски програми, графика, 

анимирани и мултимедијални 

презентации, видеа и ДВД, и други 

аудивизуелни дела; услуги на 

изнајмување, имено, изнајмување на кино 

филмови, документарни филмови, слики 

во движење (филм), филмови, звучни 

записи, видео игри, мултимедијални 

презентации, електронски книги и 

публикации, видео записи, претходно 

снимени видеоленти, дигитални видео 

дискови, музички записи, мултимедијални 

записи, и компјутерски игри; услуги на 

изнајмување, имено, изнајмување на кино 

филмови, документарни филмови, слики 

во движење (филм), филмови, звучни 

записи, видео игри, мултимедијални 

презентации, електронски книги и 

публикации, видео записи, претходно 

снимени видеоленти, дигитални видео 

дискови, музички записи, мултимедијални 

записи, и компјутерски игри преку 

глобални комуникациски мрежи; 

обезбедување на информации, 

мислења/оценки и персонализирани 

препораки во областа на забава; 

обезбедување на информации, 

мислења/оценки и персонализирани 

препораки во областа на забава преку 

глобални комуникациски мрежи; 

обезбедување на информации и 

коментар/коментирање во областа на 

забава или образование преку глобална 

компјутерска мрежа, имено информации 

во областа на музика, книги, филмови, 

слики во движење (филм), телевизиски 

програми, игри, играчки, спортски 

реквизити, електроника, мултимедијални 

презентации, видеа и ДВД, и други стоки 

за домаќинство и широка потрошувачка; 

услуги на забава, имено, обезбедување 

он-лајн на претходно снимени аудио 

програми во областа на музика, книги, 

филмови, слики во движење (филм), 

телевизиски програми, игри, играчки, 

спортски реквизити, електроника, 

мултимедијални презентации, видеа и 

ДВД, и други стоки за домаќинство и 

широка потрошувачка; услуги на забава, 

имено, обезбедување он-лајн 

мислења/оценки, рангирања и препораки 

за музика, книги, филмови, слики во 

движење (филм), телевизиски програми, 

игри, играчки, спортски реквизити, 

електроника, мултимедијални 

презентации, видеа и ДВД, и други стоки 

за домаќинство и широка потрошувачка; 

услуги на забава, имено, обезбедување 

делови од претходно снимени аудио, 

визуелни и аудиовизуелни дела преку 

Интернет; публикување книги, магазини, 

периодични списанија, литературни дела, 

визуелни дела, аудио дела, и 

аудиовизуелни дела; обезбедување 

претходно снимени аудио, визуелни и 

аудиовизуелни дела што не може да се 

симнат (даунлодираат) преку безжични 
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мрежи; обезбедување он-лајн 

компјутерски игри и он-лајн интерактивни 

раскази; обезбедување он-лајн билтени и 

блогови што промовираат забава, 

филмови, телевизија, аудиовизуелни 

дела, музика, аудио дела, книги, театар, 

литературни дела, спортски настани, 

рекреативни активности, активности во 

слободно време, турнири, уметност, танц, 

мјузикли, изложби, спортски инструкции, 

клубови, радио, комедија, 

натпреварувања, визуелни дела, игри, 

гејминг, фестивали, музеи, паркови, 

културни настани, концерти, публикување, 

анимација, тековни настани, модни шоуа, 

и мултимедијални презентации; 

публикување на извадоци од книги, 

периодични списанија, и литературни 

дела, и обезбедување виртуални средини 

во кои корисниците можат да стапат во 

интеракција со цел рекреација, активности 

во слободно време или забава; 

обезбедување информации, вести, написи 

и коментар/коментирање во областа на 

забава, вклучувајќи филмови, телевизија, 

аудиовизуелни дела, музика, аудио дела, 

книги, театар, литературни дела, спортски 

настани, рекреативни активности, 

активности во слободно време, турнири, 

уметност, танц, мјузикли, изложби, 

спортски инструкции, клубови, радио, 

комедија, натпреварувања, визуелни дела, 

игри, гејминг, фестивали, музеи, паркови, 

културни настани, концерти, издаваштво, 

анимација, тековни настани, модни шоуа, 

и мултимедијални презентации; 

обезбедување информации, вести, написи 

и коментар/коментирање во областа на 

образование и образовни институции; 

образовни услуги како настава во 

училница и он-лајн учење на далечина на 

теми за тековни настани, образование, 

историја, јазик, хуманистички науки, 

математика, деловно работење, наука, 

хоби, технологија, култура, спорт, 

уметности, психологија, и филозофија; 

интерактивни образовни услуги како 

инструкции базирани на компјутер или 

помогнати од компјутер на теми на тековни 

настани, образование, историја, јазик, 

хуманистички науки, литература, 

математика, деловно работење, наука, 

хоби, технологија, култура, спорт, 

уметност, психологија, и филозофија; 

образование и услуги на забава како 

подкастови, вебкастови, и континуирани 

програми што промовираат вести и 

коментар/коментирање во областа на 

филмови, телевизиски програми, 

аудиовизуелни дела, музика, аудио дела, 

книги, театар, литературни дела, спортски 

настани, рекреативни активности, 

активности во слободно време, турнири, 

уметност, танц, мјузикли, изложби, 

спортски инструкции, клубови, радио, 

комедија, натпреварувања, визуелни дела, 

игри, гејминг, фестивали, музеи, паркови, 

културни настани, концерти, издаваштво, 

анимација, тековни настани, мода, и 

мултимедијални презентации достапни 

преку Интернет или други компјутерски 

или комуникациски мрежи; обезбедување 

претходно снимени аудио, аудиовизуелни 

и мултимедијални дела што промовираат 

забава, филмови, телевизија, 

аудиовизуелни дела, музика, аудио дела, 

книги, театар, литературни дела, спортски 

настани, рекреативни активности, 

активности во слободно време, турнири, 

уметност, танц, мјузикли, изложби, 

спортски инструкции, клубови, радио, 

комедија, натпреварувања, визуелни дела, 

игри, гејминг, фестивали, музеи, паркови, 

културни настани, концерти, издаваштво, 

анимација, тековни настани, модни шоуа, 

и мултимедијални презентации преку 
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Интернет или други компјутерски или 

комуникациски мрежи; филмска 

продукција, филмско студио, продукција на 

радио и телевизиска програма, продукција 

на шоуа, радио забава, услуги на снимање 

во студио, театарска продукција, видео 

уредување, видео филм продукција, 

услуги на пишување сценарио, филмско 

студио, театарска продукција, уредување 

на видео ленти, организирање на 

натпреварувања, радио и телевизиски 

програмери, нахсинхронизација на клуб 

услуги (забава), уредување филмови, 

услуги на компонирање музика, услуги на 

снимање во студио, услуги на снимање 

звук; услуги на забава, имено, 

обезбедување он-лајн компјутерски игри; 

услуги на забава, имено, обезбедување 

он-лајн електронски игри; услуги на 

забава, имено, обезбедување он-лајн 

видео игри; услуги на електронски игри 

обезбедени преку Интернет; 

обезбедување компјутерска игра за 

употреба од страна на мрежните 

корисници ширум мрежата; обезбедување 

информации он-лајн во врска со 

компјутерски игри и подобрувања на 

компјутерот за игри; обезбедување на он-

лајн база на податоци за забава што може 

да се пребарува и којашто промовира он-

лајн дигитални игри, филмови, 

телевизиски шоуа, музика и други 

дигитални текстуални, аудио и видео 

датотеки што промовираат книги, 

списанија, вести и информации, а кои не 

може да бидат симнати (даунлодирани); 

обезбедување вебсајт што промовира 

информации за забава и оценки/мислења 

за производи во областа на аудио, видео и 

аудиовизуелна содржина, имено филмови, 

ТВ шоуа, видеа и музика; обезбедување 

вести и информации во областа на забава 

во врска со оценки/мислења и препораки 

за производи, сите за аудио, видео и 

аудиовизуелна содржина како филмови, 

ТВ шоуа, видеа и музика; обезбедување 

вебсајт што промовира аудио, видео и 

аудиовизуелна содржина како филмови, 

ТВ шоуа, видеа и музика што не може да 

симне (даунлодира); обезбедување база 

на податоци што може да се пребарува и 

којашто промовира аудио, видео и 

аудиовизуелна содржина достапна преку 

Интернет, телекомуникациски мрежи и 

безжични телекомуникациски мрежи во 

областа на забава; обезбедување 

информации за забава во врска со аудио, 

видео и аудиовизуелна содржина преку 

социјални мрежи; консалтинг во областа 

на забава и индустријата на забава; 

обезбедување на информации за забава, 

филмови и телевизиски шоуа преку 

социјални мрежи  

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; научни и технолошки 

услуги и истражување и планирањето 

поврзано со нив; индустриски анализи и 

истражувачки услуги; изработка и развој 

на компјутерски хардвер и софтвер; 

компјутерски услуги, имено, далечинско 

хостирање на оперативните системи и 

компјутерски апликации; хостирање на 

оперативни системи и компјутерски 

апликации преку интернет; обезбедување 

на виртуелна компјутерска средина 

достапна преку интернет; изнајмување на 

капацитети за пресметување и бази за 

чување на податоци со променлив 

капацитет; обезбедување на софтвер, што 

не се симнува (даунлодира), со достапност 

низ глобалната компјутерска мрежа, за 

управување со компјутерски апликации; 

изградба на интернет платформа за 
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електронска трговија; изработување, 

управување и следење на он-лајн форум 

за дискусија; создавање електронско 

складирање на веб страници за он-лајн 

услуги и на интернет; складиште за 

податоци; изработка и одржување на веб 

страници за трети лица; управување на 

веб страници за други; изнајмување на веб 

сервери; услуги за одржување, создавање 

и хостирање на веб страна; апликација за 

провајдер на услуга (ASP) имено, 

обезбедување, хостирање, управување, 

развивање и одржување на апликации, 

софтвер, веб страни и бази на податоци 

во полето на е-трговија, он-лајн плаќања, 

ставање налог на чекање, дизајнирање на 

веб страна, складирање на податоци, 

скалирање на заеднички пресметувачки 

капацитет, услуги за пораки и 

пресметување на рангирањето на веб 

страната врз основа на сообраќајот на 

корисниците; компјутерско програмирање; 

консултантски услуги поврзани со 

управување со мултимедијални 

апликации, претставување и контрола, 

компјутерско програмирање, хардвер, 

софтвер и компјутерски систем за 

дизајнирање, спецификација и избор и 

електронска комуникација; услуги за 

уредување, надградување, одржување и 

поддршка за хардвер, софтвер и 

компјутерски системи; компјутерски услуги 

поврзани со управување со 

мултимедијални апликации, презентации и 

контрола, истражување, управување со 

бази на податоци, раководење со 

капацитети и аутсорсинг (outsourcing); 

научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со 

нив; индустриски анализи и истражувачки 

услуги; изработка и развој на комјутерски 

хардвер и софтвер; компјутерски услуги, 

имено хостирање на компјутеризирани он-

лајн пребарувања и услуги за нарачување 

на големо и мало за дистрибуција на 

музика, книги, филмови, слики во движење 

(филмови), телевизиски програми, игри, 

играчки, спортски производи (реквизити), 

електроника, мултимедијални 

презентации, видеа и ДВД-а, и други стоки 

за домаќинство и широка потрошувачка; 

хостирање на он-лајн услуги за анализа на 

лични преференци и генерирање 

препораки; компјутерски услуги, имено, 

хостирање на он-лајн база на податоци 

што промовира широк опсег на 

информации од општ интерес преку 

Интернет; компјутерски услуги, имено, 

обезбедување на пребарувачи за 

добивање на информации од општ 

интерес; хостирање за интерактивна база 

на податоци за пренесување на пораки 

меѓу компјутерските корисници и 

претплатници што се однесува на музика, 

книги, филмови, слики во движење 

(филмови), телевизиски програми, игри, 

играчки, спортски производи (реквизити), 

електроника, мултимедијални 

презентации, видеа и ДВД и други 

производи за домаќинство и широка 

потрошувачка, информации за оценувања 

и купување на производот на интернет; 

индустриски анализи и услуги за 

истражување; дизајнирање и развивање 

на компјутерски хардвер и софтвер; 

обезбедување на он-лајн софтвер што не 

се симнува (даунлодира) на интернет 

пребарувач; обезбедување на софтвер 

што не се симнува (даунлодира) за 

мобилен комуникациски уред за 

подобрување на пристап до интернет во 

движење преку компјутери, мобилни 

компјутери и мобилни комуникациски 

уреди; техничка поддршка, имено, 

решавање на проблеми на компјутерски 

хардвер и софтвер и проблеми на 
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мобилни компјутери и мобилни 

комуникациски уреди; консултации и 

дизајнирање на компјутерски хардвер и 

софтвер; дизајнирање на компјутерски 

софтвер за други; консултирање и 

дизајнирање на хардвер и софтвер за 

мобилен компјутер и уред за мобилни 

комуникации; дизајнирање за други на 

софтвер за мобилен компјутер и уред за 

мобилна комуникација; хостирање на 

содржина, фотографии, видеа, текст, 

податоци, слики, веб страници и други 

електорнски дела за трета страна; 

обезбедување на пребарувачи; 

обезбедување на платформи за 

пребарување што дозволуваат 

корисниците да побаруваат и примаат 

фотографии, видеа, текст, податоци, слики 

и електронски дела; интерактивни услуги 

за хостирање што им дозволуваат на 

корисниците он-лајн да ги објавуваат и 

споделуваат нивните фотографии, видеа, 

текстови, податоци, слики; компјутерски 

услуги, имено, креирање на виртуелни 

заедници на корисници за да учествуваат 

во дискусии, да добиваат повратно 

мислење, од виртуелните заедници и да 

се вклучат во социјално вмрежување; 

одржување и ажурирање на софтвер во 

врска со компјутер, интернет и лозинка за 

безбедност и спречување на ризици на 

компјутерот, интернет и лозинка; 

обезбедување на информации во полето 

на астрономијата, времето, животната 

средина, внатрешен дизајн, технологија, 

компјутери, софтвер, компјутерски 

периферни делови, компјутерски хардвер, 

геологија, инженерство, архитектура, 

медицински истражувања и производ за 

истражување и тестирање преку интернет 

или други компјутерски и комуникациите 

мрежи; компјутерски софтвер за 

инсталација и одржување; обезбедување 

на веб-страни со технички информации во 

врска со компјутерски софтвер и хардвер; 

консултантски услуги за компјутерски 

хардвер, софтвер, апликација и мрежа; 

компјутерски консалтинг; компјутерско 

програмирање; трансфер на податоци од 

документ од еден компјутерски формат во 

друг; хостирање на дигитална содржина на 

глобална компјутерска мрежа, безжични 

мрежи, и мрежи за електронска 

комуникација; обезбедување на 

платформа за пребарување што им 

дозволува на корисниците да бараат и 

примаат, содржина, текст, визуелни дела, 

аудио дела, аудиовизувелни дела, 

литературни дела, податоци, датотеки, 

документи и електронски дела; 

обезбедување на привремена употреба на 

компјутерски софтвер што не може да се 

симнува (даунлодира) и онлајн капацитети 

што им овозможуваат на корисниците 

достапност и симнување на 

компјутерскиот софтвер; обезбедување на 

привремено користење на он-лајн 

компјутерски софтвер што не се симнува 

(даулодира) што генерира кориснички 

препораки од софтверска апликација 

базирана на тоа што претпочитаат 

корисниците; следење на компјутерски 

податоци и компјутерски системи и мрежи 

поради безбедносни причини; научни и 

технолошки услуги и истражување и 

планирањето поврзано со нив; 

индустриски анализи и истражувачки 

услуги; изработка и развој на комјутерски 

хардвер и софтвер; хостирање, скалирање 

и одржување на он-лајн база на податоци 

за други; софтвер за клауд компјутери 

(cloud computing) што се користи за 

управување на бази на податоци; клауд 

(cloud) хостирање на електронски бази на 

податоци; даватели на апликациони 

услуги (АSP) кој содржи софтвер за 
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употреба и управување со бази на 

податоци; услуги на платформа како 

сервис (PAAS) која содржи компјутерски 

софтвер на платформа за употреба и 

управување со бази на податоци; 

платформа како сервис (SAAS) која 

содржи компјутерска софтверска 

платформа што се користи во 

управувањето со база на податоци; 

компјутерски услуги, имено, обезбедување 

на сервери на бази на податоци со 

променлив капацитет за други; 

обезбедување на веб страни кои содржат 

софтвер кој не може да се симнува 

(даунлодира) за управување на бази на 

податоци; компјутерски услуги, имено 

далечинско хостирање на оперативни 

системи и компјутерски апликации; 

обезбедување на хостирани оперативни 

системи и компјутерски апликации преку 

интернет; изнајмување на капацитети за 

пресметување и складирање на податоци 

со променлив капацитет; обезбедување, 

развој и дизајнирање на софтвер, што не 

се симнува (даунлодира), достапен преку 

глобална компјутерска мрежа за 

управување со компјутерски апликации; 

изработување на интернет платформа за 

електронска трговија; дизајнирање, 

управување и следење на он-лајн форуми 

за дискусија; креирање на електронски 

складирани веб страници за он-лајн услуги 

и Интернет; складирање на податоци; 

изработка и одржување на веб страници  

за трети страни; управување со веб 

страници за други; изнајмување на веб 

сервери; услуги за одржување, создавање 

и хостирање на веб страна; провајдер на 

апликативни услуги, имено, обезбедување, 

хостирање, управување, развој и 

одржување на апликации, софтвер, веб 

страници и бази на податоци во областа 

на електронската трговија, он-лајн 

плаќања, ставање налог на чекање, 

дизајнирање на веб страници, складирање 

на податоци, споделување на 

компјутерскиот капацитет за скалирање, 

услуги за праќање пораки и пресметка на 

рангирањето на веб страница врз основа 

на сообраќајот на корисниците; хостирање 

на веб страна која им овозможува на 

корисниците да разгледуваат печатени, 

фотографски, графички слики, и аудио и 

видео содржина и да користат шаблони со 

цел давање на свој инпут (придонес), 

лајкови, дислајкови, уредување, промени, 

модификации, мислења, сугестии и 

коментари и учество во социјално, бизнис 

и општествено вмрежување; компјутерски 

услуги, имено, создавање на он-лајн 

заедница за регистрирани корисници за да 

учествуваат во дискусии, добиваат 

повратни мислења од нивните колеги, 

формираат виртуелна заедница, и 

учествуваат во социјално вмрежување се 

во областа на забавата и забавната 

индустрија; обезбедување на времено 

користење на он-лајн софтвер и 

апликации што не се симнуваат 

(доунлодира) за пристап до стриминг на 

аудио и видео датотеки, игри, социјални 

мрежи, текстуални датотеки и 

мултимедијални датотеки; дизајнирање и 

развој на софтвер за компјутерски игри, 

телефони, мобилни телефони, 

видеофони, фото апарати, монитори за 

телевизиски приемници, телевизиски 

приемници (ТВ сет) и телевизиски 

предаватели, далечински управувачи за 

телевизиски приемници (ТВ сетови), 

електронски бележници, магнетни носачи 

на податоци, радио приемници, радио 

предаватели, видео камери и set-top 

боксови; изработка и развивање на 

компјутерски хардвер, софтвер, фирмвер 

како програми за оперативен систем и 
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програми за синхронизирање на податоци 

и програмски алатки за развивање на 

апликации за персонални и рачни 

компјутери и мобилни дигитални 

електронски уреди; изработка и развивање 

на раководење со телефонија, мобилни 

телефони, смарт телефони и софтвери за 

таблет; дизајн и развивање на 

вчитување/пристап до информации 

базирано на телефон, пренасочување на 

порака, компјутерски апликации за 

мобилни телефони, смарт телефони и 

таблет уреди кои имаат функции на 

мобилни телефони; развивање и 

одржување на софтверски компјутерски 

апликации и вградување на софтверски 

компјутерски апликации за рачни 

електронски уреди како мобилни 

телефони, смарт телефони и таблет 

уреди; развивање на компјутерски 

програми за пристапување, прелистување 

и пребарување на он-лајн базите на 

податоци; развивање и одржување на 

компјутерски хардвер и софтвер за 

обезбедување на интегрална телефонска 

комуникација со компјутеризираните 

глобални информативни мрежи, 

вклучувајќи и делови и додатна опрема за 

нив; развивање и одржување на апарати 

за приклучување и полнење на преносни и 

рачни дигитални електронски апарати, и 

упатство за користење што може да се 

чита во електронска, машинска или 

компјутерска форма; развивање и 

одржување на софтвер што се симнува 

(даунлодира) за пристап и управување со 

компјутерски апликации преку глобалната 

компјутерска мрежа; развивање и 

одржување на софтвер за препознавање 

на знаци, електронска пошта и пораки; 

услуги за дизајнирање и развивање на 

видео и компјутерски игри; обезбедување 

на привремена употреба на он-лајн алатки 

за развој на софтвер што не може да се 

симнува (даунлодира) за изработка и 

развивање на електронски игри; 

обезбедување привремено користење на 

он-лајн софтвер и апликации што не може 

да се симнуваат (даунлодираат) за 

пристап до аудио и видео фајлови, игри, 

социјални мрежи, текстуални датотеки и 

мултимедијални датотеки кои се 

пренесуваат; услуги за развој на видео 

игри; услуги на техничка поддршка, имено, 

решавање на проблеми во врска со 

софтвер за компјутерски игри; провајдер 

на апликативни услуги (ASP) за софтвер 

кој се употребува за визуелни слики, 

имено, софтвер за дигитална анимација и 

специјални ефекти на слики, видео игри и 

слики во движење (филмови); провајдер 

на апликативни услуги (ASP) со софтвер 

за апликационен програмски интерфеис 

(API), вклучувајќи софтвер за пренесување 

(streaming), складирање и размена на 

видео игри, содржина, податоци и 

информации; обезбедување на 

софтверски апликации што не може да се 

симнуваат; обезбедување на времена 

употреба на он-лајн cloud компјутерски 

софтвер што не може да се симнува 

(даунлодира) што се употребува за 

електронско складирање на податоци; 

развивање на компјутерски софтвер во 

полето на мобилните апликации; 

провајдер на апликатини услуги, имено, 

хостирање, управување, развивање, и 

одржување на апликации, софтвер и веб 

страници во полето на личната 

продуктивност, безжична комуникација, 

мобилна комуникација; обезбедување на 

услуги за техничка поддршка во врска со 

употребата на опремата за комуникација; 

формирање на он-лајн заедница каде што 

регистрираните корисници би можеле да 

учествуваат во дискусии, споделуваат 
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различна содржина, фотографии, видео 

записи, текст, податоци, слики и други 

електронски дела, и да се приклучуваат на 

социјалните мрежи  

кл. 45  правни услуги; безбедносни услуги 

за заштита на имот и лица; обезбедување 

на информации во врска со и како услуги 

за социјално вмрежување; услуги за он-

лајн социјално вмрежување дизајнирано 

за луѓе со заедничка желба да се 

среќаваат со други луѓе со слични 

интереси; обезбедување на он-лајн 

компјутерски бази на податоци и он-лајн 

бази на податоци за пребарување во 

полето на социјално вмрежување; 

менаџмент на авторски права; услуги на 

агенции за посвојување; обезбедување на 

правна помош; арбитража; чување деца; 

проверка на багаж заради сигурност; 

погребални услуги; погреби; изнајмување 

облека; правна помош; лични 

телохранители; изнајмување на аларми за 

пожар; услуги за цивилна заштита; 

менаџмент на авторски права; детективски 

агенции; имиња на домени (регистрација 

на - ) (правни услуги); истражување на 

лични биографии; правно истражување; 

услуги за враќање изгубени работи; услуги 

за правење хороскопи; гасење пожари; 

интелектуална сопственост (издавање 

лиценци за интелектуална сопственост); 

услуги за надгледување на правата од 

интелектуална сопственост; консултирање 

(агенции за консултирање за 

интелектуална сопственост); проверка на 

багаж заради сигурност; правно 

истражување; советување за безбедност; 

услуги за посредување при наоѓање 

партнер; придружување; издавање 

лиценци за компјутерски програми [правни 

услуги]; издавање лиценци за 

интелектуална сопственост; кремирање; 

медијација; медијација; ноќна стражи; 

менаџмент на авторски права; отворање 

безбедносни брави; организирање и 

спроведување на религиски средби; услуги 

за надгледување на правата од 

интелектуална сопственост; надгледување 

на аларми против крадци и безбедносни 

аларми; надгледување куќи; чување 

домашни миленичиња; регистрација на 

домени (правни услуги); организирање на 

религиски средби; интелектуална 

сопственост (издавање лиценци за 

интелектуална сопственост); услуги за 

следење на интелектуална сопственост; 

враќање изгубени работи; консултации 

(интелектуална сопственост- ); истраги за 

исчезнато лице; придружување; 

изнајмување на вечерни фустани и 

облека; проверување фабрики од 

безбедносни причини; брави (отворање 

безбедносни брави); советување за 

безбедност; надгледување на аларми 

против крадци и безбедносни аларми; 

истражување на лични биографии; брачни 

агенции; запознавање на интернет преку 

услуги на социјални мрежи и посредување 

при наоѓање партнер; обезбедување 

контакти и олеснување при запознавање 

со цел создавање и развивање на 

успешни лични врски за луѓе со заедничка 

желба да запознаваат други луѓе со 

слични интереси; запознавање, лични 

врски, и обезбедување на услуги  на 

социјалните мрежи преку интернет или 

друг компјутер или комуникациска мрежа; 

он-лајн услуги на социјалните мрежи, 

имено, олеснување при (социјално) 

запознавање или интеракција помеѓу 

поединците; он-лајн услуги на социјални 

мрежи; он-лајн услуги на социјалните 

мрежи во полето на забавата; услуги на 

социјалните мрежи во полето на забавата 

што се обезбедува преку веб страни и 

комуникациски мрежи; обезбедување на 
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он-лајн компјутерски бази на податоци и 

он-лајн бази на податоци за пребарување 

во областа на социјалните мрежи; 

обезбедување на веб страна на социјална 

мрежа за забава; обезбедување на он-лајн 

компјутерски бази на податоци и он-лајн 

бази на податоци за пребарување во 

областа на социјалните мрежи; 

обезбедување на веб страна на социјална 

мрежа за забава; обезбедување на бази 

на податоци за пребарување во областа 

на социјалното вмрежување; он-лајн 

услуги за социјално вмрежување; 

запознавање, лични врски, и услуги на 

социјалните мрежи обезбедени преку 

интернет или друг компјутер или 

комуникациска мрежа; услуги за 

посредување при наоѓање партнер; он-

лајн услуги за социјални мрежи, имено 

олеснување при запознавање или 

интеракција помеѓу поединците; он-лајн 

услуги за социјални мрежи создадени за 

луѓе со заедничка желба за сретнување на 

други луѓе со слични интереси; 

обезбедување на он-лајн компјутерски 

бази на податоци и он-лајн бази на 

податоци за пребарување во полето на 

социјалните мрежи; обезбедување на веб 

страна на социјална мрежа за забави; 

обезбедување на бази на податоци за 

пребарување во полето на социјалните 

мрежи; он-лајн услуги на социјални мрежи; 

обезбедување на веб страни за социјални 

мрежи; обезбедување он-лајн 

компјутерски бази на податоци и он-лајн 

бази на податоци за пребарување во 

полето на социјалните мрежи; 

обезбедување на информации во полето 

на социјални мрежи; обезбедување на 

информации во полето на генеалогијата  

 

(111)  27428  (151)  06/08/2019 

(210)  TM  2017/15 (220)  05/01/2017 

(181)  05/01/2027 

(450)  31/08/2019 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги ЧОКОМИЛ увоз-извоз 

ДОО Ресен ул. 29-ти Ноември б.б., 

Ресен, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  црвена, црна и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чоколадни десерти со различни 

вкусови, чоколадни барови, нугат барови 

прелиени со чоколадо, жита (мали 

парчиња од жита), производи од житарици 

во форма на барови, високо протеински 

барови врз база на житарици, енергетски 

барови, снек барови, снек барови кои 

содржат мешавина од зрна, јаткасти 

производи и сушено овошје  

 

(111)  27484  (151)  15/08/2019 

(210)  TM  2017/28 (220)  13/01/2017 

(181)  13/01/2027 

(450)  31/08/2019 

(732)  Abbott Medical Optics Inc. 

