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AD – Андора / Andora 

AE - Здружените Арапски Емирати / 

Emiratet e Bashkuara 

AF – Авганистан / Afganistan 

AG - Антика и Барбуда / Antika dhe 

BArbuda 

AI – Антигуа - Antigua 

AL – Албанија / Shqipëria 

AM – Ерменија / Armenia 

AN - Холандски Антили / Antile Holandeze 

AO – Ангола / Angola 
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BA - Босна и Херцеговина / Bosnja dhe 
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BE – Велгија / Belgjika 

BF - Горна Волта / Volta e Epërme 
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BI – Бурунди / Burundi 
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BN - Брунеј Даресалам / Brunej Darasalam 

BO – Боливија / Bolivija 

BR – Бразил / Brazil 

BS – Бахами / Bahama 

BT – Бутан / Butan 

BV - Островот на Буве / Ishujt e Buves 

BW – Боцвана / Bocvana 

BY – Белорусија / Bellorusia 

CF - Централноафриканска Република / 

Republika e Afrikës Qendrore 

CG – Конго / Kongo 

CH – Швајцарија / Zvicra 

CI - Брегот на слоновата коска / Bregu I 

Fildishtë 
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CN – Кина / Kina 

CO – Колумбија / Kolumbia 

CR – Костарика / Kostarika 

CU – Куба / Kuba 

CV - Капе Верде / Kape Verde 

CY – Кипар / Qipro 

CZ – Чешка / Cekia 

DE – Германија / Gjermania 

DJ – Џибути / Xhibuti 

DK – Данска / Danimarka 

DM – Доминика / Domenika 

DO - Доминиканска Република / Republika 

e Domenikës 

DZ – Алжир / Algjeri 

EC – Еквадор / Ekuador 

EE – Естонија / Estonia 

EG – Египет / Egjipt 

EH - Западна Сахара / Saharaja 

Perendimore 

ER – Еритреја / Eritreja 

ES – Шпанија / Spanja 

ET – Етиопија / Etiopia 

FI – Финска / Finlanda 

FJ – Фиџи / Fixhi 

FK - Фокландски Острови / Ishujt Falkland 

FO - Овчи Острови / Ishujt e Dhenve 

FR – Франција / Franca 

GA – Габон / Gabon 

GB - Велика Британија / Britania e Madhe 

GD – Гранада / Granada 

GE – Грузија / Gruzija 

GH – Гана / Gana 

GI – Гибралтар / Gjibraltari 

GL – Гренланд / Grenlanda 

GM – Гамбија / Gambija 

GN – Гвинеа / Guinea 

GQ - Екваторијална Гвинеа / Guinea e 

Ekuadorit 

GR – Грција / Greqia 

GS - Јужна Џорџија и Острвови на Јужни 

Сендвич /  Xhorxhia Jugore dhe Ishujt 

Sanduiç të Jugut 

GT – Гватемала / Guatemala 

GW - Гвинеа Бисао / Guinea Bisao 

GY – Гвајана / Guajana 

HK - Хонг Конг / Hong Kong 

HN – Хондурас / Honduras 

HR – Хрватска / Kroacia 

HT – Хаити / Haiti 

HU – Унгарија / Hungaria 

ID – Индонезија / Indonezia 

IE – Ирска / Irlanda 

IL – Израел / Izraeli 

IN – Индија / India 

IQ – Ирак / Irak 

IR – Иран / Iran 

IS – Исланд / Islanda 

IT – Италија / Italia 

JM – Јамајка / Xhamajka 

JO – Јордан / Jordani 

JP – Јапонија / Japonia 

KE – Кенија / Kenia 

KG – Киргизија / Kirgizija 

KH – Камбоџа / Kamboxha 

KI – Кирибати / Kiribati 

KM - Коморски Острови / Ishujt e Komorit 

KN - Св. Китис и Невис / Shën Kitis dhe 

Nevis 

KP - Демоктратска Република Кореја / 

Republika Demokrate e Koresë 

KR - Република Кореја / Republika e Koresë 

KW – Кувајт / Kuvajt 

KY - Кајмански Острови / Ishujt Kajman 

KZ – Казакстан / Kazahstan 

LA – Лаос / Laos 

LB – Либан / Liban 

LC - Света Луција / Shën Lucia 

LI – Лихтенштајн / Lihtenshtajn 

LK - Шри Ланка / Shri Lanka 

LR – Либерија / Liberia 

LS – Лесото / Lesoto 

LT – Литванија / Lituania 

LU – Луксермбург / Luksemburg 

LV – Латвија / Letonia 

LY – Либија / Libia 

MA – Мароко / Maroko 

MC – Монако / Monako 

MD – Молдавија / Moldavia 

ME - Црна Гора / Mali I Zi 

MG – Мадагаскар / Madagaskar 

MK –Северна Македонија / Maqedonia e 

Veriut 

ML – Мали / Mali 

MM – Бурма / Burma 

MN – Монголија / Mongolia 

MO – Макао / Makao 

MP - Северни Маријански Острови / Ishujt 

Mariane Veriore 

MR – Мавританија / Mavritania 

MS – Монсерато / Monserator 

MT – Малта / MAlta 

MU – Маурициус / Mauricius 

MV – Малдиви / Maldive 

MW – Малави / Malavi 

MX – Мексико / Meksika 

MY – Малезија / Malajzia 

MZ – Мозамбик / Mozambik 

NA – Намибија / Namibia 

NE – Нигер / Niger 

NG – Нигерија / Nigeria 

NI – Никарагва / Nikaragua 

NL – Холандија / Hollanda 

NO – Норвешка / Norvegjia 

NP – Непал / Nepal 

NR – Неру / Neru 

NZ - Нов Зеланд / Zelanda e Re 

OM – Оман / Oman 

PA – Панама / Panama 

PE – Перу / Peru 

PG - Нова Гвинеа / Guinea e Re 

PH – Филипини / Filipine 

PK – Пакистан / Pakistan 

PL – Полска / Polonia 

PR – Порторико / Portoriko 

PT – Португалија / Portugalia 

PY – Парагвај / Paraguaj 

QA – Катар / Katar 

RO – Романија / Rumania 

RS – Србија / Srbia 

RU - Руска Федерација / Federata Ruse 

RW – Руанда / Ruanda 

SA - Саудиска Арабија / Arabia Saudite 

SB - Соломонски Острови / Ishujt Solomon 

SC - Сејшелски Острови / Ishujt Sejsheles 

SD – Судан / Sudan 

SE – Шведска / Suedia 

SG – Сингапур / Singapor 

SH - Света Елена / Shën Elena 

SI – Словенија / Sllovenia 

SK – Словачка / Sllovakia 

SL - Сиера Леоне / Siera Leone 

SM - Сан Марино / San Marino 

SN – Сенегал / Senegal 

SO – Сомлија / Somlija 

SR – Суринам / Surinam 

ST - Сао Томе и Принципе / Sao Tome dhe 

Principe 

SV – Салвадор / Salvador 

SY – Сирија / Siria 

SZ – Свазиланд / Svaziland 

TC – Турки / Turki 

TD – Чад / Cad 

TG – Того / Togo 

TH – Тајланд / Tajlanda 

TJ – Таџикистан / Taxhikistan 

TM – Туркменија / Turkmenistan 

TN – Тунис / Tunis 

TO – Тонга / Tonga 

TP - Источни Тимор / Timori Lindor 

TR – Турција / Turqia 

TT - Тринидад и Тобаго / Trinidad dhe 

Tobago 

TV – Тувалу / Tuvalu 

TW – Тајван / Tajvan 

TZ – Танзанија / Tanzania 

UA – Украина / Ukraina 

UG – Уганда / Uganda 

US - Соединети Американски Држави / 

Shtetet e Bashkuara të Amerikës 

UY – Уругвај / Uruguaj 

UZ – Узбекистан / Uzbekistan 

VA – Ватикан / Vatikan 

VC - Св. Винсент и Гренадин / Shën 

Vinsent dhe Grenadin 

VE – Венецуела / Venecuela 

VG - Британски Девствени Острови / Ishujt 

e Virgjër Britanik 

VN – Виетнам / Vietnam 

VU – Вануату / Vanuatu 

WS – Самоа / Samoa 

YE – Јемен / Jemen 

ZA - Јужноафричка Република / Republika 

Jugoafrikane 

ZM – Замбија / Zambia 

ZR – Заир / Zair 

ZW – Зимбабве / Zimbaba

 

                       КОДОВИ НА МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ / KODET E ORGANIZATAVE NDËRKOMBËTARE 

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

Industriale (ORAPI) 

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

EA -  Евроазиска патентна организација / Organizata e Patentave të Euroazisë 

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

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

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

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

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

GC -  Кооперативен совет на арапски земји во Заливот / Këshilli Bashkëpunues i Vendeve Arabe në Gjirin 
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Патенти / Patentat Гласник/ Buletini Бр./Nr.  8/2021 - 31/08/2021  
 

СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ / 

SHPALLJE ZYRTARE 
 

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД 

ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ / SHPALLJA NUL E VENDIMIT PЁR NJOHJE E TЁ 

DREJTAVE TЁ PRONЁSISЁ INDUSTRIALE 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

Industriale për njohjen e asaj të drejte. 

 

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

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

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

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

përputhje me nenin 276 paragrafi (1) të Ligjit. 

 

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

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

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

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

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

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

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

mëvonshme. 
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Патенти / Patentat Гласник/ Buletini Бр./Nr.  8/2021 - 31/08/2021  
 

ПАТЕНТИ / PATENTAT 

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

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

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

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

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

dhënat nga vendimi për njohjen e patentës. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

është paguar tarifa e paraparë. 
 

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

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

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

në INID. 
 

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

(13) Вид на документот / Lloji i dokumentit: 

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

А2-дополнителен патент/patentë shtesë 

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

patentën evropjanë  

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

patente evropiane me pretendime të modifikuara 

 

(21) Број на пријавата / Numri i aplikimit 

(22) Датум на поднесувањето / Data e depozitimit 

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

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

(45) Дата на објавување / Data e publikimit 

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

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

Patentave (KNP) 
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Патенти / Patentat Гласник/ Buletini Бр./Nr.  8/2021 - 31/08/2021  
 

(54) Назив на пронајдокот / Titulli i shpikjes 

(56) Цитирани документи / Dokumente të cituara 

(57) Апстракт или патентно барање / Abstrakti ose pretendimi 

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

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

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

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

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

(72) Пронајдувач (и) / Shpikës (it) 

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

(74) Застапник / Përfaqësues 

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

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

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

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

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

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

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

patentës evropiane (data e njohjes, numri i buletinit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

____________________ 

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

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  8/2021 - 31/08/2021  
 

(51)  H 04R 25/00, H 04R 1/00  

(11)  11795   (13) А 

(21)  2015/507   (22) 29/09/2015 

(45) 31/08/2021 

(30)  П20150507  29/09/2015  MK 

(73)  Шрикоски Живко and Тодороски 

Зоран ул. Борка Спиркоски бр 28 Прилеп, 

MK and ул. Војводинска бр. 83/1 Прилеп, 

MK 

 (72) Ширкоски Живко and Тодороски Зоран 

(54)  НЕВРОФОН 

(57)   

Неврофонот е пронајдок од областа на 
техниката и е функционално техничко 
средство со сите потребни технички решениа 
кои го карактеризираат таквото средство, 
пронајдокот е од областа на медицината 

 
Пронајдокот овозможува да помогне на 
одреден дел од глувите лица за слушање на 
музика или како додаток за телефон. Ова се 
овозможува со помош на нови технички 
решенија што пронајдокот го прави 
функционално средство и патент. 
 
Битна карактеристика на пронајдокот е да ги 
преведе аудио сигналите во електрични 
импулси и преку кожата да ги репродуцира 
дирекно во нервниот систем. Да се постигнат 
овие барања применети се нови 
конструктивно-технички решенија. 
 
 
 

Пронајдокот е функционално употребен 
уред, се употребува по потреба на 
корисникот а служи за помагање на одреден 
дел од глувите лица за слушање на музика 
или додаток за телефон. Ова му овозможува 
конструкцијата која е прикажана на Нацртот 1 
со деловите, аудио сигналот влегува преку 
стандарден аудиНевофонот се 
карактеризира со тоа што е изработен од 
посебни технички елементи и склопови со 
нови конструктивни решениа и посебно 
поврзување на деловите и склоповите со тоа 
се доби монолитна функционална состојба 
на пронајдокот. 

о приклучок(9) преку оклопен кабел за влезен 
сигнал(8) во главниот модул(1) каде се 
преработува и носи до електродите односно 
пиесо елементи(5) кои се прицврстени на 
соодветни механизми за адаптирање(б) 
уредот се напојува од сопствен извор(2) 
односно стандардна батерија од 9 волти а на 
главниот модул има потенциометри за 
контрола(7) сите делови се прицврстени на 
пластична конструкција(З) која завршува на 
задниот дел со еластични држачи (4) кои 
овозможуваат благ притисок кој е потребен 
за добар контакт со кожата. 

Неврофонот е ново функционално средство 
со сите потребни технички решениа кои го 
карактеризираат таквото средство и го 
прават пронајдок и патент. 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  8/2021 - 31/08/2021  
 

 

 

(51)  C 03C 1/00  

(11)  11804   (13) А 

(21)  2020/259  (22) 13/04/2020 

(45) 31/08/2021 

(73)  Кавај Дофа ул."Кузман Јосифовски 

Питу"45 6330 Струга, MK 

(72) Кавај Дофа  

(54)  Добивање степен на 

призматичните огледала (внатрешни 

ретровизори за автомобили) 

(57) Добивање степен на призматичните 

огледала (внатрешни ретровизори за 

автомобили) е 6-фазен процес за 

производство на внатрешни ретровизори 

за автомобили. 

Суштинското во самиот пронајдок е тоа 
што за минимум 50% ќе се намали 
шкартот (отпадот од стакло) при фабричко 
производство на огледалото, со што 
значајно ќе се намалат трошоците за 
производство на огледалата за 
ретровизори. 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  8/2021 - 31/08/2021  
 

ПРЕСТАНОК / NDËRPRERJE 
 

 

(11) 1534 

(73) MISCANTHUS-HOLDING S.A 4, Rue Henri Schnadt  2530 Luxembourg, LU 

 

(11) 1558 

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

Cottage  London NW6 3RZ, GB 

 

(11) 2436 

(73) Sciclone Pharmaceuticals, Inc. 901 Mariner's Island Boulevard  San mateo, CA 94404, 

US 

 

(11) 2836 

(73) Takeda Pharma A/S Langebjerg 1, 4000 Roskilde, DK 

 

(11) 3003 

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

 

(11) 2988 

(73) MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC. and Kyowa Hakko Kogyo Co., Ltd. 40 

Landsdowne Street, Cambridge, MA 02139, US and 6-1, Ohtemachi 1-chome  Chiyoda-ku, 

Tokyo 100-8185, JP 

 

(11) 3416 

(73) Pfizer Limited Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9NJ, GB 

 

(11) 5259 

(73) Takeda Pharma A/S Dybendal Alle 10, 2630 Taastrup, DK 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  8/2021 - 31/08/2021  
 

(51)  A 61K 31/355, A 61K 47/24, A 61K 9/08, A 

61K 9/12, A 61P 17/02  

(11)  11800   (13) Т1 

(21)  2019/897   (22) 21/10/2019 

(45) 31/08/2021 

(30)  IT2015MI00291  26/02/2015  IT 

(96)  26/02/2016 EP16157592.3 

(97)  09/10/2019 EP3061446 

(73)  BIO.LO.GA. S.r.l. Via Giuseppe Lazzarin 66 

31015 Conegliano (TV) , IT 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  Navarro Belmonte, Maria Rogelia; Martínez 

Andrés, Maria Asunción; Panin, Giorgio; Molina 

Gil, Consuelo; Llorca Asín, Manuel and Martínez 

Serna, Ana Maria 

(54)  СОСТАВ КОЈШТО СОДРЖИ ВИТАМИН E 

АЦЕТАТ ЗА УПОТРЕБА ВО ЛОКАЛНО 

ЛЕКУВАЊЕ НА КОРКИ И ВОСПАЛЕНИЈА 

КАКО РЕЗУЛТАТ НА ТРАНСПЛАНТАЦИЈА НА 

КОСА  

(57)  1  Состав којшто содржи витамин E ацетат 

во носач којшто содржи липофилен 

растворувач, кадешто споменатиот липофилен 

растворувач е испарлив силоксан којшто има 

висозитет од помалку од 5•10-5 m2/s (50 

centistokes/единица за вискозност) измерено на 

25 °C избран од пентамер циклометикон, 

тетрамер циклометикон, хексамер 

циклометикон, хексаметилдисилоксан, 

додекаметилпентасилоксан, 

додекаметилциклохексасилоксан и нивни 

смеси, за употреба во лекување на корки и 

воспаление како резултат на трансплантација 

на коса.   

има уште 8 патентни барања 

 

(51)  G 01N 33/53, C 07K 14/435, C 07K 16/18  

(11)  11794   (13) Т1 

(21)  2020/1026   (22) 29/12/2020 

(45) 31/08/2021 

(30)  US201462081809P  19/11/2014  US 

(96)  18/11/2015 EPA15837211.0 

(97)  04/11/2020 EP3221349 

(73)  Axon Neuroscience SE 4 Arch, Makariou & 

Kalograion, Nicolaides, Sea View City, Block C, 

5th Floor, Flat 506, Larnaca, Cyprus, CY 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

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

 

 

Гласник/ Buletini Бр./Nr.  8/2021 - 31/08/2021  
 

(72)  NOVAK, Michal; KONTSEKOVA, Eva; 

KOVACECH, Branislav and SKRABANA, Rostislav 

(54)  ХУМАНИЗИРАНИ ТАУ АНТИТЕЛА ВО 

АЛЦХАЈМЕРОВА БОЛЕСТ 

(57)  1  Хуманизирано анти-тау антитело 

назначено со тоа, што секвенцата од 

варијабилниот регион со тежок ланец содржи 

СЕК ИД БР. 16, секвенцата од варијабилниот 

регион со лесен ланец содржи СЕК ИД БР. 26, и 

каде што антителото е од IgG1 или IgG4 

изотипот. 

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  C 07K 14/7A 61K 38/00, A 61P 43/00, A 61P 

7/00, A 61P 9/00, A 61P 21/00, A 61P 19/00, A 

61P 3/00  

(11)  11802   (13) Т1 

(21)  2021/204   (22) 08/03/2021 

(45) 31/08/2021 

(30)  US201562143579P  24/11/2015  US 

(96)  06/04/2016 EP16777227.6 

(97)  17/02/2021 EP3280727 

(73)  Acceleron Pharma Inc. 128 Sidney Street 

Cambridge, MA 02139, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  KUMAR, Ravindra; GRINBERG, Asya and 

SAKO, Dianne, S. 

(54)  ЕДНОКРАК ТИП 1 И ТИП 2 РЕЦЕПТОР 

ФУЗИСКИ ПРОТЕИНИ И НИВНИ УПОТРЕБИ 

(57)  1  Протеински комплекс кој содржи прв 

полипептид ковалентно или не-ковалентно 

поврзан со втор полипептид, при што:  

а. првиот полипептид ја содржи 

аминокиселинската секвенца на првиот член на 

парот на интеракција и аминокиселинската 

секвенца на рецептор полипептид од 

суперсемејството тип II на TGFβ, каде што 

рецепторот полипептид од суперсемејството 

тип II на TGFβ е полипептид ActRIIB, каде што 

полипетидот ActRIIB содржи аминокиселинска 

секвенца што е барем 85% идентична со 

аминокиселините 29-109 од СЕКВ ИД БР: и 

каде што првиот полипептид содржи леуцин во 

аминокиселинската позиција што одговара на 

положбата 79 од СЕКВ ИД БР: 1; и 
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Патенти / Patentat 

 

 

Гласник/ Buletini Бр./Nr.  8/2021 - 31/08/2021  
 

б. вториот полипептид ја содржи 

аминокиселинската секвенца на вториот член 

на парот на интеракција и каде што вториот 

полипептид не содржи рецептор полипептид од 

типот II на суперсемејство TGFβ; 

при што првиот член на парот за интеракција е 

Fc кој се состои од мултимеризациски домен и 

каде што вториот член на парот за интеракција 

е Fc кој се состои од мултимеризациски домен 

и каде што полипептидот ActRIIB е способен за 

врзување на GDF8 и/или GDF11.  

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  A 63C 7/02  

(11)  11799   (13) Т1 

(21)  2021/221   (22) 15/03/2021 

(45) 31/08/2021 

(96)  03/08/2017 EP17184621.5 

(97)  10/03/2021 EP3437701 

(73)  University of Innsbruck and Pomoca S.A. 

Innrain 52, 6020 Innsbruck, AT and Route de 

Préverenges 14 1026 Denges / CH, CH 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

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

Скопје 

(72)  BECHTOLD, Thomas; BERNHARD, Alicia; 

CAVEN, Barnaby; WRIGHT, Tom; CASTELLET, 

Josep and MILLASTRE, Jordi 

(54)  ЕДНОНАСОЧЕН ФРИКЦИОН 

МАТЕРИЈАЛ 

(57)  1  Mатеријалот (10) за обезбедување на 

еднонасочна фрикциа, особено лизгачкиот слој 

на скијата, кој што опфаќа: 

 

носечка ткаенина (12); и 

плочкести структури (18) прицврстени на 

носечката ткаенина (12); 

при што плочкестите структури (18) се 

поставени на ткаенината (12) така да во 

суштина рамно лежат на работната површина 

(16) на ткаенината (12) кога фрикционата сила 

се манифестира на структурите (18) во насока 

(A)  на лизгање во суштина паралелно со 

работната површина (16) на ткаенината (12), a 

се подигаат од работната површина (16) на 

ткаенината (12) на една страна кога 

фрикционата сила се манифестира на 

структурите (18) во насока (B) на адхезија во 

суштина на спротивна насока (A) на лизгање, 

назначен со тоа, што 

плочкестите структури (18) се преку шевовите 

(22) се прицврстени на носечката ткаенина  

(12). 

има уште 13 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 

 

Гласник/ Buletini Бр./Nr.  8/2021 - 31/08/2021  
 

 

(51)  A 61K 31/16, A 61K 31/164, A 61K 31/195, A 

61K 31/197, A 61K 31/198, A 61K 31/336, A 61K 

31/353, A 61K 31/445, A 61K 31/45, A 61K 45/06, 

A 61K 9/00, A 61K 9/48, A 61P 3/04  

(11)  11801   (13) Т1 

(21)  2021/223   (22) 15/03/2021 

(45) 31/08/2021 

(30)  201721029447  19/08/2017  IN 

(96)  13/08/2018 EP18188634.2 

(97)  23/12/2020 EP3443987 

(73)  Frimline Private Limited 5th Floor-51Iscon 

Elegance, Nr. Circle P Nr. Jain Temple Prahlad 

Nagar Cross Road 380015 Ahmedabad Gujarat, 

IN 

(74)  Влатко Величковски, адвокат  

ул. Франклин Рузвелт бр. 1/1-5, 1000, Скопје 

(72)  Shyam, Singh Ankit; Vedprakash, Mishra and 

Neelima, Tongra 

(54)  ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ ЗА 

СПРЕЧУВАЊЕ НА УГОЕНОСТ 

ПРЕДИЗВИКАНА ОД РЕЖИМ НА ИСХРАНА 

(57)  1  Фармацевтски состав кој се состои од 

комбинација на олеоилетаноламид (ОЕА), 

природно настаната β-аминоизобутирна 

киселина (БАИБК) избрана од валин и 

изолеуцин и природен антиоксиданс.  

има уште 13 патентни барања 

 

(51)  C 07K 16/28, C 07K 16/44, C 07K 16/46, A 

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

(11)  11803   (13) Т1 

(21)  2021/231   (22) 16/03/2021 

(45) 31/08/2021 

(30)  US201662352482P  20/06/2016  US 

(96)  20/06/2017 EP17752291.9 

(97)  20/01/2021 EP3472207 

(73)  F-Star Delta Limited EDDEVA B920 

Babraham Research Campus Cambridge, 

Cambridgeshire CB22 3AT, GB 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  CAMPBELL, Jamie; SANDY, Nikole; TUNA, 

Mihriban; WOLLERTON VAN HORCK, Francisca; 
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Патенти / Patentat 

 

 

Гласник/ Buletini Бр./Nr.  8/2021 - 31/08/2021  
 

EVERETT, Katy Louise; KRAMAN, Matthew; 

KMIECIK, Katarzyna; FAROUDI, Mustapha; 

GASPAR, Miguel; FOSH, Natalie and HEBEIS, 

Barbara 

(54)  ВРЗИВНИ МОЛЕКУЛИ КОИ ВРЗУВААТ 

PD-L1 И LAG-3 

(57)  1  Молекула на антитела која се врзува за 

програмиран смртоносен-лиганд 1 (PD-L1) и ген 

за активирање на лимфоцити 3 (LAG3), каде 

што молекулата на антитела се состои од:  

i) место за врзување на антигенот засновано 

врз комплементарност на регионот (CDR) за 

PD-Lшто се состои од CDR утврдени во СЕКВ 

ИД БР. 86 до 91; и  

(ii) место за врзување на антигенот LAG-3 

лоцирана во CH3 доменот на молекулата на 

антителото, при што местото за врзување на 

LAG-3 ги содржи низите на аминокиселини 

WDEPWGED (СЕКВ ИД БР: 1) и PYDRWVWPDE 

(СЕКВ ИД БР: 3) и каде што низата на 

аминокиселини WDEPWGED се наоѓа во AB 

јамката на CH3 доменот и аминокиселинската 

низа PYDRWVWPDE се наоѓа во EF-циклусот 

на CH3 доменот.  

има уште 15 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 

 

Гласник/ Buletini Бр./Nr.  8/2021 - 31/08/2021  
 

 

(51)  C 07D 207/273, C 07D 491/18, C 07D 

401/14, C 07D 471/04, C 07D 401/12, C 07D 

413/14, A 61K 31/4725, A 61K 31/4375, A 61K 

31/4709, A 61P 29/00, A 61P 25/00, A 61P 11/00, 

A 61P 35/00  

(11)  11805   (13) Т1 

(21)  2021/232   (22) 17/03/2021 

(45) 31/08/2021 

(30)  US201562210573P  27/08/2015  US 

(96)  16/08/2016 EP16762869.2 

(97)  24/02/2021 EP3341367 

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

NY 10017, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  STROHBACH, Joseph Walter; TRZUPEK, 

John David; SAIAH, Eddine; ZAPF, Christoph 

Wolfgang; DEHNHARDT, Christoph Martin; 

GAVRIN, Lori Krim; LEE, Katherine Lin; 

LOVERING, Frank Eldridge; MATHIAS, John Paul; 

PAPAIOANNOU, Nikolaos; OWEN, Dafydd Rhys; 

ALLAIS, Christophe Philippe;  HAN, Seungil;  

HEPWORTH, David;  LEE, Arthur and  WRIGHT, 

Stephen Wayne 

(54)  БИЦИКЛИЧЕН-ФУЗИРАН ХЕТЕРОАРИЛ 

ИЛИ АРИЛ СОЕДИНЕНИЈА КАКО IRAK4 

МОДУЛАТОРИ  

(57)  1  Соединение со формула IIc или IIe:  

 

кадешто 

R1 е C1-C6алкил; 

R2 е водород; 

R3 е водород или деутериум; 

R4a и R4b се секој независно водород, 

флуорин, OH или C1-C3 алкокси; 

R5a и R5b се независно водород, C1-C3 алкил, 

или C1-C3-алкокси, кадешто споменатиот алкил 

или алкокси е опционално супституиран со 

еден до три деутериум, халоген, OH или CN; 

или R5a и R5b земени заедно со атомот кон 

којшто тие се сврзани формираат C3-

C7циклоалкил или  

C3-C7хетероциклоалкил, кадешто споменатиот 

циклоалкил или хетероциклоалкил е 

опционално супституиран со еден до три 

деутериум, халоген, OH, CN или C1-C3алкил; и 

R6 е водород или C1-C3 алкил; 

или фармацевтска прифатлива сол од 

споменатото соединение или таутомер од 

споменатото соединение или споменатата сол.  

има уште 11 патентни барања 

 

(51)  C 07K 16/18, C 07K 16/40, A 61K 39/00, A 

61K 45/06  

(11)  11806   (13) Т1 

(21)  2021/233   (22) 17/03/2021 

(45) 31/08/2021 

(30)  US201261661167P  18/06/2012  US 

(96)  18/06/2013 EP13807326.7 

(97)  20/01/2021 EP2861246 

(73)  Omeros Corporation and University of 

Leicester 201 Elliott Avenue West Seattle, WA 

98119, US and 9 University Road Leicester LE1 

7RH, GB 

(74)  Влатко Величковски, адвокат ул. Франклин 

Рузвелт бр. 1/1-5, 1000, Скопје 

(72)  DEMOPULOS, Gregory, A.; GRAY, Patrick; 

DUDLER, Thomas and SCHWAEBLE, Hans-

wilhelm 

(54)  OMPOSITIONS AND METHODS OF 

INHIBITING MASP-1 AND/OR MASP-2 AND/OR 

MASP-3 FOR THE TREATMENT OF VARIOUS 

DISEASES AND DISORDERS 
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Патенти / Patentat 

 

 

Гласник/ Buletini Бр./Nr.  8/2021 - 31/08/2021  
 

СОСТАВИ И ПОСТАПКИ ЗА ИНХИБИРАЊЕ 

НА MASP-1 И/ИЛИ MASP-2 И/ИЛИ  MASP-3 ЗА 

ЛЕКУВАЊЕ РАЗНИ БОЛЕСТИ И 

НАРУШУВАЊА  

(57)  1  Состав кој содржи ефективна количина 

на MASP-3 инхибиторен агенс за да го 

инхибира активирањето на комплементот 

зависен од MASP-3 за примена во лекување на 

пациент кој болува, или кај кого постои ризик од 

развој на сенилна макуларна дегенерација, 

каде што споменатиот MASP-3 инхибиторен 

агенс претставува MASP-3 моноклонално 

антитело или негов фрагмент, што специфично 

се врзува за дел од хуманиот MASP-3 (SEQ ID 

NO:8) и го инхибира созревањето на факторот 

D. 