1700 E. St. Andrew Place, Santa Ana, 

California 92705, US 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  
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BLINK-N-CLEAN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  препарати за одржување контактни 

леќи, вклучувајќи, раствори и таблети за 

дезинфекција, чистење, влажнење, 

заштита, потопување, чување и плакнење 

на контактни леќи  

 

(111)  27459  (151)  19/08/2019 

(210)  TM  2017/481 (220)  05/05/2017 

(181)  05/05/2027 

(450)  31/08/2019 

(732)  Палензовска Електролукс 

Силвана Палензовска Електролукс 

Силвана ул. Александар Турунџев бр.1-

13, П.фах бр.52, 7000, Битола, MK 

(540)  

 

(591)  бела, сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  научни, наутички, геодетски, 

фотографски, кинематографски и оптички 

апарати и инструменти, како и апарати и 

инструменти за мерење тежина, мерење, 

сигнализирање, проверка (контрола), 

апарати и инструменти за спасување и 

обучување; апарати и инструменти за 

спроведување, вклучување и 

исклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или контрола 

на електрична енергија; апарати за 

снимање, пренос или репродукција на звук 

или слика; магнетски носачи на податоци, 

дискови за снимање; автоматски машини и 

механизми за апаратите што се 

активираат со жетони; регистарски каси, 

машини за сметање, опрема за обработка 

на податоци и компјутери, апарати за 

гаснење пожар  

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

создавање пареа, готвење, ладење, 

сушење, вентилација.снабдување со вода 

и санитарни намени  

кл. 21  куќни или кујнски апарати и садови; 

чешли и сунѓери; четки (со исклучок на 

сликарски четки); материјали за правење 

четки; прибор за чистење; челични жици 

за стружење; сурово или полуобработено 

стакло (освен стакло што се користи во 

градежништвото); стаклени производи, 

порцелански и керамички предмети што не 

се вкпучени во другите класи  

 

(111)  27458  (151)  19/08/2019 

(210)  TM  2017/482 (220)  05/05/2017 

(181)  05/05/2027 

(450)  31/08/2019 

(732)  Палензовска Електролукс 

Силвана ул. Александар Турунџев бр.1-

13, П.фах бр.52, 7000, Битола, MK 

(540)  

 

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

портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  научни, наутички, геодетски, 

фотографски, кинематографски и оптички 

апарати и инструменти, како и апарати и 

инструменти за мерење тежина, мерење, 

сигнализирање, проверка (контрола), 

апарати и инструменти за спасување и 

обучување; апарати и инструменти за 

спроведување, вклучување и 

исклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или контрола 
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на електрична енергија; апарати за 

снимање, пренос или репродукција на звук 

или слика; магнетски носачи на податоци, 

дискови за снимање; автоматски машини и 

механизми за апаратите што се 

активираат со жетони; регистарски каси, 

машини за сметање, опрема за обработка 

на податоци и компјутери, апарати за 

гаснење пожар  

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

создавање пареа, готвење, ладење, 

сушење, вентилација, снабдување со вода 

и санитарни намени  

кл. 21  куќни или кујнски апарати и садови; 

чешли и сунѓери; четки (со исклучок на 

сликарски четки); материјали за правење 

четки; прибор за чистење; челични жици 

за стружење; сурово или полуобработено 

стакло (освен стакло што се користи во 

градежништвото); стаклени производи, 

порцелански и керамички предмети што не 

се вкпучени во другите класи  

 

(111)  27433  (151)  06/08/2019 

(210)  TM  2017/1002 (220)  18/10/2017 

(181)  18/10/2027 

(450)  31/08/2019 

(300)  1067218  20/05/2017  NZ 

(732)  NBA Properties, Inc. Olympic Tower 

– 645 Fifth Avenue, New York, New York 

10022, US 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(551)  сертификатна 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки, покривала за глава; 

облека, имено трикотажа, обувки, обувки 

за кошарка, патики за кошарка, влечки, 

маици, кошули, поло маици, горни 

тренерки, долни тренерки, пантолони, 

маици без ракави, дресови, шорцови, 

пижами, спортски маици, маици за рагби, 

џемпери, ремени, вратоврски, ноќници, 

капи, качкети, стрeи, облека за загревање, 

пантолони за загревање, маици за 

загревање, маици за шутирање, јакни, 

јакни отпорни на ветер, парка, палта, 

бебешки лигавчиња што не се од хартија, 

стегачи за глава, стегачи за зглобови, 

престилки, долна облека, боксерки, 

пантолони, штитници за уши од студ, 

ракавици, ракавици без прсти, шалови, 

ткаени и плетени кошули, дрес-фустани, 

фустани, фустани и униформи за 

навивање, облека за капење, костуми за 

капење, костуми за пливање, бикини, 

дводелни костуми за капење (tankinis), 

костуми за пливање за мажи (swim trunks), 

костуми за капење за мажи (bathing trunks), 

шорцови за на даска, нуркачки костуми, 

наметки за на плажа, наметки за со 

костуми за капење, марами за со костуми 

за капење, сандали, сандали за на плажа, 

капи за на плажа, штитници од сонце, капи 

за пливање, капи за капење, нови 

покривала за глава со прикачени перики  

кл. 41  образование; обезбедување обука/ 

настава; забава; спортски и културни 

активности; забава и образовни услуги во 

смисла на тековни телевизиски и радио 

програми во областа на кошарката и 

пренос во живо на кошаркарски 

натпревари и кошаркарски приредби; 

продукција и дистрибуција на радио и 

телевизиски шоу програми на кошаркарски 

натпревари, кошаркарски настани и 

програми во областа на кошарката; 

водење и организирање на кошаркарски 
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школи и кампови, школи и кампови за 

тренери, школи и кампови за танцов тим и 

кошаркарски натпревари; услуги на забава 

во смисла на лично појавување на маскота 

во костим или на танцов тим на 

кошаркарски натпревари и приредби, 

школи, кампови, промоции и други настани 

поврзани со кошарката, посебни настани и 

забави; услуги на клубови на 

обожаватели; услуги на забава, имено 

обезбедување на веб-страна со 

мултимедијален материјал што не се 

симнува, како најзначајни телевизиски 

настани, интерактивни најзначајни 

телевизиски настани, видео снимки, 

снимки на видео преноси, избор на 

интерактивни видеа на најзначајни 

настани, радио програма, најзначајни 

настани на радио и аудио снимки во 

полето на кошарката;обезбедување на 

вести и информации како статистички и 

други податоци во полето на кошарката; 

он-лaјн игри кои не може да се симнуваат, 

имено, компјутерски игри, видео игри, 

интерактивни видео игри, акциони игри за 

вештини, аркадни игри, друштвени игри за 

деца и возрасни, игри на табла, 

сложувалки и игри на погодување; услуги 

на електронско издаваштво, имено, 

издавање на часописи, водичи, билтени, 

боенки и други распореди на натпреварите 

он-лајн преку интернет, сите во полето на 

кошарката; обезбедување на он-лајн 

компјутерска база на податоци во полето 

на кошарката  

 

(111)  27434  (151)  08/08/2019 

(210)  TM  2017/1003 (220)  18/10/2017 

(181)  18/10/2027 

(450)  31/08/2019 

(300)  1067219  20/05/2017  NZ 

(732)  NBA Properties, Inc. 

Olympic Tower – 645 Fifth Avenue, New 

York, New York 10022, US 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(551)  сертификатна 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки, покривала за глава; 

облека, имено трикотажа, обувки, обувки 

за кошарка, патики за кошарка, влечки, 

маици, кошули, поло маици, горни 

тренерки, долни тренерки, пантолони, 

маици без ракави, дресови, шорцови, 

пижами, спортски маици, маици за рагби, 

џемпери, ремени, вратоврски, ноќници, 

капи, качкети, стрeи, облека за загревање, 

пантолони за загревање, маици за 

загревање, маици за шутирање, јакни, 

јакни отпорни на ветер, парка, палта, 

бебешки лигавчиња што не се од хартија, 

стегачи за глава, стегачи за зглобови, 

престилки, долна облека, боксерки, 

пантолони, штитници за уши од студ, 

ракавици, ракавици без прсти, шалови, 

ткаени и плетени кошули, дрес-фустани, 

фустани, фустани и униформи за 

навивање, облека за капење, костуми за 

капење, костуми за пливање, бикини, 

дводелни костуми за капење (tankinis), 

костуми за пливање за мажи (swim trunks), 

костуми за капење за мажи (bathing trunks), 

шорцови за на даска, нуркачки костуми, 
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наметки за на плажа, наметки за со 

костуми за капење, марами за со костуми 

за капење, сандали, сандали за на плажа, 

капи за на плажа, штитници од сонце, капи 

за пливање, капи за капење, нови 

покривала за глава со прикачени перики  

кл. 41  образование; обезбедување обука/ 

настава; забава; спортски и културни 

активности; забава и образовни услуги во 

смисла на тековни телевизиски и радио 

програми во областа на кошарката и 

пренос во живо на кошаркарски 

натпревари и кошаркарски приредби; 

продукција и дистрибуција на радио и 

телевизиски шоу програми на кошаркарски 

натпревари, кошаркарски настани и 

програми во областа на кошарката; 

водење и организирање на кошаркарски 

школи и кампови, школи и кампови за 

тренери, школи и кампови за танцов тим и 

кошаркарски натпревари; услуги на забава 

во смисла на лично појавување на маскота 

во костим или на танцов тим на 

кошаркарски натпревари и приредби, 

школи, кампови, промоции и други настани 

поврзани со кошарката, посебни настани и 

забави; услуги на клубови на 

обожаватели; услуги на забава, имено 

обезбедување на веб-страна со 

мултимедијален материјал што не се 

симнува, како најзначајни телевизиски 

настани, интерактивни најзначајни 

телевизиски настани, видео снимки, 

снимки на видео преноси, избор на 

интерактивни видеа на најзначајни 

настани, радио програма, најзначајни 

настани на радио и аудио снимки во 

полето на кошарката; обезбедување на 

вести и информации како статистички и 

други податоци во полето на кошарката; 

он-лaјн игри кои не може да се симнуваат, 

имено, компјутерски игри, видео игри, 

интерактивни видео игри, акциони игри за 

вештини, аркадни игри, друштвени игри за 

деца и возрасни, игри на табла, 

сложувалки и игри на погодување; услуги 

на електронско издаваштво, имено, 

издавање на часописи, водичи, билтени, 

боенки и други распореди на натпреварите 

он-лајн преку интернет, сите во полето на 

кошарката; обезбедување на он-лајн 

компјутерска база на податоци во полето 

на кошарката  

 

(111)  27438  (151)  19/08/2019 

(210)  TM  2017/1144 (220)  28/11/2017 

(181)  28/11/2027 

(450)  31/08/2019 

(732)  Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

TUNED AQUA 

(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  
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(111)  27435  (151)  08/08/2019 

(210)  TM  2017/1254 (220)  22/12/2017 

(181)  22/12/2027 

(450)  31/08/2019 

(732)  DKH Retail Limited Unit 60, The 

Runnings, Cheltenham, Gloucestershire, 

GL51 9NW, GB 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, 

Скопје 

(540)  

SUPRERDRY 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека; обувки; капи; лежерна 

облека; спортска облека; облека за 

вежбање; капути; јакни; кожeни јакни; 

ветровки; фатирани елеци; плетена 

облека; џемпери; блузи; блузони; маици; 

кошули; поло маици; панталони; 

фармерки; шорцеви; хеланки; панталони 

за трчање; сукњи; фустани; одела; 

вратоврски; колани [облека]; облека за 

скијање; облека за пливање; облека за 

плажа; долна облека; чорапи; пиџами; 

бањарки; ракавици; марами; плетени капи; 

капи со стреа; чизми; патики  

 

(111)  27357  (151)  15/08/2019 

(210)  TM  2018/124 (220)  20/02/2018 

(181)  20/02/2028 

(450)  31/08/2019 

(732)  Тодоровски Антонио 

бул. Партизански одреди бр. 155/1-11, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црна, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  чевли   

 

(111)  27362  (151)  12/08/2019 

(210)  TM  2018/163 (220)  01/03/2018 

(181)  01/03/2028 

(450)  31/08/2019 

(732)  Друштво за производство и 

трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО 

ДОО увоз-извоз с.Радово Босилово 

с. Радово бр. 45, Босилово, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, бела, сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки, конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук, желе, 

џемови, компоти, јајца, млеко и млечни 

производи, масла и масти за јадење  

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

ориз, тапиока и саго; брашно и производи 

од жита, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец, 

прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови 

(како мирудии); мирудии; мраз  

кл. 31  зрнести, земјоделски, градинарски 

и шумски производи и кои не се опфатени 

со другите класи, животни (живи), свежо 

овошје и зеленчук, семиња, билки и 

природно цвеќе, храна за животни, пивски 

слад  

кл. 35  малопродажба и големопродажба 

на месо, риба, живина и дивеч, месни 

преработки, конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук, желе, 
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џемови, компоти, јајца, млеко и млечни 

производи, масла и масти за јадење; кафе, 

чај, какао и замена за кафе; ориз, тапиока 

и саго; брашно и производи од жита, леб, 

производи од тесто и слатки, сладолед; 

шеќер, мед, меласа; квасец, прашок за 

печење, сол, сенф; оцет, сосови (како 

мирудии); мирудии; мраз; зрнести, 

земјоделски, градинарски и шумски 

производи и кои не се опфатени со 

другите класи, животни (живи), свежо 

овошје и зеленчук, семиња, билки и 

природно цвеќе, храна за животни, пивски 

слад   

 

(111)  27394  (151)  12/08/2019 

(210)  TM  2018/169 (220)  02/03/2018 

(181)  02/03/2028 

(450)  31/08/2019 

(732)  Deciem Beauty Group Inc. 

517 Richmond St. E. Toronto, Ontario  

M5A 1R4, CA 

(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)  

THE ORDINARY 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  козметички препарати за нега на 

тело; продукти за нега на тело и кожа, 

имено, навлажнувачи за лице, 

навлажнувачи за тело, третмани против 

стареење на лице; продукти против 

стареење на тело, имено, креми против 

стареење за тело, лосиони, гелови, масла, 

средства за чистење на кожата, сапун за 

тело, пилинзи, навлажнувачи, 

кондиционери за кожа, емолиенти за кожа 

и препарати за нега на кожа за 

отстранување на брчки; третмани за врат 

за локална употреба, имено, лосиони, 

креми, гелови, масла, средства за чистење 

на кожата, пилинзи, навлажнувачи, 

кондиционери за кожа, емолиенти за кожа 

и препарати за нега на кожа за 

отстранување на брчки на врат; не-

медицински третмани за стрии, имено, 

лосиони, креми, гелови, масла, средства 

за чистење на кожата, пилинзи, 

навлажнувачи, кондиционери за кожа, 

емолиенти за кожа и препарати за нега на 

кожа за отстранување на брчки за 

третирање на стрии на кожа; не-

медицински третмани за целулит, имено, 

лосиони, креми, гелови, масла, средства 

за чистење на кожа, навлажнувачи, 

кондиционери за кожа за намалување на 

целулит; третмани за избелување и/или 

осветлување на кожата, имено, лосиони, 

креми, гелови, масла, средства за чистење 

на кожата, навлажнувачи, кондиционери за 

кожа за избелување и осветлување на 

кожа; продукти за нега на коса, имено, 

спрејови за коса, лосиони за нега на коса, 

регенератори за коса и гел за коса; 

козметика; препарати за чистење, 

избелувачи и други супстанции за 

употреба за алишта, имено, избелувач за 

алишта, детергенти за алишта и восок за 

алишта; препарати за чистење, полирање, 

триење и абразивни препарати; сапуни, 

имено, антиперспирантни сапуни, сапуни 

за тело, сапун за капење и сапун за раце; 

есенцијални масла, лосиони за коса; 

средства за чистење на забите, креми за 

лице и тело, купки, шампони, 

навлажнувачи за тело, колонска вода; 

парфимирана вода; парфеми; дезедоранс 

за лична употреба  

кл. 35  услуги за продавници за 

малопродажба од полето на козметиката, 

продукти за лична нега, продукти за нега 

на кожа, лице и тело и продукти за 

убавина; услуги за онлајн малопродажба 
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од полето на козметиката, продукти за 

лична нега, продукти за нега на кожа, лице 

и тело и продукти за убавина  

 

(111)  27481  (151)  19/08/2019 

(210)  TM  2018/217 (220)  14/03/2018 

(181)  14/03/2028 

(450)  31/08/2019 

(732)  Deciem Beauty Group Inc 

517 Richmond St. E. Toronto, Ontario M5A 

1R4, CA 

(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)  

THE ABNORMAL BEAUTY 

COMPANY 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  козметички препарати за нега на 

тело; продукти за нега на тело и кожа, 

имено, навлажнувачи за лице, 

навлажнувачи за тело, третмани против 

стареење на лице; продукти против 

стареење на тело, имено, креми против 

стареење за тело, лосиони, гелови, масла, 

средства за чистење на кожата, сапун за 

тело, пилинзи, навлажнувачи, 

кондиционери за кожа, емолиенти за кожа 

и препарати за нега на кожа за 

отстранување на брчки; третмани за врат 

за локална употреба, имено, лосиони, 

креми, гелови, масла, средства за чистење 

на кожата, пилинзи, навлажнувачи, 

кондиционери за кожа, емолиенти за кожа 

и препарати за нега на кожа за 

отстранување на брчки на врат; не-

медицински третмани за стрии, имено, 

лосиони, креми, гелови, масла, средства 

за чистење на кожата, пилинзи, 

навлажнувачи, кондиционери за кожа, 

емолиенти за кожа и препарати за нега на 

кожа за отстранување на брчки за 

третирање на стрии на кожа; не-

медицински третмани за целулит, имено, 

лосиони, креми, гелови, масла, средства 

за чистење на кожа, навлажнувачи, 

кондиционери за кожа за намалување на 

целулит; третмани за избелување и/или 

осветлување на кожата, имено, лосиони, 

креми, гелови, масла, средства зачистење 

на кожата, навлажнувачи, кондиционери за 

кожа за избелување и осветлување на 

кожа; продукти за нега на коса, имено, 

спрејови за коса, лосиони за нега на коса, 

регенератори за коса и гел за коса; 

козметика; препарати за чистење, 

избелувачи и други супстанции за 

употреба за алишта, имено, избелувач за 

алишта, детергенти за алишта и восок за 

алишта; препарати за чистење, полирање, 

триење и абразивни препарати; сапуни, 

имено, антиперспирантни сапуни, сапуни 

за тело, сапун за капење и сапун за раце; 

есенцијални масла, лосиони за коса; 

средства за чистење на забите, креми за 

лице и тело, купки, шампони, 

навлажнувачи за тело, колонска вода; 

парфимирана вода; парфеми; дезодоранс 

за лична употреба  

кл. 35  услуги за продавници за 

малопродажба од полето на козметиката, 

продукти за лична нега, продукти за нега 

на кожа, лице и тело и продукти за 

убавина; услуги за онлајн малопродажба 

од полето на козметиката, продукти за 

лична нега, продукти за нега на кожа, лице 

и тело и продукти за убавина  

 

(111)  27420  (151)  12/08/2019 

(210)  TM  2018/383 (220)  19/04/2018 

(181)  19/04/2028 

(450)  31/08/2019 
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(732)  Друштво за трговија и услуги 

ХИБРИДЕАС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

ул. Булевар Партизански одреди бр. 

27А-24, Скопје, MK 

(740)  Маја Кировска ул. Булевар 

Партизански одреди бр. 27А-24, Скопје 

(540)  

Hybrideas 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  помош во водењето бизнис;бизнис 

испитување;лепење плакати;агенции за 

увоз и извоз;комерцијално-информативни 

агенции;анализа на цените;рекламни 

огласи (ширење на рекламните 

огласи);фотокопирање;агенции за 

вработување;изнајмување канцелариски 

машини и опрема*;книговодство;изработка 

на изводи од сметки;ревизија;советување 

за бизнис работење и 

организација;консултации за раководење 

со персонал;советување за бизнис 

работење;дактилографски 

услуги;претставување на 

производите;директно рекпамирање преку 

пошта;помош за комерцијално или 

индустриско;управување;умножување 

документи;ажурирање на 

рекламниотматеријал;дистрибуција на 

примероци;експерти за 

ефикасност;аукционерство;маркетинг 

студии;бизнис проценки;бизнис 

истражување;изнајмување рекпамен 

материјал;советување за организирање на 

работењето;објавување рекламни 

текстови;рекпамирање;рекпамирање преку 

радио;бизнис пребарување;односи со 

јавноста;стенографски услуги;телевизиско 

рекпамирање;преписи;уредување 

излози;агенции за 

рекпамирање;раководење (советодавни 

услуги за бизнис раководење);ангажирање 

манекени за рекламирање или 

промовирање на производи;маркетинг 

истражување;раководење со датотеки 

(компјутеризирано раководење со 

датотеки);професионално бизнис 

консултирање;економско 

прогнозирање;организирање изложби за 

комерцијални или рекпамни цели;бизнис 

информации;испитување на јавното 

мислење;подготвување платни 

списоци;вработување персонал;бизниси 

(услуги за преместување на 

бизнисите);изнајмување рекламен 

простор;промовирање на продажбата за 

трети лица;секретарски 

услуги;подготовување даночни 

уплати;одговор (телефонски одговор) за 

претплатниците што не се 

достапни;обработка на 

текстови;договарање претплата на 

весници за трети лица;рекпамирање преку 

пошта;бизнис менаџмент на хотели;бизнис 

менаџмент кај уметничките 

професии;собирање информации во 

компјутерските бази на податоци; 

систематизација на информации во 

компјутерски бази на 

податоци;организирање трговски саеми за 

комерцијални или рекпамни 

цели;изнајмување машини за 

фотокопирање;компјутерско рекпамирање 

преку интернет;услуги за набавки за трети 

лица [купување производи и услуги за 

други фирми];пребарување податоци во 

компјутерски датотеки за трети 

лица;изнајмување време за рекпамирање 

преку медиумите;услуги за следење на 

печатените вести;изнајмување автомати 

[за цигари или 

пијалаци];психолошкотестирање за 

селекција на персонал;служби за 

споредување на цените;презентација на 

стоки преку комуникациски медиуми за 

малопродажба;комерцијални информации 
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и советување на потрошувачите 

[советувалиште за 

потрошувачи];договарање претплати за 

телекомуникациски услуги за трети лица; 

административна обработка на нарачките 

за купување;комерцијална администрација 

за издавање лиценци за стоки и услуги за 

други лица;аутсорсингуслуги [поддршка на 

бизниси];фактурирање;пишување 

рекпамни текстови;собирање статистички 

податоци;услуги за дизајн на страници, за 

рекламни цели;барање 

спонзорства;организирање модни ревии за 

промотивни цели;производство на 

рекламни филмови;деловно управување 

на спортисти;маркетинг;услуги за 

телемаркетинг;малопродажба и 

големопродажба на фармацевтски, 

ветеринарни и хигиенски препарати и 

медицински материјал;изнајмување 

штандови за продажба;обезбедување 

комерцијални и деловни контакт-

информации;оптимизација за 

пребарувачи;оптимизација на сообраќајот 

на интернет-страници;огласување со 

плаќање по клик;услуги за посредување во 

трговија;деловно управување за 

независни вршители на 

успуги; преговарање и склучување 

трговски трансакции за трети лица; 

ажурирање и одржување податоци во 

компјутерски бази на податоци; услуги за 

управување со деловни проекти за 

градежни проекти; обезбедување деловни 

информации преку веб- страница; 

обезбедување онлајн пазар за купувачи и 

продавачи на стоки и услуги; дизајнирање 

рекламен материјал; ангажирање 

надворешни фирми за административно 

управување со компании; услуги за 

пријавување данок; деловно управување 

со програми за рефундирање за други; 

изнајмување билборди [паноа за 

рекламирање]; пишување лични 

биографии за други; регистрација на 

писмена комуникација и податоци; 

ажурирање и одржување информации во 

регистри; составување пописи на 

информации за 

комерцијални или рекламни цели; услуги 

на деловно посредување кои се 

однесуваат на поврзување на 

потенцијални приватни инвеститори со 

претприемачи кои бараат средства; 

продукција на програми за телевизиска 

продажба; консултации за стратегија на 

комуникации во односи со јавноста; 

консултации за стратегија на комуникации 

во рекпамирање; преговори за бизнис 

контакти со други  

кл. 41  академии [образование];забавни 

паркови;забава;дресирање 

животни;изнајмување филмски проектори 

и прибори;услуги на естрадни уметници 

[забавувачи];филмски 

студија;циркуси;организирање натпревари 

[образование или забава];курсеви за 

кореспонденција;физичко 

образование;изнајмување сценски декор 

за приредби;услови за рекреирање 

(обезбедување услови за 

рекреирање);забава со помош на 

радио;објавување текстови, со исклучок на 

рекламни текстови;образовни 

услуги;изнајмување звучни 

записи;изнајмување кинематографски 

филмови;производство на 

филмови;гимнастичка обука;библиотеки за 

изнајмување книги;објавување 

книги;изнајмување радио и телевизиски 

апарати;продукција на радио и 

телевизиски програми вариетеа;услуги на 

оркестри;театарски изведби;продукција на 

шоу програми;телевизиска 

забава;изнајмување сценски 

декор;зоолошки градини;обезбедување 
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спортска опрема;позирање за уметници 

како модели;услуги на подвижни 

библиотеки;казина [коцкање] 

(обезбедување опрема во казина);успуги 

на клубови [забава или 

образование];организирање и водење 

колоквиуми;организирање и водење 

конференции;организирање и водење 

конгреси;услуги на 

дискотеки;информирање за 

образование;педагошки 

истражувања;известување за 

забави;организирање изложби за културни 

или 

образовни цели;коцкање [играње за 

пари];опрема за голф (обезбедување 

опрема за голф);услуги на здравствени 

кпубови;услуги на кампови за летување 

[забава];одржување претстави во 

живо;прикажување филмови; 

забавишта;организирање спортски 

натпревари;забави (планирање 

забави);практична обука 

[демонстрирање];опрема за музеи 

(обезбедување опрема за музеи) 

[претставувања, изложби];услуги на 

студија за снимање;известување за 

рекреација;изнајмување опрема за 

нуркање;изнајмување спортска опрема, со 

исклучок на возила;изнајмување 

стадиони;изнајмување 

видеорекордери;изнајмување 

видеоленти;организирање и водење 

семинари;услуги на спортски 

кампови;организирање и водење 

симпозиуми;организирање време на 

спортски натпревари интернати; 

организирање и водење работилници 

[обука] организирање избори на 

убавици;резервирање места за шоу 

програми;синхронизација;настава по 

веронаука;организирање 

лотарии;организирање 

балови;организирање шоу програми 

[импресарио успуги] обезбедување видео 

автомати за забава;изнајмување аудио 

опрема;изнајмување уреди за 

осветлување за театарска сценографија и 

телевизиски студија;изнајмувањетениски 

игралишта;изнајмување 

видеокамери;услуги на пишување 

сценарија;монтажа на видеоленти;он-лајн 

публикување електронски книги и 

списанија;електронско 

издаваштво;титлување филмови;услуги на 

игри што се обезбедуваат он-лајн од 

една информатичка мрежа;обезбедување 

услуги за караоке;успуги на компонирање 

музика;ноќни кпубови;обезбедување 

електронски он-лајн публикации што не 

можат да се даунлодираат;фотографски 

репортажи;фотографија;професионално 

насочување [совети во врска со 

образованието и оспособувањето];услуги 

на репортери;преведување;толкување 

јазик со знаци;снимање 

видеоленти;микрофилмување [снимање 

микрофилмови];продавање билети 

[забава];пишување текстови што не се 

рекламни текстови организирање и 

водење концерти;калиографски 

услуги;дизајнерски услуги што не се за 

рекламни цели;организирање модни ревии 

за забавни цели;обука 

[тренирање];изнајмување спортски 

терени;изнајмување диск-џокеј;услуги за 

толкување;услуги на личен тренер 

(фитнес);одржување часови по 

фитнес;успуги за вокална 

преквалификација; продукција на 

музика;изнајмување играчки;изнајмување 

опрема за играње;школски образовни 

услуги;обезбедување користење онлајн 

музика, која не може да се 

преземе;обезбедување користење онлајн 

видеа, кои не 
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може да се преземат;подучување;услуги 

на обука кои се даваат преку 

симулатори;ставање на располагање на 

филмови, кои не можат да се преземаат, 

по пат на услуги на пренос на видео 

записи на барање;ставање на расплагање 

на телевизиски програми, кои не можат да 

се преземат, по пат на услуги на пренос на 

видео записи на барање;садо обука [обука 

за чајна церемонија];аикидо 

обука;изнајмување уметнички 

дела;изнајмување внатрешни аквариуми  

кл. 42  хемиски анализи; анализи за 

искористување на нафтените 

полиња;архитектура; 

бактериолошки истражувања; хемиски 

услуги; хемиски истражувања; 

градежно советување; изработка на 

градежни планови; истражувања во 

техниката; тестирање на нафтени извори; 

истражувања во козметиката; внатрешно 

уредување; индустриски дизајн; услуги за 

дизајн на амбалажи; 

испитување материјали; водење студија за 

техничко проектирање; геолошки 

испитувања; испитувања на нафтените 

полиња; инженерство; метеоролошки 

информации; премерување земјиште; 

изнајмување компјутери; компјутерско 

програмирање; трагање по нафта; физика 

[истражување]; истражување во 

машинството; тестирање ткаенини; 

геолошки истражувања на терен; геолошки 

истражувања; утврдување автентичност 

на уметнички дела;калибрирање [мерење]; 

изработка на компјутерски програми; 

осовременување на компјутерските 

програми;советување на полето на 

компјутерски хардвер;дизајнирање облека; 

графички дизајн; контролирање на 

квалитетот; 

изнајмување компјутерски програми; 

истражување и развој за 

други;дизајнирање [индустриски 

дизајн];подводно 

истражување;обновување комјутерски 

бази на податоци;одржување компјутерски 

програми;анализа на компјутерски 

системи;биолошки 

истражувања;урбанистичко планирање; 

премерување;програмирање компјутерски 

системи;тестирање на возната состојба на 

возилата; умножување компјутерски 

програми; конверзија на податоци од 

физички на електронски носачи; креирање 

и одржување веб [интернет] страници за 

други; давање простор за веб [интернет] 

страници 

инсталирање компјутерски програми; 

создавање вештачки дождови; 

конверзија на компјутерски програми и 

податоци освен физичка 

конверзија;оветување за компјутерски 

програми; изнајмување веб [интернет] 

сервери; услуги за заштита на компјутери 

од вируси; советување за заштеда на 

енергија;истражувања на полето на 

заштита на животната средина; 

обезбедување алатки за пребарување по 

интернет; дигитализација на документи 

[скенирање]; анализа на ракопис 

[графологија]; обезбедување научни 

информации, совети и консултации во 

однос на намалување на емисијата на 

јаглен; процена на квалитетот на 

непречесени дрва; процена на квалитетот 

на волна; следење компјутерски системи 

со далечински пристап; анализа на водата; 

успуги на научни лаборатории; енергетска 

ревизија; советување за правење веб-

страници; софтвер како услуга [ЅааЅ]; 

советување во врска со информатичка 

технологија; научно истражување; 

хостирање сервери; клинички испитувања; 

чување резервни копии на податоци 

надвор од мрежата; епектронско 
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зачувување податоци; давање 

информации за компјутерски технологии и 

програмирање преку интернет-страници; 

картографски услуги; обработка во облак 

[Cloud computing]; услуги на надворешни 

фирми во областа на информациските 

технологии; советодавни услуги од 

областа на технологијата;советодавни 

услуги од областа на компјутерската 

технологија; советодавни успуги од 

областа на 

телекомуникациските технологии, 

временска прогноза, отклучување мобилни 

телефони, надгледување компјутерски 

системи заради откривање дефекти; 

креирање и дизајнирање за други на 

индекси на информации засновани на 

Интернет [услуги на информатичка 

технологија]; консултации за безбедноста 

на Интернет; консултации за безбедност 

на податоци; услуги на кодирање 

податоци; 

надгледување компјутерски системи 

заради;откривање неовластен пристап или 

повреда на податоци;електронско 

нагледување на податоци за лична 

идентификација заради откривање кражба 

на идентитет преку Интернет; 

електронско надгледување на користење 

кредитни картички заради откривање 

измами преку Интернет  

 

(111)  27389  (151)  12/08/2019 

(210)  TM  2018/390 (220)  23/04/2018 

(181)  23/04/2028 

(450)  31/08/2019 

(732)  M.M. Sinno & Sons S.A.L. 