има уште 7 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/202, A 61P 3/06  

(11)  11807   (13) Т1 

(21)  2021/234   (22) 18/03/2021 

(45) 31/08/2021 

(30)  US20090187132P  15/06/2009  US 

(96)  15/06/2010 EP17187534.7 

(97)  10/03/2021 EP3318255 

(73)  Amarin Pharmaceuticals Ireland Limited 

2 Pembroke House Upper Pembroke Street 28-

32 Dublin 2, IE 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  MANKU, Mehar; WICKER, Pierre; 

BRAECKMAN, Rene; SONI, Paresh and 

OSTERLOH, Ian 

(54)  СОСТАВИ И ПОСТАПКИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ 

НА МОЗОЧЕН УДАР КАЈ СУБЈЕКТ СО 
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Патенти Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019 
 

ПРОПРАТНА СТАТИН 

ТЕРАПИЈА 

(57)  1  Фармацевтски состав за употреба во 

лекување и/или заштитување на 

кардиоваскуларна-поврзана болест кај субјект, 

кадешто субјектот е на пропратна статинска 

терапија и има ниво на основна линија на 

триглицериди при гладување од околу 200 

mg/dL до околу 500 mg/dL, кадешто 

кардиоваскуларната-поврзана болест е 

мозочен удар, кадешто фармацевтскиот состав 

содржи околу 4g на етил естер на 

еикозапентаноична киселина (EPA), кадешто 

фармацевтскиот состав содржи всушност не 

докозахексаноична киселина и кадешто 

фармацевтскиот состав е администриран кај 

субјектот на ден. 

има уште 10 патентни барања 

 

(51)  H 01Q 1/42  

(11)  11808   (13) Т1 

(21)  2021/235   (22) 18/03/2021 

(45) 31/08/2021 

(30)  FI20175253  21/03/2017  FI 

(96)  20/03/2018 EP18715057.8 

(97)  10/03/2021 EP3602686 

(73)  Exel Composites Oyj Uutelantie 24 B P.O. 

Box 29 52701 Mäntyharju, FI 

(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)  SJÖDAHL, Kim and LASSILA, Mikko 

(54)  КУЌИШТЕ ЗА РАДОМ И МЕТОД ЗА 

ПРОИЗВОДСТВО НА КУЌИШТЕ ЗА РАДОМ 

(57)  1  Куќиште за радом се состои од sидови 

(6, 11) од композитен материјал кој вклучува 

армирачки влакна (8) и матрична смола (19) 

што ги врзува влакната заедно, ѕидовите 

вклучуваат прозорец за пренос на зрачење (11) 

преку кој зрачењето на радом антената (2) 

поминува кога радом антената (2) е поставена 

во внатрешноста на куќиштето за радомот (1), 

при што sидовите се составени од правилен 

тубуларен или профил со C форма и 

количината на влакна во прозорецот за пренос 

на зрачење (11) е помала од 40% од 

количината на армирачки влакна на друго 

место во sидовите на куќиштето (6), и дека 

прозорецот за пренос на зрачење (11) има 

сендвич структура со површински слоеви (13) и 

среден слој (12) помеѓу површинските слоеви, 

армирачките влакна се концентрирани во 

површинските слоеви (13) и средниот слој (12) 

е изработен од материјал за полнење (9). 

има уште 9 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 

 

Гласник/ Buletini Бр./Nr.  8/2021 - 31/08/2021  
 

 

(51)  A 01G 9/14, A 01G 31/06  

(11)  11809   (13) Т1 

(21)  2021/236   (22) 18/03/2021 

(45) 31/08/2021 

(30)  IT201700092004  08/08/2017  IT 

(96)  30/07/2018 EP18759403.1 

(97)  03/03/2021 EP3664597 

(73)  ONO EXPONENTIAL FARMING S.R.L. 

Piazza Umberto 91/A 37057 San Giovanni 

Lupatoto (VR), IT 

(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)  AMBROSi, Thomas 

(54)  АВТОМАТСКИ МОДУЛАРЕН СИСТЕМ ЗА 

УПРАВУВАЊЕ СО ВЕРТИКАЛНИ ФАРМИ 

(57)  1  Автоматски и модуларен систем за 

ракување со подлоги (32) што се користат за 

чување растенија или слично за да се 

одгледуваат преку хидропонско, или 

аеропонично, или аквапонично земјоделство, 

наведениот систем се состои од прв модул (30) 

со четириаголна основа и вертикален 

механизам ограден со соодветни вертикални 

потпори (31), наведениот прв модул (30) 

опфаќа две странични зони, од кои секоја 

вклучува мноштво суштински хоризонтални и 

преклопувачки потпорни седишта или водичи 

(37, 37') за подлогите (32) и централна зона во 

со кој работи уред за пренос на вертикална 

подлога (33), лизгачки по вертикална оска (Z) 

подреден на средства за движење активиран 

од моторизирани склопови (34) способен да го 

преведе наведениот уред за пренос на 

вертикална подлога (33) од спуштена позиција 

во подигната позиција во кореспонденција на 

секој подлога (32) и обратно, наведениот уред 

за пренос на вертикална подлога (33) е 

обезбеден со полица за одложување (33') за 

подлога (32) и со прво средство за водење на 

наведената подлога долж првата хоризонтална 

оска (Y) од и кон соодветно седиште 

предвидено во една од наведените странични 

зони, системот се карактеризира со тоа што 

наведениот прв модул (30) дополнително 

содржи второ средство (36) распоредено во 

наведената централна зона во која работи 

споменатиот уред за пренос на вертикална 

подлога (33), преземајќи ја подлогата (32) кога 
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Гласник/ Buletini Бр./Nr.  8/2021 - 31/08/2021  
 

истата се наоѓа на полицата (33') на 

наведениот уред за пренесување вертикална 

подлога (33) и поместување на наведената 

подлога (32) долж втора оска (X) хоризонтална 

и правоаголно до првата хоризонтална оска (Y) 

за извршување на директен пренос на 

наведената лента (32) кон друга полица (33') на 

друг уред за пренос на вертикална подлога (33) 

од втор модул (30) сместен порај и поврзан со 

споменатиот прв модул. 

има уште 13 патентни барања 

 

(51)  C 07D 403/12, C 07D 417/14, C 07D 417/10, 

C 07D 413/14, C 07D 413/10, C 07D 401/10, C 

07D 403/10, C 07D 471/04, C 07D 403/14, C 07D 

407/14, A 61K 31/4439, A 61K 31/428, A 61K 

31/4184, A 61K 31/4A 61P 31/04  

(11)  11810   (13) Т1 

(21)  2021/237   (22) 18/03/2021 

(45) 31/08/2021 

(30)  PCT/CN2015/082514  26/06/2015  CN 

(96)  24/06/2016 EP16734151.0 

(97)  24/02/2021 EP3313832 

(73)  Merck Sharp & Dohme Corp. 126 East 

Lincoln Avenue Rahway, NJ 07065-0907, 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)  SCOTT, Jack, D.; BENNETT, Frank; HUANG, 

Yuhua; XIAO, Li; FU, Jianmin; JIANG, Jinlong; 

PASTERNAK, Alexander;  DONG, Shuzhi; GU, 

Xin; TANG, Haiqun; ZHAO, Zhiqiang;  YANG, 

Dexi; YOUNG, Katherine and ZHANG, Zhibo 

(54)  ДЕРИВАТИ НА 3-ТЕТРАЗОЛИЛ-БЕНЗЕН-

1,2-ДИСУЛФОНАМИД КАКО ИНХИБИТОРИ НА 

МЕТАЛО-БЕТА-ЛАКТАМАЗА 

(57)  1  Соединение на Формулата I 

 

или негова фармацевтски прифатлива сол, 

при што: 

X1 e N или CH;  

X2 е N или CH;  

Z е тетразолил, при што  

Z е поврзан преку јаглерод со јаглеродна врска 

со шестчлениот јадрест прстен кој има X1 и X2; 

RA е -(CH2)n-AryA1,-(CH2)n-HetA1,-(CH2)n-C4-



 

 

17 

 

Патенти / Patentat 

 

 

Гласник/ Buletini Бр./Nr.  8/2021 - 31/08/2021  
 

C6циклоалкил,или-(CH2)n-C4-C6циклоалкенил, 

каде што споменатиот  

-(CH2)n-C4-C6циклоалкил и -(CH2)n-C4-

C6циклоалкенил се опционално заменети со 2 

или 3 супституенти независно избрани од -NH2, 

-OH,-F и -NRaC(O)C1-C6алкил опционално 

заменет со 1 или 2 супституенти независно 

избрани од -F, -CF3, -NRaRb и -ORa;  

R1 е 

1) -NH2;  

2) -NRa-C1-C6алкил опционално заменет со 2, 

3, или 4 супституенти независно избрани од: -F, 

-CF3, C1-C6алкил, -CH(NH2)C(O)NH2, - 

C(O)NRaRb, 

C(O)OH, -(CH2)1-2NH2, -NRa(CH2)2-3NH2, -

NRaRb, -N+RaRbCH3, -NHCH2CH2OCH3, -ORa, 

and -O(CH2)2-3NH2; 

3) -NRaC(O)C1-C6алкил опционално заменет со 

1 или 2 супституенти 

независно избрани од: -F, -CF3, -C(O)NRaRb, -

C(O)OH, -NRaRb, -N+RaRbCH3, 

NHCH2CH2OCH3, -ORa, and -O(CH2)2-3NH2 

4) -NRa(CH2)n-C3-C6циклоалкил, каде што C3-

C6циклоалкил е опционално заменет со -

CH2OH или -NH2; 

5) азотен-поврзан 4-6-член моноцикличен 

хетероциклоалкил со 0, 1 или 2, 

дополнителни атоми на хетероатомски прстен 

независно избрани од N, O и S, или азотно 

поврзан 6- до 10-член бицикличен 

хетероциклоалкил со 0, 1 , 2, или 3 

дополнителни атоми на хетероатомски прстен 

избрани од N, O и S каде што бицикличниот 

прстен може да биде премостен, споен или 

спироцикличен, при што 4-6-члениот 

моноцикличен хетероциклоалкил и 6-10-

члениот бицикличен хетероциклоалкил се 

опционално заменети со еден до три 

супституенти, независно избрани од: -F, -

NRaRb, оксо, - (CH2) 1-2OH, -CH2NH2, -

SO2CH3 и C1-C6 алкил и каде што прстен 

сулфур атом е опционално заменет со еден или 

два оксо; 

6) -NRa- (C1-C3алкил) n-AryBкаде што C1-

C3алкил е опционално заменет со  

-NH2; и 

7) -NRa- (C1-C3алкил) n-HetB1; 

AryA1 е ароматичен прстенест систем избран 

од:  

1) 5-6 член моноцикличен прстен со 0, 2 

или 3 хетероатомски атоми на 

прстенот независно избрани од N, O и S, 

опционално заменет со 2 или 3 супституенти 

независно избрани од: 

а) халоген, 

б) -С1-С6алкил, 

в) -CN, 

г) -CH2OH, 

д) -C(O)NRaRb, 

ѓ) -C(O)NH(CH2)2-4NH2 незадолжително 

заменет со еден или два супституенти 

независно избрани од -NRaRb и - (CH2)nORa, 

 е) -C(O)ORa, 

 ж) - (CH2) pNHRa незадолжително заменет со 

еден или два супституенти 

независно избрани од -NRaRb или –ORa, 

 з) - (CH2)pNRaC (= NH) NH2, 

ѕ) -NRaC(O)C1-C6 алкил незадолжително 

заменет со еден или два 

супституенти независно избрани од -NRaRb или 

–ORa, 

                     и) -NRaSO2-C1-C6алкил, 

                      ј) -NRaSO2-циклопропил, 

                     к) –ОRa, 

л) оксо, 

                     љ) –ЅС1-С6 алкил опционално 

заменет со еден или два  

супституенти независно избрани од -NRaRb или 

–ORa; 

                     м) -SO2Ra, 

                      н) -SO2NRaRb, 

                      њ) -SO2NH-циклопропил, 

о) -AryA2, 

                       п) - (CH2) nNRaAryA2, 

                       р) -C(O)NRaHetA2 и 

с) -HetA2, и 



 

 

18 

 

Патенти / Patentat 

 

 

Гласник/ Buletini Бр./Nr.  8/2021 - 31/08/2021  
 

2) 8- до 10-член бицикличен прстен со 2, 3 или 

4 хетероатомски прстенести атоми и избрани 

од N, O и S, при што S атом по избор има еден 

или два оксо супституенти и N атом е 

опционално во форма на N-оксид, и каде 

прстенот е опционално заменет со 1 или 2 

супституенти независно избрани од 

а) халоген; 

б) C1-C6алкил опционално заменет со еден до 

три супституенти независно избрани од -

NRaRb, -F и -ORa; 

в) - (CH2)nCF3; 

г) -C(= NH)NH2;  

д) -CN; 

ѓ) -С(О)СF3; 

g) -C (O) NRaRb; 

ж) -C (O)NHCH2C(O)ORa; 

з) - C(О)NH-C2-C4алкил-NH2, 

ѕ) -C(O)ORa;  

и) -NRaRb; 

ј) -NHCH2SO3H; 

к) - (CH2)nNHC (= NH) NH2; 

л) -NHC(O)C1-C6алкил; 

љ) -NHC(O)NH2; 

м) -NHC(O)ORa; 

н) -NHSO2CH3; 

њ) - ORa; 

о) оксо; 

п) -SO2Ra, 

р) -CH2-фенил-OCH3; и 

с) -HetA2; 

 

HetA1 е дихидротиотипиранил или 

тетрахидропиранил; 

 AryA2 е 5-6-член ароматичен моноцикличен 

прстен со 2 или 3 хетероатомски прстенести 

атоми от независно избрани од N, N како 

кватернарна сол и S, или 4 N прстенести атоми 

, по избор заменети -CH2OH, -COOH, -CONH2, -

C(O)OC1-C6алкил, и -(CH2)pNHRa по избор 

заменети со еден или два супституенти 

независно избрани од -NRaRb и – ORa  

HetA2 е 4-6-член заситен моноцикличен прстен 

со 1 или 2 хетероатомски прстенести атоми от 

независно избрани од N, O и S, при што S е 

опционално заменет со две оксо групи и каде 

што прстенот е опционално заменет со 1 или 2 

супституенти независно избран од C1-C6алкил, 

-CN, -OH и оксо; 

AryB1 е ароматичен прстен избран од: 

1) 5-6-член моноцикличен ароматичен прстен 

со 0, 2 или 3 N прстенести атоми , опционално 

заменет со 1 супституент избран од -CF3, C1-

C6 алкил, - (CH2)nNH2 и -OCH3; или 

2) 9-член бицикличен прстен со 2 N 

престенести атоми; 

HetB1 е заситен прстен избран од: 

1) 4-6-член заситен моноцикличен прстен со 1 

или 2 хетероатомски прстенести атоми 

независно избрани од N, O и S, при што атом на 

N-прстен е опционално во форма на 

кватернарен амин, каде што S е заменет со две 

оксо групи и при што прстенот е 

незадолжително заменет со 1 или 2 

супституенти независно избрани од -F, C1-C6 

алкил, C1-C6хидроксиалкил, -C (O) ORa, - 

(CH2)kNRaRb, -ORa и оксо; или 

2) бицикличен прстен од 6-10 члена со 1 или 2 

хетероатомски прстенести атоми независно 

избрани од N и O, опционално заменет со -OH 

или -NH2, при што бицикличниот прстен е 

премостен или споен; Ra и Rb се независно H 

или C1-C6 алкил; 

k е 0, 2, 3 или 4; 

секое n е независно 0 или 1; и 

секое p е независно 0, 2 или 3.  