Nemat Yafeth, Al Hamra, Beirut, LB 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, 

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и 

производи од жита, леб, производи од 

тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; 

квасец, прашок за печење, сол, сенф; 

оцет, сосови (како мирудии); мирудии; 

мраз  

 

(111)  27406  (151)  12/08/2019 

(210)  TM  2018/430 (220)  04/05/2018 

(181)  04/05/2028 

(450)  31/08/2019 

(732)  Колар Фешн ДООЕЛ Орешани 

Зелениково, Скопје, MK 

(740)  Колар Фешн ДООЕЛ 

Пролет 9а стан 2, Скопје 

(540)  

 

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  очила  

кл. 14  накит  

кл. 18  чанти  

кл. 25  облека, чевли и капи  

 

(111)  27487  (151)  19/08/2019 

(210)  TM  2018/438 (220)  08/05/2018 

(181)  08/05/2028 

(450)  31/08/2019 
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(732)  Eurokarbon d.o.o. Ulica 1, br. 22, 

Blato 20271, HR 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  бои за лице и козметички креони  

кл. 16  канцелариски и училишен прибор  

 

(111)  27457  (151)  19/08/2019 

(210)  TM  2018/465 (220)  14/05/2018 

(181)  14/05/2028 

(450)  31/08/2019 

(732)  Colgate-Palmolive Company, a 

Delaware corporation 300 Park Avenue 

New York, 10022 New York, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, 

Скопје 

(540)  

PALMOLIVE CLAY+PURITY 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  производи за лична нега, имено, 

препарати за чистење на кожата и телото; 

тврд сапун; течен сапун на раце; гелови и 

креми за туширање; средства за миење на 

тело; препарати за нега на коса; 

дезодоранси, антиперспиранти и спрејови 

за под пазувите за лична употреба; 

навлажнувачи, лосиони и креми за тело и 

кожа; талк во прав; препарати за бричење; 

козметички препарати за сончање и 

препарати за заштита на кожата од 

ефектите на сонцето; влажни марамчиња 

импрегнирани со раствор за чистење  

 

(111)  27466  (151)  19/08/2019 

(210)  TM  2018/466 (220)  14/05/2018 

(181)  14/05/2028 

(450)  31/08/2019 

(732)  Драган Живковиќ ул. Црниче бр. 

13, 1000, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  бела, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  весници; дневни цесници; неделни 

весници; месечни весници, годишни 

изданија; магазини; списанија; огласи  

кл. 35  услуги за следење на печатени 

вести; економско прогнозирање; 

рекламирање  

кл. 38  агенци за информирање  

кл. 39  испорачани весници  

кл. 41  он-лајн публикување на весници и 

списанија  

 

(111)  27467  (151)  19/08/2019 

(210)  TM  2018/482 (220)  16/05/2018 

(181)  16/05/2028 

(450)  31/08/2019 

(732)  Драган Живковиќ ул. Црниче бр. 

13, 1000, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  црвена, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 16  весници; дневни весници; неделни 

весници; месечни весници; годишни 

изданија; магазини; списанија; огласи  

кл. 35  услуги за следење на печатени 

вести; економско прогнозирање; 

рекламирање  

кл. 38  агенции за информирање  

кл. 39  испорачани весници  

кл. 41  он-лајн публикување на весници и 

списанија  

 

(111)  27451  (151)  19/08/2019 

(210)  TM  2018/528 (220)  07/06/2018 

(181)  07/06/2028 

(450)  31/08/2019 

(300)  017899987  15/05/2018  EM 

(732)  Amouage SAOC PO Box 307, CPO 

111, Seeb, OM 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

INTERLUDE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапуни; парфимерија; парфеми; 

мириси; етерични масла; козметика; 

лосиони за коса; препарати за нега на 

косата и кожата; креми и лосиони за 

телото и лицето; пудра; препарати за 

употреба при бањање и туширање; 

деодоранси  

 

(111)  27470  (151)  19/08/2019 

(210)  TM  2018/568 (220)  11/06/2018 

(181)  11/06/2028 

(450)  31/08/2019 

(300)  87726902  19/12/2017  US 

(732)  GENZYME CORPORATION 50 

Binney Street, Cambridge, MA 02142, US 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

ул. “Народен фронт” 7/4,п.п. 768, 1000 

Скопје 

(540)  

FITABREVO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за 

лекување на хемофилија  

 

(111)  27469  (151)  19/08/2019 

(210)  TM  2018/569 (220)  11/06/2018 

(181)  11/06/2028 

(450)  31/08/2019 

(300)  87726932  19/12/2017  US 

(732)  GENZYME CORPORATION 50 

Binney Street, Cambridge, MA 02142, US 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

ул. “Народен фронт” 7/4,п.п. 768, 1000 

Скопје 

(540)  

FITBREVIO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за 

лекување на хемофилија  

 

(111)  27471  (151)  19/08/2019 

(210)  TM  2018/572 (220)  12/06/2018 

(181)  12/06/2028 

(450)  31/08/2019 

(732)  КЕМОФАРМАЦИЈА ШЕ ул. Андреја 

Стојановиќ бр. 9, Тетово, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

SOLKET 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати;санитарни препарати за 

медицински цели;диететска храна и 

супстанции што се користат во 

медицината и ветерината, храна за 

бебиња, диететски суплементи за луѓето и 

животните;фластери, материјали за завои, 
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материјали за пломбирање заби, забарски 

смоли, средства за дезинфекција, 

препарати за уништување штетници, 

фунгициди, хербициди  

 

(111)  27468  (151)  19/08/2019 

(210)  TM  2018/575 (220)  18/06/2018 

(181)  18/06/2028 

(450)  31/08/2019 

(732)  SAVENCIA SA 42, rue Rieussec, 

78220 VIROFLAY, FR 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

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

темно сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко, сирење и млечни производи, 

масла и масти за јадење  

 

(111)  27486  (151)  19/08/2019 

(210)  TM  2018/598 (220)  21/06/2018 

(181)  21/06/2028 

(450)  31/08/2019 

(732)  GoPro,Inc 3000 Clearview Way, San 

Mateo, CA 94402, US 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

GOPRO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  фотографска опрема, имено камери, 

дигитални камери, видео камери; рачни 

преносни електронски уреди за снимање, 

складирање, пренос или репродукција на 

фотографска, видео и мултимедијална 

содржина; футроли, куќишта и додатоци за 

камери, имено, батерии, објективи, 

дигитални уреди за гледање фотографии, 

безжични адаптери, адаптери за 

напојување, прстенести адаптери за 

прицврстување на предмети на камера, 

далечински управувачи, микрофони, SD 

картички, блицеви за фотоапарати, уреди 

за монтирање за фотографска опрема, 

троношци и каиши за камери; футроли и 

торби за фотографски апарати; 

компјутерски софтвер за користење во 

врска со фотографска и видео опрема и 

камери, имено, софтвер за 

фотографирање, сликање, раководење, 

обработка, управување, прегледување, 

складирање, монтажа, уредување, 

комбинирање, делење, ракување, 

модифицирање, коментирање, пренос и 

прикажување на податоци, слики, видео 

записи, мултимедијални датотеки и други 

дигитални податоци; софтвер за 

обработка на фотографии и видео записи 

за десктоп компјутери и мобилни уреди; 

компјутерски софтвер и софтверски 

апликации за поставување, преземање, 

уредување, складирање, дистрибуција и 

делење на фотографска и видео содржина 

преку глобални и локални компјутерски 

мрежи и преку мобилни уреди; 

мултимедијални датотеки кои може да се 

преземат и содржат дигитални аудио и 

видео датотеки со слики, видео записи, 

мултимедијални датотеки и други 

дигитални податоци генерирани од 

корисникот; додатоци за камера, имено, 

постоља, паметни постоља, ленти, носачи, 

држачи, појаси, носачи за расвета и друга 
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опрема за држење, монтирање, 

позиционирање и маневрирање со камери; 

камери за сферно фотографско и видео 

снимање; камери за снимање на приказ од 

360 степени; панорамски камери; 

централни матични плочи и сродни 

хардвер и софтвер камери за сферно 

фотографско и видео снимање; 

софтверски алати и апликации за 

поддршка на сферна видео содржина; 

компјутерски софтвер за фотографирање, 

сликање, раководење, обработка, 

управување, прегледување, складиштење, 

монтажа, уредување, комбинирање, 

делење, ракување, модифицирање, 

коментирање, пренос и прикажување на 

сферна и панорамска фотографска и 

видео содржина; решенија за напојување 

камери за сферно фотографско и видео 

снимање, вклучувајќи батерии, безжични 

адаптери, адаптери за напојување и 

полначи; прилагодени хардверски 

решенија за камера; прилагодени 

интегрирани платформски решенија; 

стапови за „селфи“, имено, рачни 

моноподи; ленти за фиксирање камери, 

имено, ленти околу глава, ленти, рамени и 

градни појаси; монтажни носачи за камери; 

постоља за камери; стегачи за камери; 

пловки за камери; плутачки рачки за 

камери; торби за одлагање камери; 

водоотпорни и неводоотпорни заштитни 

футроли за камери; заштитни навлаки за 

објективи на камери; заштитини фолии 

прилагодени за екран на камери; заштита 

од ветар направена од пластика; филтри 

за фотографска опрема; жици и кабли за 

струјна мрежа на камера; ѕидни полначи; 

полначи поставени во автомобил  

кл. 41  фотографски и видео услуги, 

имено, снимање фотографии и видео 

записи; обезбедување онлајн аудио, 

аудиовизуелна, мултимедијална, сликовна 

и видео содржина, која не може да се 

преземе, за образовни цели, од областа 

на медиуми, вести, политика, 

образование, разонода, спорт, култура, 

комедија, бизнис, здрав живот и животен 

стил, велнес, мода, лична убавина, 

актуелни случувања, прашања за 

зачувување и одржливост на животната 

средина, храна, финансии, технологија, 

патувања, книги, фини уметности, музика, 

уметност, наука, книжевност, слободно 

време, гејминг, религија, изведувачки 

уметности и филантропија; обезбедување 

образовни услуги, имено, изведување 

настава од областа на фотографија, 

видеографија, компјутерски хардвер и 

софтверски апликации; обезбедување 

настава, обука, упатства за учење и 

совети од областа на фотографија, 

видеографија; обезбедување содржини 

достапни преку Интернет, имено, онлајн 

фотографии и видео содржина, што не 

може да се преземат, наменети за 

образование и разонода, од областа на 

медиуми, вести, политика, образование, 

разонода, спорт, култура, комедија, 

бизнис, здрав живот и животен стил, 

велнес, мода, лична убавина, актуелни 

случувања, прашања за зачувување и 

одржливост на животната средина, храна, 

финансии, технологија, патување, книги, 

фини уметности, музика, уметност, наука, 

книжевност, слободно време, гејминг, 

религија, изведувачки уметности и 

филантропија; обезбедување онлајн 

аудио, аудиовизуелна, мултимедијална, 

сликовна и видео содржина наменети за 

разонода и образование, од областа на 

медиуми, вести, политика, образование, 

забава, спорт, култура, комедија, бизнис, 

здрав живот и животен стил, велнес, мода, 

лична убавина, актуелни случувања, 

прашања за зачувување и одржливост на 
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животната средина, храна, финансии, 

технологија, патувања, книги, фини 

уметности, музика, уметности, наука, 

книжевност, слободно време, гејминг, 

религија, изведувачки уметности и 

филантропија, преку безжична мрежа, 

обезбедување електронска содржина за 

разонода, имено, обезбедување онлајн 

образовна аудио, аудиовизуелна, 

мултимедијална и видео содржина, која не 

може да се преземе, од областа на 

медиуми, вести, политика, образование, 

забава, спорт, култура, комедија, бизнис, 

здрав живот и животен стил, велнес, мода, 

лична убавина, актуелни случувања, 

прашања за зачувување и одржливост на 

животната средина, храна, финансии, 

технологија, патувања, книги, фини 

уметности, музика, уметност, наука, 

книжевност, слободно време, гејминг, 

религија, изведувачки уметности и 

филантропија, и обезбедување веб 

страница која содржи фотографии и видео 

записи, кои не може да се преземат, со 

слики, видео записи, мултимедијални 

датотеки, и други дигитални податоци 

намемети за образование и забава од 

областа на медиуми, вести, политика, 

образование, забава, спорт, култура, 

комедија, бизнис, здрав живот и животен 

стил, велнес, мода, лична убавина, 

актуелни случувања, прашања за 

зачувување и одржливост на животната 

средина, храна, финансии, технологија, 

патувања, книги, фини уметности, музика, 

уметност, наука, книжевност, слободно 

време, гејминг, религија, изведувачки 

уметности и филантропија; организирање 

спортски и културни случувања во 

заедницата, и организирање регионални, 

државни и национални спортски 

случувања, имено, велосипедизам, 

планински велосипедизам, 

мотоциклистички и авто трки, скејтборд, 

скијање, ски скокови, сноуборд, 

падобранство, сурфање, нуркање, 

пливање, рафтинг, кајак, планинарење, и 

трчање; услуги на разонода, имено, 

обезбедување веб сајтови што содржат 

фотографии, аудио, видео и 

мултимедијални презентации, што не 

може да се преземат, од областа на 

технологија, патување, забавни вести, 

спорт, фитнес, рекреативни активности, 

вести за актуелни случувања, посебен 

интерес од областа на природата, луѓе од 

забава, уметност, поп култура, 

авантуристички спортови, музика и 

фотографија; обезбедување веб сајтови 

кои содржат аудио и видео содржини, што 

не може да се преземат, наменети за 

разонода и образование од областа на 

технологија, патување, разонода, спорт, 

фитнес, рекреативни активности, вести, 

посебен интерес од областа на наука, 

природа, забава, уметност, поп култура, 

авантуристички спортови, музика и 

фотографија; обезбедување база на 

податоци која може да се пребарува 

онлајн, од областа на фотографија и 

видеографија, наменета за образование и 

разонода, се однесува на информативни 

упатства, слики, видео записи, 

мултимедијални датотеки, и други 

дигитални податоци од областа на 

фотографија и видеографија на теми 

поврзани со технологија, патување, 

разонода, спортови, фитнес, рекреација, 

вести, посебен интерес од областа на 

наука, природа, луѓе, уметност, поп 

култура, авантуристички спортови, музика 

и фотографија; услуги на онлајн 

библиотека, имено, обезбедување услуги 

на електронска библиотека која содржи 

фотографии и видео записи преку онлајн 

компјутерска мрежа; фотографски и 
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видеографски услуги, имено, 

обезбедување фотографска и видео 

содржина за трети страни за употреба во 

создавање на телевизиски програми, 

телевизиски реклами, филмски записи и 

филмови; обезбедување он лајн часописи, 

имено, блогови, за споделување на 

мислења, идеи, искуства, коментари, 

упатства, техники и совети од областа на 

фотографија и видеографија; 

обезбедување конференции, семинари, 

работилници и водич од областа на 

фотографија и видеографија наменети за 

забава и образование  

кл. 42  обезбедување веб хостинг 

платформа за поставување, преземање, 

складирање, дистрибуција, уредување и 

делење на фотографска, видео и 

мултумедијална содржина; обезбедување 

привремена употреба на онлајн софтвер, 

кој не може да се преземе, за употреба за 

поставување, преземање, складирање, 

дистрибуција, уредување и делење 

фотографска, видео и мултимедијална 

содржина преку локални и глобални 

компјутерски мрежи и преку мобилни 

уреди; обезбедување привремена 

употреба на онлајн „облак“ (cloud) 

компјутерски софтвер, кој не може да се 

преземе, за употреба за поставување, 

преземање, складирање, дистрибуција, 

уредување и делење фотографска, видео 

и мултимедијална содржина преку локални 

и глобални компјутерски мрежи и преку 

мобилни уреди; услуги за P2B (peer-to-

browser) делење фотографии, имено, 

обезбедување веб сајт со технологија која 

на корисниците им овозможува да 

постават, видат и преземат дигитални 

фотографии и видео записи; 

обезбедување веб сајт кој подразбира 

привремена употреба на софтвер, кој не 

може да се преземе, а кој им овозможува 

нa корисниците на веб сајтот да постават 

онлајн видео записи за делење со други 

наменети за разонода; обезбедување на 

веб сајт кој на корисниците на компјутери 

им дава можност за поставување, размена 

и делење на фотографии, видео записи и 

видео логови; компјутерски услуги, имено, 

обезбедување платформи за пребарување 

кои им овозможуваат на корисниците да 

лоцираат, пристапат, копираат, пренесат, 

уредат и делат фотографска, видео и 

мултимедијална содржина; услуги на 

делење датотеки, имено, обезбедување 

веб сајт со технологија која на корисницте 

им овозможува преземање електронски 

датотеки со фотографии и видео записи 

генерирани од страна на корисници од 

области од општ интерес; хостирање 

онлајн веб капацитети за други за бази на 

податоци и библиотеки на трети страни од 

областа на фотографија и видеографија  

 

(111)  27485  (151)  19/08/2019 

(210)  TM  2018/600 (220)  21/06/2018 

(181)  21/06/2028 

(450)  31/08/2019 

(732)  GoPro,Inc 3000 Clearview Way, San 

Mateo, CA 94402, US 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

HERO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  фотографска опрема, имено камери, 

дигитални камери, видео камери; рачни 

преносни електронски уреди за снимање, 

складирање, пренос или репродукција на 

фотографска, видео и мултимедијална 

содржина; футроли, куќишта и додатоци за 

камери, имено, батерии, објективи, 
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дигитални уреди за гледање фотографии, 

безжични адаптери, адаптери за 

напојување, прстенести адаптери за 

прицврстување на предмети на камера, 

далечински управувачи, микрофони, SD 

картички, блицеви за фотоапарати, уреди 

за монтирање за фотографска опрема, 

троношци и каиши за камери; футроли и 

торби за фотографски апарати; 

компјутерски софтвер за користење во 

врска со фотографска и видео опрема и 

камери, имено, софтвер за 

фотографирање, сликање, раководење, 

обработка, управување, прегледување, 

складирање, монтажа, уредување, 

комбинирање, делење, ракување, 

модифицирање, коментирање, пренос и 

прикажување на податоци, слики, видео 

записи, мултимедијални датотеки и други 

дигитални податоци; софтвер за 

обработка на фотографии и видео записи 

за десктоп компјутери и мобилни уреди; 

компјутерски софтвер и софтверски 

апликации за поставување, преземање, 

уредување, складирање, дистрибуција и 

делење на фотографска и видео содржина 

преку глобални и локални компјутерски 

мрежи и преку мобилни уреди; 

мултимедијални датотеки кои може да се 

преземат и содржат дигитални аудио и 

видео датотеки со слики, видео записи, 

мултимедијални датотеки и други 

дигитални податоци генерирани од 

корисникот; додатоци за камера, имено, 

постоља, паметни постоља, ленти, носачи, 

држачи, појаси, носачи за расвета и друга 

опрема за држење, монтирање, 

позиционирање и маневрирање со камери; 

камери за сферно фотографско и видео 

снимање; камери за снимање на приказ од 

360 степени; панорамски камери; 

централни матични плочи и сродни 

хардвер и софтвер камери за сферно 

фотографско и видео снимање; 

софтверски алати и апликации за 

поддршка на сферна видео содржина; 

компјутерски софтвер за фотографирање, 

сликање, раководење, обработка, 

управување, прегледување, складиштење, 

монтажа, уредување, комбинирање, 

делење, ракување, модифицирање, 

коментирање, пренос и прикажување на 

сферна и панорамска фотографска и 

видео содржина; решенија за напојување 

камери за сферно фотографско и видео 

снимање, вклучувајќи батерии, безжични 

адаптери, адаптери за напојување и 

полначи; прилагодени хардверски 

решенија за камера; прилагодени 

интегрирани платформски решенија; 

стапови за „селфи“, имено, рачни 

моноподи; ленти за фиксирање камери, 

имено, ленти околу глава, ленти, рамени и 

градни појаси; монтажни носачи за камери; 

постоља за камери; стегачи за камери; 

пловки за камери; плутачки рачки за 

камери; торби за одлагање камери; 

водоотпорни и неводоотпорни заштитни 

футроли за камери; заштитни навлаки за 

објективи на камери; заштитини фолии 

прилагодени за екран на камери; заштита 

од ветар направена од пластика; филтри 

за фотографска опрема; жици и кабли за 

струјна мрежа на камера; ѕидни полначи; 

полначи поставени во автомобил  

 

(111)  27465  (151)  19/08/2019 

(210)  TM  2018/606 (220)  22/06/2018 

(181)  22/06/2028 

(450)  31/08/2019 

(732)  Deva Holding A.Ş. Halkali Merkez 

Mah. Baskin Ekspres Cad. No. 1 34303, 

Kucukcekmece, Istanbul, TR 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  
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Floxilevo 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  27464  (151)  19/08/2019 

(210)  TM  2018/607 (220)  22/06/2018 

(181)  22/06/2028 

(450)  31/08/2019 

(732)  Deva Holding A.Ş. Halkali Merkez 

Mah. Baskin Ekspres Cad. No. 1 34303, 

Kucukcekmece, Istanbul, TR 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

Respiro-D 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  27463  (151)  19/08/2019 

(210)  TM  2018/608 (220)  22/06/2018 

(181)  22/06/2028 

(450)  31/08/2019 

(732)  Deva Holding A.Ş. Halkali Merkez 

Mah. Baskin Ekspres Cad. No. 1 34303, 

Kucukcekmece, Istanbul, TR 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

Flixon 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  27473  (151)  19/08/2019 

(210)  TM  2018/609 (220)  22/06/2018 

(181)  22/06/2028 

(450)  31/08/2019 

(732)  Друштво за промет и услуги 

БИОTИКА-МК ДООЕЛ увоз-извоз 

Неготино ул. Питу Гули бр. 15, 

Неготино, MK 

(740)  Филип Ристески, адвокат 

ул. Даме Груев бр. 7/8-14, 1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  спортски суплементи имено 

додатоци во исхраната како протенски 

прашкови, амино киселини, креатини, 

витамини, минерали, регенаратори  

кл. 14  привезоци за клучеви  

кл. 18  спортски торбици и спортски ранци  

кл. 20  кутии за чување на 

суплементациски таблети; спортски 

шишиња за вода (пластични)  

кл. 21  спортски шишиња за вода 

(метални) и термоси  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 28  спортски ракавици; ремен (појас) за 

заштита од повреда на кичма и долен дел 

од грб при дигање на слободни тежини во 

бодибидинг и фитнес; појас за слабеење 

(потење) при кардио тренинзи; стегач за 

заштита на зглоб, лакт и колено 

(потколено); помошен стегач за зглоб/рака 

за стабилно дигање на слободни тежини 

при бодибилдинг и фитнес тренинзи; 

еднорачен дег  

кл. 30  протеински чоколада и палачинки; 

мед; путер од кикиритки; јаткасти плодови  

 

(111)  27365  (151)  12/08/2019 

(210)  TM  2018/644 (220)  28/06/2018 

(181)  28/06/2028 

(450)  31/08/2019 

(732)  Друштво за производство 

трговија и услуги експорт-импорт ВОРИ 

Јорданка ДООЕЛ ул. Загребска бр. 2/8, 

1480, Гевгелија, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
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ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, бела, зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  булгур [вид ориентално јадење 

приготвено со зеленчук и зачини]  

 

(111)  27366  (151)  12/08/2019 

(210)  TM  2018/645 (220)  28/06/2018 

(181)  28/06/2028 

(450)  31/08/2019 

(732)  Друштво за производство 

трговија и услуги експорт-импорт ВОРИ 

Јорданка ДООЕЛ ул. Загребска бр. 2/8, 

1480, Гевгелија, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  црвена, бела, кафена, окер 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  домати, сушени; домати, 

конзервирани  

кл. 30  кускус [гриз-јадење од Северна 

Африка], преработено семе кое се користи 

како зачин   

 

(111)  27367  (151)  12/08/2019 

(210)  TM  2018/646 (220)  28/06/2018 

(181)  28/06/2028 

(450)  31/08/2019 

(732)  Друштво за производство 

трговија и услуги експорт-импорт ВОРИ 

Јорданка ДООЕЛ ул. Загребска бр. 2/8, 

1480, Гевгелија, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  темно сина, бела, бордо, светло 

розева и темно розева 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  овошје, конзервирано  

кл. 30  киноа; преработено семе кое се 

користи како зачин  

 

(111)  27368  (151)  12/08/2019 

(210)  TM  2018/649 (220)  28/06/2018 

(181)  28/06/2028 

(450)  31/08/2019 

(732)  Друштво за производство 

трговија и услуги експорт-импорт ВОРИ 

Јорданка ДООЕЛ ул. Загребска бр. 2/8, 

1480, Гевгелија, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  виолетова, бела, црвена и резеда 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  овошје, конзервирано  

кл. 30  киноа; преработено семе кое се 

користи како зачини  
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(111)  27369  (151)  12/08/2019 

(210)  TM  2018/652 (220)  28/06/2018 

(181)  28/06/2028 

(450)  31/08/2019 

(732)  Друштво за производство 

трговија и услуги експорт-импорт ВОРИ 

Јорданка ДООЕЛ ул. Загребска бр. 2/8, 

1480, Гевгелија, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месни преработки; конзервирано, 

смрзнато, сушено и варено овошје; желеа, 

џемови, компоти и слатка; ајвар  

кл. 30  преработени житарки како храна; 

сосови (како мирудии)  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало и увоз-извоз со: месни преработки; 

конзервирано, смрзнато, сушено и варено 

овошје; желеа, џемови, компоти и слатка; 

ајвар; преработени житарки како  храна; 

сосови (како мирудии)  

 

(111)  27384  (151)  12/08/2019 

(210)  TM  2018/653 (220)  27/06/2018 

(181)  27/06/2028 

(450)  31/08/2019 

(732)  Kingspan Holdings (IRL) Limited, an 

Irish company of Dublin Road, Kingscourt, 

Co. Cavan, IE 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, 

Скопје 

(540)  

JORIS IDE 

THERMOCONFORT 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 17  Изолација за градежни цели; 

Производи и материјали за топлинска 

изолација; Материјали за топлинска 

изолација; Изолациски облоги за 

индустриски цевки; Обвивки за цевки за 

изолациски цели; Изолација за подземни 

цевки и резервоари; Фиберглас изолација; 

Изолациони подлоги; Изолација на цевки; 

Ткаенини за изолација; Фиберглас 

изолација за згради; Стаклена волна за 

изолација; Флексибилна еластомерна 

топлинска изолација; Изолациски 

материјал за покривање; Материјали за 

изолација од пластика; Метална фолија за 

изолација; Проширена полистиренска 

подна изолација; Полиетински фолии за 

изолација; Претходно формирани 

компоненти за изолација; Камена волна за 

изолација; Ткаенини од неоргански влакна 

за изолација; Производи и материјали за 

акустична изолација; Табла за изолација 

направена од минерална волна; Фибер 

табла за употреба како изолација; 

Полиуретанска пена со ниска густина за 

изолација; Изолација во форма на подни 

облоги; Влакна импрегнирани со 

синтетички смоли за изолација; 

Полиуретанска фолија за употреба како 

градежна изолација; Производи 

изработени од гума за изолација; 

Производи изработени од синтетички 

каучук за изолација; Пена за изолација за 

употреба во градежништвото; 

Полиуретанска пена за употреба како 

градежна изолација; Ткаенини направени 

од волна за употреба како изолација; 

Ткаенини од органски влакна за употреба 

како изолација; Пена фолија за употреба 
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како градежна изолација; Ткаенини од 

хемиски произведени влакна за употреба 

како изолација; Ткаенини исткаени од 

керамички влакна за употреба како 

изолација; Ткаенини отпорни на топлина 

[изолација]; Tоплинска изолација од 

силиконска пена; Лесонит за висока 

температурна изолација; 

Термоизолациони облоги за вентили; 

Ватирани текстилни производи за 

изолација; Ватирани тампони за 

изолација; Полиестерско руно за 

топлинска изолација; Пена за употреба 

како топлинска изолација; Изолациски 

материјали за изолација од топлина; 

Ламинати што содржат полиамидни пени 

за топлинска изолација; Изолации со 

функции за запечатување за топлинска 

заштита; Лесни плочи од минерлна волна 

за топлинска изолација; Материјали за 

топлинска изолација за изградба на 

поткровја; Термоизолациски материјал 

што се користи при преправање на 

поткровјата; Акустична изолација на 

згради; Акустични подлоги за изолација; 

Гранични панели за акустична изолација; 

Mатеријали за изолација од пена за 

употреба во градежништвото; Материјали 

за запечатување и излолација; 

Полиуретанска фолија за употреба при 

запечатување и изолација на згради; 

Изолационен филц; Изолациски премази; 

Изолациски подлоги; Изолациони табли; 

Изолациони плочи; Изолациони панели; 

Изолациски малтер; Изолациони ткаенини; 

Изолациски материјали; Изолациски 

супстанции; Изолациски полначи; Плочи за 

изолација; Изолациски материјали за 

градење; Топлинско-изолациски 

производи; Топлинско-изолациски 

материјали; Акустични изолациски панели; 

Акустични изолациски плочи; Изолациски 

материјали за изолација на звукот  

кл. 19  Градежни материјали (неметални)  

 

(111)  27370  (151)  12/08/2019 

(210)  TM  2018/693 (220)  10/07/2018 

(181)  10/07/2028 

(450)  31/08/2019 

(732)  МУЛТИПРОМ ДООЕЛ - Скопје 

ул.Индустриска бр.2, Источна инд.зона, 

Маџари, Скопје, MK 

(540)  

TAKE NOW 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кондиторски производи  

 

(111)  27475  (151)  19/08/2019 

(210)  TM  2018/740 (220)  24/07/2018 

(181)  24/07/2028 

(450)  31/08/2019 

(732)  ЕУРОТИМ ОOД ул. Андреј 

Германов бр. 11, Софија, BG 

(740)  МАКЕДОНСКА АВТОРСКА 

АГЕНЦИЈА ДОО 

бул.”Кочо Рацин” 14, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)  

 

(111)  27418  (151)  12/08/2019 

(210)  TM  2018/796 (220)  10/08/2018 

(181)  10/08/2028 

(450)  31/08/2019 

(732)  БУШИ ФАШИОН ДОО СКОПЈЕ 

ул. Лазар Танев бр. 38, 1000, Скопје, MK 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  
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(591)  црна, златна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги на франшиза, имено, 

нудење на помош за деловно управување 

во основањето и работењето на хотели, 

ресторани, ноќни клубови, барови, бањи, 

рекреативни и спортски објекти,  услуги за 

планирање на деловни 

состаноци;обезбедување на конвенциски и 

конференциски простории за деловни 

состаноци;издавање сертификати 

(вредносни ваучери) за подарок кои може 

да се искористат за производи или 

услуги;услуги на лојалност на клиентите 

(корисниците/потрошувачите)  

кл. 43  хотелски услуги; ресторански 

услуги, кетеринг (угостителски) услуги, бар 

услуги како и услуги на фоаје (чекална); 

услуги на одморалиште и сместување; 

обезбедување на пртостории (кои се за 

ошта намена) за состаноци, конференции 

и изложби; обезбедување на простории 

(кои се за посебни прилики) за банкети и 

социјални функции (друштвени настани); и 

резервациски услуги за хотелско 

сместување  

кл. 44  спа услуги, имено, обезбедување 

на услуги за третмани на лицето, косата, 

кожата и телото, услуги за маникир и 

педикир, услуги за масажа, услуги за 

депилација на тело и услуги на салони за 

убавина  

 

(111)  27462  (151)  19/08/2019 

(210)  TM  2018/803 (220)  13/08/2018 

(181)  13/08/2028 

(450)  31/08/2019 

(732)  Ивановска Лепојевиќ Даница 

ул. „Благој Ѓорев“ бр. 137-2/17, 1400, 

Велес, MK 

(540)  

 

(591)  црна, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дизајнирање рекламен материјал; 

обработка на текстови; 

објавување рекламни текстови; 

пишување рекламни текстови; 

рекламирање  

кл. 41  известување за рекреација; 

објавување книги; 

објавување текстови, со исклучок на 

рекламни текстови; 

одржување часови по фитнес; 

организирање и водење работилници 

[обука]; 

организирање и водење семинари; 

академии [образование]; 

пишување текстови што не се рекламни 

текстови; 

подучување; 

практична обука [демонстрирање]; 

услови за рекреирање (обезбедување 

услови за рекреирање); 

услуги на здравствени клубови; 

услуги на кампови за летување [забава]; 

услуги на клубови [забава или 

образование]; 

услуги на личен тренер (фитнес); 
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физичко образование;  

кл. 42  научно истражување  

кл. 44  психолози (услуги на психолози); 

услуги за советување за здравјето; 

Услуги на алтернативна медицина; 

терапевтски услуги; 

физикална терапија; 

хиропракса [лекување со масажа на 

'рбетните пршлени];  

 

(111)  27460  (151)  19/08/2019 

(210)  TM  2018/844 (220)  24/08/2018 

(181)  24/08/2028 

(450)  31/08/2019 

(732)  Палензовска Електролукс 

Силвана ул. Александар Турунџев бр.1-

13, П.фах бр.52, 7000, Битола, MK 

(540)  

 

(591)  бела, жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 19  сечење, обликување и обработка на 

камен, бисти од камен, бетон или мермер, 

вештачки камен, градежни материјали 

/неметални/, гранит, гробници /неметални/, 

гробови (рамки за гробови /неметални/, 

камен, камен (предмети направени од 

камен), камен за градба, мермер, мозаици 

за градба, надгробен камен, надгробни 

плочи /неметални/, надгробни плочи 

/неметални/, надгробни споменици 

/неметални/, неметални плочници, 

огноотпорен камен, плочи за градба 

/неметални/, плочи за поплочување 

/неметални/, плочи од вештачки материјал 

за обложување патишта, под од камени 

плочи, подови (неметални), скулптури од 

камен, бетон или мермер, спомен плочи 

/неметални/, столбови /надгробни 

столбови/ неметални, столбови 

/неметални/, уметнички предмети од 

камен, фигури од камен, бетон или 

мермер  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало со мермер, камен гранит и предмети 

од мермер, камен и гранит, вадење руди  

кл. 37  градежни конструкции, поправки, 

инсталациски услуги, каменоломи (вадење 

камен)  

 

(111)  27472  (151)  19/08/2019 

(210)  TM  2018/856 (220)  04/09/2018 

(181)  04/09/2028 

(450)  31/08/2019 

(732)  Друштво за производство на 

мелнички, пекарски слаткарски 

производи, промет на големо и мало и 

увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје 

бул.„Македонско-косовска бригада“ бр. 

44, Скопје, MK 

(740)  Леонид Трпеноски, адвокат 

ул. Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, зелена, бела, портокалова, 

кафена, окер, жолта и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  слатки за украсување божикни елки; 

бисквити; колачиња од слад; колач; 

слаткарски производи; чајни колачиња; 

тесто за колач; слатки; бисквити петит-бер; 

колач со ориз  

кл. 35  малопродажба и големопродажба 

на бисквити и слаткарски производи  
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(111)  27479  (151)  19/08/2019 

(210)  TM  2018/859 (220)  04/09/2018 

(181)  04/09/2028 

(450)  31/08/2019 

(732)  Apotex Technologies Inc. 

150 Signet Drive Toronto, ON M9L 1T9, CA 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, 

Скопје 

(540)  

PELGRAZ 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; фармацевтски производи кои 

се состојат од или содржат пегфилграстим  

 

(111)  27447  (151)  19/08/2019 

(210)  TM  2018/869 (220)  07/09/2018 

(181)  07/09/2028 

(450)  31/08/2019 

(732)  GREEN COLA LTD Strati Myrivili 5, 

Strovolos 2046, Nicosia, CY 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, зелена, темно црвена и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  газирани и негазирани 

безалкохолни пијалоци; безалкохолни 

пијалоци  

 

(111)  27449  (151)  19/08/2019 

(210)  TM  2018/870 (220)  07/09/2018 

(181)  07/09/2028 

(450)  31/08/2019 

(732)  GREEN COLA LTD Strati Myrivili 5, 

Strovolos 2046, Nicosia, CY 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, зелена, жолта и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  газирани и негазирани 

безалкохолни пијалоци; безалкохолни 

пијалоци  

 

(111)  27448  (151)  19/08/2019 

(210)  TM  2018/871 (220)  07/09/2018 

(181)  07/09/2028 

(450)  31/08/2019 

(732)  GREEN COLA LTD Strati Myrivili 5, 

Strovolos 2046, Nicosia, CY 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, зелена, портокалова и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  газирани и негазирани 

безалкохолни пијалоци; безалкохолни 

пијалоци  

 

(111)  27437  (151)  19/08/2019 

(210)  TM  2018/878 (220)  11/09/2018 
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(181)  11/09/2028 

(450)  31/08/2019 

(300)  304463019  17/03/2018  CN 

(732)  Monster Energy Company, a 

Delaware corporation 1 Monster way 

Corona, California 92879, US 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни пијалоци, 

вклучително газирани и енергетски 

пијалоци, сирупи, концентрати, прашоци и 

подготовки за правење пијалоци, 

вклучително и газирани и енергетски 

пијалоци  

 

(111)  27440  (151)  19/08/2019 

(210)  TM  2018/879 (220)  11/09/2018 

(181)  11/09/2028 

(450)  31/08/2019 

(732)  Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  зелена, жолта, црвена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(111)  27441  (151)  19/08/2019 

(210)  TM  2018/880 (220)  11/09/2018 

(181)  11/09/2028 

(450)  31/08/2019 

(732)  Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  зелена, жолта, црвена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(111)  27443  (151)  19/08/2019 

(210)  TM  2018/881 (220)  11/09/2018 
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(181)  11/09/2028 

(450)  31/08/2019 

(732)  Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  зелена, жолта, црвена, бела 

(554) 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(111)  27446  (151)  19/08/2019 

(210)  TM  2018/882 (220)  11/09/2018 

(181)  11/09/2028 

(450)  31/08/2019 

(732)  TÜM EKIP ILAÇ A.Ş. Tuzla Kimya 

Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi 

Melek Aras Bulvari Aromatik Cad. No: 55 

Tuzla, Istanbul, TR 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

EQITAX 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски, медицински и 

ветеринарни препарати;хигиенски 

производи за медицинскиа употреба, 

хемиски реагенски за медицинска или 

ветеринарна употреба  

 

(111)  27454  (151)  19/08/2019 

(210)  TM  2018/883 (220)  11/09/2018 

(181)  11/09/2028 

(450)  31/08/2019 

(732)  S.C. Johnson & Son, Inc 1525 Howe 

Street Racine, Wisconsin 53403-2236, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  водоотпорни хемиски смеси за 

обувки, кожа или текстил; хемиски смеси 

за истегнување на обувки  

кл. 2  бои, пигменти, врзивни средства и 

мастила за употреба во производството на 

обувки и производи од кожа  

кл. 3  пред-третман за дамки и флеки за 

ткаенини вклучувајќи облека, тапацир и 

тепих; отстранувач на флеки и дамки за 

ткаенини вклучувајќи облека, тапацир и 

тепих; сапуни кои не се употребуваат за 

тело; детергенти кои не се употребуваат 

за тело; восоци за под; восоци за мебел; 

заштитни облоги за мебел, под; средства 

за одзатнување на одвод; средства за 

чистење на тврди површини; препарати за 

белење и други супстанции за употреба на 

ткаенини; марамчиња за еднократна 

употреба обложени со хемикалии и други 

соединенија за чистење, за употреба во 

домаќинството; отстранувачи на восок; 

повеќенаменски средства за чистење во 

домаќинството, средства за чистење на 
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тоалетни школки, средство за чистење на 

туш, средство за чистење на кујна; 

повеќенаменско средство за чистење 

стакло и други разновидни површини; 

третирани целулозни синтетички листови 

за употреба во машини за перење за 

апсорпција на нечистотија и боја за време 

на перење; препарати за мирис на воздух; 

парфеми за соба или атмосфера; 

етерични масла за атмосфера, 

парфимирани препарати за воздух; 

потпури; темјан; препарати за чистење, 

полирање, триење и нагризување; 

средства за полирање, креми и 

пигментирани преливи за обувки и 

предмети од кожа; заштитни средства за 

кожа, односно, заштитни средства за 

полирање на кожа, заштитни креми за 

кожа; препарати за хемиско чистење, 

имено, лента за хемиско чистење и други 

средства за чистење на кожа, велур, 

винил, пластика и производи произведени 

од овие материјали; отстранувачи на 

премази за производи од кожа и винил; 

средства за полирање и креми за обувки и 

производи од кожа, вклучително и за 

прикривање на траги од гребнатини; 

заштитни средства за обувки и производи 

од кожа, имено, средства за полирање на 

обувки и средства за полирање на кожа; 

марамчиња обложени со средства за 

чистење и полирање; масло за заштита на 

нозете од напукнување (не за медицински 

цели)  

кл. 4  свеќи, восок; свеќи од цитронела кои 

се користат против инсекти, односно, 

свеќи кои содржат средства против 

инсекти; парфимирани свеќи  

кл. 5  спреј и течни средства за 

дезинфекција, освен за употреба на 

телото; освежувачи на воздух; 

дезодоранси за воздух; препарати за 

прочистување на воздухот; дезодоранси 

за тепих и простории; дезодоранси за 

ткаенини; инсектициди; средства против 

инсекти; марамчиња кои содржат средства 

против инсекти, за употреба на телото; 

спирали против комарци; мамки за инсекти 

кои содржат инсектициди за контрола на 

инсекти и штетници; лековити масти за 

олеснување на чешање и црвенило од 

каснувања од инсекти, комбиниран 

антифунгален спреј за нозе; дезодоранси 

за обувки  

кл. 11  електричен диспензер за мирис; 

светилки и свеќни фенери против инсекти  

кл. 16  пластични кеси за употреба во 

домаќинството; вакумирачки пластични 

кеси за складирање за повеќекратна 

употреба во домаќинството; пластични 

обвивки; лепила за поправка на чевли, 

обувки за дожд и други кожени, гумени, 

најлонски, пластични, платнени, ленени 

или винил површини  

кл. 21  пластични контејнери за употреба 

во домаќинството; мал домашен прибор и 

контејнери (не од скапоцени метали или 

обложени со нив); лажици за чевли и 

калап за чевли;  ткаенини и сунѓери за 

полирање; четки за чевли; рачно 

управувано средство за чистење на 

стакло, на кое се држат влошки за 

чистење; четки за триење за чистење во 

домаќинството  

кл. 25  уреди против лизгање за обувки; 

влошки против лизгање и внатрешни 

влошки за обувки; влошки внатрешни 

влошки и стапалки (влошки) за обувки; 

поткрепи за обувки; подлоги за пети, 

потпирачи за пети, поткрепи за чорапи и 

хулахопки; чорапи, чорапи и хулахопки  

кл. 26  врвки за чевли  

 

(111)  27456  (151)  19/08/2019 

(210)  TM  2018/884 (220)  11/09/2018 

(181)  11/09/2028 
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(450)  31/08/2019 

(732)  S.C. Johnson & Son, Inc 1525 Howe 

Street Racine, Wisconsin 53403-2236, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  водоотпорни хемиски смеси за 

обувки, кожа или текстил; хемиски смеси 

за истегнување на обувки  

кл. 2  бои, пигменти, врзивни средства и 

мастила за употреба во производството на 

обувки и производи од кожа  

кл. 3  пред-третман за дамки и флеки за 

ткаенини вклучувајќи облека, тапацир и 

тепих; отстранувач на флеки и дамки за 

ткаенини вклучувајќи облека, тапацир и 

тепих; сапуни кои не се употребуваат за 

тело; детергенти кои не се употребуваат 

за тело; восоци за под; восоци за мебел; 

заштитни облоги за мебел, под; средства 

за одзатнување на одвод; средства за 

чистење на тврди површини; препарати за 

белење и други супстанции за употреба на 

ткаенини; марамчиња за еднократна 

употреба обложени со хемикалии и други 

соединенија за чистење, за употреба во 

домаќинството; отстранувачи на восок; 

повеќенаменски средства за чистење во 

домаќинството, средства за чистење на 

тоалетни школки, средство за чистење на 

туш, средство за чистење на кујна; 

повеќенаменско средство за чистење 

стакло и други разновидни површини; 

третирани целулозни синтетички листови 

за употреба во машини за перење за 

апсорпција на нечистотија и боја за време 

на перење; препарати за мирис на воздух; 

парфеми за соба или атмосфера; 

етерични масла за атмосфера, 

парфимирани препарати за воздух; 

потпури; темјан; препарати за чистење, 

полирање, триење и нагризување; 

средства за полирање, креми и 

пигментирани преливи за обувки и 

предмети од кожа; заштитни средства за 

кожа, односно, заштитни средства за 

полирање на кожа, заштитни креми за 

кожа; препарати за хемиско чистење, 

имено, лента за хемиско чистење и други 

средства за чистење на кожа, велур, 

винил, пластика и производи произведени 

од овие материјали; отстранувачи на 

премази за производи од кожа и винил; 

средства за полирање и креми за обувки и 

производи од кожа, вклучително и за 

прикривање на траги од гребнатини; 

заштитни средства за обувки и производи 

од кожа, имено, средства за полирање на 

обувки и средства за полирање на кожа; 

марамчиња обложени со средства за 

чистење и полирање; масло за заштита на 

нозете од напукнување (не за медицински 

цели)  

кл. 4  свеќи, восок; свеќи од цитронела кои 

се користат против инсекти, односно, 

свеќи кои содржат средства против 

инсекти; парфимирани свеќи  

кл. 5  спреј и течни средства за 

дезинфекција, освен за употреба на 

телото; освежувачи на воздух; 

дезодоранси за воздух; препарати за 

прочистување на воздухот; дезодоранси 

за тепих и простории; дезодоранси за 

ткаенини; инсектициди; средства против 

инсекти; марамчиња кои содржат средства 

против инсекти, за употреба на телото; 

спирали против комарци; мамки за инсекти 

кои содржат инсектициди за контрола на 

инсекти и штетници; лековити масти за 
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олеснување на чешање и црвенило од 

каснувања од инсекти, комбиниран 

антифунгален спреј за нозе; дезодоранси 

за обувки  

кл. 11  електричен диспензер за мирис; 

светилки и свеќни фенери против инсекти  

кл. 16  пластични кеси за употреба во 

домаќинството; вакумирачки пластични 

кеси за складирање за повеќекратна 

употреба во домаќинството; пластични 

обвивки; лепила за поправка на чевли, 

обувки за дожд и други кожени, гумени, 

најлонски, пластични, платнени, ленени 

или винил површини  

кл. 21  пластични контејнери за употреба 

во домаќинството; мал домашен прибор и 

контејнери (не од скапоцени метали или 

обложени со нив); лажици за чевли и 

калап за чевли;  ткаенини и сунѓери за 

полирање; четки за чевли; рачно 

управувано средство за чистење на 

стакло, на кое се држат влошки за 

чистење; четки за триење за чистење во 

домаќинството  

кл. 25  уреди против лизгање за обувки; 

влошки против лизгање и внатрешни 

влошки за обувки; влошки внатрешни 

влошки и стапалки (влошки) за обувки; 

поткрепи за обувки; подлоги за пети, 

потпирачи за пети, поткрепи за чорапи и 

хулахопки; чорапи, чорапи и хулахопки  

кл. 26  врвки за чевли  

 

(111)  27452  (151)  19/08/2019 

(210)  TM  2018/890 (220)  17/09/2018 

(181)  17/09/2028 

(450)  31/08/2019 

(732)  LINING SPORTS (SHANGHAI) 

COMPANY LIMITED China Merchants 

Tower 32th Floor, Suite 3201, No.161 

Lujiazui (E) Road, Pudong, Shanghai 

200120, CN 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  ранци; спортски торби; торби за 

патување; женски чанти; кутии за клучеви; 

планинарски стапови; џебни паричници; 

портмонеа; кожени прибори за патување; 

чадори  

кл. 25  костуми за капење; појаси; чизми; 

качкети; облека; обувки; ракавици 

[облека]; трикотажа; маици со кратки 

ракави; влечки  

кл. 28  топки за игри; топки за играње; 

рекети; апарати за боди-билдинг; торби за 

голф со или без тркала; палки за голф; 

ракавици за голф  

 

(111)  27453  (151)  19/08/2019 

(210)  TM  2018/891 (220)  17/09/2018 

(181)  17/09/2028 

(450)  31/08/2019 

(732)  LINING SPORTS (SHANGHAI) 

COMPANY LIMITED China Merchants 

Tower 32th Floor, Suite 3201, No.161 

Lujiazui (E) Road, Pudong, Shanghai 

200120, CN 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  ранци; спортски торби; торби за 

патување; женски чанти; кутии за клучеви; 

планинарски стапови; џебни паричници; 

портмонеа; кожени прибори за патување; 

чадори  

кл. 25  костуми за капење; појаси; чизми; 
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качкети; облека; обувки; ракавици 

[облека]; трикотажа; маици со кратки 

ракави; влечки  

кл. 28  топки за игри; топки за играње; 

рекети; апарати за боди-билдинг; торби за 

голф со или без тркала; палки за голф; 

ракавици за голф  

 

(111)  27450  (151)  19/08/2019 

(210)  TM  2018/892 (220)  18/09/2018 

(181)  18/09/2028 

(450)  31/08/2019 

(732)  PPG INDUSTRIES OHIO, INC. 

a corporation organized and existing 

under the laws of the State of Delaware 

3800 West 143rd Street, Cleveland, State 

Of Ohio 44111, US 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 2  мешавини за премачкување во вид 

на боја за примена кај возила  

 

(111)  27455  (151)  19/08/2019 

(210)  TM  2018/896 (220)  18/09/2018 

(181)  18/09/2028 

(450)  31/08/2019 

(732)  Xiamen Tungsten Co., Ltd 

Kejingshe, Haicang District, Xiamen, 

Fujian, CN 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  Алати [делови од машини]; Сечила 

[делови од машини]; Глави за дупчење 

[делови за машини]; Држачи на сврдла 

[делови од машини]; Ножеви [делови од 

машини]; Ножици [машини]; Чекани 

[делови од машини]; Парни пневматски 

чекани; Електрични чекани; Машини за 

дупчење; Брусилици како делови од 

машини; Секачи за валање [рачни алати]; 

Електрични алати за машини за обработка 

на метали, имено алати за завртување; 

Машини за обработка на метали; Сечила 

за електрични пили  

кл. 8  Секачи за валање [рачни алати]; 

Сврдла [делови од рачни алати]; Сечила 

[рачни алати]; Бургии [рачни алати]; 

Сврдла за ширење дупки; Сечила за 

авиони; Алати за стругање; Ножеви за 

режење; Алати за стружење [рачни алати]; 

Шупливи сврдла за дупчење големи 

отвори [рачни алати]  

 

(111)  27442  (151)  19/08/2019 

(210)  TM  2018/902 (220)  19/09/2018 

(181)  19/09/2028 

(450)  31/08/2019 

(732)  Deva Holding A.Ş. Halkali Merkez 

Mah. Baskin Ekspres Cad. No. 1 34303, 

Kucukcekmece, Istanbul, TR 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

Fusix 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  27444  (151)  09/08/2019 

(210)  TM  2018/903 (220)  19/09/2018 

(181)  19/09/2028 

(450)  31/08/2019 

(732)  Deva Holding A.Ş. Halkali Merkez 

Mah. Baskin Ekspres Cad. No. 1 34303, 

Kucukcekmece, Istanbul, TR 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

Esoblok 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  27381  (151)  12/08/2019 

(210)  TM  2018/912 (220)  24/09/2018 

(181)  24/09/2028 

(450)  31/08/2019 

(732)  Друштво за трговија и услуги 

КРАФТ ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје 

ул. Кленоец бр. 61/1-18, Скопје, MK 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат 

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црна и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци  

 

(111)  27361  (151)  12/08/2019 

(210)  TM  2018/917 (220)  25/09/2018 

(181)  25/09/2028 

(450)  31/08/2019 

(732)  Финансиско друштво М КЕШ 

Македонија ДООЕЛ Скопје ул. Орце 

Николов бр. 68 кат 1, Центар, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црвена, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  ажурирање на рекламниот 

материјал;анализа на цените;ангажирање 

манекени за рекламирање или 

промовирање на 

производи;аукционерство;аутсорсинг 

услуги [поддршка на бизниси];барање 

спонзорства;бизнис (помош во водењето 

бизнис);бизнис информации;бизнис 

истражување;бизнис консултирање 

(професионално бизнис 

консултирање);бизнис проценки;бизниси 

(услуги за преместување на 

бизнисите);вработување 

персонал;директно рекламирање преку 

пошта;дистрибуција на 

примероци;договарање претплати за 

телекомуникациски услуги за трети 

лица;економско прогнозирање;експерти за 

ефикасност;изнајмување време за 

рекламирање преку 

медиумите;изнајмување рекламен 

материјал;индустриско управување 

(помош за комерцијално или индустриско 

управување);информативни агенции 

(комерцијално- информативни 

агенции);информации (бизнис 

информации);испитување (бизнис 

испитување);испитување најавното 

мислење;јавно мислење (испитување 

најавното 

мислење);книговодство;комерцијални 

информации и советување на 

потрошувачите [советувалиште за 
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потрошувачи];комерцијално или 

индустриско управување (помош за 

комерцијално и индустриско управување) 

компјутерски бази на податоци 

(систематизација на информации во 

компјутерски бази на 

податоци);компјутерски бази на податоци 

(собирање информации во компјутерски 

бази на податоци);компјутерско 

рекламирање преку интернет;консултации 

за раководење со персонал;консултирање 

(професионално бизнис 

консултирање);лепење плакати;маркетинг 

истражување;маркетинг 

студии;надворешно 

рекламирање;објавување рекламни 

текстови;обработка на текстови;одговор 

(телефонски одговор) за претплатниците 

што не се достапни;пишување рекламни 

текстови; подготовување даночни уплати; 

помош за комерцијално или индустриско 

управување; потрошувачи (комерцијални 

информации и советување на 

потрошувачи) [советувалиште за 

потрошувачи]; пребарување (бизнис 

пребарување); претплати (договарање 

претплати) за телекомуникациски услуги 

за трети лица; прогнозирање (економско 

прогнозирање); промовирање на 

продажбата за трети лица; проценки 

(бизнис проценки); радио рекламирање; 

раководење (советодавни услуги за 

бизнис раководење); рекламен материјал 

(ажурирање на рекламниот материјал); 

рекламен материјал (изнајмување 

рекламен материјал); рекламирање; 

рекламирање [огласување]; рекламирање 

преку пошта; рекламирање преку радио; 

рекламни огласи (ширење на рекламните 

огласи); рекламни текстови (објавување 

рекламни текстови); рекламни текстови 

(пишување рекламни текстови); 

систематизација на информации во 

компјутерски бази на податоци; 

собирање информации во компјутерските 

бази на податоци; собирање статистички 

податоци; советување за бизнис 

работење; советување за бизнис 

работење и организација; советување на 

потрошувачите (комерцијални 

информации и советување на 

потрошувачите) [советувалиште за 

потрошувачи] 

телевизиски реклами; телевизиско 

рекламирање; телекомуникациски услуги 

(договарање претплати за 

телекомуникациски услуги ) за трети лица; 

телефонски одговор за претплатници што 

не се достапни  

кл. 36  агенции за наплаќање долгови; 

агенциии за кредити; анализирање 

(финансиско анализирање); банкарски 

служби за дебитни картички; банкарски 

трансакции од дома; гаранции; давање 

заеми врз основа на хипотеки; заеми; 

издавање кредитни картички -инвестиции 

(капитални инвестиции); информации 

(финансиски информации); кредитни 

картички (издавање кредитни картички); 

купување на кредит; лизинг на 

недвижности; наплаќање (организирање 

наплаќање); недвижен имот (проценување 

недвижен имот); организирање 

наплаќање; позајмување врз основа на 

залог; пренесување средства (електронско 

пренесување средства); проценки 

(финансиски проценки) [осигурување, 

банкарство, недвижнини];служби за 

кредитни картички; 

советување во врска со финансии; 

спонзорирање (финансиско 

спонзорирање); 

управување (финансиско управување); 

факторинг [администрирање на 

побарувачката на една организација со 

посредство на надворешен орган]; 
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финансии (советување во врска со 

финансии); финансиски информации; 

финансиски проценки [осигурување, 

банкарство, недвижнини]; финансиски 

услуги; финансиско спонзорирање; 

финансиско управување; штедилници  

 

(111)  27377  (151)  12/08/2019 

(210)  TM  2018/927 (220)  27/09/2018 

(181)  27/09/2028 

(450)  31/08/2019 

(732)  Друштво за производство, 

трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ 

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул.Качанички 

пат бр. 168, инд. зона Визбегово, Скопје, 

MK 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат 

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена, црна, бела и виолетова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни пијалоци, пијалоци од 

овошје и овошни сокови  

 

(111)  27378  (151)  12/08/2019 

(210)  TM  2018/928 (220)  27/09/2018 

(181)  27/09/2028 

(450)  31/08/2019 

(732)  Друштво за производство, 

трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ 

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул.Качанички 

пат бр. 168, инд. зона Визбегово, Скопје, 

MK 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат 

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена, црвена, портокалова, жолта 

и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чај  

 

(111)  27379  (151)  12/08/2019 

(210)  TM  2018/929 (220)  27/09/2018 

(181)  27/09/2028 

(450)  31/08/2019 

(732)  Друштво за производство, 

трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ 

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул.Качанички 

пат бр. 168, инд. зона Визбегово, Скопје, 

MK 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат 

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена, портокалова, жолта и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чај  

 

(111)  27374  (151)  12/08/2019 

(210)  TM  2018/930 (220)  27/09/2018 

(181)  27/09/2028 

(450)  31/08/2019 
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(732)  Друштво за производство, 

трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ 

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул.Качанички 

пат бр. 168, инд. зона Визбегово, Скопје, 

MK 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат 

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена, црвена, портокалова, жолта 

и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32   безалкохолни пијалоци, пијалоци 

од овошје и овошни сокови  

 

(111)  27375  (151)  12/08/2019 

(210)  TM  2018/931 (220)  27/09/2018 

(181)  27/09/2028 

(450)  31/08/2019 

(732)  Друштво за производство, 

трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ 

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. Качанички 

пат бр. 168, инд. зона Визбегово, Скопје, 

MK 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат 

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена, црвена, портокалова, жолта 

и кафена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни пијалоци, пијалоци од 

овошје и овошни сокови  

 

(111)  27373  (151)  12/08/2019 

(210)  TM  2018/932 (220)  27/09/2018 

(181)  27/09/2028 

(450)  31/08/2019 

(732)  Друштво за производство, 

трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ 

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул.Качанички 

пат бр. 168, инд. зона Визбегово, Скопје, 

MK 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат 

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена, црвена, портокалова, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32   безалкохолни пијалоци, пијалоци 

од овошје и овошни сокови  

 

(111)  27376  (151)  12/08/2019 

(210)  TM  2018/933 (220)  27/09/2018 

(181)  27/09/2028 

(450)  31/08/2019 

(732)  Друштво за производство, 

трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ 

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. Качанички 

пат бр. 168, инд. зона Визбегово, Скопје, 

MK 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат 

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  
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(591)  зелена, црвена, портокалова, бела и 

сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни пијалоци, пијалоци од 

овошје и овошни сокови  

 

(111)  27371  (151)  12/08/2019 

(210)  TM  2018/934 (220)  27/09/2018 

(181)  27/09/2028 

(450)  31/08/2019 

(732)  Друштво за производство, 

трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ 

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. Качанички 

пат бр. 168, инд. зона Визбегово, Скопје, 

MK 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат 

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена, црвена, црна и сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чај  

 

(111)  27372  (151)  05/08/2019 

(210)  TM  2018/935 (220)  27/09/2018 

(181)  27/09/2028 

(450)  31/08/2019 

(732)  Друштво за производство, 

трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ 

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. Качанички 

пат бр. 168, инд. зона Визбегово, Скопје, 

MK 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат 

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена, жолта, кафена и сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни пијалоци, пијалоци од 

овошје и овошни сокови  

 

(111)  27423  (151)  12/08/2019 

(210)  TM  2018/942 (220)  02/10/2018 

(181)  02/10/2028 

(450)  31/08/2019 

(732)  МИНИСТЕРСТВО ЗА 

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА БИРО ЗА 

РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ул. Руѓер 

Бошковиќ бр. 20, 1000, Скопје, MK 

(740)  АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ 

СКОПЈЕ 

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот 

бр.39/28, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, сива, темно сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 16  хартија, картон и производите од 

нив кои не се опфатени со другите кпаси, 

печатени работи, книговезнички 

материјал, фотографии, канцелариски 

материјал, лепила за канцелариска и куќна 

употреба; материјали кои ги користат 

уметниците, сликарски четки, машини за 

пишување и канцелариски прибор (освен 

мебелот); материјали за обука и настава 

(освен апарати); пластични материјали за 

пакување кои не се опфатени во другите 

кпаси; печатарски букви, клишиња  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се 

однесуваат на истите; услуги за 

индустриски анализи и истражувања; 

проектирање и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер  

 

(111)  27424  (151)  12/08/2019 

(210)  TM  2018/943 (220)  02/10/2018 

(181)  02/10/2028 

(450)  31/08/2019 

(732)  ВИКТОРИЈА БРЕНД ДООЕЛ бул. 