има уште 30 патентни барања 

 

(51)  C 07H 19/067, C 07H 19/20, C 07H 19/173, C 

07H 19/167, C 07H 19/10, C 07H 19/213, C 07H 

19/073, A 61K 31/708, A 61K 31/7076, A 61K 

31/7072, A 61K 31/7068, A 61P 31/14  

(11)  11811   (13) Т1 
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(21)  2021/239   (22) 19/03/2021 

(45) 31/08/2021 

(30)  201261745466P  21/12/2012  US and 

US201361890125P  11/10/2013  US 

(96)  19/12/2013 EPA13864403.4 

(97)  17/02/2021 EP2935303 

(73)  Janssen BioPharma, Inc. 260 E. Grand 

Avenue, 2nd Floor, South San Francisco, CA 

94080, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  WANG, Guangyi; BEIGELMAN, Leonid and 

SMITH, David, Bernard 

(54)  4'-ФЛУОРО-НУКЛЕОЗИДИ, 4'-ФЛУОРО-

НУКЛЕОТИДИ И НИВНИ АНАЛОЗИ ЗА 

ТРЕТМАНОТ НА ХЦВ 

(57)  1  Соединение со формулата (I), или 

негова фармацевтски прифатлива сол, што ја 

има структурата: 

  

назначено со тоа, што: 

B1 е селектиран од групата составена од 

опционално супституиран 

  

и опционално супституиран 

  

R1 е селектиран од групата составена од 

опционално супституиран C1-6 алкил, 

опционално супституиран C2-6 алкенил, 

опционално супституиран C2-6 алкинил и 

опционално супституиран C3-6 циклоалкил; 

секој -------- е отсутен и Rp е отсутен; 

R2 е хало, N3, -OR7A или -N(R7BR7C); 

R3 е -OH или -OC(=O)R8; или R2 и R3 се секој 

кислороден атом кои се поврзани заедно со 

карбонил група; 

R4 е водород или  

  

R5A е селектиран од групата составена од O-, 

OH, опционално супституирана N-поврзана 

амино киселина, опционално супституиран 

естер на N-поврзана амино киселина, 

  

и 

R5B е селектиран од групата составена од O-, 

OH, -O-опционално супституиран арил, -O-

опционално супституиран хетероарил, -O-

опционално супституиран хетероциклил, 

опционално супституирана N-поврзана амино 

киселина, опционално супституиран естер на N-

поврзана амино киселина, 

  

  

R6B и R6C се независно селектирани од 

групата составена од водород, несупституиран 

C1-6 алкил, несупституиран C3-6 алкенил, 

несупституиран C3-6 алкинил и несупституиран 

C3-6 циклоалкил; 

R7A е водород или -C(=O)R12; 

R7B и R7C се независно водород или 

опционално супституиран C1-6 алкил; 

R8 и R12 се независно опционално 

супституиран C1-6 алкил или опционално 

супституиран C3-6 циклоалкил; 

R9, R10 и R11 се независно отсутни или 

водород; 

R8A, R9A, R11A, R12A, R8B, R9B, R11B и R12B 

се независно селектирани од групата составена 

од водород, опционално супституиран C1-24 

алкил и опционално супституиран арил; 

R10A, R10B, R13A и R13B се независно 

селектирани од групата составена од водород, 

опционално супституиран C1-24 алкил, 

опционално супституиран арил, опционално 

супституиран -O-C1-24 алкил, опционално 

супституиран -O-арил, опционално 

супституиран -O-хетероарил и опционално 

супституиран -O-моноцикличен хетероциклил; 

R14A, R14B, R15A и R15B се независно 

селектирани од групата составена од водород, 

опционално супституиран C1-24 алкил и 

опционално супституиран арил; 

n е 0 или 1; 

p и q се независно 1 или 2; 

s и t се независно 3, 4 или 5; 

ZZ1A и Z1B се независно O или S; и под услов 
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да кога R4 е 

  

и R5A е O- или OH, тогаш R5B е O-, OH, или 

  

опционално супституирана N-поврзана амино 

киселина или опционално супституиран естер 

на N-поврзана амино киселина, или 

фармацевтски прифатлива сол на 

гореспоменатите. 

 

има уште 31 патентни барања 

 

(51)  C 07J 63/00, C 12N 9/50, A 61K 31/575, A 

61K 31/56, A 61K 31/58, A 61P 31/18  

(11)  11812   (13) Т1 

(21)  2021/240   (22) 19/03/2021 

(45) 31/08/2021 

(30)  US201662291298P  04/02/2016  US 

(96)  02/02/2017 EP17704093.8 

(97)  20/01/2021 EP3411381 

(73)  VIIV Healthcare UK (No.5) 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)  CHEN, Yan; REGUEIRO-REN, Alicia; 

SWIDORSKI, Jacob; SIT, Sing-Yuen; CHEN, Jie; 

SIN, Ny; VENABLES, Brian Lee; DICKER, Ira B.; 

HARTZ, Richard A and MEANWELL, Nicholas A 

(54)  C-3 И C-17 МОДИФИЦИРАНИ 

ТРИТЕРПЕНОИДИ КАКО ХИВ-1 ИНХИБИТОРИ  

(57)  1  Соединение со формула I, вклучувајќи 

негови фармацевтски прифатливи соли:  

кадешто R1 е изопропенил или изопропил; 

A е -C1-6 алкил-ORo; 

кадешто R0 е хетероарил-Q0; 

Q0 е избран од групата на -H, -CN, -C1-6 алкил, 
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-COOH, -Ph, -OC1-6 алкил, -хало, - CF3, 

Y е избран од групата на -COOR2, -

C(O)NR2SO2R3, -C(O)NHSO2NR2R2, - 

SO2NR2C(O)R2, -тетразол, и -CONHOH,  

кадешто n = 1-6; 

R2 е -H, -C1-6 алкил, -алкилсупституиран C1-6 

алкил или-арилсупституиран C1-6 алкил; 

W е отсутен, или е -CH2- или -CO-; 

R3 е -H, -C1-6 алкил или -алкилсупституиран 

C1-6 алкил; 

R4 е избран од групата на -H, -C1-6 алкил, -C1-

6 алкил-C3-6 циклоалкил, -C1-6 супституиран -

C1-6 алкил, -C1-6 алкил-Q-C1-6 алкил-C3-6 

циклоалкил-Qарил, хетероарил, супституиран 

хетероарил, -COR6, -SO2R7, -SO2NR2R2, и  

кадешто G е избран од групата на -O-, -SO2- и -

NR12-; 

кадешто Q1 е избран од групата на -C1-6 алкил, 

- C1-6 флуороалкил, хетероарил, супституиран 

хетероарил, халоgen, -CF3, -OR2, -COOR2, -

NR8R9, -CONR8R9 и -SO2R7; 

R5 е избран од групата на -H, -C1-6 алкил, -C3-

6 циклоалкил, -C1-6 алкилсупституиран алкил, -

C1-6 алкил-NR8R9, -COR3, -SO2R7 и -

SO2NR2R2; 

под услов да R4 или R5 не е -COR6 кога W е -

CO-; 

со понатамошна клаузула кога еден од R4 или 

R5 е избран од групата на -COR6, -COCOR6, -

SO2R7 и -SO2NR2R2; 

R6 е избран од групата на -H, -C1-6 алкил, -C1-

6 алкил-супституиран алкил, -C3-6 циклоалкил, 

-C3-6 супституиран - циклоалкил-Q2, -C1-6 

алкил-Q2, -C1-6 алкил-супституиран алкил-Q2,-

C3-6 циклоалкил-Q2, арил-Q2, -NR13R14, и -

OR15;  

кадешто Q2 е избран од групата на арил, 

хетероарил, супституиран хетероарил, - OR2, -

COOR2, -NR8R9, SO2R7, -CONHSO2R3, и -

CONHSO2NR2R2; 

R7 е избран од групата на -H, -C1-6 алкил, -C1-

6 супституиран алкил, -C3-6 циклоалкил, -CF3, 

арил, и хетероарил; Rs и R9 се независно 

избрани од групата на -H, -C1-6 алкил, -C1-6 

супституиран алкил, арил, хетероарил, 

супституиран арил, супституиран хетероарил, -

C1-6 алкил-Q2, и -COOR3, или R8 и R9 се 

земени заедно со соседниот N за да формира 

прстен избран од групата:  



 

 

22 

 

Патенти / Patentat 

 

 

Гласник/ Buletini Бр./Nr.  8/2021 - 31/08/2021  
 

 

M е избран од групата на -R15, -SO2R2, -

SO2NR2R2, -OH и -NR2R12; 

V е избран од групата на -CR10R11-, -SO2-, -O- 

и -NR12-; 

под услов кога само еден од R8 или R9 може да 

биде -COOR3; 

R10 и R11 се независно избрани од групата на -

H, -C1-6 алкил, -C1-6 супституиран алкил и -C3-

6 циклоалкил;  

R12 е избран од групата на -H, -C1-6 алкил, -

алкил супституиран C1-6 алкил, - CONR2R2, -

SO2R3, и -SO2NR2R2; R13 и R14 се независно 

избрани од групата на -H, -C1-6 алкил, -C3-6 
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циклоалкил, - C1-6 супституиран алкил, -C1-6 

алкил-Q3, -C1-6 алкил-C3-6 циклоалкил-Q3, и 

C1-6 супституиран алкил-Q3; 

Q3 е избран од групата на хетероарил, 

супституиран хетероарил, -NR2R12, - 

CONR2R2, -COOR2, -OR2, и -SO2R3;  

R15 е избран од групата на -C1-6 алкил, -C3-6 

циклоалкил, -C1-6 супституиран алкил, -C1-6 

алкил-Q3, -C1-6 алкил- C3-6 циклоалкил-Q3 и -

C1-6 супституиран алкил-Q3; 

R16 е избран од групата на -H, -C1-6 алкил, -

NR2R2, и -COOR2; 

под услов кога V е -NR12-;  

R16 не е -NR2R2; и  

R17 е избран од групата на -H, -C1-6 алкил, -

COOR3, и арил. 

има уште 16 патентни барања 

 

(51)  B 01D 53/94, B 01D 53/64, B 01J 23/06, B 

01J 23/22, B 01J 23/30, B 01J 21/06, B 01J 23/00 

(11)  11813   (13) Т1 

(21)  2021/241   (22) 22/03/2021 

(45) 31/08/2021 

(30)  US20090638166  15/12/2009  US 

(96)  12/11/2010 EP10841438.4 

(97)  13/01/2021 EP2513438 

(73)  Tronox LLC 3301 NW 150th St Oklahoma 

City, OK 73134, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  CHAPMAN, David, Monroe 

(54)  УПОТРЕБА НА МАТЕРИЈАЛ ЗА 

СОБИРАЊЕ НА ИСПАРЛИВИ СОЕДИНЕНИЈА 

КОИ ПОТЕКНУВААТ ОД КАТАЛИЗАТОРОТ НА 

СИСТЕМИ ЗА СКР (Селективна 

Катализаторска Редукција) 

(57)  1  Употреба на собирачки материјал кои 

што содржат мнозинска фаза, при што 

мнозинската фаза на собирачкиот материјал 

примарно содржи барем еден од алумини, 

стабилизирани алумини, силики, силика-

алумини, аморфни силики, титании, силика-

стабилизирани титании, зеолити или 

молекуларни сита или нивни комбинации, во 

катализаторски систем за селективна 

катализаторска редукција за собирање на 

малобројната фаза која што содржи испарливи 

оксиди или хидроксиди кои потекнуваат од 

катализаторски материјал, каде што 

катализаторскиот систем за селективна 

катализаторска редукција содржи: 

 

 катализаторски материјал кој што 

содржи: 

 

  мнозинска фаза која што содржи 

помошен материјал на база на титаниа, и   

 малобројната фаза која што содржи 

катализаторска компонента која што  содржи 

најмалку еден оксид на ванадиум; и 

 

 собирачки материјал; 

 при што собирачкиот материјал е 

позициониран во смесата со катализаторскиот 

 материјал, или е лоциран во спротивен 

тек од катализаторскиот материјал. 

има уште 4 патентни барања 
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(51)  A 61K 31/5377, A 61K 31/54A 61K 31/5386, 

A 61P 25/16, A 61P 25/14, A 61P 25/08, A 61P 

25/28, A 61P 25/00  

(11)  11814   (13) Т1 

(21)  2021/242   (22) 22/03/2021 

(45) 31/08/2021 

(30)  EP20160170107  18/05/2016  EP 

(96)  17/05/2017 EP17725862.1 

(97)  30/12/2020 EP3458067 

(73)  Universität Basel and Torqur AG 

Vizerektorat Forschung Petersgraben 35 4003 

Basel, CH and Rittergasse 3 4051 Basel , CH 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  RAGEOT, Denise; HEBEISEN, Paul; 

BEAUFILS, Florent; FABBRO, Doriano; 

HILLMANN-WULLNER, Petra;  NGUYEN, Hoa 

Huu Phuc; LÖSCHER, Wolfgang; BRANDT, 

Claudia and SELE, Alexander, Markus 

(54)  ЛЕКУВАЊЕ НА НЕВРОЛОШКИ 

НАРУШУВАЊА 

(57)  1  Соединение со формула (I),  

  

кадешто  

 

XX2 и X3 се, независно еден од друг, N или CH; 

со услов дека барем два од XX2 и X3 се N;  

Y е N или CH; 

R1 и R2 се независно еден од друг  

 

(i) морфолинил со формула (II)  

  

 

кадешто стрелката ја означува врската со 

формула (I); и 

кадешто R3 и R4 се независно еден од друг H, 

C1-C3 алкил опционално супституиран со еден 

или два OH, C1-C2флуороалкил, C1-C2алкокси, 

C1-C2алкоксиC1-C3алкил, CN, или C(O)O-C1-

C2алкил; или R3 и R4 заедно формираат 

бивалентен остаток -R5R6- избран од C1-

C3алкилен опционално супституиран со 1 до 4 

F, -CH2-O-CH2-, -CH2-NH-CH2-, или било која 

од структурите  

  

кадешто стрелката ги означува врските во 

формула (II); или  

 

(ii) заситен 6-член на хетероцикличен прстен Z 

избран од тиоморфолинил и пиперазинил, 

опционално супституиран со 1 до 3 R7; кадешто 

R7 е независно на секоја појава C1-C3алкил 

опционално супституиран со еден или два OH, 

C1-C2флуороалкил, C1-C2алкоксиC1-C3алкил, 

C3-C6циклоалкил; или два R7 супституенти 

формираат заедно бивалентен остаток -R8R9-

избран од C1-C3алкилен  опционално 

супституиран со 1 до 4 F, -CH2-O- CH2- или -O-

CH2CH2-O-;  

 

под услов дека барем еден од R1 и R2 е 

морфолинил со формула II; 
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и таутомери, солвати и нивни фармацевтски 

прифатливи соли за употреба во заштитата или 

лекувањето на невролошко нарушување кај 

субјект.  

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/5377, A 61K 9/20, A 61K 9/28, A 

61P 13/12, A 61P 7/06, A 61P 9/04  

(11)  11815   (13) Т1 

(21)  2021/244   (22) 23/03/2021 

(45) 31/08/2021 

(30)  EP13189145  17/10/2013  EP 

(96)  13/10/2014 EPA14783642.3 

(97)  24/02/2021 EP3057580 

(73)  Bayer Pharma Aktiengesellschaft 

Müllerstrasse 178, 13353 Berlin, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  WINTER, Gabriele; NEUMANN, Heike; 

BENKE, Klaus and FORMELL, Michael 

(54)  ФАРМАЦЕВТСКИ ДОЗИРНИ ФОРМИ 

ШТО СОДРЖАТ НАТРИУМ-1-[6-(МОРФОЛИН-

4-ИЛ)ПИРИМИДИН-4-ИЛ]-4-(1H-1,2,3-

ТРИАЗОЛ-1-ИЛ)-1H-ПИРАЗОЛ-5-ОЛАТ 

(57)  1  Цврста фармацевтска дозирна форма 

за орална администрација што содржи натриум 

1-[6-(морфолин-4-ил)пиримидин-4-ил]-4-(1H-

1,2,3-триазол-1-ил)-1H-пиразол-5-олат (активна 

состојка (I)), назначено со тоа, што 

(а) не се присутни помошни средства што 

имаат двовалентни и/или тривалентни катјони, 

(б) не е присутна лактоза, 

(ц) концентрацијата на активна состојка (I) е ≥ 

10% базирано на вкупната маса на 

формулацијата, и 

(д) ако дозирната форма има филм 

обложување, наведеното филм обложување не 

содржи полиетилен гликол. 