Гоце Делчев бр. 7/ДТЦ МАВРОВКА Ц-

КАТ 3/14, 1000, Скопје, MK 

(740)  АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ 

СКОПЈЕ 

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот 

бр.39/28, 1000, Скопје 

(540)  

VICTORIA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чај (со потекло од Шри Ланка)  

кл. 35  услуги за увоз-извоз и трговија на 

големо и мало со чај  

 

(111)  27417  (151)  12/08/2019 

(210)  TM  2018/980 (220)  09/10/2018 

(181)  09/10/2028 

(450)  31/08/2019 

(732)  Комисија за односи со верските 

заедници и религиозни групи бул. „Гоце 

Делчев“ бр. 8, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  златно жолта, темно црвена и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  културни активности; организирање 

и водење конференции  

кл. 45  правни услуги  

 

(111)  27474  (151)  19/08/2019 

(210)  TM  2018/989 (220)  12/10/2018 

(181)  12/10/2028 

(450)  31/08/2019 

(732)  СТОПАНСКА БАНКА АД Скопје 

ул. 11 Октомври бр.7, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Јоанидис 

ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

СОНУВАМЕ. МЕНУВАМЕ 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  осигурување, финансиски работи, 

монетарни работи и работи поврзани со 

недвижен имот  

кл. 41  забава, претстави, песни, видео 

записи, аудио/видео пренесувачи, 

спортски и културни активности, 

промоција, разонода и рекреација  
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кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалоци; ресторани, кафулиња  

 

(111)  27477  (151)  19/08/2019 

(210)  TM  2018/991 (220)  12/10/2018 

(181)  12/10/2028 

(450)  31/08/2019 

(732)  Друштво за производство, 

трговија услуги и транспорт ХИДРО 

КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово 

ул. 11ти Ноември бр. 248, Куманово, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури; 

метални градежни материјали; метални 

преносни конструкции; метални 

материјали за железнички шини; 

неелектрични кабли и жици од обичен 

метал; железарија, мали метални 

предмети; метални цевки; каси; производи 

од обичен метал што не се вклучени во 

другите класи; руди  

кл. 7  машини и машински алати; мотори и 

погонски машини (освен за сувоземни 

возила); машински спојници и 

трансмисиски елементи (освен за 

сувоземни возила); земјоделски направи 

(кои не се рачни); инкубатори за јајца; 

автоматски апарати за продажба  

кл. 9  апарати и инструменти: научни, 

поморски, геодетски, фотографски, 

кинематографски, оптички, за вагање, за 

мерење, сигнализација, контрола 

(инспекција), спасување и настава; 

апарати и инструменти за спроведување, 

вклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или 

контролирање на електрицитетот; апарати 

за снимање, 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. 11  апарати за осветлување, греење, 

производство на пареа, варење (готвење), 

ладење, сушење, вентилација, 

снабдување со вода и за санитарни 

намени  

 

(111)  27480  (151)  19/08/2019 

(210)  TM  2018/992 (220)  12/10/2018 

(181)  12/10/2028 

(450)  31/08/2019 

(732)  A.F. JONES EXPORTERS CEYLON 

(PRIVATE) LIMITED and THE CAPITAL 

MAHARAJA ORGANISATION LIMITED 

No. 146, Dawson Street, Colombo 2, LK 

and No. 146, Dawson Street, Colombo 2, 

LK 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чај  
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(111)  27445  (151)  09/08/2019 

(210)  TM  2018/993 (220)  12/10/2018 

(181)  12/10/2028 

(450)  31/08/2019 

(732)  Друштво за трговија и услуги 

АЛКОМ Александар ДООЕЛ експорт-

импорт Скопје ул. Елисие Поповски - 

Марко бр. 10/лок. 7, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  портокалова, сина, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи; административна 

обработка на нарачките за купување; 

бизнис (помош во водењето бизнис); 

бизнис информации; бизнис пребарување; 

бизнис проценки; информации (бизнис 

информации); изпитување (бизнис 

испитување); јавно мислење (испитување 

на јавното мислење); компјутерски бази на 

податоци (систематизација на 

информации во компјутерски бази на 

податоци); компјутерско рекламирање 

преку интернет; комуникациски медиуми 

(презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми); за 

мапопродажба, консултации за 

раководење со персонал; консултирање 

(професионално бизнис консултирање); 

маркетинг истражување; објавување 

рекламни текстови; обработка на текстови; 

пребарување (бизнис лребарување); 

раководење со датотеки 

(компјутеризирано раководење со 

датотеки); раководење со персонал 

(консултации за раководење со персонал); 

рекламирање; рекламни огласи (ширење 

на рекламните огласи); рекламни текстови 

(објавување рекламни текстови); рекламни 

текстови (пишување рекламни текстови); 

собирање информации во компјутерските 

бази на податоци; собирање статистички 

лодатоци; советување за бизнис работење 

и организација, советување за 

организирање на работењето; текстови 

(обработка на текстови); текстови 

(лишување рекламни текстови)  

кл. 38  телекомуникации; емитување радио 

програми; емитување телевизиски 

програми; телевизиски програми 

(емитување телевизиски програми); 

телекомуникации (информации од областа 

на телекомуникациите)  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности; 

електронско издаваштво; звучни записи 

(изнајмување звучни записи); он-лајн 

публикување електронски книги и 

списанија  

 

(111)  27478  (151)  19/08/2019 

(210)  TM  2018/995 (220)  12/10/2018 

(181)  12/10/2028 

(450)  31/08/2019 

(732)  PODRAVKA prehrambena industrija, 

d.d. Ante Starčevića 32, 48000, Koprivnica, 

HR 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

Сладок допир на 

фантазијата 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  крем за матење; шлаг крем  

кл. 30  прашок за пудинзи; какао; 

мешавини за торти; прашок за колачи; 

чоколаден мус; суфле; средства за 

стврднување на крем; мешавини за 
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подготовки на десерти, бонбони и 

кремови; подготовки за печење, како на 

пример прашок за печење, сода за печење 

[бикарбонат сода што се користи за 

печење]; квасец во прав; ароми, преливи; 

производи за исхрана врз база на скроб, 

скробно брашно; прашкасти производи за 

подготовка на сладолед; адитиви за 

стврднување и зголемување на трајноста 

на производите; компоненти за 

засилување на вкусови во прехранбената 

индустрија, цимет, анасоново семе, 

лакрица; изладени и замрзнати теста и 

десерти; сладолед; пудинзи; слатки 

ролати  

 

(111)  27476  (151)  19/08/2019 

(210)  TM  2018/997 (220)  12/10/2018 

(181)  12/10/2028 

(450)  31/08/2019 

(732)  Caleres, Inc. 83000 Maryland 

Avenue, St. Louis, Missouri 63105, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, 

Скопје 

(540)  

RYKÄ 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки, капи  

 

(111)  27431  (151)  12/08/2019 

(210)  TM  2018/1165 (220)  19/11/2018 

(181)  19/11/2028 

(450)  31/08/2019 

(732)  Друштво за деловни услуги, 

внатрешна и надворешна трговија 

АЛФА СИД Андријана ДООЕЛ  увоз-

извоз Скопје Бул. АВНОЈ бр. 84-1/2, 

Аеродром, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  сина, црвена, жолта, зелена, 

виолетова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, брошури, весници, 

списанија, периодични публикации, 

печатени материјали, печатени 

публикации, детски сликовници, каталози, 

книги  

кл. 35  дизајнирање рекламен материјал, 

дистрибуција на примероци, комјутерско 

рекламирање преку интернет, 

рекламирање, фотокопирање  

кл. 41  издаваштво, електронско 

издаваштво, објавување книги, он-лајн 

публикување електронски книги и 

списанија, текстови (објавување текстови) 

со исклучок на рекламни текстови  

 

(111)  27382  (151)  12/08/2019 

(210)  TM  2018/1173 (220)  20/11/2018 

(181)  20/11/2028 

(450)  31/08/2019 

(732)  Alvogen Pharma Trading Europe 

EOOD 86, Bulgaria Blvd. , 1680, Sofia , BG 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат 

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

IPERTAZIN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстнции 

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  
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(111)  27380  (151)  12/08/2019 

(210)  TM  2018/1177 (220)  21/11/2018 

(181)  21/11/2028 

(450)  31/08/2019 

(732)  Alvogen Pharma Trading Europe 

EOOD 86, Bulgaria Blvd. , 1680, Sofia , BG 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат 

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

GRENALVON 

(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  

 

(111)  27415  (151)  12/08/2019 

(210)  TM  2018/1185 (220)  23/11/2018 

(181)  23/11/2028 

(450)  31/08/2019 

(732)  Друштво за трговија на големо и 

мало и услуги ТИНЕКС - МТ ДООЕЛ  

експорт импорт Скопје ул. Васил Ѓоргов 

бр. 16/1 масандра 1, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црна, бела и бронзена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производи од нив 

кои не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, книговезнички 

материјал, фотографии, канцелариски 

материјал, пластични матерјали за 

пакување кои не се опфатени со другите 

класи, печатарски букви  

кл. 35  рекламирање  

 

(111)  27416  (151)  12/08/2019 

(210)  TM  2018/1190 (220)  27/11/2018 

(181)  27/11/2028 

(450)  31/08/2019 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги АКТИФФ ДОО Скопје 

ул. „ЧАИРСКА“ бр. 6 , Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, темно сина, виолетова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други материи 

за перење; препарати за чистење, 

полирање, триење и нагризување; сапуни; 

парфимерија, есенцијални масла, 

козметички производи, лосиони за коса; 

препарати за нега на забите; белење 

(сода за белење), белење (соли за 

белење), белила /деколоранти/ за 

козметичка употреба, бричење (производи 

за бричење), врзувачки средства 

/анстригенси/ за козметичка употреба, 

вулканска пепел за чистење, 

дезодорирачки детергенти различни од 

оние што се користат во медицината или 

во текот на производни процеси, 

избелување (производи за избелување) 

/алкалии/, јаглерод на терпентински топ, 

капење (козметички препарати за капење), 

кожа (креми за кожни производи), кожа 

(креми за чистење на кожата), кожа 
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(препарати за чистење на кожни 

производи), креми /пасти/ за чевли, лак 

(производи за отстранување на лакот), 

лепила, шамичиња натопени во 

козметички лосиони, масла за чистење, 

оживување на бои (хемиски производи за 

оживување на боите) за употреба во 

домаќинството, смекнувачи, освежување 

(сапуни за освежување), отнување на 

одводни цевки (препарати за отнување на 

одводните цевки), паркети (восок за 

л'скање паркет), перење (средства за 

белење), перење (средства за перење), 

перење алишта (правила за перење), 

перење /чистење/ (производи за чистење 

со триење), плавење, платно (брусно 

платно), полирање (препарати за 

полирање), сапуни, сјај (производи за 

постигнување сјај), скроб /штиркање/, сода 

(раствор за перење /лукшија/), сода за 

белење алишта, соли за белење, средства 

за отстранување каменец /за 

домаќинството/, стакла на автомобили 

(течности за перење на автомобилски 

стакла), стапчиња обложени со памук за 

козметичка употреба, тапети (производи за 

чистење на тапетите), течни детергенти; 

терпентин /производ за одмастување/, 

дамки (средства за чистење на дамки), 

хартија (хартаја за триење), хартија за 

полирање /мазнење/, хартија за стружење, 

чевли (креми за чевли), чистење 

(производи за чистење), шампони и 

штирак за мазнење (пеглање)  

кл. 5  хигиенски производи за медицинска 

употреба; дезинфекциони средства; 

шамичиња, хигиенски шамичиња  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, ширење на 

рекламен материјал, водење дејност 

(служби за давање совети за водење на 

одделни дејности), дејности (консултации 

за водење на дејностите), дејности 

(професионални консултации), 

демонстрација на производи, огласување 

и рекламирање, услуги при продажба на 

големо и мало и увоз-извоз со: Средства 

за белење и други материи за 

перење;препарати за чистење, полирање, 

триење и 

нагризување;сапуни;парфимерија, 

есенцијални масла, козметички производи, 

лосиони за коса;препарати за нега на 

забите;белење (сода за белење), белење 

(соли за белење), белила /деколоранти/ за 

козметичка употреба, бричење (производи 

за бричење), врзувачки средства 

/анстригенси/ за козметичка употреба, 

вулканска пепел за чистење, 

дезодорирачки детергенти различни од 

оние што се користат во медицината или 

во текот на производни процеси, 

избелување (производи за избелување) 

/алкалии/, јаглерод на терпентински топ, 

капење (козметички препарати за капење), 

кожа (креми за кожни производи), кожа 

(креми за чистење на кожата), кожа 

(препарати за чистење на кожни 

производи), креми /пасти/ за чевли, лак 

(производи за отстранување на лакот), 

лепила, шамичиња натопени во 

козметички лосиони, масла за чистење, 

оживување на бои (хемиски производи за 

оживување на боите) за употреба во 

домаќинството, смекнувачи, освежување 

(сапуни за освежување), отнување на 

одводни цевки (препарати за отнување на 

одводните цевки), паркети (восок за 

л'скање паркет), перење (средства за 

белење), перење (средства за перење), 

перење алишта (правила за перење), 

перење /чистење/ (производи за чистење 

со триење), плавење, платно (брусно 

платно), полирање (препарати за 

полирање), сапуни, сјај (производи за 

постигнување сјај), скроб /штиркање/, сода 
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(раствор за перење /лукшија/), сода за 

белење алишта, соли за белење, средства 

за отстранување каменец /за 

домаќинството/, стакла на автомобили 

(течности за перење на автомобилски 

стакла), стапчиња обложени со памук за 

козметичка употреба, тапети (производи за 

чистење на тапетите), течни 

детергенти;терпентин /производ за 

одмастување/, дамки (средства за 

чистење на дамки), хартија (хартаја за 

триење), хартија за полирање /мазнење/, 

хартија за стружење, чевли (креми за 

чевли), чистење (производи за чистење), 

шампони и штирак за мазнење 

(пеглање);хигиенски производи за 

медицинска употреба;дезинфекциони 

средства;шамичиња, хигиенски шамичиња  

 

(111)  27403  (151)  12/08/2019 

(210)  TM  2018/1193 (220)  28/11/2018 

(181)  28/11/2028 

(450)  31/08/2019 

(300)  00003355250  21/11/2018  UK 

(732)  British American Tobacco (Brands) 

Limited, Globe House, 4 Temple Place, 

London WC2R 2PG, GB 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

COOL PURPLE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари; тутун, сиров или 

преработен; производи од тутун; замени 

за тутун (не за медицински цели); пури, 

цигарилос; запалки; ќибрити; артикли за 

пушачи; хартија за цигари, туби за цигари, 

филтери за цигари; џебни апарати за 

виткање цигари; рачни машини за 

вбризгување на тутун во хартиени туби; 

електронски цигари; течности за 

електронски цигари; производи од тутун 

наменети за загревање; уреди и делови за 

уреди за загревање на тутун и замени за 

тутун наменети за инхалација  

 

(111)  27399  (151)  12/08/2019 

(210)  TM  2018/1194 (220)  28/11/2018 

(181)  28/11/2028 

(450)  31/08/2019 

(300)  00003349748  31/10/2018  UK 

(732)  British American Tobacco (Brands) 

Limited, Globe House, 4 Temple Place, 

London WC2R 2PG, GB 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

NEO BOOST PURPLE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, сиров или 

преработен;производи од тутун;замени за 

тутун (не за медицински цели); сите со цел 

да бидат загревани но не и горени; 

артикли за пушачи; електронски направи и 

нивните делови со цел за загревање на 

тутун  

 

(111)  27407  (151)  12/08/2019 

(210)  TM  2018/1195 (220)  28/11/2018 

(181)  28/11/2028 

(450)  31/08/2019 

(300)  00003349746  31/10/2018  UK 

(732)  British American Tobacco (Brands) 

Limited, Globe House, 4 Temple Place, 

London WC2R 2PG, GB 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  
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NEO CLICK PURPLE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, сиров или 

преработен;производи од тутун;замени за 

тутун (не за медицински цели); сите со цел 

да бидат загревани но не и горени; 

артикли за пушачи; електронски направи и 

нивните делови со цел за загревање на 

тутун  

 

(111)  27391  (151)  12/08/2019 

(210)  TM  2018/1216 (220)  03/12/2018 

(181)  03/12/2028 

(450)  31/08/2019 

(732)  Друштво за консалтинг финансии 

и медија Р3 ИНФОМЕДИА ДООЕЛ Скопје 

Бул. Партизански одреди бр. 42-2, 

Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Апостолска и 

Партнери 

Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  ладно сина, светло сина, сина, 

азурно сина, темно сина и темно сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски софтвер, снимен; 

компјутерски програми [софтвер што може 

да се симнува од интернет]  

кл. 35  рекламирање; компјутерско 

рекламирање преку интернет  

кл. 42  компјутерско програмирање; 

изработка на компјутерски програми; 

осовременување на компјутерските 

програми; софтвер како ислугс [SaaS]; 

обработка во облак [Cloud computing]  

 

(111)  27390  (151)  12/08/2019 

(210)  TM  2018/1217 (220)  03/12/2018 

(181)  03/12/2028 

(450)  31/08/2019 

(732)  Друштво за консалтинг финансии 

и медија Р3 ИНФОМЕДИА ДООЕЛ Скопје 

Бул. Партизански одреди бр. 42-2, 

Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Апостолска и 

Партнери 

Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2, 1000, Скопје 

(540)  

Inone 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски софтвер, снимен; 

компјутерски програми [софтвер што може 

да се симнува од интернет]  

кл. 35  рекламирање; компјутерско 

рекламирање преку интернет  

кл. 42  компјутерско програмирање; 

изработка на компјутерски програми; 

осовременување на компјутерските 

програми; софтвер како ислугс [SaaS]; 

обработка во облак [Cloud computing]  

 

(111)  27413  (151)  12/08/2019 

(210)  TM  2018/1224 (220)  04/12/2018 

(181)  04/12/2028 

(450)  31/08/2019 

(732)  Т.Д. ГЕОПРОМ  - Мирослав ДООЕЛ 

Скопје ул. „Христо Татарчев“ 17/2 бр. 2, 

1000, Скопје, MK 

(540)  

 

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

(551)  индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  27430  (151)  16/08/2019 

(210)  TM  2018/1227 (220)  30/11/2018 

(181)  30/11/2028 

(450)  31/08/2019 

(732)  Kia Motors Corporation 12, 

Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul , KR 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, 

Куманово 

(540)  

Kia UVO Connected GmbH 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  телекомуникациски услуги, имено, 

електронски пренос на говорни пораки и 

податоци;телематско испраќање на 

информации во областа на комуникациски 

услуги во возила за безжична навигација и 

следење на возила;информациски, 

советодавни и консултантски услуги кои се 

однесуваат на сето горенаведено  

 

(111)  27429  (151)  16/08/2019 

(210)  TM  2018/1228 (220)  04/12/2018 

(181)  04/12/2028 

(450)  31/08/2019 

(732)  Kia Motors Corporation 12, 

Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul , KR 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  телекомуникациски услуги, имено, 

електронски пренос на говорни пораки и 

податоци;телематско испраќање на 

информации во областа на комуникациски 

услуги во возила за безжична навигација и 

следење на возила;информациски, 

советодавни и консултантски услуги кои се 

однесуваат на сето горенаведено  

 

(111)  27393  (151)  16/08/2019 

(210)  TM  2018/1229 (220)  04/12/2018 

(181)  04/12/2028 

(450)  31/08/2019 

(732)  NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET 

A.S. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz 

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

(740)  МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат 

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

TISINON 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  27411  (151)  16/08/2019 

(210)  TM  2018/1230 (220)  04/12/2018 

(181)  04/12/2028 

(450)  31/08/2019 

(732)  Instagram, LLC 1601 Willow Road, 

Menlo Park, California 94025, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, 

Скопје 

(540)  
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(591)  жолта, бела, портокалова, розова, 

виолетова, црвена и сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  Компјутерски хардвер; Компјутерски 

софтвер за социјално вмрежување и 

интеракција со онлајн заедниците; Алатки 

за развој на компјутерски софтвер; 

Компјутерски софтвер за употреба како 

апликациски програмски интерфејс (API); 

Апликациски програмски интерфејс (API) 

за употреба во изградбата на софтверски 

апликации; Апликациски програмски 

интерфејс (API) за компјутерски софтвер 

кој ги олеснува онлајн услугите за 

социјално вмрежување и за пронаоѓање, 

испраќање (поставување), преземање, 

пристап и управување со податоци; 

Компјутерски софтвер за создавање, 

управување и интеракција со онлајн 

заедницата; Компјутерски софтвер за 

создавање, уредување, испраќање 

(поставување), преземање, пристапување, 

гледање, објавување, прикажување, 

означување, блогирање, проследување, 

поврзување, правење прибелешки, 

покажување чувства, коментирање, 

вметнување, пренесување и споделување 

или на друг начин обезбедување 

електронски медиуми или информации 

преку компјутер, интернет и комуникациски 

мрежи; Компјутерски софтвер за 

модифицирање и овозможување пренос 

на слики, аудио, аудио визуелни и видео 

содржини и податоци; Компјутерски 

софтвер за модифицирање фотографии, 

слики и аудио, видео и аудио-визуелни 

содржини со фотографски филтри и 

ефекти на аугментирана реалност (AR), 

имено, графика, анимации, текст, цртежи, 

гео-ознаки, метаподаточни ознаки, 

хиперлинкови; Компјутерски софтвер за 

собирање, управување, уредување, 

организирање, модифицирање, пренос, 

споделување и складирање на податоци и 

информации; Компјутерски софтвер за 

испраќање и примање електронски пораки, 

предупредувања, известувања и 

потсетници; Компјутерски софтвер за 

пребарувач; Компјутерски софтвер за 

употреба во создавање, управување, 

мерење и ширење реклами за други; 

Рекламен сервер, имено, компјутерски 

сервер за складирање реклами и 

доставување реклами до веб-страниците; 

Софтвер за аугментирана реалност; 

Компјутерски софтвер за интегрирање на 

електронски податоци со средини од 

реалниот свет за целите на забава, 

комуникација и социјално вмрежување; 

Компјутерски софтвер кој овозможува 

развој, проценка, тестирање и одржување 

на мобилни софтверски апликации за 

преносливи електронски комуникациски 

уреди, имено, мобилни телефони, паметни 

телефони, рачни компјутери и 

компјутерски таблети; Компјутерски 

софтвер, имено, интерпретативен 

интерфејс за олеснување на 

интеракцијата меѓу луѓето и машините; 

Компјутерски софтвер свесен за локација, 

компјутерски софтвер и мобилен 

апликациски софтвер, кој може да се 

преземе (симне), за пребарување, 

одредување и споделување на локации; 

Компјутерски софтвер за безжична 

испорака на содржини, податоци и 

информации; Компјутерски софтвер за да 
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се овозможи пристапување, прикажување, 

уредување, поврзување, споделување и 

на друг начин обезбедување на 

електронски медиуми и информации преку 

интернет и комуникациски мрежи; 

Компјутерски софтвер, имено, апликација 

која обезбедува функционалности за 

социјално вмрежување; Компјутерски 

софтвер, компјутерски софтвер и мобилен 

апликациски софтвер, кој може да се 

преземе (симне), за создавање, 

управување и пристапување до групи во 

рамките на виртуелните заедници; 

Компјутерски софтвер, кој може да се 

преземе (симне), за гледање и интеракција 

со извор на слики, аудио, аудио-визуелни 

и видео содржини и придружни (поврзани) 

текстови и податоци; Компјутерски 

софтвер, кој може да се преземе (симне), 

за пронаоѓање содржини и издавачи на 

содржини, како и за претплата на 

содржина; Софтвер за создавање и 

управување со профили и кориснички 

сметки на социјалните медиуми; 

Интерактивна фото и видео опрема, 

имено, киосци за снимање, испраќање 

(поставување), уредување, печатење и 

споделување на дигитални слики и видеа; 

Софтвер кој им овозможува на 

поединците, групите, компаниите и 

брендовите да создаваат и одржуваат 

онлајн присуство за маркетинг цели; 

Софтвер за рекламаторите да 

комуницираат и да имаат интеракција со 

онлајн заедниците; Софтвер за 

проследување на мултимедијална забавна 

содржина; Компјутерски софтвер; 

Компјутерски софтвер за испраќање и 

примање електронски пораки, графика, 

слики, аудио и аудио визуелна содржина 

преку компјутер, интернет и комуникациски 

мрежи; Компјутерски софтвер за 

обработка на слики, графика, аудио, видео 

и текст; Софтвер за размена на пораки  

кл. 35  Маркетинг, рекламни и промотивни 

услуги, имено, обезбедување на 

информации во врска со попусти, купони, 

рабати, ваучери, линкови до 

малопродажните веб-страници на другите, 

како и специјални понуди за стоките и 

услугите на другите; Обезбедување на 

услуги за пазарно истражување и 

информации; Промовирање на стоки и 

услуги на другите преку интернет и 

комуникациски мрежи; деловни и 

рекламни услуги, имено, медиумско 

планирање и медиумско купување за 

другите; деловни и рекламни услуги, 

имено, рекламни услуги за следење на 

ефикасноста на рекламите, за 

управување, дистрибуирање и служење 

реклами, за анализирање на рекламни 

податоци, за известување на рекламни 

податоци, и за оптимизирање на 

ефикасноста на рекламирањето; 

консултантски услуги во областите на 

рекламирањето и маркетингот, имено, 

прилагодување на рекламните и маркетинг 

напори на другите; Обезбедување на 

онлајн простор за поврзување на 

продавачите со купувачите; Рекламирање, 

маркетинг и промовирање на стоки и 

услуги на другите преку обезбедување на 

фото и видео опрема на специјални 

настани; Обезбедување на онлајн простор 

за видео проследување (стриминг) во 

живо на промотивни настани; 

Организирање и одржување на специјални 

настани за комерцијални, промотивни и 

рекламни цели; Обезбедување на онлајн 

деловни директориуми со бизнисите, 

производите и услугите на другите  

кл. 38  Услуги на споделување 

фотографии и споделување видеа, имено, 

електронски пренос на дигитални фото-

датотеки, видеа и аудио-визуелни 
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содржини помеѓу интернет корисниците; 

Телекомуникации; Обезбедување пристап 

до компјутерски, електронски и онлајн 

бази на податоци; Телекомуникациски 

услуги, имено, електронски пренос на 

податоци, пораки, графика, фотографии, 

слики, аудио, видео, аудио-визуелна 

содржина и инфомации; Обезбедување 

онлајн форуми за комуникација, имено, 

пренос на теми од општ интерес; 

Обезбедување онлајн комуникациски 

линкови кои ги пренесуваат корисниците 

на мобилни уреди и корисниците на 

интернет на други локални и глобални 

онлајн локации; Олеснување пристап до 

веб-страници на трети лица или до други 

електронски содржини на трети лица преку 

универзално најавување; Обезбедување 

онлајн виртуелни соби за разговор, услуги 

за инстантна размена на пораки, и 

електронски огласни табли; Услуги за 

аудио, текстуално и видео емитување 

преку интернет и други комуникациски 

мрежи; обезбедување пристап до 

компјутерски бази на податоци во 

областите на социјално вмрежување и 

социјално запознавање и дружење; Услуги 

на рамноправно (peer-to-peer) 

споделување на фотографии и податоци, 

имено, електронски пренос на дигитални 

фото-датотеки, графика и аудио содржина 

помеѓу интернет корисниците; 

Телекомуникациски и рамноправни (peer-

to-peer) мрежни компјутерски услуги, 

имено, електронски пренос на слики, 

аудио-визуелна и видео содржина, 

фотографии, видеа, податоци, текст, 

пораки, реклами, медиумско рекламирање, 

комуникации и информации; 

Проследување (стриминг) и проследување 

(стриминг) во живо на видео, аудио-

визуелна и интерактивна аудио-визуелна 

содржина преку интернет  

кл. 41  Услуги за забава, имено, 

обезбедување на онлајн форуми за 

ширење на содржини, податоци и 

информации за целите на забавата и 

социјалното и деловно вмрежување; 

Услуги за забава, имено, обезбедување 

пристап до интерактивни електронски и 

онлајн бази на податоци на кориснички 

дефинирани содржини, содржини од трети 

лица, фотографии, видео, аудио, визуелни 

и аудио-визуелни материјали во областа 

на општ интерес; Услуги за фото 

споделување и видео споделување; 

Услуги за електронско издавање за други; 

онлајн списанија, имено, веб-блогови 

(блогови) со кориснички дефинирана 

содржина; Обезбедување на компјутерски, 

електронски и онлајн бази на податоци во 

областа на забавата; Издавачки услуги, 

имено, издавање на електронски 

публикации за другите; Изнајмување на 

фотографски и видеографски киосци за 

снимање, испраќање (поставување), 

уредување и споделување на слики и 

видеа; Услуги за забава, имено, 

обезбедување онлајн простор за 

проследување забавна содржина и видео 

проследување (стриминг) во живо на 

забавни настани; Организирање на 

изложби и конференции во живо во 

областите на културата, забавата и 

социјалното вмрежување за неделовни и 

некомерцијални цели; обезбедување 

забавни информации од пребарливи 

индекси и бази на податоци со 

информации, вклучувајќи текст, 

електронски документи, бази на податоци, 

графика, фотографски слики и аудио 

визуелни информации, преку интернет и 

комуникациски мрежи; Забавни и 

образовни услуги, имено, обезбедување 

на филмови, телевизиски емисии, веб-

емисии, аудиовизуелни, и мултимедијални 
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дела, кои не можат да се преземат 

(симнат), преку интернет, како и 

информации, прегледи (критики), и 

препораки во врска со филмови, 

телевизиски емисии, веб-емисии, 

аудиовизуелни, и мултимедијални дела  

кл. 42  Компјутерски услуги, имено 

создавање виртуелни заедници за 

регистрираните корисници да 

организираат групи, состаноци, и настани, 

да учествуваат во дискусиите и да се 

вклучат во социјално, деловно и заедничко 

вмрежување; Компјутерски услуги, имено, 

хостирање на онлајн веб простор за 

другите за организирање и одржување 

состаноци, настани и интерактивни 

дискусии преку интернет и комуникациски 

мрежи; Компјутерски услуги во вид на 

прилагодени електронски лични и групни 

профили или веб-страници со кориснички 

дефинирани или одредени информации, 

вклучувајќи, аудио, видео, слики, текст, 

содржина, и податоци; Компјутерски 

услуги, имено, обезбедување пребарувачи 

за добивање на податоци преку интернет 

и комуникациски мрежи; Обезбедување на 

онлајн простор со технологија што им 

овозможува на онлајн корисниците да 

создаваат лични профили со информации 

за социјално и деловно вмрежување, да ги 

пренесуваат и споделуваат таквите 

информации во повеќе онлајн простори за 

да се вклучат во социјално вмрежување, и 

да управуваат со нивните сметки за 

социјално вмрежување; Обезбедување на 

привремена употреба на софтвер, кој не 

може да се преземе (симне), за социјално 

вмрежување, создавање виртуелна 

заедница, и пренос на аудио, видео, слики, 

текст, содржина, и податоци; услуги на 

апликациски сервер провајдер (ASP / 

снабдувач на услуги за апликации), имено, 

хостирање на компјутерски софтверски 

апликации за другите; услуги на софтвер 

како услуга (SAAS) со софтвер за 

испраќање и примање електронски пораки, 

известување и предупредувања; 

Обезбедување на привремена употреба 

на онлајн софтвер, што не може да се 

преземе (симне), за употреба при 

дизајнирање, управување, мерење, 

анализирање, ширење и служење реклами 

на други; Провајдер на платформа за 

онлајн купување на реклами, имено, 

обезбедување на софтверски програми, 

што не можат да се преземат (симнат), за 

да дозволат купувачите и продавачите на 

онлајн реклами да купуваат и продават 

рекламен инвентар; Апликациски сервер 

провајдер (ASP / снабдувач на услуги за 

апликации) со софтвер за употреба при 

купување, продавање, дизајнирање, 

управување, следење, вреднување, 

оптимизирање, таргетирање, 

анализирање, испорака и известување на 

онлајн рекламирање и маркетинг; 