има уште 12 патентни барања 

 

(51)  B 01J 8/36, B 01J 8/40, F 26B 17/02, F 26B 

3/092  

(11)  11798   (13) Т1 

(21)  2021/426   (22) 25/05/2021 

(45) 31/08/2021 

(30)  201562241973 P  15/10/2015  US and 

201562265473 P  10/12/2015  US 

(96)  17/10/2016 EP16856411.0 

(97)  24/02/2021 EP3362753 

(73)  JimmyAsh LLC; Ashourian, Jamshid; 

Phelps, David and Imdieke, Christopher 

3223 Santa Monica Boulevard Santa Monica, 

CA 90404, US; 3223 Santa Monica Blvd. Suite 

200 Santa Monica, CA 90404, US; 3223 Santa 

Monica Blvd. Suite 200 Santa Monica, CA 

90404, US and 3223 Santa Monica Blvd. Suite 

200 Santa Monica, CA 90404, US 
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(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  ASHOURIAN, Jamshid; PHELPS, David and 

IMDIEKE, Christopher 

(54)  АПАРАТ ЗА КОНТРОЛИРАН ПРЕНОС НА 

ДЕЛ ПРЕКУ ФЛУИДИЗИРАНА СУШАРА 

(57)  1  Флуидизирана сушара (10), која се 

состои од:  

лежиште (22) кое содржи транспортер (58) за 

движење на производот од првиот крај до 

вториот крај на сушарата (10), при што повеќе 

лопатки (74) го делат транспортерот ( 58) во 

мноштво подвижни сегменти; вентилатор (46) 

во оперативна комуникација со сушарата (10) 

за воведување на проток гас за флуидирање и 

сушење на производот; погонски крак (34) во 

оперативна комуникација со транспортерот (58) 

за вибрирање на транспортерот (58) за да се 

создаде движење на честички во рамките на 

подвижните сегменти; и хауба (20) лоцирана 

над транспортерот (58); се карактеризира со 

тоа што хаубата (20) е подвижна помеѓу 

подигната и спуштена позиција во однос на 

лежиштето (22).  

има уште 8 патентни барања 

 

(11)  11797   (13) Т1 

(21)  2021/468   (22) 07/06/2021 

(45) 31/08/2021 

(30)  2863DE2011  03/10/2011  IN 

(96)  01/10/2012 EP12795867.6 

(97)  10/03/2021 EP2791852 

(73)  CERTISAFE PRIVATE LIMITED 

243, DLF Tower, Shivaji Marg New Delhi 110015  

, IN 

(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)  SHARMA, Smita 

(54)  Метод за автентикација на акредитиви 

(57)  1  Патентно барање # 1 - Метод за 

автентикација на акредитиви, кој се состои од:  

- чекор во кој се издава акредитив од издавач 

на кандидатот; 
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- чекор во кој кандидатот се регистрира во 

систем за автентикација на акредитив; 

- чекор во кој кандидатот ги доставува 

акредитивите на системот за автентикација на 

акредитиви; 

- чекор во кој издавачот се регистрира со 

системот за автентикација на акредитиви; 

- чекор во кој системот за автентикација на 

акредитиви генерира идентификација на 

акредитив за автентикација за повеќекратна 

употреба, при што автентикацијата на 

идентификацијата се генерира откако 

издавачот на акредитив ќе ја утврди 

веродостојноста на идентификацијата преку 

интернет со користење на систем за 

автентикација на идентификации, каде што 

идентификацијата за автентикација е 

единствена електронска идентификација и 

може да се користи постојано наместо копии на 

хартија, со проверка или на друг начин;  

- чекор во кој кандидатот ја доставува 

идентификацијата за автентикација на 

барателот; и  

- чекор во кој барателот ја користи 

идентификацијата за автентикација на системот 

за автентикација на акредитиви за да бара 

статус на автентикација на доставениот 

акредитив. 

има уште 8 патентни барања 

 

(51)  B 32B 38/04, B 32B 5/02, B 32B 38/06, B 

32B 7/04, A 61F 13/512, A 61F 13/51A 61F 13/15 

(11)  11796   (13) Т1 

(21)  2021/485   (22) 11/06/2021 

(45) 31/08/2021 

(30)  201700127010  08/11/2017  IT 

(96)  06/11/2018 EP18801063.1 

(97)  05/05/2021 EP3706694 

(73)  Texol S.R.L. 

Via Corradino D'Ascanio 3 65020 Alanno (PE) , 

IT 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)   DI BERARDINO, Marino and DI 

BERARDINO, Fabio 

(54)  МЕТОД И АПАРАТ ЗА 

ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПОВЕЌЕСЛОЕН 
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АБСОРБИРАЧКИ ЕЛЕМЕНТ ЗА САНИТАРНИ 

АРТИКЛИ 

(57)  1  Метод за производство на повеќеслоен 

абсорбирачки елемент (100) за органски 

течности погодни да бидат вклопени во 

санитарeн артикал, 

кој метод ги обезбедува чекорите на: 

 

 деформирање на првиот слој на 

плочестиот материјал (11) со втиснување, за да 

се добие во него мноштво испакнатини (13) 

наизменично со мноштво на средни зони (14) 

без наведените испакнатини (13) и суштинскa 

рамнинa; 

 преклопување на наведениот прв слој 

на плочестиот материјал (11) на втор слој на 

плочестиот материјал (12); 

 правење на мноштво низ дупки (15) на 

наведениот прв слој на плочестиот материјал 

(11) и на наведениот втор слој на плочестиот 

материјал (12), на наведените средни зони (14) 

на наведениот прв слој (11); 

 спојување заедно на наведениот прв 

слој (11) и наведениот втор слој (11) на 

плочестиот материјал во близина на, или врз, 

дупките (15) од наведеното мноштво; 

 

при што споменатиот прв слој на плочестиот 

материјал (11) е неткаен материјал (NWF) и 

наведениот втор слој на плочестиот материјал 

(12) е пластичен филм, 

при што исто така чекор на апликација на 

хидрофилен агенс (16) на наведениот прв слој 

(11) е обезбеден, кој хидрофилен агенс (16) се 

нанесува на sидовите низ дупките (15) од 

наведеното мноштво, кој хидрофилен агенс (16) 

е особено сурфактант aгенс (16). 

има уште 36 патентни барања 
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ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA 

 

ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА  

ПАТЕНТИТЕ / PASQYRA E PATENTAVE SIPAS KLASIFIKIMIT 

NDËRKOMBËTAR TË PATENTAVE 

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

patentave (KNP) 

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

ndërkombëtar të patentave (KNP) - bazë 

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

dokumentit 

 

(51) (51) основен / bazë (11) (13) 

8A61P35/00 8C07D401/12 11805 T1 

8C07D471/04 8C07D401/12 11805 T1 

8A61P21/00 8A61P3/00 11802 T1 

8A61P9/04 8A61K9/20 11815 T1 

8B32B7/04 8A61F13/511 11796 T1 

8G01N33/53 8C07K16/18 11794 T1 

8C07H19/167 8C07H19/067 11811 T1 

8C07H19/213 8C07H19/067 11811 T1 

8B01J21/06 8B01D53/94 11813 T1 

8A61P25/08 8A61K31/5377 11814 T1 

8A61P25/14 8A61K31/5377 11814 T1 

8A61P25/28 8A61K31/5377 11814 T1 

8A61P3/06 8A61K31/202 11807 T1 

8A61K31/336 8A61K45/06 11801 T1 

8A61P11/00 8C07D401/12 11805 T1 

8A61K31/428 8C07D403/12 11810 T1 

8B32B5/02 8A61F13/511 11796 T1 

8F26B17/02 8F26B3/092 11798 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 11803 T1 

8A61K31/7072 8C07H19/067 11811 T1 

8C07H19/10 8C07H19/067 11811 T1 

8A61P31/18 8C07J63/00 11812 T1 

8C07J63/00 8C07J63/00 11812 T1 

8A61K31/5377 8A61K31/5377 11814 T1 

8A61P25/16 8A61K31/5377 11814 T1 

8C07K16/40 8A61K39/00 11806 T1 

8A61K31/164 8A61K45/06 11801 T1 

8A61K31/195 8A61K45/06 11801 T1 

8A61K31/4725 8C07D401/12 11805 T1 

8C07D401/12 8C07D401/12 11805 T1 

8A61P3/00 8A61P3/00 11802 T1 

8C07K14/71 8A61P3/00 11802 T1 

8C07D403/12 8C07D403/12 11810 T1 

8C07D471/04 8C07D403/12 11810 T1 

8B32B38/06 8A61F13/511 11796 T1 

8C07K16/18 8C07K16/18 11794 T1 

8C07H19/20 8C07H19/067 11811 T1 

8B01J23/06 8B01D53/94 11813 T1 

8A61K31/202 8A61K31/202 11807 T1 

8A61P29/00 8C07D401/12 11805 T1 

8A61P7/00 8A61P3/00 11802 T1 

8A61K31/5377 8A61K9/20 11815 T1 

8A61P7/06 8A61K9/20 11815 T1 

8A61K31/355 8A61K9/08 11800 T1 

8C07H19/073 8C07H19/067 11811 T1 

8A61K31/56 8C07J63/00 11812 T1 

8B01D53/64 8B01D53/94 11813 T1 

8B01J23/22 8B01D53/94 11813 T1 

8A61K45/06 8A61K39/00 11806 T1 

8H01Q1/42 8H01Q1/42 11808 T1 

8A61K31/4709 8C07D401/12 11805 T1 

8C07D413/14 8C07D401/12 11805 T1 

8A61P19/00 8A61P3/00 11802 T1 
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8A61P31/04 8C07D403/12 11810 T1 

8C07D407/14 8C07D403/12 11810 T1 

8C07D413/10 8C07D403/12 11810 T1 

8C07D417/14 8C07D403/12 11810 T1 

8A61P13/12 8A61K9/20 11815 T1 

8F26B3/092 8F26B3/092 11798 T1 

8A61K47/24 8A61K9/08 11800 T1 

8C07K14/435 8C07K16/18 11794 T1 

8A61K39/395 8C07K16/28 11803 T1 

8C07K16/46 8C07K16/28 11803 T1 

8A61K31/5386 8A61K31/5377 11814 T1 

8A61P25/00 8A61K31/5377 11814 T1 

8C07K16/18 8A61K39/00 11806 T1 

8A61K31/16 8A61K45/06 11801 T1 

8A61K31/353 8A61K45/06 11801 T1 

8A61K31/45 8A61K45/06 11801 T1 

8A61P3/04 8A61K45/06 11801 T1 

8A61K31/4375 8C07D401/12 11805 T1 

8C07D401/14 8C07D401/12 11805 T1 

8C07D491/18 8C07D401/12 11805 T1 

8A61P43/00 8A61P3/00 11802 T1 

8A01G31/06 8A01G9/14 11809 T1 

8C07D403/10 8C07D403/12 11810 T1 

8A61K9/28 8A61K9/20 11815 T1 

8A61K9/12 8A61K9/08 11800 T1 

8A61P35/00 8C07K16/28 11803 T1 

8C07H19/173 8C07H19/067 11811 T1 

8A61K31/575 8C07J63/00 11812 T1 

8A61K31/58 8C07J63/00 11812 T1 

8C12N9/50 8C07J63/00 11812 T1 

8B01J23/30 8B01D53/94 11813 T1 

8A61K39/00 8A61K39/00 11806 T1 

8A61K9/00 8A61K45/06 11801 T1 

8A61P25/00 8C07D401/12 11805 T1 

8C07D207/273 8C07D401/12 11805 T1 

8A61P9/00 8A61P3/00 11802 T1 

8A61K31/41 8C07D403/12 11810 T1 

8A61K31/4184 8C07D403/12 11810 T1 

8A61K31/4439 8C07D403/12 11810 T1 

8C07D401/10 8C07D403/12 11810 T1 

8C07D417/10 8C07D403/12 11810 T1 

8A61K9/20 8A61K9/20 11815 T1 

8A61F13/512 8A61F13/511 11796 T1 

8B32B38/04 8A61F13/511 11796 T1 

8B01J8/36 8F26B3/092 11798 T1 

8A63C7/02 8A63C7/02 11799 T1 

8A61K9/08 8A61K9/08 11800 T1 

8A61P17/02 8A61K9/08 11800 T1 

8C07K16/44 8C07K16/28 11803 T1 

8A61K31/7068 8C07H19/067 11811 T1 

8A61K31/7076 8C07H19/067 11811 T1 

8B01D53/94 8B01D53/94 11813 T1 

8B01J23/00 8B01D53/94 11813 T1 

8A61K31/541 8A61K31/5377 11814 T1 

8A61K31/198 8A61K45/06 11801 T1 

8A61K31/445 8A61K45/06 11801 T1 

8A61K45/06 8A61K45/06 11801 T1 

8A61K9/48 8A61K45/06 11801 T1 

8A61K38/00 8A61P3/00 11802 T1 

8A01G9/14 8A01G9/14 11809 T1 

8C07D403/14 8C07D403/12 11810 T1 

8C07D413/14 8C07D403/12 11810 T1 

8A61F13/15 8A61F13/511 11796 T1 

8A61F13/511 8A61F13/511 11796 T1 

8B01J8/40 8F26B3/092 11798 T1 

8A61K31/708 8C07H19/067 11811 T1 

8A61P31/14 8C07H19/067 11811 T1 

8C07H19/067 8C07H19/067 11811 T1 

8A61K31/197 8A61K45/06 11801 T1 
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ / PASQYRA SIPAS PRONARËVE TË SË 

DREJTËS SË PATENTAVE 

 

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

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

patentave (KNP) 

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

dokumentit 

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

Acceleron Pharma Inc. A 61K 38/00 MK/P/2021/0204 T1 

Acceleron Pharma Inc. A 61P 19/00 MK/P/2021/0204 T1 

Acceleron Pharma Inc. A 61P 21/00 MK/P/2021/0204 T1 

Acceleron Pharma Inc. A 61P 3/00 MK/P/2021/0204 T1 

Acceleron Pharma Inc. A 61P 43/00 MK/P/2021/0204 T1 

Acceleron Pharma Inc. A 61P 7/00 MK/P/2021/0204 T1 

Acceleron Pharma Inc. A 61P 9/00 MK/P/2021/0204 T1 

Acceleron Pharma Inc. C 07K 14/71 MK/P/2021/0204 T1 

Amarin Pharmaceuticals Ireland Limited A 61P 3/06 MK/P/2021/0234 T1 

Amarin Pharmaceuticals Ireland Limited A 61K 31/202 MK/P/2021/0234 T1 

Axon Neuroscience SE G 01N 33/53 MK/P/2020/1026 T1 

Axon Neuroscience SE C 07K 16/18 MK/P/2020/1026 T1 

Axon Neuroscience SE C 07K 14/435 MK/P/2020/1026 T1 

BIO.LO.GA. S.r.l. A 61P 17/02 MK/P/2019/0897 T1 

BIO.LO.GA. S.r.l. A 61K 31/355 MK/P/2019/0897 T1 

BIO.LO.GA. S.r.l. A 61K 47/24 MK/P/2019/0897 T1 

BIO.LO.GA. S.r.l. A 61K 9/08 MK/P/2019/0897 T1 

BIO.LO.GA. S.r.l. A 61K 9/12 MK/P/2019/0897 T1 

Bayer Pharma Aktiengesellschaft A 61P 9/04 MK/P/2021/0244 T1 

Bayer Pharma Aktiengesellschaft A 61P 7/06 MK/P/2021/0244 T1 

Bayer Pharma Aktiengesellschaft A 61K 31/5377 MK/P/2021/0244 T1 

Bayer Pharma Aktiengesellschaft A 61K 9/28 MK/P/2021/0244 T1 

Bayer Pharma Aktiengesellschaft A 61P 13/12 MK/P/2021/0244 T1 

Bayer Pharma Aktiengesellschaft A 61K 9/20 MK/P/2021/0244 T1 

Exel Composites Oyj H 01Q 1/42 MK/P/2021/0235 T1 

F-Star Delta Limited C 07K 16/28 MK/P/2021/0231 T1 

F-Star Delta Limited C 07K 16/44 MK/P/2021/0231 T1 

F-Star Delta Limited C 07K 16/46 MK/P/2021/0231 T1 

F-Star Delta Limited A 61P 35/00 MK/P/2021/0231 T1 

F-Star Delta Limited A 61K 39/395 MK/P/2021/0231 T1 

Frimline Private Limited A 61K 31/16 MK/P/2021/0223 T1 
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Frimline Private Limited A 61K 31/164 MK/P/2021/0223 T1 

Frimline Private Limited A 61K 31/195 MK/P/2021/0223 T1 

Frimline Private Limited A 61K 31/197 MK/P/2021/0223 T1 

Frimline Private Limited A 61K 31/198 MK/P/2021/0223 T1 

Frimline Private Limited A 61K 31/336 MK/P/2021/0223 T1 

Frimline Private Limited A 61K 31/353 MK/P/2021/0223 T1 

Frimline Private Limited A 61K 31/445 MK/P/2021/0223 T1 

Frimline Private Limited A 61K 31/45 MK/P/2021/0223 T1 

Frimline Private Limited A 61K 45/06 MK/P/2021/0223 T1 

Frimline Private Limited A 61K 9/00 MK/P/2021/0223 T1 

Frimline Private Limited A 61K 9/48 MK/P/2021/0223 T1 

Frimline Private Limited A 61P 3/04 MK/P/2021/0223 T1 

Janssen BioPharma, Inc. A 61K 31/708 MK/P/2021/0239 T1 

Janssen BioPharma, Inc. C 07H 19/20 MK/P/2021/0239 T1 

Janssen BioPharma, Inc. C 07H 19/173 MK/P/2021/0239 T1 

Janssen BioPharma, Inc. C 07H 19/167 MK/P/2021/0239 T1 

Janssen BioPharma, Inc. A 61K 31/7068 MK/P/2021/0239 T1 

Janssen BioPharma, Inc. A 61K 31/7072 MK/P/2021/0239 T1 

Janssen BioPharma, Inc. A 61K 31/7076 MK/P/2021/0239 T1 

Janssen BioPharma, Inc. C 07H 19/213 MK/P/2021/0239 T1 

Janssen BioPharma, Inc. A 61P 31/14 MK/P/2021/0239 T1 

Janssen BioPharma, Inc. C 07H 19/067 MK/P/2021/0239 T1 

Janssen BioPharma, Inc. C 07H 19/073 MK/P/2021/0239 T1 

Janssen BioPharma, Inc. C 07H 19/10 MK/P/2021/0239 T1 

JimmyAsh LLC F 26B 3/092 MK/P/2021/0426 T1 

JimmyAsh LLC F 26B 17/02 MK/P/2021/0426 T1 

JimmyAsh LLC B 01J 8/40 MK/P/2021/0426 T1 

JimmyAsh LLC B 01J 8/36 MK/P/2021/0426 T1 

Merck Sharp & Dohme Corp. A 61K 31/41 MK/P/2021/0237 T1 

Merck Sharp & Dohme Corp. C 07D 471/04 MK/P/2021/0237 T1 

Merck Sharp & Dohme Corp. A 61K 31/428 MK/P/2021/0237 T1 

Merck Sharp & Dohme Corp. A 61K 31/4439 MK/P/2021/0237 T1 

Merck Sharp & Dohme Corp. A 61P 31/04 MK/P/2021/0237 T1 

Merck Sharp & Dohme Corp. C 07D 401/10 MK/P/2021/0237 T1 

Merck Sharp & Dohme Corp. C 07D 403/10 MK/P/2021/0237 T1 

Merck Sharp & Dohme Corp. C 07D 403/12 MK/P/2021/0237 T1 

Merck Sharp & Dohme Corp. C 07D 403/14 MK/P/2021/0237 T1 

Merck Sharp & Dohme Corp. C 07D 407/14 MK/P/2021/0237 T1 

Merck Sharp & Dohme Corp. C 07D 413/10 MK/P/2021/0237 T1 

Merck Sharp & Dohme Corp. C 07D 413/14 MK/P/2021/0237 T1 

Merck Sharp & Dohme Corp. C 07D 417/10 MK/P/2021/0237 T1 
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Merck Sharp & Dohme Corp. C 07D 417/14 MK/P/2021/0237 T1 

Merck Sharp & Dohme Corp. A 61K 31/4184 MK/P/2021/0237 T1 

ONO EXPONENTIAL FARMING S.R.L. A 01G 9/14 MK/P/2021/0236 T1 

ONO EXPONENTIAL FARMING S.R.L. A 01G 31/06 MK/P/2021/0236 T1 

Pfizer Inc. A 61K 31/4375 MK/P/2021/0232 T1 

Pfizer Inc. A 61K 31/4709 MK/P/2021/0232 T1 

Pfizer Inc. A 61K 31/4725 MK/P/2021/0232 T1 

Pfizer Inc. A 61P 11/00 MK/P/2021/0232 T1 

Pfizer Inc. A 61P 25/00 MK/P/2021/0232 T1 

Pfizer Inc. A 61P 29/00 MK/P/2021/0232 T1 

Pfizer Inc. C 07D 491/18 MK/P/2021/0232 T1 

Pfizer Inc. C 07D 207/273 MK/P/2021/0232 T1 

Pfizer Inc. C 07D 401/12 MK/P/2021/0232 T1 

Pfizer Inc. C 07D 401/14 MK/P/2021/0232 T1 

Pfizer Inc. C 07D 413/14 MK/P/2021/0232 T1 

Pfizer Inc. C 07D 471/04 MK/P/2021/0232 T1 

Pfizer Inc. A 61P 35/00 MK/P/2021/0232 T1 

Texol S.R.L. A 61F 13/15 MK/P/2021/0485 T1 

Texol S.R.L. A 61F 13/511 MK/P/2021/0485 T1 

Texol S.R.L. A 61F 13/512 MK/P/2021/0485 T1 

Texol S.R.L. B 32B 38/04 MK/P/2021/0485 T1 

Texol S.R.L. B 32B 38/06 MK/P/2021/0485 T1 

Texol S.R.L. B 32B 5/02 MK/P/2021/0485 T1 

Texol S.R.L. B 32B 7/04 MK/P/2021/0485 T1 

Tronox LLC B 01D 53/64 MK/P/2021/0241 T1 

Tronox LLC B 01D 53/94 MK/P/2021/0241 T1 

Tronox LLC B 01J 21/06 MK/P/2021/0241 T1 

Tronox LLC B 01J 23/00 MK/P/2021/0241 T1 

Tronox LLC B 01J 23/06 MK/P/2021/0241 T1 

Tronox LLC B 01J 23/22 MK/P/2021/0241 T1 

Tronox LLC B 01J 23/30 MK/P/2021/0241 T1 

University of Innsbruck A 63C 7/02 MK/P/2021/0221 T1 

University of Leicester C 07K 16/18 MK/P/2021/0233 T1 

University of Leicester A 61K 45/06 MK/P/2021/0233 T1 

University of Leicester A 61K 39/00 MK/P/2021/0233 T1 

University of Leicester C 07K 16/40 MK/P/2021/0233 T1 

Universität Basel A 61P 25/16 MK/P/2021/0242 T1 

Universität Basel A 61P 25/28 MK/P/2021/0242 T1 

Universität Basel A 61P 25/08 MK/P/2021/0242 T1 

Universität Basel A 61P 25/00 MK/P/2021/0242 T1 

Universität Basel A 61K 31/541 MK/P/2021/0242 T1 
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Universität Basel A 61K 31/5386 MK/P/2021/0242 T1 

Universität Basel A 61K 31/5377 MK/P/2021/0242 T1 

Universität Basel A 61P 25/14 MK/P/2021/0242 T1 

VIIV Healthcare UK (No.5) Limited A 61K 31/56 MK/P/2021/0240 T1 

VIIV Healthcare UK (No.5) Limited A 61K 31/575 MK/P/2021/0240 T1 

VIIV Healthcare UK (No.5) Limited C 12N 9/50 MK/P/2021/0240 T1 

VIIV Healthcare UK (No.5) Limited A 61P 31/18 MK/P/2021/0240 T1 

VIIV Healthcare UK (No.5) Limited C 07J 63/00 MK/P/2021/0240 T1 

VIIV Healthcare UK (No.5) Limited A 61K 31/58 MK/P/2021/0240 T1 
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ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ / 

APLIKIMET PЁR MARKA TREGTARE 

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

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

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

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

 

(210) Број на пријавата / Numri i aplikimit 

(220) Датум на поднесување / Data e depozitimit 

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

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

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

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

(740) Застапник / Përfaqësuesi juridik 

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

përkthimi 

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

kombinimi i ngjyrave 

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

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

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

dhe shërbimeve (Nice) dhe lista e produkteve dhe shërbimeve 

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

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

 

 

 

 

 

___________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data 
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(210) TM  2019/41 (220) 10/01/2019 

(442) 31/08/2021 

(300) 2018 34384  10/08/2018  AZ 

(731) Rothmans of Pall Mall Limited Route 

de France 17, Boncourt 2926, CH 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

MADE OF REFINEMENT 

(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 од тутун наменети за 

загревање  

 

(210) TM  2019/1176 (220) 25/10/2019 

(442) 31/08/2021 

(731) 3M Company 3M Center, 2501 

Hudson Road, St. Paul, Minnesota, 55144, 

US 

(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, 

АДВОКАТ бул.Партизански Одреди бр. 14, 

кат 3, локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000, 

Скопје 

(540)  

MICROPORE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  лепливи ленти за медицинска 

употреба  

 

(210) TM  2020/300 (220) 09/04/2020 

(442) 31/08/2021 

(731) UNITED CARIBBEAN RUM LIMITED 

(a company organized under the laws of 

Barbados) 

The West Indies Rum Distillery Limited, 

Brighton, Black Rock, St. Michael BB 

12051, BB 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.29 

Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000, 

Скопје 

(540)  

STADES 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалаци, освен пиво; 

ликери; жестоки пијалаци [напитоци]; 

дестилирано вино; рум  

 

(210) TM  2020/438 (220) 27/05/2020 

(442) 31/08/2021 

(731) Калина Тодоровска ул.Васил 

Ѓоргов  бр. 33А/32, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) зелена, жолта, златна 

(531) 02.03.16;26.01.14 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање, водење на 

работење, услуги на продажба на мало на 

козметика  

кл. 44  козметички салон, фризерски 

салон, хигиенска нега и убавина на луѓето, 
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услуги на висажист (шминкање), 

маникирање на нокти, солариум спа 

третман  

 

(210) TM  2020/702 (220) 11/08/2020 

(442) 31/08/2021 

(731) ВЕНУСТАС Бул. Јане Сандански 9а 

лок.10 , Скопје, MK 

(540)  

 
(591) зелена, црна 

(531) 05.05.21;27.05.17 

(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; додатоци во исхраната 

за луѓе и животни; фластери, материјали 

за завои; материјал за пломбирање на 

заби, забарски смоли; средства за 

дезинфекција; препарати за уништување 

на штетници; фунгициди, хербициди  

кл. 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; оцет, сосови како 

мирудии; мраз; замрзната вода  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и проектирање поврзано со 

нив; услуги за индустриски анализи и 

истражувања; проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

кл. 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  2020/740 (220) 18/08/2020 

(442) 31/08/2021 

(731) Љеутрим Асани ул. 20 бр. 28, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црвена, златна, црна, кафена, 

зелена, бела 

(531) 25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  мссо; месо во конзерви; замрзнаго-

сушсно месо; ќофтиња и мелено месо  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со месо, месо во конзерви; 

замрзнато-сушено месо; ќофтиња и 

мелено месо  

 

(210) TM  2021/129 (220) 12/02/2021 

(442) 31/08/2021 

(731) ДИГИТЕКС СИСТЕМС ДООЕЛ 

Скопје Париска 23-1, Скопје, MK 

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ 

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) бела, црна, црвена 

(531) 27.05.17 
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(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  електрични уреди за мерење, 

електрични уреди за мониторинг на 

структура на објекти  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало со електрични уреди за мерење и 

електрични уреди за мониторинг на 

структура на објекти  

 

(210) TM  2021/235 (220) 05/03/2021 

(442) 31/08/2021 

(731) Друштво за производство на 

мелнички, пекарски и слаткарски 

проиводи, промет на големо и мало и 

увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје 

бул.„Македонско-косовска бригада“ 

бр.44, Скопје, MK 

(740) Леонид Трпеноски, адвокат ул. 

Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) виолетова, сина, жолта, бела, 

зелена, црвена, црна, кафена, 

портокалова, сива, окер 

(531) 02.05.01;08.01.06;26.04.09 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  леб; леб без квасец, леб со ѓумбир  

кл. 35  малопродажба и големопродажба 

на леб  

кл. 41  забава; разонода [забава]  

 

(210) TM  2021/282 (220) 18/03/2021 

(442) 31/08/2021 

(731) CELLTRION, INC. 23, Academy-ro, 

Yeonsu-gu, Incheon, KR 

(740) Адвокатско друштво Јоанидис ул. 

Донбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

Јуфлима 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за 

лекување од автоимуни болести  

 

(210) TM  2021/309 (220) 23/03/2021 

(442) 31/08/2021 

(731) Imperial Tobacco Limited 121 

Winterstoke Road Bristol BS3 2LL, GB 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски 

Ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000, 

Скопје 

(540)  

GOLDEN VIRGINIA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, сиров или преработен, 

производи од тутун, замени за тутун (кои 

не се користат во медицински или 

лековити цели),тутун за мотање, цигари, 

хартија за цигари и туби, филтери за 

цигари, џебни машинки за мотање на 

цигари, рачни машини за вметнување 

тутун во хартиени цевки, електронски 

цигари, течностза електронски цигари, 

производи за пушачи и запалки  

 

(210) TM  2021/312 (220) 24/03/2021 

(442) 31/08/2021 

(731) MERITAS Inc. 800 Hennepin Ave., 

Ste. 600 Minneapolis, Minnesota 55403, 

US 

(740) Адвокатско друштво АПОСТОЛСКА 

И АЛЕКСАНДРОВСКИ Ул. Коста 

Веселинов бр.5/1-2, 1000, Скопје 

(540)  

MERITAS 

(551) индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 35  промоција со препорака за услуги 

на адвокатски фирми кои се вклучени во 

областа на комерцијалното право  

кл. 42  обезбедување на професионалната 

размена на информации за правни услуги 

и за локалната и глобалната пракса, и за 

развој на правото  

 

(210) TM  2021/336 (220) 30/03/2021 

(442) 31/08/2021 

(731) FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & 

FOOD CO. LTD. no. 16, WEN SHA ROAD 

FOSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, 

CN 

(740) ПАНДОРКА  КИМОВА, адвокат ул. 