Обезбедување на онлајн простори што им 

дава на корисниците можност да 

испраќаат (поставуваат), модифицираат и 

споделуваат содржини, информации, 

искуства и податоци од аугментирана 

реалност; обезбедување на привремена 

употреба на компјутерски софтвер, што не 

може да се преземе (симне), кој 

овозможува развој, проценка, тестирање и 

одржување на мобилни софтверски 

апликации за преносни компјутерски 

уреди, имено, мобилни телефони, паметни 

телефони, рачни компјутери и 

компјутерски таблети; Обезбедување на 

привремена употреба на софтвер, кој не 

може да се преземе (симне), за обработка 

на електронски плаќања; Обезбедување 

на софтвер со апликациски програмски 

интерфејс (API) за употреба во 

електронска размена на пораки и пренос 
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на аудио, видео, слики, текст, содржини и 

податоци; Обезбедување на привремена 

употреба на софтвер, кој не може да се 

преземе (симне), за електронска размена 

на пораки; услуги на мапирање 

(пресликување); Обезбедување на 

привремен пристап до компјутерски 

софтвер, кој не може да се преземе 

(симне), за услуги на мапирање 

(пресликување); Апликациски сервер 

провајдер (ASP / снабдувач на услуги за 

апликации) со софтвер за услуги на 

мапирање (пресликување); Обезбедување 

на привремена употреба на компјутерски 

софтвер, кој не може да се преземе 

(симне), за споделување и прикажување 

на локацијата на корисникот, планирање 

активности со други корисници и давање 

препораки; Апликациски сервер провајдер 

(ASP / снабдувач на услуги за апликации) 

со софтвер за да се овозможи или олесни 

споделувањето и прикажувањето на 

локацијата на корисникот, планирањето 

активности со други корисници и давањето 

препораки; Обезбедување на привремена 

употреба на компјутерски софтвер, кој не 

може да се преземе (симне), за социјално 

мапирање и мапирање на дестинација; 

Апликациски сервер провајдер (ASP / 

снабдувач на услуги за апликации) со 

софтвер за да се овозможи или олесни 

социјалното мапирање и мапирањето на 

дестинација; Обезбедување на 

привремена употреба на компјутерски 

софтвер свесен за локација, кој не може 

да се преземе (симне), за пребарување, 

одредување и споделување на локацијата 

на стоките, услугите и настаните од 

интерес; Апликациски сервер провајдер 

(ASP / снабдувач на услуги за апликации) 

со компјутерски софтвер свесен за 

локација за пребарување, одредување и 

споделување на локацијата на стоките, 

услугите и настаните од интерес; 

платформа како услуга (PAAS) со 

компјутерски софтверски платформи за 

употреба при купување и ширење 

реклами; Обезбедување на привремена 

употреба на софтвер, кој не може да се 

преземе (симне), за модифицирање, 

фотографии, слики и аудио, видео, и 

адуио-видео содржини со фотографски 

филтри и ефекти на аугментирана 

реалност (AR), имено графика, анимации, 

текст, цртежи, гео-ознаки, метаподаточни 

ознаки, хиперлинкови; Обезбедување на 

привремена употреба на софтвер, кој не 

може да се преземе (симне), за гледање и 

интеракција со извор на електронски 

медиуми, имено, слики, аудио-визуелни и 

видео содржини, проследување на видео 

во живо, коментари, реклами, вести и 

интернет линкови; Обезбедување на 

привремена употреба на компјутерски 

софтвер, кој не може да се преземе 

(симне), за пронаоѓање содржини и 

издавачи на содржини, како и за претплата 

на содржина; Обезбедување на 

привремена употреба на софтвер, кој не 

може да се преземе (симне), за 

организирање слики, видео, и аудио-

визуелна содржина употребувајќи 

метаподаточни ознаки; Апликациски 

сервер провајдер (ASP / снабдувач на 

услуги за апликации) со софтвер за 

социјално вмрежување, управување со 

содржини за социјално вмрежување, 

создавање виртуелна заедница, и пренос 

на слики, аудио-визуелна и видео 

содржина, фотографии, видеа, податоци, 

текст, пораки, реклами, комуникација и 

информации за медиумско рекламирање; 

Апликациски сервер провајдер (ASP / 

снабдувач на услуги за апликации) со 

апликациски програмски интерфејс (API) 

кој ги олеснува онлајн услугите за 
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социјално вмрежување, развивање на 

софтверски апликации; платформа како 

услуга (PAAS) со компјутерски софтверски 

платформи за социјално вмрежување, 

управување со содржини за социјално 

вмрежување, создавање виртуелна 

заедница, и пренос на слики, аудио-

визуелна и видео содржина, фотографии, 

видеа, податоци, текст, пораки, реклами, 

комуникација и информации за медиумско 

рекламирање; Изнајмување на 

компјутерски софтвер што им дава на 

корисниците можност да испраќаат 

(поставуваат), уредуваат, и споделуваат 

слики, видеа и аудио-визуелна содржина; 

Компјутерски услуги, имено, надгледување 

на онлајн кориснички дефинирани 

содржини и реклами и создавање на 

социјални медиумски канали; 

Обезбедување на привремена употреба 

на софтвер, кој не може да се преземе 

(симне), за фотографирање и снимање 

аудио, аудио-визуелни и видео содржини; 

Обезбедување на привремена употреба 

на софтвер, кој не може да се преземе 

(симне), за испраќање (поставување), 

преземање (симнување), архивирање, 

овозможувајќи пренос на, и споделување 

на слики, аудио-визиелни и видео 

содржини и придружни (поврзани) 

текстови и податоци; Обезбедување на 

привремена употреба на софтвер, кој не 

може да се преземе (симне), за 

проследување на мултимедијална забавна 

содржина; Обезбедување на привремена 

употреба на софтвер, кој не може да се 

преземе (симне), за создавање и 

одржување на онлајн присуство за 

поединци, групи, компании и брендови; 

Обезбедување на привремена употреба 

на софтвер, кој не може да се преземе 

(симне), за рекламаторите да 

комуницираат и имаат интеракција со 

онлајн заедниците; Обезбедување на 

привремена употреба на компјутерски 

софтвер, кој не може да се преземе 

(симне), за употреба при фотографирање 

и уредување на фотографиите, како и 

снимање и уредување на видеа; 

Апликациски сервер провајдер (ASP / 

снабдувач на услуги за апликации) со 

софтвер за да се овозможи или олесни 

фотографирањето и уредувањето на 

фотографиите, како и снимањето и 

уредувањето на видеа; Развој на 

компјутерски софтвер; Обезбедување на 

онлајн софтвер кој не може да се преземе 

(симне); Апликациски сервер провајдер 

(ASP / снабдувач на услуги за апликации); 

Обезбедување на онлајн простори што им 

дава на корисниците можност да 

испраќаат (поставуваат), модифицираат 

или споделуваат аудио, видео, 

фотографски слики, текст, графика и 

податоци  

кл. 45  Услуги на социјално запознавање и 

вмрежување и дружење; Обезбедување на 

пристап до компјутерски бази на податоци 

и онлајн пребарливи бази на податоци во 

областите на социјалното вмрежување, 

социјалното запознавање и дружење; 

Услуги на онлајн социјално вмрежување; 

услуга за верификација на деловна 

идентификација  

 

(111)  27412  (151)  16/08/2019 

(210)  TM  2018/1231 (220)  04/12/2018 

(181)  04/12/2028 

(450)  31/08/2019 

(732)  Instagram, LLC 1601 Willow Road, 

Menlo Park, California 94025, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, 

Скопје 

(540)  



 

 

243 

 

Трговски марки Гласник Бр.8/2019 - 31/08/2019 
 

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  Компјутерски хардвер; Компјутерски 

софтвер за социјално вмрежување и 

интеракција со онлајн заедниците; Алатки 

за развој на компјутерски софтвер; 

Компјутерски софтвер за употреба како 

апликациски програмски интерфејс (API); 

Апликациски програмски интерфејс (API) 

за употреба во изградбата на софтверски 

апликации; Апликациски програмски 

интерфејс (API) за компјутерски софтвер 

кој ги олеснува онлајн услугите за 

социјално вмрежување и за пронаоѓање, 

испраќање (поставување), преземање, 

пристап и управување со податоци; 

Компјутерски софтвер за создавање, 

управување и интеракција со онлајн 

заедницата; Компјутерски софтвер за 

создавање, уредување, испраќање 

(поставување), преземање, пристапување, 

гледање, објавување, прикажување, 

означување, блогирање, проследување, 

поврзување, правење прибелешки, 

покажување чувства, коментирање, 

вметнување, пренесување и споделување 

или на друг начин обезбедување 

електронски медиуми или информации 

преку компјутер, интернет и комуникациски 

мрежи; Компјутерски софтвер за 

модифицирање и овозможување пренос 

на слики, аудио, аудио визуелни и видео 

содржини и податоци; Компјутерски 

софтвер за модифицирање фотографии, 

слики и аудио, видео и аудио-визуелни 

содржини со фотографски филтри и 

ефекти на аугментирана реалност (AR), 

имено, графика, анимации, текст, цртежи, 

гео-ознаки, метаподаточни ознаки, 

хиперлинкови; Компјутерски софтвер за 

собирање, управување, уредување, 

организирање, модифицирање, пренос, 

споделување и складирање на податоци и 

информации; Компјутерски софтвер за 

испраќање и примање електронски пораки, 

предупредувања, известувања и 

потсетници; Компјутерски софтвер за 

пребарувач; Компјутерски софтвер за 

употреба во создавање, управување, 

мерење и ширење реклами за други; 

Рекламен сервер, имено, компјутерски 

сервер за складирање реклами и 

доставување реклами до веб-страниците; 

Софтвер за аугментирана реалност; 

Компјутерски софтвер за интегрирање на 

електронски податоци со средини од 

реалниот свет за целите на забава, 

комуникација и социјално вмрежување; 

Компјутерски софтвер кој овозможува 

развој, проценка, тестирање и одржување 

на мобилни софтверски апликации за 

преносливи електронски комуникациски 

уреди, имено, мобилни телефони, паметни 

телефони, рачни компјутери и 

компјутерски таблети; Компјутерски 

софтвер, имено, интерпретативен 

интерфејс за олеснување на 

интеракцијата меѓу луѓето и машините; 

Компјутерски софтвер свесен за локација, 

компјутерски софтвер и мобилен 

апликациски софтвер, кој може да се 

преземе (симне), за пребарување, 

одредување и споделување на локации; 

Компјутерски софтвер за безжична 

испорака на содржини, податоци и 

информации; Компјутерски софтвер за да 

се овозможи пристапување, прикажување, 
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уредување, поврзување, споделување и 

на друг начин обезбедување на 

електронски медиуми и информации преку 

интернет и комуникациски мрежи; 

Компјутерски софтвер, имено, апликација 

која обезбедува функционалности за 

социјално вмрежување; Компјутерски 

софтвер, компјутерски софтвер и мобилен 

апликациски софтвер, кој може да се 

преземе (симне), за создавање, 

управување и пристапување до групи во 

рамките на виртуелните заедници; 

Компјутерски софтвер, кој може да се 

преземе (симне), за гледање и интеракција 

со извор на слики, аудио, аудио-визуелни 

и видео содржини и придружни (поврзани) 

текстови и податоци; Компјутерски 

софтвер, кој може да се преземе (симне), 

за пронаоѓање содржини и издавачи на 

содржини, како и за претплата на 

содржина; Софтвер за создавање и 

управување со профили и кориснички 

сметки на социјалните медиуми; 

Интерактивна фото и видео опрема, 

имено, киосци за снимање, испраќање 

(поставување), уредување, печатење и 

споделување на дигитални слики и видеа; 

Софтвер кој им овозможува на 

поединците, групите, компаниите и 

брендовите да создаваат и одржуваат 

онлајн присуство за маркетинг цели; 

Софтвер за рекламаторите да 

комуницираат и да имаат интеракција со 

онлајн заедниците; Софтвер за 

проследување на мултимедијална забавна 

содржина; Компјутерски софтвер; 

Компјутерски софтвер за испраќање и 

примање електронски пораки, графика, 

слики, аудио и аудио визуелна содржина 

преку компјутер, интернет и комуникациски 

мрежи; Компјутерски софтвер за 

обработка на слики, графика, аудио, видео 

и текст; Софтвер за размена на пораки  

кл. 35  Маркетинг, рекламни и промотивни 

услуги, имено, обезбедување на 

информации во врска со попусти, купони, 

рабати, ваучери, линкови до 

малопродажните веб-страници на другите, 

како и специјални понуди за стоките и 

услугите на другите; Обезбедување на 

услуги за пазарно истражување и 

информации; Промовирање на стоки и 

услуги на другите преку интернет и 

комуникациски мрежи; деловни и 

рекламни услуги, имено, медиумско 

планирање и медиумско купување за 

другите; деловни и рекламни услуги, 

имено, рекламни услуги за следење на 

ефикасноста на рекламите, за 

управување, дистрибуирање и служење 

реклами, за анализирање на рекламни 

податоци, за известување на рекламни 

податоци, и за оптимизирање на 

ефикасноста на рекламирањето; 

консултантски услуги во областите на 

рекламирањето и маркетингот, имено, 

прилагодување на рекламните и маркетинг 

напори на другите; Обезбедување на 

онлајн простор за поврзување на 

продавачите со купувачите; Рекламирање, 

маркетинг и промовирање на стоки и 

услуги на другите преку обезбедување на 

фото и видео опрема на специјални 

настани; Обезбедување на онлајн простор 

за видео проследување (стриминг) во 

живо на промотивни настани; 

Организирање и одржување на специјални 

настани за комерцијални, промотивни и 

рекламни цели; Обезбедување на онлајн 

деловни директориуми со бизнисите, 

производите и услугите на другите  

кл. 38  Услуги на споделување 

фотографии и споделување видеа, имено, 

електронски пренос на дигитални фото-

датотеки, видеа и аудио-визуелни 

содржини помеѓу интернет корисниците; 
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Телекомуникации; Обезбедување пристап 

до компјутерски, електронски и онлајн 

бази на податоци; Телекомуникациски 

услуги, имено, електронски пренос на 

податоци, пораки, графика, фотографии, 

слики, аудио, видео, аудио-визуелна 

содржина и инфомации; Обезбедување 

онлајн форуми за комуникација, имено, 

пренос на теми од општ интерес; 

Обезбедување онлајн комуникациски 

линкови кои ги пренесуваат корисниците 

на мобилни уреди и корисниците на 

интернет на други локални и глобални 

онлајн локации; Олеснување пристап до 

веб-страници на трети лица или до други 

електронски содржини на трети лица преку 

универзално најавување; Обезбедување 

онлајн виртуелни соби за разговор, услуги 

за инстантна размена на пораки, и 

електронски огласни табли; Услуги за 

аудио, текстуално и видео емитување 

преку интернет и други комуникациски 

мрежи; обезбедување пристап до 

компјутерски бази на податоци во 

областите на социјално вмрежување и 

социјално запознавање и дружење; Услуги 

на рамноправно (peer-to-peer) 

споделување на фотографии и податоци, 

имено, електронски пренос на дигитални 

фото-датотеки, графика и аудио содржина 

помеѓу интернет корисниците; 

Телекомуникациски и рамноправни (peer-

to-peer) мрежни компјутерски услуги, 

имено, електронски пренос на слики, 

аудио-визуелна и видео содржина, 

фотографии, видеа, податоци, текст, 

пораки, реклами, медиумско рекламирање, 

комуникации и информации; 

Проследување (стриминг) и проследување 

(стриминг) во живо на видео, аудио-

визуелна и интерактивна аудио-визуелна 

содржина преку интернет  

кл. 41  Услуги за забава, имено, 

обезбедување на онлајн форуми за 

ширење на содржини, податоци и 

информации за целите на забавата и 

социјалното и деловно вмрежување; 

Услуги за забава, имено, обезбедување 

пристап до интерактивни електронски и 

онлајн бази на податоци на кориснички 

дефинирани содржини, содржини од трети 

лица, фотографии, видео, аудио, визуелни 

и аудио-визуелни материјали во областа 

на општ интерес; Услуги за фото 

споделување и видео споделување; 

Услуги за електронско издавање за други; 

онлајн списанија, имено, веб-блогови 

(блогови) со кориснички дефинирана 

содржина; Обезбедување на компјутерски, 

електронски и онлајн бази на податоци во 

областа на забавата; Издавачки услуги, 

имено, издавање на електронски 

публикации за другите; Изнајмување на 

фотографски и видеографски киосци за 

снимање, испраќање (поставување), 

уредување и споделување на слики и 

видеа; Услуги за забава, имено, 

обезбедување онлајн простор за 

проследување забавна содржина и видео 

проследување (стриминг) во живо на 

забавни настани; Организирање на 

изложби и конференции во живо во 

областите на културата, забавата и 

социјалното вмрежување за неделовни и 

некомерцијални цели; обезбедување 

забавни информации од пребарливи 

индекси и бази на податоци со 

информации, вклучувајќи текст, 

електронски документи, бази на податоци, 

графика, фотографски слики и аудио 

визуелни информации, преку интернет и 

комуникациски мрежи; Забавни и 

образовни услуги, имено, обезбедување 

на филмови, телевизиски емисии, веб-

емисии, аудиовизуелни, и мултимедијални 

дела, кои не можат да се преземат 
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(симнат), преку интернет, како и 

информации, прегледи (критики), и 

препораки во врска со филмови, 

телевизиски емисии, веб-емисии, 

аудиовизуелни, и мултимедијални дела  

кл. 42  Компјутерски услуги, имено 

создавање виртуелни заедници за 

регистрираните корисници да 

организираат групи, состаноци, и настани, 

да учествуваат во дискусиите и да се 

вклучат во социјално, деловно и заедничко 

вмрежување; Компјутерски услуги, имено, 

хостирање на онлајн веб простор за 

другите за организирање и одржување 

состаноци, настани и интерактивни 

дискусии преку интернет и комуникациски 

мрежи; Компјутерски услуги во вид на 

прилагодени електронски лични и групни 

профили или веб-страници со кориснички 

дефинирани или одредени информации, 

вклучувајќи, аудио, видео, слики, текст, 

содржина, и податоци; Компјутерски 

услуги, имено, обезбедување пребарувачи 

за добивање на податоци преку интернет 

и комуникациски мрежи; Обезбедување на 

онлајн простор со технологија што им 

овозможува на онлајн корисниците да 

создаваат лични профили со информации 

за социјално и деловно вмрежување, да ги 

пренесуваат и споделуваат таквите 

информации во повеќе онлајн простори за 

да се вклучат во социјално вмрежување, и 

да управуваат со нивните сметки за 

социјално вмрежување; Обезбедување на 

привремена употреба на софтвер, кој не 

може да се преземе (симне), за социјално 

вмрежување, создавање виртуелна 

заедница, и пренос на аудио, видео, слики, 

текст, содржина, и податоци; услуги на 

апликациски сервер провајдер (ASP / 

снабдувач на услуги за апликации), имено, 

хостирање на компјутерски софтверски 

апликации за другите; услуги на софтвер 

како услуга (SAAS) со софтвер за 

испраќање и примање електронски пораки, 

известување и предупредувања; 

Обезбедување на привремена употреба 

на онлајн софтвер, што не може да се 

преземе (симне), за употреба при 

дизајнирање, управување, мерење, 

анализирање, ширење и служење реклами 

на други; Провајдер на платформа за 

онлајн купување на реклами, имено, 

обезбедување на софтверски програми, 

што не можат да се преземат (симнат), за 

да дозволат купувачите и продавачите на 

онлајн реклами да купуваат и продават 

рекламен инвентар; Апликациски сервер 

провајдер (ASP / снабдувач на услуги за 

апликации) со софтвер за употреба при 

купување, продавање, дизајнирање, 

управување, следење, вреднување, 

оптимизирање, таргетирање, 

анализирање, испорака и известување на 

онлајн рекламирање и маркетинг; 

Обезбедување на онлајн простори што им 

дава на корисниците можност да 

испраќаат (поставуваат), модифицираат и 

споделуваат содржини, информации, 

искуства и податоци од аугментирана 

реалност; обезбедување на привремена 

употреба на компјутерски софтвер, што не 

може да се преземе (симне), кој 

овозможува развој, проценка, тестирање и 

одржување на мобилни софтверски 

апликации за преносни компјутерски 

уреди, имено, мобилни телефони, паметни 

телефони, рачни компјутери и 

компјутерски таблети; Обезбедување на 

привремена употреба на софтвер, кој не 

може да се преземе (симне), за обработка 

на електронски плаќања; Обезбедување 

на софтвер со апликациски програмски 

интерфејс (API) за употреба во 

електронска размена на пораки и пренос 

на аудио, видео, слики, текст, содржини и 
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податоци; Обезбедување на привремена 

употреба на софтвер, кој не може да се 

преземе (симне), за електронска размена 

на пораки; услуги на мапирање 

(пресликување); Обезбедување на 

привремен пристап до компјутерски 

софтвер, кој не може да се преземе 

(симне), за услуги на мапирање 

(пресликување); Апликациски сервер 

провајдер (ASP / снабдувач на услуги за 

апликации) со софтвер за услуги на 

мапирање (пресликување); Обезбедување 

на привремена употреба на компјутерски 

софтвер, кој не може да се преземе 

(симне), за споделување и прикажување 

на локацијата на корисникот, планирање 

активности со други корисници и давање 

препораки; Апликациски сервер провајдер 

(ASP / снабдувач на услуги за апликации) 

со софтвер за да се овозможи или олесни 

споделувањето и прикажувањето на 

локацијата на корисникот, планирањето 

активности со други корисници и давањето 

препораки; Обезбедување на привремена 

употреба на компјутерски софтвер, кој не 

може да се преземе (симне), за социјално 

мапирање и мапирање на дестинација; 

Апликациски сервер провајдер (ASP / 

снабдувач на услуги за апликации) со 

софтвер за да се овозможи или олесни 

социјалното мапирање и мапирањето на 

дестинација; Обезбедување на 

привремена употреба на компјутерски 

софтвер свесен за локација, кој не може 

да се преземе (симне), за пребарување, 

одредување и споделување на локацијата 

на стоките, услугите и настаните од 

интерес; Апликациски сервер провајдер 

(ASP / снабдувач на услуги за апликации) 

со компјутерски софтвер свесен за 

локација за пребарување, одредување и 

споделување на локацијата на стоките, 

услугите и настаните од интерес; 

платформа како услуга (PAAS) со 

компјутерски софтверски платформи за 

употреба при купување и ширење 

реклами; Обезбедување на привремена 

употреба на софтвер, кој не може да се 

преземе (симне), за модифицирање, 

фотографии, слики и аудио, видео, и 

адуио-видео содржини со фотографски 

филтри и ефекти на аугментирана 

реалност (AR), имено графика, анимации, 

текст, цртежи, гео-ознаки, метаподаточни 

ознаки, хиперлинкови; Обезбедување на 

привремена употреба на софтвер, кој не 

може да се преземе (симне), за гледање и 

интеракција со извор на електронски 

медиуми, имено, слики, аудио-визуелни и 

видео содржини, проследување на видео 

во живо, коментари, реклами, вести и 

интернет линкови; Обезбедување на 

привремена употреба на компјутерски 

софтвер, кој не може да се преземе 

(симне), за пронаоѓање содржини и 

издавачи на содржини, како и за претплата 

на содржина; Обезбедување на 

привремена употреба на софтвер, кој не 

може да се преземе (симне), за 

организирање слики, видео, и аудио-

визуелна содржина употребувајќи 

метаподаточни ознаки; Апликациски 

сервер провајдер (ASP / снабдувач на 

услуги за апликации) со софтвер за 

социјално вмрежување, управување со 

содржини за социјално вмрежување, 

создавање виртуелна заедница, и пренос 

на слики, аудио-визуелна и видео 

содржина, фотографии, видеа, податоци, 

текст, пораки, реклами, комуникација и 

информации за медиумско рекламирање; 

Апликациски сервер провајдер (ASP / 

снабдувач на услуги за апликации) со 

апликациски програмски интерфејс (API) 

кој ги олеснува онлајн услугите за 

социјално вмрежување, развивање на 
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софтверски апликации; платформа како 

услуга (PAAS) со компјутерски софтверски 

платформи за социјално вмрежување, 

управување со содржини за социјално 

вмрежување, создавање виртуелна 

заедница, и пренос на слики, аудио-

визуелна и видео содржина, фотографии, 

видеа, податоци, текст, пораки, реклами, 

комуникација и информации за медиумско 

рекламирање; Изнајмување на 

компјутерски софтвер што им дава на 

корисниците можност да испраќаат 

(поставуваат), уредуваат, и споделуваат 

слики, видеа и аудио-визуелна содржина; 

Компјутерски услуги, имено, надгледување 

на онлајн кориснички дефинирани 

содржини и реклами и создавање на 

социјални медиумски канали; 

Обезбедување на привремена употреба 

на софтвер, кој не може да се преземе 

(симне), за фотографирање и снимање 

аудио, аудио-визуелни и видео содржини; 

Обезбедување на привремена употреба 

на софтвер, кој не може да се преземе 

(симне), за испраќање (поставување), 

преземање (симнување), архивирање, 

овозможувајќи пренос на, и споделување 

на слики, аудио-визиелни и видео 

содржини и придружни (поврзани) 

текстови и податоци; Обезбедување на 

привремена употреба на софтвер, кој не 

може да се преземе (симне), за 

проследување на мултимедијална забавна 

содржина; Обезбедување на привремена 

употреба на софтвер, кој не може да се 

преземе (симне), за создавање и 

одржување на онлајн присуство за 

поединци, групи, компании и брендови; 

Обезбедување на привремена употреба 

на софтвер, кој не може да се преземе 

(симне), за рекламаторите да 

комуницираат и имаат интеракција со 

онлајн заедниците; Обезбедување на 

привремена употреба на компјутерски 

софтвер, кој не може да се преземе 

(симне), за употреба при фотографирање 

и уредување на фотографиите, како и 

снимање и уредување на видеа; 

Апликациски сервер провајдер (ASP / 

снабдувач на услуги за апликации) со 

софтвер за да се овозможи или олесни 

фотографирањето и уредувањето на 

фотографиите, како и снимањето и 

уредувањето на видеа; Развој на 

компјутерски софтвер; Обезбедување на 

онлајн софтвер кој не може да се преземе 

(симне); Апликациски сервер провајдер 

(ASP / снабдувач на услуги за апликации); 

Обезбедување на онлајн простори што им 

дава на корисниците можност да 

испраќаат (поставуваат), модифицираат 

или споделуваат аудио, видео, 

фотографски слики, текст, графика и 

податоци  

кл. 45  Услуги на социјално запознавање и 

вмрежување и дружење; Обезбедување на 

пристап до компјутерски бази на податоци 

и онлајн пребарливи бази на податоци во 

областите на социјалното вмрежување, 

социјалното запознавање и дружење; 

Услуги на онлајн социјално вмрежување; 

услуга за верификација на деловна 

идентификација  

 

(111)  27408  (151)  16/08/2019 

(210)  TM  2018/1232 (220)  05/12/2018 

(181)  05/12/2028 

(450)  31/08/2019 

(300)  1903396  08/06/2018  CA 

(732)  British American Tobacco (Brands) 

Limited, Globe House, 4 Temple Place, 

London WC2R 2PG, GB 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје 
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(540)  

GLO MINI 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари; тутун, сиров или 

преработен; производи од тутун; замени 

за тутун (не за медицински цели); пури, 

цигарилос; запалки; ќибрити; артикли за 

пушачи, имено пепелници и кутии за 

цигари; хартија за цигари, туби за цигари, 

филтери за цигари; џебни апарати за 

виткање цигари; рачни машини за 

вбризгување на тутун во хартиени туби; 

електронски цигари; течности за 

електронски цигари; производи од тутун 

наменети за загревање; уреди и делови за 

уреди за загревање на тутун и замени за 

тутун наменети за инхалација  

 

(111)  27395  (151)  16/08/2019 

(210)  TM  2018/1236 (220)  04/12/2018 

(181)  04/12/2028 

(450)  31/08/2019 

(732)  Lidl Stiftung & Co.KG Stiftsbergstr.1  

74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

MASSARI 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  жестоки алкохолни пијалоци, 

особено самбука  

 

(111)  27414  (151)  16/08/2019 

(210)  TM  2018/1238 (220)  07/12/2018 

(181)  07/12/2028 

(450)  31/08/2019 

(732)  Т.Д. ГЕОПРОМ Мирослав ДООЕЛ 

Скопје ул. „Христо Татарчев“ 17/2 бр.2, 

1000, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  зелена, бела, жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  27402  (151)  16/08/2019 

(210)  TM  2018/1250 (220)  10/12/2018 

(181)  10/12/2028 

(450)  31/08/2019 

(732)  Друштво за дизајн печатење и 

консултантски услуги ЕКОВОКСЕЛ ДОО 

Скопје ул. Дамаска бр. 25, 1000, Скопје, 

MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  жолта, црвена, темно жолта, темно 

црвена, сива, црна, бела 

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 16  гравирани уметнички предмети, 

графички репродукции, графички цртежи, 

детски сликовници, знаменца од хартија, 

канцелариски материјали, карти, каталози, 

кеси (плика или торбички) од хартија или 

лластика за пакување, книги, кутии од 

хартија или картон, литографи, 

литографски камења, литографски 

уметнички дела, матрици, мостри за 

прецртување, музички честитки, 

олеографи, отпечатоци, печатарски 

блокови, печатарски букви и бројки, 

печатени материјали, печатени 

публикации, печатени формулари и 

обрасци, плакати од хартија или картон, 

пластики за обликување, платна (слики) 

врамени или неврамени, платно за 

книговез, подметки од хартија за маса, 

портрети, постери, поштенски марки, 

прецртани слики, проекти, проспекти, 

разгледници, слики, ткаенини за 

копирање, фигурини (статуетки) од 

хартија, фотогравури, фотографии, 

честитки  

кл. 40  печатење, печатење на примероци, 

печатење на свила, офсет печатење, 

фотографско печатење, фотогравура, 

боење, бојосување текстил, врамување 

уметнички дела, книговезничарство, 

ласерско пишување, ламинирање, 

литографско печатење  

кл. 42  графички дизајн, дизајнирање 

(индустриски дизајн), услуги за дизајн на 

амбалажи, истражување и развој за други, 

картографски услуги, научно истражување, 

советодавни услуги од областа на 

технологијата, научни и техболошки услуги 

и планирање поврзано со нив, индустриски 

анализи, изработка и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

 

(111)  27385  (151)  16/08/2019 

(210)  TM  2018/1251 (220)  10/12/2018 

(181)  10/12/2028 

(450)  31/08/2019 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги МОН АМИ ДООЕЛ 