'Васил Главинов бр .3/1-1, 1000 Скопје 

(540)  

 
(531) 28.03.00 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки; конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук; желе, 

џемови, компоти; јајца; млеко и млечни 

производи; масла и масти за јадење  

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. 33  алкохолни пијалоци (освен пива)  

 

(210) TM  2021/350 (220) 31/03/2021 

(442) 31/08/2021 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, 

DE 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

Cologran 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  нискокалорични засладувачи 

[вештачки, хемиски]; вештачки 

засладувачи [хеллиски препарати]; 

вештачки супстанци за засладување 

[хемиски препарати]  

 

(210) TM  2021/354 (220) 02/04/2021 

(442) 31/08/2021 

(731) Друштво за производство трговија 

и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО Скопје ул. 

Даме Груев бр. 8, 1000, Скопје, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

MAGIC ICE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко, сирење, сириште, урда, чипс 

од компири, јогурт, павлака, бадеми 

мелени, бадемово млеко, кикиритки 

преработени, кокосово млеко, 

кондензирано млеко, маргарин, милк шејк, 

путер, путер од кикирики, путер од кокосов 

орев, путер од какао  

кл. 30  сладолед, чоколадо, бисквити, 

бонбони, ванила, вафли, замрзнат јогурт 

(сладолед), какао, кафе, колач, крем 

пудинг, леден чај, марципан, овошни 
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желеа, пијалаци од какао со млеко, 

пијалаци од кафе со млеко, пијалаци што 

се на основа на чоколадо, пијалаци што се 

на основа на чај, прашоци за сладоледи, 

пудинзи, пуканки, слаткарски производи, 

сутлијаш, торти, чипс (производи од 

житарици)  

кл. 32  енергетски пијалаци, изотонични 

пијалаци, аперитиви (безалкохолни), 

безалкохолни овошни екстракти, 

безалкохолни овошни пијалаци, 

безалкохолни пијалави на база на мед, 

безалкохолни пијалаци на база на алое 

вера, газирана вода, коктели 

безалкохолни, коктели врз база на пиво, 

лимонади, минерална вода, овошни 

сирупи, овошни сокови, пиво, сируп за 

пијалаци, сода вода, сок од домати, сок од 

јаболка (безалкохолен), шербет, шира  

кл. 35  услуги на продажба на големо и 

продажба на мало на: млеко, сирење, 

сириште, урда, чипс од компири, јогурт, 

павлака, бадеми мелени, бадемово млеко, 

кикиритки преработени, кокосово млеко, 

кондензирано млеко, маргарин, милк шејк, 

путер, путер од кикирики, путер од кокосов 

орев, путер од какао, сладолед, чоколадо, 

бисквити, бонбони, ванила, вафли, 

замрзнат јогурт (сладолед), какао, кафе, 

колач, крем пудинг, леден чај, марципан, 

овошни желеа, пијалаци од какао со 

млеко, пијалаци од кафе со млеко, 

пијалаци што се на основа на чоколадо, 

пијалаци што се на основа на чај, прашоци 

за сладоледи, пудинзи, пуканки, 

слаткарски производи, сутлијаш, торти, 

чипс (производи од житарици), енергетски 

пијалаци, изотонични пијалаци, аперитиви 

(безалкохолни), безалкохолни овошни 

екстракти, безалкохолни овошни пијалаци, 

безалкохолни пијалави на база на мед, 

безалкохолни пијалаци на база на алое 

вера, газирана вода, коктели 

безалкохолни, коктели врз база на пиво, 

лимонади, минерална вода, овошни 

сирупи, овошни сокови, пиво, сируп за 

пијалаци, сода вода, сок од домати, сок од 

јаболка (безалкохолен), шербет, шира  

 

(210) TM  2021/355 (220) 02/04/2021 

(442) 31/08/2021 

(731) Друштво за производство трговија 

и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО Скопје ул. 

Даме Груев бр. 8, 1000, Скопје, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) темносина, сина, црна, бела 

(531) 27.05.03;27.05.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко, сирење, сириште, урда, чипс 

од компири, јогурт, павлака, бадеми 

мелени, бадемово млеко, кикиритки 

преработени, кокосово млеко, 

кондензирано млеко, маргарин, милк шејк, 

путер, путер од кикирики, путер од кокосов 

орев, путер од какао  

кл. 30  сладолед, чоколадо, бисквити, 

бонбони, ванила, вафли, замрзнат јогурт 

(сладолед), какао, кафе, колач, крем 

пудинг, леден чај, марципан, овошни 

желеа, пијалаци од какао со млеко, 

пијалаци од кафе со млеко, пијалаци што 

се на основа на чоколадо, пијалаци што се 

на основа на чај, прашоци за сладоледи, 

пудинзи, пуканки, слаткарски производи, 

сутлијаш, торти, чипс (производи од 

житарици)  

кл. 32  енергетски пијалаци, изотонични 
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пијалаци, аперитиви (безалкохолни), 

безалкохолни овошни екстракти, 

безалкохолни овошни пијалаци, 

безалкохолни пијалави на база на мед, 

безалкохолни пијалаци на база на алое 

вера, газирана вода, коктели 

безалкохолни, коктели врз база на пиво, 

лимонади, минерална вода, овошни 

сирупи, овошни сокови, пиво, сируп за 

пијалаци, сода вода, сок од домати, сок од 

јаболка (безалкохолен), шербет, шира  

кл. 35  услуги на продажба на големо и 

продажба на мало на: млеко, сирење, 

сириште, урда, чипс од компири, јогурт, 

павлака, бадеми мелени, бадемово млеко, 

кикиритки преработени, кокосово млеко, 

кондензирано млеко, маргарин, милк шејк, 

путер, путер од кикирики, путер од кокосов 

орев, путер од какао, сладолед, чоколадо, 

бисквити, бонбони, ванила, вафли, 

замрзнат јогурт (сладолед), какао, кафе, 

колач, крем пудинг, леден чај, марципан, 

овошни желеа, пијалаци од какао со 

млеко, пијалаци од кафе со млеко, 

пијалаци што се на основа на чоколадо, 

пијалаци што се на основа на чај, прашоци 

за сладоледи, пудинзи, пуканки, 

слаткарски производи, сутлијаш, торти, 

чипс (производи од житарици), енергетски 

пијалаци, изотонични пијалаци, аперитиви 

(безалкохолни), безалкохолни овошни 

екстракти, безалкохолни овошни пијалаци, 

безалкохолни пијалави на база на мед, 

безалкохолни пијалаци на база на алое 

вера, газирана вода, коктели 

безалкохолни, коктели врз база на пиво, 

лимонади, минерална вода, овошни 

сирупи, овошни сокови, пиво, сируп за 

пијалаци, сода вода, сок од домати, сок од 

јаболка (безалкохолен), шербет, шира  

 

(210) TM  2021/356 (220) 02/04/2021 

(442) 31/08/2021 

(731) Друштво за производство трговија 

и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО Скопје ул. 

Даме Груев бр. 8, 1000, Скопје, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

RINGER 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  чипс од компири  

кл. 30  чипс (производи од житарици)  

 

(210) TM  2021/357 (220) 02/04/2021 

(442) 31/08/2021 

(731) Друштво за производство трговија 

и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО Скопје ул. 

Даме Груев бр. 8, 1000, Скопје, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) црна, црвена, розева, жолта, 

виолетова, сина, бела 

(531) 01.15.05;26.01.22;27.05.02 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  чипс од компири  

кл. 30  чипс (производи од житарици)  

 

(210) TM  2021/358 (220) 02/04/2021 

(442) 31/08/2021 

(731) Друштво за производство трговија 

и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО Скопје ул. 

Даме Груев бр. 8, 1000, Скопје, MK 
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(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

PANCHOS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  чипс од компири  

кл. 30  чипс (производи од житарици)  

 

(210) TM  2021/359 (220) 02/04/2021 

(442) 31/08/2021 

(731) Zentiva, k.s. U Kabelovny 130 102 37 

Praha 10 - Dolní Mĕcholupy, CZ 

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

фронт” 7/4 П.Фах 768 

(540)  

RENSOR 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  лекови, фармацевтски препарати за 

употреба кај луѓе  

 

(210) TM  2021/364 (220) 02/04/2021 

(442) 31/08/2021 

(731) BASF Agro B.V. Arnhem (NL) 

Zweigniederlassung Freienbach Branch 

Huobstrasse 3, Pfäffikon SZ, CH 

(740) Адвокатско друштво Јоанидис ул. 

Донбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

REVYCARE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемикалии што се користат во 

земјоделството, хортикултурата и 

шумарството, особено растителни 

препарати за зајакнување, хемиски или 

биолошки препарати за управување со 

стресот кај растенијата, препарати за 

регулирање на растот на растенијата, 

хемиски препарати за третман на семиња, 

гени на семе за земјоделско производство  

кл. 5  препарати за уништување и борба 

против штетници; инсектициди, 

фунгициди, хербициди, пестициди  

 

(210) TM  2021/382 (220) 06/04/2021 

(442) 31/08/2021 

(731) Haver Farma İlaç A.Ş. Akbaba Mah. 

Maraş Cad. No.:52/2/1, Beykoz, Istanbul, 

TR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски 

Ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000, 

Скопје 

(540)  

Osetron 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2021/383 (220) 06/04/2021 

(442) 31/08/2021 

(731) Shenzhen Green Olive 

Environmental Protection Technology Co. 

Ltd Room 2605, No.15-3, Haitian Road, 

Building C, Zhuoyue Times Square, N23, 

Haiwang Community, Xin'an Street, 

Bao'an District Shenzhen, CN 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(531) 26.01.16;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 21  садови [длабоки чинии]; комплети 

за зачини; кутии за употреба во 

домаќинствата или за кујнска употреба; 



 

 

43 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  8/2021 - 31/08/2021  
 

сервиси [чинии]; сервиси за јадење, со 

исклучок на ножеви, вилушки и лажици; 

садови за пиење; чепкалки; чаши за 

пиење; уметнички дела од порцелан, 

керамика, земјен сад, теракота или стакло; 

керамика за употреба во домаќинствата  

 

(210) TM  2021/386 (220) 07/04/2021 

(442) 31/08/2021 

(731) Љупчо Петровски ул. „Мито 

Хаџивасилев-Јасмин“ бр. 18/2-22А, 1000, 

Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(531) 26.04.01;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  мали метални предмети, украсни 

статуетки од обичен метал, уметнички 

дела од обичен метал  

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, 

хронометриски инструменти, сувенири од 

бакар, медали, медалјони, плакети, 

ордени  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи, увоз-извоз и услуги при продажба 

на големо и мало со: мали метални 

предмети, украсни статуетки од обичен 

метал; производи од скапоцени метали 

или обложени со нив, накит, скапоцени 

камења, хронометриски инструменти, 

сувенири од бакар, медали, медалјони, 

плакети и ордени  

 

(210) TM  2021/460 (220) 22/04/2021 

(442) 31/08/2021 

(731) UNIMED PHARMA s.r.o. Orieskova 

11, SK-821 05 Bratislava, SK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. Славе 

Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

OPALERG 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстанции 

што се користат во медицината, храна за 

бебиња, фластери, материјали за завои, 

материјали за пломбирање заби и 

забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2021/469 (220) 26/04/2021 

(442) 31/08/2021 

(731) ДПТУ „ЕКСТРА МЕИН“ БОРИС 

ДООЕЛ ул. „Ѓорче Петров“ бр. 4, 

Куманово, MK 

(540)  

 
(531) 25.01.19;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 29  подготвени производи од месо  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со месни преработки  

 

(210) TM  2021/470 (220) 26/04/2021 

(442) 31/08/2021 

(731) ДПТУ „ЕКСТРА МЕИН“ БОРИС 

ДООЕЛ ул. „Ѓорче Петров“ бр. 4, 

Куманово, MK 

(540)  

 
(531) 25.01.19;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  подготвени производи од месо  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со месни преработки  

 

(210) TM  2021/506 (220) 29/04/2021 

(442) 31/08/2021 

(731) POSCO INTERNATIONAL 

Corporation 134, Teheran-ro, Gangnam-

gu, Seoul, KR 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(531) 26.01.03;26.01.24;26.11.12 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  машини за перење алишта; машини 

за миење садови; правосмукалки  

кл. 11  фрижидери; микробранови печки; 

електрични печки; печки на гас; 

електрични плотни; плотни на гас; 

аспиратори; клима уреди; грејачи за вода; 

прочистувачи на воздух; машини за 

сушење алишта  

 

(210) TM  2021/509 (220) 11/05/2021 

(442) 31/08/2021 

(731) ИНТЕРНАТИОНАЛ ФРЕШ ФООД 

ДОО, с. Врапчиште ул. 100 бр.1, 

Врапчиште, MK 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

 
(591) зелена, бела, портокалова, црвена 

(531) 06.19.15;26.01.16;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, дивеч; живина; пилешко месо; 

свежо пилешко; замрзнато пилешко; 

пилешко подготвено за скара; производи 

од пилешко месо; пилешки батаци; 

пилешки гради, пилешки гради без кожа, 

пилешки батаци, пилешко филе, пилешки 

парчиња, пилешки крилца, пилешки црн 

дроб, пилешки срца, пилешка слезина; 

суви колбаси; колбас; пилешки колбаси; 

салама; пилешка салама; виршли; 

пилешки паштети; пилешка салата; салати 

од живина; сушено пилешко месо; 

замрзнати оброци кои се состојат главно 

од пилешко месо; пржено пилешко; печено 
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пиле; храна закуска врз основа на пилешко 

и месо; пилешки плескавици (хамбургери); 

мелено месо; пилешки ќофтиња; пилешка 

супа (сосови); подготвени оброци 

направени од живина (преовладува 

пилешко месо); подготвени оброци кои 

содржат (главно) пилешко месо; супа; 

пилешка супа; јајца; масла и масти за 

јадење; масла и масти; трпезни јајца, 

содржина од јајца без лушпи (белка и 

жолчка) за да се направат јајца во прав  

кл. 35  рекламирање; бизнис менаџмент; 

бизнис администрација; канцелариски 

услуги; услуги за продажба на мало и 

големо поврзани со месо и месни 

производи, дивеч и живина (пилешко 

месо)  

кл. 43  услуги за обезбедување на храна и 

пијалоци; услуги за подготовка на храна; 

услуги за подготвување храна и пијалаци  

 

(210) TM  2021/528 (220) 18/05/2021 

(442) 31/08/2021 

(731) Друштво за трговија и услуги 

МОНДАВИ ДООЕЛ Скопје ул. Пандил 

Шишков бр. 1/Б-23, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бордо, црна, бела 

(531) 11.03.02;27.05.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  вино  

кл. 35  обезбедување онлајн пазар за 

купувачи и продавачи на стоки и услуги; 

маркетинг; презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми, за 

малопродажба; претставување на 

производите; рекламирање; промовирање 

на продажбата за трети лица; услуги за 

посредување во трговија  

кл. 39  испорачување пакети; 

испорачување стоки; испорачување стоки 

порачани по пошта; транспортирање; 

транспортирање стоки; пакување 

подароци; пакување стоки  

 

(210) TM  2021/533 (220) 19/05/2021 

(442) 31/08/2021 

(731) Друштво за трговија производство 

и услуги МИРРОР ГАЛЕРИЈА ДООЕЛ 

Скопје 

ул. Ѓорѓи Сугаре бр. 14/1-72, Скопје, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) сива, црна, бела 

(531) 14.03.15 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 14  накит  

кл. 25  облека, обувки, капи  

кл. 35  обезбедување онлајн пазар за 

купувачи и продавачи на стоки и услуги, 

услуги на продажба на големо и мало на 

накит, облека, чадори, бебешко боди, 

сложувалки  

кл. 42  дизајн (графички дизајн), дизајн 

(индустриски дизајн), дизајнирање 

(индустриски 

дизајн) дизајнирање облека  

 

(210) TM  2021/536 (220) 20/05/2021 

(442) 31/08/2021 
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(731) REMEDICA Ltd. Limassol, Cyprus, 

Aharnon St. Industrial Estate 3508 

Limassol, CY 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. Славе 

Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

ENTEVIREM 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстанции 

што се користат во медицината, храна за 

бебиња, фластери, материјали за завои, 

материјали за пломбирање заби и 

забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2021/539 (220) 21/05/2021 

(442) 31/08/2021 

(731) ТЗ ДОО Скопје ул. 1550 бр. 25, 

Визбегово, MK 

(540)  

 
(591) бела, темно сина, окер 

(531) 07.01.24;26.04.16;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 20  полици; полици за складирање  

 

(210) TM  2021/550 (220) 25/05/2021 

(442) 31/08/2021 

(731) ПхармаC Лекови дооел Скопје ул. 