Скопје бул. Јане Сандански бр. 109/2, 

1000, Скопје, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  обувки, чевли, чизми, спортски 

обувки,спортски чевли, скијачки чизми, 

копачки, обувки за фудбал, обувки за 

гимнастика, получизми (кратки чизми), 

сандали, дрвени чевли (налани), сандали 

за капење, влечки, влечки за капење, 

потпетици, потпетици за обувки, чевли и 

чизми од еспарто  

кл. 35  услуги на продажба на големо и на 

продажба на мало на: обувки, чевли, 

чизми, спортски обувки, скијачки чизми, 

копачки, обувки за фудбал, обувки за 

гимнастика, получизми (кратки чизми), 

сандали, дрвени чевли (налани), сандали 

за капење, влечки за капење  

 

(111)  27386  (151)  16/08/2019 

(210)  TM  2018/1252 (220)  10/12/2018 

(181)  10/12/2028 

(450)  31/08/2019 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги МОН АМИ ДООЕЛ 

Скопје бул. Јане Сандански бр. 109/2, 

1000, Скопје, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  



 

 

251 

 

Трговски марки Гласник Бр.8/2019 - 31/08/2019 
 

 

(591)  црна, бела, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  обувки, чевли, чизми, спортски 

обувки,спортски чевли, скијачки чизми, 

копачки, обувки за фудбал, обувки за 

гимнастика, получизми (кратки чизми), 

сандали, дрвени чевли (налани), сандали 

за капење, влечки, влечки за капење, 

потпетици, потпетици за обувки, чевли и 

чизми од еспарто  

кл. 35  услуги на продажба на големо и на 

продажба на мало на: обувки, чевли, 

чизми, спортски обувки, скијачки чизми, 

копачки, обувки за фудбал, обувки за 

гимнастика, получизми (кратки чизми), 

сандали, дрвени чевли (налани), сандали 

за капење, влечки за капење  

 

(111)  27404  (151)  16/08/2019 

(210)  TM  2018/1257 (220)  11/12/2018 

(181)  11/12/2028 

(450)  31/08/2019 

(732)  ШПРЕХЈА ДООЕЛ Скопје 

ул. 397 бр. 3А, Чаир, Скопје, MK 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црна и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 14  накит, бижутерија, скапоцени 

камења, часовници и хронометарски 

механизми, имено, електронски, 

електрични часовници (ѕидни, столни, 

џепни и рачни) и штоперици  

кл. 18  торби, патнички торби и торби за на 

рамо; ранци и други торби со ремени; 

торби за багаж, куфери, актен-ташни; 

рачни торби и паричници; колани, 

паричници и торби за кредитни картички; 

чадори  

кл. 35  рекпамирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи; услуги при 

продажба на големо и мало  

 

(111)  27392  (151)  16/08/2019 

(210)  TM  2018/1258 (220)  11/12/2018 

(181)  11/12/2028 

(450)  31/08/2019 

(732)  Друштво за услуги, трговија и 

производство ЦЕНТАР ЗА ЛАЈФСТАЈЛ 

МЕДИЦИНА ФЕНИКС ДООЕЛ Струмица 

ул. Маврово бр. 11, Струмица, MK 

(740)  Александар Митов 

бул. Партизански Одреди 131/25, Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, зелена, кафена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  растителни семиња; зрнеста храна 

[жита]  

 

(111)  27419  (151)  16/08/2019 

(210)  TM  2018/1259 (220)  11/12/2018 

(181)  11/12/2028 

(450)  31/08/2019 
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(732)  Друштво за трговија и услуги 

МАГДЕВСКИ ГРУП експорт-импорт 

ДООЕЛ Скопје ул. Даме Груев бр. 1-

анекс, 1000, Скопје, MK 

(740)  Виктор Магдевски 

ул. Даме Груев бр. 1-анекс, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена и темно кафена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалоци  

 

(111)  27409  (151)  16/08/2019 

(210)  TM  2018/1261 (220)  11/12/2018 

(181)  11/12/2028 

(450)  31/08/2019 

(300)  88001273  14/06/2018  US 

(732)  Warner Media, LLC One Time 

Warner Center, New York, New York, 

10019, US 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

WARNERMEDIA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  услуги на забава, имено, 

производство и дистрибуција на тековна 

мултимедијална забавна содржина 

дистрибуирана преку различни платформи 

преку повеќе форми на преносни 

медиуми;услуги на телевизија и Интернет 

протокол Телевизија (ИПТВ) за 

телевизиско програмирање;услуги на 

забава во вид на телевизиски програми и 

кинематографски филмови;телевизија 

(телевизиски програми) по пат на 

барање;гледање на телевизија што се 

плаќа (pay per view) и услуги за 

телевизиска претплата;услуги за 

емитување на кабелска телевизија;услуги 

за емитување и телекомуникација преку 

кабелска платформа;интерактивна 

телевизија;аудивизуелни записи од 

областа на комедија, драма, акција, 

вариетеа, авантура, спорт, музика и 

мјузикли, тековни настани, вести и забавни 

вести, документарци и анимација што не 

можат да се преземаат;производство и 

објавување на електронски аудио 

книги;интерактивна онлајн забава во вид 

на веб страна која што содржи 

фотографски, видео, аудио и прозни 

презентации што не можат да се 

преземаат, видео клипови и други 

мултимедијални материјали кои што се 

однесуваат на филмови и телевизиски 

програми од областа на комедија, драма, 

акција, вериетеа, авантура, спорт, музика 

и мјузикли, тековни настани, вести и 

забавни вести, документарци и 

анимација;онлајн списанија, имено, 

блогови од областа на кинематографски 

филмови и видео забава преку 

интернет;обезбедување информации за 

телевизија, киноматографски филмови, 

аудио, забавни вести и информации, и 

продукција и дистрибуција на радио;услуги 

за снимање на видео  

 

(111)  27410  (151)  16/08/2019 

(210)  TM  2018/1262 (220)  11/12/2018 

(181)  11/12/2028 

(450)  31/08/2019 

(300)  88001265   14/06/2018  US 
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(732)  Warner Media, LLC One Time 

Warner Center, New York, New York, 

10019, US 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

WARNERMEDIA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  мобилни компјутерски апликации 

што се преземаат за мобилни 

комуникациски уреди за користење при 

дистрибуција на дигитално видео, 

видеозаписи, видео, и мултимедијална 

содржина; софтвер за преземање, 

стриминг, пребарување, пристапување и 

прегледување на аудиовизуелна и 

мултимедијална содржина преку интернет, 

мобилни дигитални електронски уреди, 

комуникациски мрежи, сателитски услуги 

за пренос, и безжични телекомуникациски 

мрежи; компјутерски програми и софтвер; 

дигитални медиуми; претходно снимени 

ДВД-ија кои што содржат филмови и 

телевизиски програми кои што 

прикажуваат комедија, драма, акција, 

вариетеа, авантура, спорт, музика и 

мјузикли, тековни настани, вести, 

документарци и анимација; филмови што 

се симнуваат и телевизиски програми кои 

што прикажуваат комедија, драма, акција, 

вариетеа, авантура, спорт, музика и 

мјузикли, тековни настани, вести и забава, 

документарци и анимација  

 

(111)  27397  (151)  16/08/2019 

(210)  TM  2019/71 (220)  17/01/2019 

(181)  17/01/2029 

(450)  31/08/2019 

(732)  Pharmacia & Upjohn Company LLC 

7000 Portage Road, Kalamazoo, MI, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски, медицински и 

ветеринарни препарати; санитарни 

препарати за медицински цели; диететска 

храна и супстанции прилагодени за 

медицинска или ветеринарна употреба, 

храна за бебиња; диететски додатоци за 

луѓе и животни; фластери, материјали за 

преврски; материјал за пломбирање заби, 

забарски смоли; дезинфекциони средства; 

препарати за уништување штетници; 

фунгициди, хербициди  

кл. 10  хируршки, медицински, 

стоматолошки и ветеринарни апарати и 

инструменти; вештачки екстремитети, очи 

и заби; ортопедски производи; материјали 

за шиење; терапевтски и помошни уреди 

прилагодени за хендикепираните лица; 

апарати за масажа; апарати, уреди и 

производи за нега на доенчиња; апарати, 

уреди и производи за сексуална активност; 

медицински уреди за офталмолошка 

употреба  

кл. 44  медицински услуги; ветеринарни 

услуги; нега за хигиена и убавина за луѓе 

или животни; земјоделски, хортикултурни и 

шумарски услуги  

 

(111)  27363  (151)  16/08/2019 
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(210)  TM  2019/77 (220)  18/01/2019 

(181)  18/01/2029 

(450)  31/08/2019 

(732)  Славко Ѓорѓиев ул. Димо Хаџи 

Димов 6Б, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  сина, бела, зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни пијалаци; 

безалкохолни негазирани пијлаци; инстант 

напитоци за растворање; сирупи за 

растворање; енергетски пијалаци; вода 

(газирана/негазорана); вода со вкус  

кл. 33  алкохолни пијалаци  

 

(111)  27398  (151)  16/08/2019 

(210)  TM  2019/85 (220)  18/01/2019 

(181)  18/01/2029 

(450)  31/08/2019 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstraße 1, 74172, Neckarsulm, DE 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

DIZZY 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и 

други безалкохолни пијалоци, пијалоци од 

овошје и овошни сокови, сирупи и други 

препарати за производство на пијалоци  

 

(111)  27396  (151)  16/08/2019 

(210)  TM  2019/117 (220)  25/01/2019 

(181)  25/01/2029 

(450)  31/08/2019 

(732)  Tropicana Products, Inc 1001 13th 

Avenue East, Bradenton, Florida 34208, 

US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена, жолта, портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  минерални и сода води и други 

безалкохолни пијалаци; овошни пијалаци и 

овошни сокови; сирупи и други препарати 

за правење пијалаци; газирани 

безалкохолни пијалаци; безалкохолни 

пијалаци; енергетски пијалаци; изотонични 

пијалаци; спортски пијалаци; пијалаци кои 

содржат витамини; води со вкус; прашоци 

за шумливи пијалаци; смутија; пијалаци на 

база на кокос  

 

(111)  27383  (151)  16/08/2019 

(210)  TM  2019/123 (220)  28/01/2019 

(181)  28/01/2029 

(450)  31/08/2019 

(732)  ДГПИ СИТИ БИЛД ДООЕЛ Скопје 

ул. Методија Шаторов - Шарло бр. 7/1-5, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела и сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 19  неметални градежни материјали  

кл. 37  градежни конструкции, поправки  

кл. 40  обработка на материјали  

 

(111)  27400  (151)  16/08/2019 

(210)  TM  2019/128 (220)  29/01/2019 

(181)  29/01/2029 

(450)  31/08/2019 

(732)  Приватна високообразовна 

установа УНИВЕРЗИТЕТ-АМЕРИКАН 

КОЛЕЏ СКОПЈЕ Скопје Бул. 3-та 

Македонска бригада бр. 60 , 1000, 

Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, црвена, сина, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  печатени работи, книги, брошури, 

каталози, проспекти; материјали за обука 

и настава (освен апарати)  

кл. 41  образовни услуги; подготвување 

настава; забава; спортски и културни 

активности  

 

(111)  27401  (151)  16/08/2019 

(210)  TM  2019/129 (220)  29/01/2019 

(181)  29/01/2029 

(450)  31/08/2019 

(732)  Приватна високообразовна 

установа УНИВЕРЗИТЕТ-АМЕРИКАН 

КОЛЕЏ СКОПЈЕ Скопје Бул. 3-та 

Македонска бригада бр. 60 , 1000, 

Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

UNIVERSITY AMERICAN 

COLLEGE SKOPJE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  печатени работи, книги, брошури, 

каталози, проспекти; материјали за обука 

и настава (освен апарати)  

кл. 41  образовни услуги; подготвување 

настава; забава; спортски и културни 

активности  

 

(111)  27387  (151)  16/08/2019 

(210)  TM  2019/132 (220)  30/01/2019 

(181)  30/01/2029 

(450)  31/08/2019 

(732)  Друштво за производство, 

градешништво, транспорт, трговија, 

туризам и услуги ЏАН Нади и други 

ДОО експорт-импорт Гостивар 

ул.Браќа Гиноски бр. 111 , 1230, 

Гостивар, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  кафена, цигла, жолта, зелена, 

виолетова, сива, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 24  завеси, држачи за завеси од 

текстилни материјали, завеси за врати, 

завеси за туширање од текстил или 

пластика, материјали (текстилни 

материјали), мрежи против комарци, 
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платна (постелнина), подметки од текстил, 

постелнина, прекривки за кревети, свила 

(платно), ткаенини, трикотажа, чаршафи и 

постелнина за домаќинство, ќебиња  

кл. 27  теписи, душеци за гимнастика, 

ќилимчиња за автомобили, ќилимчиња за 

пред врата, подни простирки огноотпорни 

за пред камин, прекривки за подови, 

простирки од трска, простирки против 

лизгање во бањи, текстилни тапети, 

хартиени тапети, ѕидни висечки декорации 

што не се од текстил  

кл. 35  услуги на продажба на големо и 

продажба на мало на: теписи, душеци за 

гимнастика, ќилимчиња за автомобили, 

ќилимчиња за пред врата, подни 

простирки огноотпорни за пред камин, 

прекривки за подови, простирки од трска, 

простирки против лизгање во бањи, 

текстилни тапети, хартиени тапети, ѕидни 

висечки декорации што не се од текстил, 

завеси, држачи за завеси од текстилни 

материјали, завеси за врати, завеси за 

туширање од текстил или пластика, 

материјали (текстилни материјали), мрежи 

против комарци, платна (постелнина), 

подметки од текстил, постелнина, 

прекривки за кревети, свила (платно), 

ткаенини, трикотажа, чаршафи и 

постелнина за домаќинство, ќебиња, алки 

за завеси, бамбус, внатрешни ролетни за 

прозорци (ролетни) (мебел), врвки за 

завеси, двоседи, троседи, дрвени украси, 

детски креветчиња, душеци, завеси од 

бамбус, закачалки, заштитни мрежи за 

врати, изложбени витрини (мебел), 

канцелариски мебел, каучи, комоди со 

фиоки, кревети, креденци, куки за завеси, 

лулки, колевки, маси, мебел, мијалници, 

огледала, ормани за облека, палки за 

завеси, полици, работни маси, рамки за 

слики, софи, столарија, столчиња, 

табуретки, фотељи, шанкови  

 

(111)  27388  (151)  16/08/2019 

(210)  TM  2019/133 (220)  30/01/2019 

(181)  30/01/2029 

(450)  31/08/2019 

(732)  Друштво за производство, 

градешништво, транспорт, трговија, 

туризам и услуги ЏАН Нади и други 

ДОО експорт-импорт Гостивар 

ул.Браќа Гиноски бр. 111 , 1230, 

Гостивар, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 24  завеси, држачи за завеси од 

текстилни материјали, завеси за врати, 

завеси за туширање од текстил или 

пластика, материјали (текстилни 

материјали), мрежи против комарци, 

платна (постелнина), подметки од текстил, 

постелнина, прекривки за кревети, свила 

(платно), ткаенини, трикотажа, чаршафи и 

постелнина за домаќинство, ќебиња  

кл. 27  теписи, душеци за гимнастика, 

ќилимчиња за автомобили, ќилимчиња за 

пред врата, подни простирки огноотпорни 

за пред камин, прекривки за подови, 

простирки од трска, простирки против 

лизгање во бањи, текстилни тапети, 

хартиени тапети, ѕидни висечки декорации 

што не се од текстил  

кл. 35  услуги на продажба на големо и 

продажба на мало на: теписи, душеци за 
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гимнастика, ќилимчиња за автомобили, 

ќилимчиња за пред врата, подни 

простирки огноотпорни за пред камин, 

прекривки за подови, простирки од трска, 

простирки против лизгање во бањи, 

текстилни тапети, хартиени тапети, ѕидни 

висечки декорации што не се од текстил, 

завеси, држачи за завеси од текстилни 

материјали, завеси за врати, завеси за 

туширање од текстил или пластика, 

материјали (текстилни материјали), мрежи 

против комарци, платна (постелнина), 

подметки од текстил, постелнина, 

прекривки за кревети, свила (платно), 

ткаенини, трикотажа, чаршафи и 

постелнина за домаќинство, ќебиња, алки 

за завеси, бамбус, внатрешни ролетни за 

прозорци (ролетни) (мебел), врвки за 

завеси, двоседи, троседи, дрвени украси, 

детски креветчиња, душеци, завеси од 

бамбус, закачалки, заштитни мрежи за 

врати, изложбени витрини (мебел), 

канцелариски мебел, каучи, комоди со 

фиоки, кревети, креденци, куки за завеси, 

лулки, колевки, маси, мебел, мијалници, 

огледала, ормани за облека, палки за 

завеси, полици, работни маси, рамки за 

слики, софи, столарија, столчиња, 

табуретки, фотељи, шанкови  

 

(111)  27364  (151)  14/08/2019 

(210)  TM  2019/134 (220)  31/01/2019 

(181)  31/01/2029 

(450)  31/08/2019 

(732)  Друштво за производство, 

трговија, услуги и посредништво 

АЛБУМ СХИСХА ДООЕЛ Скопје 

ул. Самоилова бр. 4Б, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, црна, портокалова, зелена, 

сина, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги на обезбедување пијалоци  

 

(111)  27359  (151)  16/08/2019 

(210)  TM  2019/218 (220)  14/02/2019 

(181)  14/02/2029 

(450)  31/08/2019 

(732)  PODRAVKA prehrambena industrija, 

d.d. Ante Starčevića 32, 48 000, 

Koprivnica, HR 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

Ovselino 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  инстант каша; каша со база на 

млеко за исхрана; житарици за појадок; 

житарици за топол појадок; житарици за 

појадок што содржат влакна; житарици за 

појадок; каша и жито; житарици  

 

(111)  27360  (151)  16/08/2019 

(210)  TM  2019/219 (220)  14/02/2019 

(181)  14/02/2029 

(450)  31/08/2019 

(732)  PODRAVKA prehrambena industrija, 

d.d. Ante Starčevića 32, 48 000, 

Koprivnica, HR 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  
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Cornelino 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  инстант каша; каша со база на 

млеко за исхрана; житарици за појадок; 

житарици за топол појадок; житарици за 

појадок што содржат влакна; житарици за 

појадок; каша и жито; житарици  

 

(111)  27421  (151)  16/08/2019 

(210)  TM  2019/222 (220)  14/02/2019 

(181)  14/02/2029 

(450)  31/08/2019 

(300)  018001001  18/12/2018  EM 

(732)  HSH Chemie GmbH Lilienstr. 15, 

20095, Hamburg, DE 

(740)  Адвокатско друштво Величковски 

Скопје 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индусгријата, 

науката и фотографиите, како и за 

земјоделството, градинарството и 

шумарството; сурови вештачки смоли, 

пластични материи во сурова состојба; 

ѓубриња; смеси за гаснење пожар; 

производи за калење и заварување; 

хемиски материи за конзервирање 

прехранбени производи; материи за 

штавење; лепливи материи што се 

користат во индустријата  

кл. 2  бои, фирнајзи, лакови; средства за 

заштита од 'рѓа и гниење на дрвото; 

материи за 

боење; средства за нагризување; сурови 

природни смоли; метали во листови и во 

прав за сликарите, декоратерите, 

печатарите и уметниците  

кл. 3  средства за белење и други материи 

за перење; препарати за чистење, 

полирање, 

триење и нагризување; сапуни; 

парфимерија, есенцијални масла, 

козметички производи, лосиони за коса; 

препарати за нега на забите  

кл. 4  индустриски масла и масти; мазива; 

соединенија за собирање прашина со 

навлажнување и врзување; горива 

(вклучителнио и течни горива за мотори) и 

материи за осветлување; свеќи и фитили 

за осветлување  

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска 

употреба; диететски супстанции 

прилагодени за медицинска употреба, 

храна за бебиња; фластери, материјали за 

преврзување; материјал за пломбирање 

заби, забарски смоли; дезинфекциони 

средства; препарати за уништување 

штетници; фунгициди, хербициди  

кл. 17  гума, гутаперка, растителна смола, 

азбест, лискун и производите од овие 

материјали што не се вклучени во другите 

класи; пресувани пластични материјали 

кои се користат во производството; 

материјали за обвивање, за заптисување и 

за изолација; неметални еластични цевки  

кл. 19  неметални градежни материјали; 

цврсти неметални цевки за градба; 

асфалт, катран и битумен, неметални 

преносни конструкции; споменици што не 

се од метал  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи; административна 

обработка на податоци; аукции и аукциски 

услуги; консултантски и помошни услуги во 

рекламирање, маркетинг и промоција на 



 

 

259 

 

Трговски марки Гласник Бр.8/2019 - 31/08/2019 
 

продажбата; деловна анализа, 

истражувачки и информативни услуги; 

сметководство, книговодство и ревизија; 

услуги поврзани со лојалноста на 

клиентите, програми за поттикнување и 

бонуси; саем за трговија и комерцијални 

изложбени услуги; помош во деловни 

работи, деловно управување и 

административни услуги; истражување на 

пазарот; односи со јавноста; управување 

со персоналот и регрутирање; 

демонстрации и презентации на производ; 

собирање и систематизација на деловните 

податоци; менаџмент консултантски 

услуги; изнајмување на канцелариска 

машини и опрема; изнајмување на 

автомати; дистрибуција на рекламни, 

маркетинг и промотивни материјали; 

обезбедување на рекламен простор, 

време и медиуми; услуги за малопродажба 

и големопродажба на хемиски производи 

за индустриски, научни, фотографски, 

земјоделски, хортикултурни и шумарски 

цели; сурови вештачки смоли, пластични 

материи во сурова состојба; ѓубрива; 

агенси за гасење пожар; агенси за калење 

и заварување метал; хемиски производи 

за конзервирање прехранбени производи; 

агенси за штавење; лепливи материи што 

се користат во индустријата ; храна за 

животни; адитиви за добиточна храна; 

лакови и фирнајзи ; градежни материјали 

(неметални); градежни материјали од 

алуминиум, винил, силикон и пластика; 

производи за лична нега; средства за 

чистење; фармацевтски и природни 

лекови; гума, сурова или делумно 

обработена; храна; Витамини, витамински 

препарати, додатоци за храна базирани на 

минерали; масла; витамински додатоци; 

витамински и минерални препарати; 

фармацевтски и ветеринарни производи; 

препарати за миење и белење; средства 

за чистење, полирање, рибање и 

абразиви; сапуни; парфимерија, етерични 

масла, козметика, лосиони за коса; 

препарати за нега на забите; он-лајн 

услуги за малопродажба и 

големопродажба на хемикалии за 

индустриска, научна, фотографска, 

земјоделска, градинарска и шумарска 

употреба  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање 

патувања; утовар 

и истовар на возила; полнење на вендинг 

машини и контејнери; услуги за навигација 

[локација, пат и планирање на курсот]; 

паркирање и паркирање на возила; 

поштенски и курирски услуги; транспортни 

услуги за спасување, и услуги за 

обновување, влечење и дигање; транспорт 

и испорака на стоки; транспорт на товар и 

карго и услуги за отстранување; 

изнајмување на транспортни средства  

 

(111)  27422  (151)  16/08/2019 

(210)  TM  2019/223 (220)  14/02/2019 

(181)  14/02/2029 

(450)  31/08/2019 

(300)  018001838  18/12/2018  EM 

(732)  HSH Chemie GmbH Lilienstr. 15, 

20095, Hamburg, DE 

(740)  Адвокатско друштво Величковски 

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

Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 1  хемиски производи за индусгријата, 

науката и фотографиите, како и за 

земјоделството, градинарството и 

шумарството; сурови вештачки смоли, 

пластични материи во сурова состојба; 

ѓубриња; смеси за гаснење пожар; 

производи за калење и заварување; 

хемиски материи за конзервирање 

прехранбени производи; материи за 

штавење; лепливи материи што се 

користат во индустријата  

кл. 2  бои, фирнајзи, лакови; средства за 

заштита од 'рѓа и гниење на дрвото; 

материи за 

боење; средства за нагризување; сурови 

природни смоли; метали во листови и во 

прав за сликарите, декоратерите, 

печатарите и уметниците  

кл. 3  средства за белење и други материи 

за перење; препарати за чистење, 

полирање, 

триење и нагризување; сапуни; 

парфимерија, есенцијални масла, 

козметички производи, лосиони за коса; 

препарати за нега на забите  

кл. 4  индустриски масла и масти; мазива; 

соединенија за собирање прашина со 

навлажнување и врзување; горива 

(вклучителнио и течни горива за мотори) и 

материи за осветлување; свеќи и фитили 

за осветлување  

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска 

употреба; диететски супстанции 

прилагодени за медицинска употреба, 

храна за бебиња; фластери, материјали за 

преврзување; материјал за пломбирање 

заби, забарски смоли; дезинфекциони 

средства; препарати за уништување 

штетници; фунгициди, хербициди  

кл. 17  гума, гутаперка, растителна смола, 

азбест, лискун и производите од овие 

материјали што не се вклучени во другите 

класи; пресувани пластични материјали 

кои се користат во производството; 

материјали за обвивање, за заптисување и 

за изолација; неметални еластични цевки  

кл. 19  неметални градежни материјали; 

цврсти неметални цевки за градба; 

асфалт, катран и битумен, неметални 

преносни конструкции; споменици што не 

се од метал  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи; административна 

обработка на податоци; аукции и аукциски 

услуги; консултантски и помошни услуги во 

рекламирање, маркетинг и промоција на 

продажбата; деловна анализа, 

истражувачки и информативни услуги; 

сметководство, книговодство и ревизија; 

услуги поврзани со лојалноста на 

клиентите, програми за поттикнување и 

бонуси; саем за трговија и комерцијални 

изложбени услуги; помош во деловни 

работи, деловно управување и 

административни услуги; истражување на 

пазарот; односи со јавноста; управување 

со персоналот и регрутирање; 

демонстрации и презентации на производ; 

собирање и систематизација на деловните 

податоци; менаџмент консултантски 

услуги; изнајмување на канцелариска 

машини и опрема; изнајмување на 

автомати; дистрибуција на рекламни, 

маркетинг и промотивни материјали; 

обезбедување на рекламен простор, 

време и медиуми; услуги за малопродажба 

и големопродажба на хемиски производи 

за индустриски, научни, фотографски, 

земјоделски, хортикултурни и шумарски 

цели; сурови вештачки смоли, пластични 

материи во сурова состојба; ѓубрива; 

агенси за гасење пожар; агенси за калење 

и заварување метал; хемиски производи 
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за конзервирање прехранбени производи; 

агенси за штавење; лепливи материи што 

се користат во индустријата ; храна за 

животни; адитиви за добиточна храна; 

лакови и фирнајзи ; градежни материјали 

(неметални); градежни материјали од 

алуминиум, винил, силикон и пластика; 

производи за лична нега; средства за 

чистење; фармацевтски и природни 

лекови; гума, сурова или делумно 

обработена; храна; Витамини, витамински 

препарати, додатоци за храна базирани на 

минерали; масла; витамински додатоци; 

витамински и минерални препарати; 

фармацевтски и ветеринарни производи; 

препарати за миење и белење; средства 

за чистење, полирање, рибање и 

абразиви; сапуни; парфимерија, етерични 

масла, козметика, лосиони за коса; 

препарати за нега на забите; он-лајн 

услуги за малопродажба и 

големопродажба на хемикалии за 

индустриска, научна, фотографска, 

земјоделска, градинарска и шумарска 

употреба  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање 

патувања; утовар 

и истовар на возила; полнење на вендинг 

машини и контејнери; услуги за навигација 

[локација, пат и планирање на курсот]; 

паркирање и паркирање на возила; 

поштенски и курирски услуги; транспортни 

услуги за спасување, и услуги за 

обновување, влечење и дигање; транспорт 

и испорака на стоки; транспорт на товар и 

карго и услуги за отстранување; 

изнајмување на транспортни средства  

 

(111)  27405  (151)  16/08/2019 

(210)  TM  2019/228 (220)  15/02/2019 

(181)  15/02/2029 

(450)  31/08/2019 

(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)  црвена, жолта златна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво  
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ПРЕГЛЕДИ 
 

ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕДУНАРОДНАТА 
КЛАСИФИКАЦИЈАНА ТРГОВСКИ МАРКИ 

(510) код по медународната класификација на трговски марки (Ниченска) 
(111) регистарски броj 

 

(510) (111) 

1 27421 

1 27422 

1 27439 

1 27454 

1 27456 

1 27487 

2 27421 

2 27422 

2 27439 

2 27450 

2 27454 

2 27456 

3 27394 

3 27416 

3 27421 

3 27422 

3 27451 

3 27454 

3 27456 

3 27457 

3 27481 

3 27487 

4 27421 

4 27422 

4 27454 

4 27456 

5 27380 

5 27382 

5 27393 

5 27397 

5 27413 

5 27414 

5 27416 

5 27421 

5 27422 

5 27436 

5 27442 

5 27444 

5 27446 

5 27454 

5 27456 

5 27463 

5 27464 

5 27465 

5 27469 

5 27470 

5 27471 

5 27473 

5 27479 

5 27484 

6 27477 

7 27425 

7 27455 

7 27477 

8 27455 

9 27390 

9 27391 

9 27406 

9 27410 

9 27411 

9 27412 

9 27425 

9 27426 

9 27427 

9 27458 

9 27459 

9 27477 

9 27485 

9 27486 

10 27357 

10 27397 

10 27425 

11 27425 

11 27454 

11 27456 

11 27458 

11 27459 

11 27477 

12 27425 

14 27404 

14 27406 

14 27473 

16 27400 

16 27401 

16 27402 

16 27415 

16 27423 

16 27425 

16 27431 

16 27454 

16 27456 

16 27466 

16 27467 

16 27487 

17 27384 

17 27421 

17 27422 

18 27404 

18 27406 

18 27452 

18 27453 

18 27473 

19 27383 

19 27384 

19 27421 

19 27422 

19 27439 

19 27460 

20 27473 

21 27454 

21 27456 

21 27458 

21 27459 

21 27473 

24 27357 

24 27387 

24 27388 

25 27357 

25 27385 

25 27386 

25 27406 

25 27433 

25 27434 

25 27435 

25 27452 

25 27453 

25 27454 

25 27456 

25 27473 

25 27476 

26 27454 
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26 27456 

27 27387 

27 27388 

28 27357 

28 27425 

28 27452 

28 27453 

28 27473 

28 27483 

29 27362 

29 27366 

29 27367 

29 27368 

29 27369 

29 27432 

29 27461 

29 27468 

29 27478 

29 27482 

30 27359 

30 27360 

30 27362 

30 27365 

30 27366 

30 27367 

30 27368 

30 27369 

30 27370 

30 27371 

30 27378 

30 27379 

30 27389 

30 27424 

30 27428 

30 27472 

30 27473 

30 27478 

30 27480 

30 27482 

31 27362 

31 27392 

31 27432 

31 27440 

31 27441 

31 27443 

32 27363 

32 27372 

32 27373 

32 27374 

32 27375 

32 27376 

32 27377 

32 27381 

32 27396 

32 27398 

32 27405 

32 27437 

32 27440 

32 27441 

32 27443 

32 27447 

32 27448 

32 27449 

32 27461 

32 27482 

33 27363 

33 27395 

33 27475 

34 27399 

34 27403 

34 27407 

34 27408 

34 27438 

35 27361 

35 27362 

35 27369 

35 27385 

35 27386 

35 27387 

35 27388 

35 27390 

35 27391 

35 27394 

35 27404 

35 27411 

35 27412 

35 27415 

35 27416 

35 27418 

35 27420 

35 27421 

35 27422 

35 27424 

35 27425 

35 27427 

35 27431 

35 27432 

35 27445 

35 27458 

35 27459 

35 27460 

35 27461 

35 27461 

35 27462 

35 27466 

35 27467 

35 27472 

35 27481 

36 27361 

36 27425 

36 27427 

36 27474 

37 27383 

37 27425 

37 27460 

38 27411 

38 27412 

38 27425 

38 27427 

38 27429 

38 27430 

38 27445 

38 27466 

38 27467 

39 27421 

39 27422 

39 27425 

39 27427 

39 27458 

39 27459 

39 27466 

39 27467 

40 27383 

40 27402 

40 27432 

41 27358 

41 27400 

41 27401 

41 27409 

41 27411 

41 27412 

41 27417 

41 27420 

41 27423 

41 27425 

41 27427 

41 27431 

41 27433 

41 27434 

41 27445 

41 27458 

41 27459 

41 27462 

41 27466 

41 27467 

41 27474 

41 27483 

41 27486 

42 27390 

42 27391 

42 27402 

42 27411 

42 27412 

42 27420 
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42 27423 

42 27425 

42 27427 

42 27462 

42 27486 

43 27364 

43 27381 

43 27418 

43 27419 

43 27432 

43 27474 

43 27482 

44 27397 

44 27418 

44 27425 

44 27462 

45 27411 

45 27412 

45 27417 

45 27425 

45 27427 

 

 

 
ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ 

 
(732) носител на правото на трговската марка 
(111) регистарски број 
(210) број на пријавата 
 

(732) (111) (210) 

A.F. JONES EXPORTERS CEYLON (PRIVATE) LIMITED 27480 MK/T/2018/0992 

Abbott Medical Optics Inc. 27484 MK/T/2017/0028 

Alvogen Pharma Trading Europe EOOD 27382 MK/T/2018/1173 

Alvogen Pharma Trading Europe EOOD 27380 MK/T/2018/1177 

Amazon Europe Core S.à r.l. Sociètè à responsabilitè limitèe (S.à r.l) organized 

in Luxembourg 

 

27427 

 

MK/T/2016/1242 

Amouage SAOC 27451 MK/T/2018/0528 

Apotex Technologies Inc. 27479 MK/T/2018/0859 

BLACK COMMUNICATIONS (EUROPE) LIMITED 27426 MK/T/2016/0834 

British American Tobacco (Brands) Limited, 27403 MK/T/2018/1193 

British American Tobacco (Brands) Limited, 27399 MK/T/2018/1194 

British American Tobacco (Brands) Limited, 27407 MK/T/2018/1195 

British American Tobacco (Brands) Limited, 27408 MK/T/2018/1232 

Caleres, Inc. 27476 MK/T/2018/0997 

Colgate-Palmolive Company, a Delaware corporation 27457 MK/T/2018/0465 

DKH Retail Limited 27435 MK/T/2017/1254 

Deciem Beauty Group Inc 27481 MK/T/2018/0217 

Deciem Beauty Group Inc. 27394 MK/T/2018/0169 

Deutsche Telekom AG 27425 MK/T/2015/0630 

Deva Holding A.Ş. 27465 MK/T/2018/0606 

Deva Holding A.Ş. 27464 MK/T/2018/0607 

Deva Holding A.Ş. 27463 MK/T/2018/0608 

Deva Holding A.Ş. 27442 MK/T/2018/0902 

Deva Holding A.Ş. 27444 MK/T/2018/0903 

Eurokarbon d.o.o. 27487 MK/T/2018/0438 

GENZYME CORPORATION 27470 MK/T/2018/0568 
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GENZYME CORPORATION 27469 MK/T/2018/0569 

GREEN COLA LTD 27447 MK/T/2018/0869 

GREEN COLA LTD 27449 MK/T/2018/0870 

GREEN COLA LTD 27448 MK/T/2018/0871 

GoPro,Inc 27486 MK/T/2018/0598 

GoPro,Inc 27485 MK/T/2018/0600 

HSH Chemie GmbH  27421 MK/T/2019/0222 

HSH Chemie GmbH  27422 MK/T/2019/0223 

Instagram, LLC 27411 MK/T/2018/1230 

Instagram, LLC 27412 MK/T/2018/1231 

Kia Motors Corporation 27430 MK/T/2018/1227 

Kia Motors Corporation 27429 MK/T/2018/1228 

Kingspan Holdings (IRL) Limited, an Irish company 27384 MK/T/2018/0653 

LINING SPORTS (SHANGHAI) COMPANY LIMITED 27452 MK/T/2018/0890 

LINING SPORTS (SHANGHAI) COMPANY LIMITED 27453 MK/T/2018/0891 

Lidl Stiftung & Co. KG 27398 MK/T/2019/0085 

Lidl Stiftung & Co.KG 27395 MK/T/2018/1236 

M.M. Sinno & Sons S.A.L. 27389 MK/T/2018/0390 

Monster Energy Company, a Delaware corporation 27437 MK/T/2018/0878 

NBA Properties, Inc. 27433 MK/T/2017/1002 

NBA Properties, Inc. 27434 MK/T/2017/1003 

NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET A.S. 27393 MK/T/2018/1229 

PODRAVKA prehrambena industrija, d.d. 27478 MK/T/2018/0995 

PODRAVKA prehrambena industrija, d.d. 27359 MK/T/2019/0218 

PODRAVKA prehrambena industrija, d.d. 27360 MK/T/2019/0219 

PPG INDUSTRIES OHIO, INC. a corporation organized and existing under the 

laws of the State of Delaware 27450 MK/T/2018/0892 

Pharmacia & Upjohn Company LLC 27397 MK/T/2019/0071 

Philip Morris Products S.A. 27438 MK/T/2017/1144 

S.C. Johnson & Son, Inc 27454 MK/T/2018/0883 

S.C. Johnson & Son, Inc 27456 MK/T/2018/0884 

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ALBANIA  27439 MK/T/2016/1182 

SAVENCIA SA 27468 MK/T/2018/0575 

Tropicana Products, Inc 27396 MK/T/2019/0117 

TÜM EKIP ILAÇ A.Ş. 27446 MK/T/2018/0882 

Warner Media, LLC 27409 MK/T/2018/1261 

Warner Media, LLC 27410 MK/T/2018/1262 

Xiamen Tungsten Co., Ltd 27455 MK/T/2018/0896 

Љупчо Јовановски 27461 MK/T/2014/0558 

Адвокатско друштво Кнезовиќ и Соработници Скопје 27482 MK/T/2014/0981 

БУШИ ФАШИОН ДОО СКОПЈЕ 27418 MK/T/2018/0796 



 

 

266 

 

Трговски марки Гласник Бр.8/2019 - 31/08/2019 
 

ВИКТОРИЈА БРЕНД ДООЕЛ 27424 MK/T/2018/0943 

ДГПИ СИТИ БИЛД ДООЕЛ Скопје 27383 MK/T/2019/0123 

Димевски Тони 27432 MK/T/2012/0571 

Драган Живковиќ 27466 MK/T/2018/0466 

Драган Живковиќ 27467 MK/T/2018/0482 

Друштво за деловни услуги, внатрешна и надворешна трговија АЛФА СИД 

Андријана ДООЕЛ  увоз-извоз Скопје 27431 MK/T/2018/1165 

Друштво за дизајн печатење и консултантски услуги ЕКОВОКСЕЛ ДОО 

Скопје 27402 MK/T/2018/1250 

Друштво за консалтинг финансии и медија Р3 ИНФОМЕДИА ДООЕЛ 

Скопје 27391 MK/T/2018/1216 

Друштво за консалтинг финансии и медија Р3 ИНФОМЕДИА ДООЕЛ 

Скопје 27390 MK/T/2018/1217 

Друштво за производство и трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО 

увоз-извоз с.Радово Босилово 27362 MK/T/2018/0163 

Друштво за производство на мелнички, пекарски слаткарски производи, 

промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје 27472 MK/T/2018/0856 

Друштво за производство трговија и услуги експорт-импорт ВОРИ 

Јорданка ДООЕЛ 27365 MK/T/2018/0644 

Друштво за производство трговија и услуги експорт-импорт ВОРИ 

Јорданка ДООЕЛ 27366 MK/T/2018/0645 

Друштво за производство трговија и услуги експорт-импорт ВОРИ 

Јорданка ДООЕЛ 27367 MK/T/2018/0646 

Друштво за производство трговија и услуги експорт-импорт ВОРИ 

Јорданка ДООЕЛ 27368 MK/T/2018/0649 

Друштво за производство трговија и услуги експорт-импорт ВОРИ 

Јорданка ДООЕЛ 27369 MK/T/2018/0652 

Друштво за производство, градешништво, транспорт, трговија, туризам и 

услуги ЏАН Нади и други ДОО експорт-импорт Гостивар 27387 MK/T/2019/0132 

Друштво за производство, градешништво, транспорт, трговија, туризам и 

услуги ЏАН Нади и други ДОО експорт-импорт Гостивар 27388 MK/T/2019/0133 

Друштво за производство, трговија и услуги АКТИФФ ДОО Скопје 27416 MK/T/2018/1190 

Друштво за производство, трговија и услуги МОН АМИ ДООЕЛ Скопје 27385 MK/T/2018/1251 

Друштво за производство, трговија и услуги МОН АМИ ДООЕЛ Скопје 27386 MK/T/2018/1252 

Друштво за производство, трговија и услуги ЧОКОМИЛ увоз-извоз ДОО 

Ресен 27428 MK/T/2017/0015 

Друштво за производство, трговија услуги и транспорт ХИДРО КОМПАНИ 

ДООЕЛ увоз-извоз Куманово 27477 MK/T/2018/0991 

Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ 

увоз-извоз Скопје 27377 MK/T/2018/0927 

Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ 

увоз-извоз Скопје 27378 MK/T/2018/0928 

Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ 

увоз-извоз Скопје 27379 MK/T/2018/0929 

Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ 

увоз-извоз Скопје 27374 MK/T/2018/0930 
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Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ 

увоз-извоз Скопје 27375 MK/T/2018/0931 

Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ 

увоз-извоз Скопје 27373 MK/T/2018/0932 

Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ 

увоз-извоз Скопје 27376 MK/T/2018/0933 

Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ 

увоз-извоз Скопје 27371 MK/T/2018/0934 

Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ 

увоз-извоз Скопје 27372 MK/T/2018/0935 

Друштво за производство, трговија, услуги и посредништво АЛБУМ 

СХИСХА ДООЕЛ Скопје 27364 MK/T/2019/0134 

Друштво за промет и услуги БИОTИКА-МК ДООЕЛ увоз-извоз Неготино 27473 MK/T/2018/0609 

Друштво за трговија и услуги АЛКОМ Александар ДООЕЛ експорт-импорт 

Скопје 27445 MK/T/2018/0993 

Друштво за трговија и услуги КРАФТ ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје 27381 MK/T/2018/0912 

Друштво за трговија и услуги МАГДЕВСКИ ГРУП експорт-импорт ДООЕЛ 

Скопје 27419 MK/T/2018/1259 

Друштво за трговија и услуги ХИБРИДЕАС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 27420 MK/T/2018/0383 

Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС - МТ ДООЕЛ  

експорт импорт Скопје 27415 MK/T/2018/1185 

Друштво за услуги, трговија и производство ЦЕНТАР ЗА ЛАЈФСТАЈЛ 

МЕДИЦИНА ФЕНИКС ДООЕЛ Струмица 27392 MK/T/2018/1258 

Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ 

Скопје 27436 MK/T/2016/0745 

ЕУРОТИМ ОOД 27475 MK/T/2018/0740 

Ивановска Лепојевиќ Даница 27462 MK/T/2018/0803 

КЕМОФАРМАЦИЈА ШЕ 27471 MK/T/2018/0572 

КОЖУВЧАНКА ДОО 27405 MK/T/2019/0228 

Колар Фешн ДООЕЛ Орешани 27406 MK/T/2018/0430 

Комисија за односи со верските заедници и религиозни групи 27417 MK/T/2018/0980 

Линда фаџлберг-Стојановска 27483 MK/T/2014/1080 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА БИРО ЗА РАЗВОЈ НА 

ОБРАЗОВАНИЕТО 27423 MK/T/2018/0942 

МУЛТИПРОМ ДООЕЛ - Скопје 27370 MK/T/2018/0693 

Палензовска Електролукс Силвана 27459 MK/T/2017/0481 

Палензовска Електролукс Силвана 27458 MK/T/2017/0482 

Палензовска Електролукс Силвана 27460 MK/T/2018/0844 

Приватна високообразовна установа УНИВЕРЗИТЕТ-АМЕРИКАН КОЛЕЏ 

СКОПЈЕ Скопје 27400 MK/T/2019/0128 

Приватна високообразовна установа УНИВЕРЗИТЕТ-АМЕРИКАН КОЛЕЏ 

СКОПЈЕ Скопје 27401 MK/T/2019/0129 

СТОПАНСКА БАНКА АД Скопје 27474 MK/T/2018/0989 

Славко Ѓорѓиев 27363 MK/T/2019/0077 

Слободан Трајковски 27358 MK/T/2015/0206 
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Т.Д. ГЕОПРОМ  - Мирослав ДООЕЛ Скопје 27413 MK/T/2018/1224 

Т.Д. ГЕОПРОМ Мирослав ДООЕЛ Скопје 27414 MK/T/2018/1238 

Тодоровски Антонио 27357 MK/T/2018/0124 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни  

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 27440 MK/T/2018/0879 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни  

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 27441 MK/T/2018/0880 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни  

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 27443 MK/T/2018/0881 

Финансиско друштво М КЕШ Македонија ДООЕЛ Скопје 27361 MK/T/2018/0917 

ШПРЕХЈА ДООЕЛ Скопје 27404 MK/T/2018/1257 
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ПРОМЕНИ 
 

(111) 346 

(732) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

бул. Александар Македонски бр.12, 

1000, Скопје, MK 

 

(111) 3085 

(732) Carrier Corporation 

One Carrier Place, Farmington, 

Connecticut 06032, US 

 

(111) 4673 

(732) JACUZZI INC 

13925 City Center Drive, Suite 200, Chino 

Hills, California 91709, US 

 

(111) 6402 

(732) PRESTONE PRODUCTS 

CORPORATION 

69 Eagle Road, Danbury , Connecticut 

06810, US 

 

(111) 6191 

(732) The Concentrate Manufacturing 

Company of Ireland 

Swan Building, 3rd Floor, 26 Victoria 

Street, Hamilton, HM12, BM 

 

(111) 8193 

(732) Wyeth LLC 

235 East 42nd Street, New York, NY 10017, 

US 

 

(111) 6569 

(732) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

бул. Александар Македонски бр.12, 

1000, Скопје, MK 

 

(111) 9198 

(732) Cardiome International SA 

rue des Alpes 21, 1201 Geneva, CH 

 

(111) 8584 

(732) LG Life Sciences, Ltd., a Korean 

Corporation 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, KR 

 

(111) 8909 

(732) Neva d.o.o. 

Obrtička 37, Rakitje, 10437 Bestovje, HR 

 

(111) 8733 

(732) Astellas Pharma Inc. 

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

ku, Tokyo, JP 

 

(111) 11245 

(732) THE GLENALLACHIE DISTILLERS 

CO LIMITED 

Glenallachie Distillery, Glenallachie, 

Aberlour, Banffshire, SCOTLAND, AB38 

9LR, SH 

 

(111) 11245 

(732) THE GLENALLACHIE DISTILLERS 

CO LIMITED 

Glenallachie Distillery, Glenallachie, 

Aberlour, Banffshire, SCOTLAND, AB38 

9LR, SH 

 

(111) 13892 

(732) Gilead Sciences, LLC 

333 Lakeside Drive, Foster City, California 

94404, US 

 

(111) 15579 

(732) КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ул. Костурски херои бр.66-4, 1000, 

Скопје, MK 
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(111) 15578 

(732) КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ул. Костурски херои бр.66-4, 1000, 

Скопје, MK 

 

(111) 15510 

(732) Johnson Controls Technology 

Company 

2875 High Meadow Circle, Auburn Hills, 

Michigan 48326-2773, US 

 

(111) 16858 

(732) Suico EOOD 

16 Malashevska Str., , 1225, Sofia, BG 

 

(111) 17040 

(732) СЕНАТОР МАКЕДОНИЈА ДОО 

СКОПЈЕ 

Бул. АВНОЈ бр. 34, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 17408 

(732) Radio Maria APS 

Via Milano 12, 22036 Erba CO, IT 

 

(111) 20779 

(732) Tosara Pharma Limited 

Unit 146, Baldoyle Industrial Estate, 

Grange Road , Dublin, IE 

 

(111) 17319 

(732) Друштво за фармацевтско 

хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ 

ДООЕЛ Скопје 

ул. Козле бр. 188 , 1000, Скопје, MK 

 

(111) 17820 

(732) ANTONIO BANDERAS LIMITED 

114, The Strand, Gzira, GZR1027, MT 

 

(111) 17389 

(732) Wyeth Holdings LLC 

235 East 42nd Street, 10017 New York, NY 

, US 

 

(111) 17390 

(732) Wyeth Holdings LLC 

235 East 42nd Street, 10017 New York, NY 

, US 

 

(111) 17391 

(732) Wyeth Holdings LLC 

235 East 42nd Street, 10017 New York, NY 

, US 

 

(111) 18402 

(732) АВИЦЕНА ДОО 

ул. 1551 бр. 5Б, Инд.зона Визбегово, 

Скопје, MK 

 

(111) 18696 

(732) ЦМЦ ГРОУП Трговско друштво 

инженеринг, советување и застапување 

ДОО Скопје 

ул. Борис Трајковски бр. 280, MK 

 

(111) 18878 

(732) ЕВН Македонија, Акционерско 

друштво за снабдување со електрочна 

енергија Скопје, ЕВН Македонија АД, 

Скопје (краток назив) 

ул. 11-ти Октомври бр. 9, Скопје, MK 

 

(111) 20344 

(732) Gilead Sciences, LLC 

333 Lakeside Drive, Foster City, California 

94404, US 

 

(111) 21508 

(732) Vladimir Mladenov Savov 

ul. Angel Karalijcev 28, sprat 4, stan 9, , 

Sofia, BG 

 

(111) 22417 

(732) Bunge Zrt. 
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Váci út 43, 1134 Budapest, HU 

 

(111) 25006 

(732) ANTONIO BANDERAS LIMITED 

114, The Strand, Gzira, GZR1027, MT 

 

 

 

 

 

ПРЕНОС 

 

 

 

 
(111) 4024 

(732) Sherwin-Williams Luxembourg 

Investment Management Company S.à.r.l. 

8-10 Avenue de la Gare, L-1610 

Luxembourg, LU 

 

(111) 4025 

(732) Sherwin-Williams Luxembourg 

Investment Management Company S.à.r.l. 

8-10 Avenue de la Gare, L-1610 

Luxembourg, LU 

 

(111) 2597 

(732) Sherwin-Williams Luxembourg 

Investment Management Company S.à.r.l. 

8-10 Avenue de la Gare, L-1610 

Luxembourg, LU 

 

(111) 2153 

(732) Elanco US Inc 

2500 Innovation Way, Greenfield, IN 46140, 

US 

 

(111) 4476 

(732) Elanco US Inc 

2500 Innovation Way, Greenfield, IN 46140, 

US 

 

(111) 6191 

(732) Portfolio Concentrate Solutions 

Unlimited Company 

5 Eastgate Road, Eastgate Business Park, 

Little Island, Co.Cork, IE 

 

(111) 8640 

(732) Prudential IP Services Limited 

Laurence Pountney Hill, London, EC4R 

0HH, GB 

 

(111) 8641 

(732) Prudential IP Services Limited 

Laurence Pountney Hill, London, EC4R 

0HH, GB 

 

(111) 8263 

(732) Pfizer Inc. 

235 East 42nd Street New York NY 10017-

5755, US 

 

(111) 8909 

(732) ATLANTIC GRUPA d.d. 

Miramarska 23, 10000, Zagreb, RH 

 

(111) 8733 

(732) LTL Pharma Co., Ltd. 

Nittochi Nishi-shinjuku Bldg. 13F, 6-10-1 

Nishi-shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, JP 

 

(111) 9555 

(732) DALLI-WERKE GmbH & Co. KG 

Zweifaller Straße 120, 52224 Stolberg, DE 

 

(111) 9937 
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(732) ASPEN GLOBAL INCORPORATED 

GBS Plaza, Cnr La Salette and Royal 

Roads, Grand Bay, MU 

 

(111) 11245 

(732) Exchangelaw (703) Limited 

Glenallachie Distillery, Glenallachie, 

Aberlour, Banffshire, SCOTLAND, AB38 

9LR, SH 

 

(111) 13300 

(732) Aero AG Holdings, LLC 

201 Meadow Road, Edison, NJ 08817, US 

 

(111) 15510 

(732) Johnson Controls Technology 

GmbH 

Victor von Bruns-Strasse 21, Neuhausen 

am Rheinfall 8212, CH 

 

(111) 16086 

(732) DALLI-WERKE GmbH & Co. KG 

Zweifaller Straße 120, 52224 Stolberg, DE 

 

(111) 16743 

(732) Trestles IP Holdings, LLC 

1220 Washington St., West Newton MA 

02465, US 

 

(111) 20024 

(732) GPCP IP Holdings LLC, a Delaware 

limited liability Company 

133 Peachtree Street, N.E., Atlanta, 

Georgia 30303, US 

 

(111) 20025 

(732) GPCP IP Holdings LLC, a Delaware 

limited liability Company 

133 Peachtree Street, N.E., Atlanta, 

Georgia 30303, US 

 

(111) 20476 

(732) Nettuno S.r.l. 

Via Franco Sacchetti 20, 20099 Sesto San 

Giovanni, Milano, IT 

 

(111) 21508 

(732) Бианчи Кафе ЕООД 

Хиподрума бл. 146, Sofia, BG 

 

(111) 26850 

(732) ISMAIL ISMAIL 

Aleppo, SY 

 

 

 
 
 
 
 

ИСТЕКУВАЊА 
 

(111) 23951  MK/T/ 2015/733       
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СПОЈУВАЊА 
 

(111) 2396 

(732) USG Interiors, LLC 

550 West Adams Street, 60661 Chicago, Illinois, US 

 

(111) 9198 

(732) Correvio International Sàrl 

place des Alpes 4, 1201 Geneva, CH 

 

(111) 8584 

(732) LG CHEM, LTD 

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul , KR 

 

 
ВПИШУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

 

(111) 24927   MK/T/ 2016/994      

 
 
 

ОБНОВУВАЊА 

 

111) 2802   (186) 27/01/2028 

(111) 2803   (186) 27/01/2028 

(111) 873   (186) 20/07/2028 

(111) 867   (186) 25/06/2028 

(111) 346   (186) 25/07/2028 

(111) 3085   (186) 28/06/2029 

(111) 6316   (186) 16/06/2029 

(111) 3991   (186) 15/05/2020 

(111) 4007   (186) 29/08/2029 

(111) 4024   (186) 30/12/2027 

(111) 2555   (186) 15/01/2028 

(111) 1232   (186) 06/06/2029 

(111) 1654   (186) 15/09/2028 

(111) 1655   (186) 22/03/2028 

(111) 1657   (186) 28/06/2029 
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(111) 1309   (186) 15/06/2029 

(111) 2065   (186) 01/06/2019 

(111) 2065   (186) 01/06/2029 

(111) 2085   (186) 27/06/2028 

(111) 2701   (186) 21/12/2027 

(111) 2690   (186) 05/01/2028 

(111) 4587   (186) 21/12/2027 

(111) 4665   (186) 06/02/2028 

(111) 4673   (186) 21/12/2027 

(111) 2344   (186) 20/10/2028 

(111) 2396   (186) 12/06/2029 

(111) 2402   (186) 01/07/2029 

(111) 4824   (186) 20/03/2028 

(111) 6402   (186) 15/01/2028 

(111) 8042   (186) 16/12/2027 

(111) 8219   (186) 28/01/2028 

(111) 8221   (186) 28/01/2028 

(111) 8193   (186) 09/02/2028 

(111) 8257   (186) 26/02/2028 

(111) 8256   (186) 04/03/2028 

(111) 8229   (186) 12/03/2028 

(111) 9148   (186) 12/03/2028 

(111) 8568   (186) 08/06/2028 

(111) 6569   (186) 02/07/2028 

(111) 8351   (186) 13/07/2028 

(111) 9198   (186) 13/08/2028 

(111) 8639   (186) 19/08/2028 

(111) 8640   (186) 19/08/2028 

(111) 8641   (186) 19/08/2028 

(111) 9260   (186) 02/09/2028 

(111) 8313   (186) 19/10/2028 

(111) 8314   (186) 19/10/2028 

(111) 8315   (186) 19/10/2028 

(111) 8263   (186) 03/11/2028 

(111) 9998   (186) 22/02/2029 

(111) 9536   (186) 04/03/2029 
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(111) 9537   (186) 04/03/2029 

(111) 9451   (186) 15/03/2029 

(111) 9045   (186) 03/06/2029 

(111) 8909   (186) 11/06/2029 

(111) 8346   (186) 30/06/2029 

(111) 8344   (186) 01/07/2029 

(111) 8718   (186) 01/07/2029 

(111) 8511   (186) 08/07/2029 

(111) 9177   (186) 15/07/2029 

(111) 8231   (186) 09/08/2029 

(111) 8733   (186) 09/08/2029 

(111) 15394   (186) 03/12/2027 

(111) 15744   (186) 11/12/2027 

(111) 15542   (186) 11/12/2027 

(111) 15831   (186) 19/12/2027 

(111) 15363   (186) 24/12/2027 

(111) 15438   (186) 25/12/2027 

(111) 14921   (186) 02/01/2028 

(111) 15164   (186) 04/01/2028 

(111) 15461   (186) 25/01/2028 

(111) 15460   (186) 25/01/2028 

(111) 14889   (186) 30/01/2028 

(111) 15360   (186) 06/02/2028 

(111) 15404   (186) 06/02/2028 

(111) 15579   (186) 14/02/2028 

(111) 15578   (186) 14/02/2028 

(111) 15047   (186) 21/02/2028 

(111) 15426   (186) 13/03/2028 

(111) 17116   (186) 18/03/2028 

(111) 14942   (186) 21/03/2028 

(111) 15815   (186) 19/05/2028 

(111) 15822   (186) 26/05/2028 

(111) 15625   (186) 02/06/2028 

(111) 15612   (186) 04/06/2028 

(111) 15841   (186) 19/06/2028 

(111) 16467   (186) 20/06/2028 
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(111) 16468   (186) 20/06/2028 

(111) 16086   (186) 20/08/2028 

(111) 16299   (186) 21/08/2028 

(111) 17112   (186) 22/08/2028 

(111) 20836   (186) 15/09/2028 

(111) 16965   (186) 24/09/2028 

(111) 16616   (186) 26/09/2028 

(111) 16691   (186) 26/09/2028 

(111) 16763   (186) 26/09/2028 

(111) 16734   (186) 26/09/2028 

(111) 16024   (186) 26/09/2028 

(111) 16327   (186) 06/10/2028 

(111) 16840   (186) 27/10/2028 

(111) 17339   (186) 03/12/2028 

(111) 16743   (186) 19/12/2028 

(111) 16858   (186) 21/01/2029 

(111) 17198   (186) 10/03/2029 

(111) 17199   (186) 10/03/2029 

(111) 18021   (186) 10/03/2029 

(111) 17203   (186) 10/03/2029 

(111) 23558   (186) 10/03/2029 

(111) 17197   (186) 10/03/2029 

(111) 17200   (186) 10/03/2029 

(111) 17201   (186) 10/03/2029 

(111) 26813   (186) 23/03/2029 

(111) 19369   (186) 06/04/2029 

(111) 25556   (186) 06/04/2029 

(111) 17040   (186) 10/04/2029 

(111) 17072   (186) 15/04/2029 

(111) 17080   (186) 04/05/2029 

(111) 17211   (186) 22/05/2029 

(111) 17408   (186) 02/06/2029 

(111) 20779   (186) 08/06/2029 

(111) 17878   (186) 03/07/2029 

(111) 17877   (186) 03/07/2029 

(111) 18137   (186) 09/07/2029 
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(111) 18058   (186) 14/07/2029 

(111) 17247   (186) 15/07/2029 

(111) 17328   (186) 15/07/2029 

(111) 17319   (186) 16/07/2029 

(111) 17243   (186) 21/07/2029 

(111) 18525   (186) 24/07/2029 

(111) 17291   (186) 31/07/2029 

(111) 17287   (186) 31/07/2029 

(111) 17278   (186) 05/08/2029 

(111) 17603   (186) 06/08/2029 

(111) 17284   (186) 10/08/2029 

(111) 17820   (186) 26/08/2029 

(111) 17435   (186) 26/08/2029 

(111) 17436   (186) 26/08/2029 

(111) 17437   (186) 26/08/2029 

(111) 17389   (186) 31/08/2029 

(111) 17390   (186) 31/08/2029 

(111) 17391   (186) 31/08/2029 

(111) 17534   (186) 02/09/2029 

(111) 17538   (186) 15/09/2029 

(111) 17876   (186) 23/09/2029 

(111) 19036   (186) 20/11/2029 

(111) 19038   (186) 20/11/2029 

(111) 18878   (186) 22/09/2030 
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ПРИЈАВИ НА 
ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН 

 

 

 

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. 
 
Податоците означени со INID* кодови за индустриски дизајн ( WIPO стандард ST.80): 
 
(21) број на пријавата 

(22) датум на поднесување 

(23) датум на изложба, саем 

(45) датум на објавување 

(28) вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот (дво/тродимензионален) 

(30) право на првенство: датум, држава, број 

(51) меѓународна класификација на индустриски дизајн (од Локарно) 

(54) назив на дизајнот 

(55) прикази на индустрискиот дизајн 

(57) назначување на боите или комбинации на бои 

(72) податоци за авторот: презиме, име и адреса 

(73) податаци за подносителот на пријавата 

(74) податоци за застапник 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________ 
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа 
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ОБНОВУВАЊА 

 
(111) 824    (186) 25/06/2024 
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