Борка Талевски бр. 42/2 кат 3 стан 6, 

1000, Скопје, MK 

(740) Весна Јаќовска ул. Борка Телевски 

бр. 42/2 кат 3 стан 6, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црна, сива, зелена, портокалова 

(531) 26.01.06;26.01.16;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  витамини и витамински препарати; 

додатоци на исхрана кои содржат 

витамини; 

додатоци на исхрана; храна за доенчиња; 

диетални состојки за медицински потреби; 

хигиенски препарати за употреба во 

медицина; хигиенски препарати и 

производи; фармацевтски производи и 

природни лековити средства; препарати за 

употреба како прехрамбени додатоци за 

луѓе (медицински);  фармацевтски 

препарати за хумана примена; 

фармацевтски препарати за регулирање 

на имунолошкиот систем; фармацевтски 

препарати за превенција од болести на 

имунолошкиот систем;  фармацевтски 

препарати за превенција од нарушување 

на имунолошкиот систем; диететски 

прехрамбени препарати прилагодени за 

медицински потреби; додатоци на исхрана 

и диететски препарати; диететски 

прехрамбени производи за медицински 

потреби; диететски и прехрамбени 

додатоци; хомеопатски фармацевтски 

производи; фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2021/558 (220) 26/05/2021 

(442) 31/08/2021 
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(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, 

DE 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

Gelatelli 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  мраз; сладолед; замрзнат јогурт 

[вид сладолед]; сорбет [ладен овошен 

десерт]  

 

(210) TM  2021/561 (220) 26/05/2021 

(442) 31/08/2021 

(731) ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД 

ПРИЛЕП ул.Цане Кузманоски бр. 1, 7500, 

Прилеп, MK 

(540)  

 
(591) зелена, бела, црна, црвена, златна 

(531) 05.01.16;25.01.15;27.05.02 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво  

 

(210) TM  2021/562 (220) 27/05/2021 

(442) 31/08/2021 

(731) Аневски Винарија ДООЕЛ Штип ул. 

Железничка 39, 2000, Штип, MK 

(540)  

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

(531) 03.03.01;05.03.04;25.01.15 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци, вино  

 

(210) TM  2021/563 (220) 27/05/2021 

(442) 31/08/2021 

(731) Аневски Винарија ДООЕЛ Штип ул. 

Железничка 39, 2000, Штип, MK 

(540)  

 
(591) жолта, златна, црна, црвена, розова, 

бела 

(531) 03.03.01;05.03.04;25.01.15 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци, вино  

 

(210) TM  2021/564 (220) 27/05/2021 

(442) 31/08/2021 

(731) Аневски Винарија ДООЕЛ Штип ул. 

Железничка 39, 2000, Штип, MK 

(540)  
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(591) жолта, златна, црна, црвена, бела 

(531) 03.03.01;05.03.04;27.01.15 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци, вино  

 

(210) TM  2021/565 (220) 27/05/2021 

(442) 31/08/2021 

(300) 570814  24/03/2021  CZ 

(731) Zentiva, k.s. U Kabelovny 130 102 37 

Praha 10 - Dolní Mĕcholupy, CZ 

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

фронт” 7/4 П.Фах 768, 1000, Скопје 

(540)  

ELEBER 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  лекови, фармацевтски препарати за 

употреба кај луѓе  

 

(210) TM  2021/566 (220) 27/05/2021 

(442) 31/08/2021 

(731) Друштво за трговија и услуги 

ГАЛЕНИКА ФАРМАЦИЈА ДООЕЛ Скопје 

ул. Роса Плавева бр. 1-А, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски 

ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) сина, бела 

(531) 03.11.01;07.01.14;27.05.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи, 

медицински средства, козметички 

производи, хигиенски производи за 

медицинска употреба, лекови, аналгетици, 

додатоци во исхрана, билни чаеви, 

витамински производи, диететски 

суплементи, завои, лепливи фластери, 

памук за медицинска употреба, 

медицински помагала  

кл. 35  рекламирање (огласување), 

телевизиско рекламирање, рекламирање 

преку интернет и сите останати видови 

рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски 

работи  

 

(210) TM  2021/567 (220) 27/05/2021 

(442) 31/08/2021 

(731) Hankook Tire & Technology Co., Ltd 

286, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-

si, Gyeonggi-do, KR 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО  

„Србо Томовиќ“ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 
(531) 27.05.01;27.05.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  автомобилски гуми;велосипедски 

гуми;надворешни обвивки за пневматски 

гуми;заштитни навлаки за тркала;гуми за 

мотоцикли;лепливи гумени парчиња за 

поправка на внатрешни гуми;внатрешни 

гуми за велосипеди;внатрешни гуми за 

мотоцикли;внатрешни гуми за пневматски 

гуми;внатрешни гуми за тркала на 

возила;внатрешни гуми за гуми на 

возила;мрежи за багаж на 
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возила;пневматски гуми;опрема за 

поправка на внатрешни гуми;бандажи за 

тркала на возила;покривки на седла за 

велосипеди;покривки на седла за 

мотоцикли;сигурносни појаси за седишта 

на возила;сопирачки сегменти за 

возила;амортизери за возила;носачи за 

скии на автомобили;шилци за 

гуми;крампони за гуми;гуми за 

возила;тврди гуми за тркала за 

возила;шарки на вулканизирани 

гуми;гасеници за возила (транспортни 

траки);гасеници за возила 

(тракторски);пневматици без внатрешна 

гума за велосипеди;пневматици без 

внатрешна гума за моторцикли;вентили за 

гуми на возила;гуми за тркала на возила  

 

(210) TM  2021/568 (220) 27/05/2021 

(442) 31/08/2021 

(731) Terme di Crodo Srl Via Roberto 

Bracco 6 20159 Milano, IT 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО  

„Србо Томовиќ“ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

FONTI DI CRODO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  освежителни безалкохолни 

пијалоци; безалкохолни препарати за 

правење на напитоци; води; сокови; 

газирани пијалоци со вкусови; 

безалкохолни пијалоци со вкус на овошје; 

лимонади; газирани сокови; овошни 

сокови (напитоци)  

 

(210) TM  2021/569 (220) 28/05/2021 

(442) 31/08/2021 

(731) ДИСАЈД ДООЕЛ Битола Широк 

Сокак бр. 119, Битола, MK 

(540)  

 
(591) бела, црна, розева, зелена 

(531) 05.03.13;24.17.25;27.07.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  служење храна и пијалоци  

кл. 44  услуги за советување за здравјето  

 

(210) TM  2021/570 (220) 31/05/2021 

(442) 31/08/2021 

(731) MCNEIL AB Box 941, SE - 251 09, 

Helsingborg, SE 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

NICORETTE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за намена 

при откажување од пушење  

кл. 10  медицински апарати и инструменти 

за намена при откажување од пушење  

кл. 30  мастики за џвакање  

 

(210) TM  2021/571 (220) 31/05/2021 

(442) 31/08/2021 

(731) JOHNSON & JOHNSON, ONE 

JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW 

BRUNSWICK, NEW JERSEY, 08933, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

NEUTROGENA RETINOL 

BOOST 
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(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  хидратантен препарат за лице, 

крема за очи, серум за лице, и препарат за 

третман на лице против стареење  

 

(210) TM  2021/572 (220) 31/05/2021 

(442) 31/08/2021 

(731) Друштво за трговија и услуги 

КЛИКНИ ЈАДИ ДОО Скопје ул. Скупи 5А 

бр. 24, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски 

Ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, бела, црна 

(531) 11.03.05;24.15.05 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  производи за исхрана, производи 

од млеко, месо, риба, производи за 

исхрана направени од риба, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук, 

салати, пици, теста, компири (чипс од 

компири), супи, потажи и чорби, 

подготвени производи од месо, морска 

храна  

кл. 30  ладни предјадења, топли 

предјадења, десерти, торти, слатки, 

колачи, крофни, слаткарски производи, 

сосови (додатоци на храна), бургери, кафе 

(пијалаци што се на основа на кафе), 

пијалаци, тестенини, пити, преливи за 

салати, тортиљи, кифли, палачинки, 

сендвичи  

кл. 35  рекламирање (огласување), 

телевизиско рекламирање, рекламирање 

преку интернет и сите останати видови 

рекламирање, он-лајн продажба, водење 

на работењето, управување со работата, 

канцелариски работи, ширење рекламни 

огласи, претставување на производи, 

обезбедување он-лајн пазар за купувачи и 

продавачи на стоки  

кл. 43  достава на храна и пијалаци, услуги 

на посредување, услуги за обезбедување 

храна и пијалаци, услуги на достава на 

храна и пијалаци за непосредна 

потрошувачка, храна и пијалаци за 

носење, кетернинг услуги, кетеринг за 

храна и пијалаци  

 

(210) TM  2021/573 (220) 31/05/2021 

(442) 31/08/2021 

(731) Друштво за трговија и услуги 

КЛИКНИ ЈАДИ ДОО Скопје ул. Скупи 5А 

бр. 24, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски 

Ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, бела, црна 

(531) 02.01.11;11.03.05;18.01.09 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  производи за исхрана, производи 

од млеко, месо, риба, производи за 

исхрана направени од риба, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук, 

салати, пици, теста, компири (чипс од 

компири), супи, потажи и чорби, 

подготвени производи од месо, морска 

храна  

кл. 30  ладни предјадења, топли 
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предјадења, десерти, торти, слатки, 

колачи, крофни, слаткарски производи, 

сосови (додатоци на храна), бургери, кафе 

(пијалаци што се на основа на кафе), 

пијалаци, тестенини, пити, преливи за 

салати, тортиљи, кифли, палачинки, 

сендвичи  

кл. 35  рекламирање (огласување), 

телевизиско рекламирање, рекламирање 

преку интернет и сите останати видови 

рекламирање, он-лајн продажба, водење 

на работењето, управување со работата, 

канцелариски работи, ширење рекламни 

огласи, претставување на производи, 

обезбедување он-лајн пазар за купувачи и 

продавачи на стоки  

кл. 43  достава на храна и пијалаци, услуги 

на посредување, услуги за обезбедување 

храна и пијалаци, услуги на достава на 

храна и пијалаци за непосредна 

потрошувачка, храна и пијалаци за 

носење, кетернинг услуги, кетеринг за 

храна и пијалаци  

 

(210) TM  2021/574 (220) 31/05/2021 

(442) 31/08/2021 

(731) Друштво за филмска продукција и 

услуги ВЕРТИГО ВИСУАЛ ДОО Скопје 

ул. Скупи 3 бр. 74, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво БОНА ФИДЕ Ул. 

Јордан Константинов-Џинот 3, 1000, 

Скопје 

(540)  

VERTIGO VISUAL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работење; управување со работи; 

канцелариски работи  

кл. 41  образование; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и проектирање поврзано со 

нив; услуги за индустриски анализи и 

истражувања; проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

 

(210) TM  2021/575 (220) 31/05/2021 

(442) 31/08/2021 

(731) Друштво за филмска продукција и 

услуги ВЕРТИГО ВИСУАЛ ДОО Скопје 

ул. Скупи 3 бр. 74, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво БОНА ФИДЕ ул. 

Јордан Константинов-Џинот 3, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) црна, црвена, бела 

(531) 26.13.25;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работење; управување со работи; 

канцелариски работи  

кл. 41  образование; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и проектирање поврзано со 

нив; услуги за индустриски анализи и 

истражувања; проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

 

(210) TM  2021/585 (220) 01/06/2021 

(442) 31/08/2021 

(731) NGK SPARK PLUG CO., LTD. 14-18, 

Takatsuji-cho, Mizuho-ku, Nagoya City 

467-8525, JP 

(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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(531) 26.01.10;26.01.18 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  вентили (делови од мотори); вентили 

(делови од мотори), имено, EGR вентили, 

сопирачки вентил, ISC вентили, 

пропорционални релејни вентили, вентили 

за АВЅ модулатор, контролни вентили за 

кочење кај приколки; делови од мотори, 

имено, дихтунзи за мотор, дихтунзи за 

цилиндри, DPF сетови дихтунзи, дихтунзи 

за глава на мотор, затворачи, дизни 

(инјектори), воздушни (за чистење) филтри 

(делови од мотори/машини), релеи за 

климатизери, турбокомпресори, пумпи за 

серво волан, пумпа за масло, пумпа за 

вода, филтри за SCR уреа, филтри за 

вода со уреа, DPF (Филтри за честички на 

дизел), клипови, чаура за цилиндер, 

брегасти осовини, пумпи за гориво, 

карбуратори, системи за вбризгување на 

дизел гориво (механички), системи за 

вбризгување на дизел гориво 

(електронски), млазници за вбризгување 

на дизел гориво, филтри за гориво, 

прочистувачи на воздух, филтри за пумпи 

за масло, ладилници за масло; 

вентилатори и спојки за вентилатори, 

конвертори на издувни гасови, 

пригушувачи; мотори за автомобилски 

бришачи; мотори, освен за копнени 

возила; делови од мотори, имено, 

регулатор на пристап на воздух или гас, 

запчести ремени, клинести ремени за 

вентилатори за машини, затегнувачи на 

ремени, спојки, прекинувачи за притисок 

што се делови од машини; сите 

гореспоменати стоки се за автомобили  

кл. 9  електронски контролирани 

електромагнетни вентили на електро-

суспензија (ECAS); соленоиди со 

променливо вентилско време (VVT); 

прекинувачи за притисок; електромагнетни 

вентили [електромагнетни прекинувачи]  

кл. 11  термостатски вентили [делови од 

грејни инсталации]; термостатски вентили 

за автомобили; филтри за клима уреди; 

филтри за клима уреди за автомобили  

 

(210) TM  2021/586 (220) 01/06/2021 

(442) 31/08/2021 

(731) NGK SPARK PLUG CO., LTD. 14-18, 

Takatsuji-cho, Mizuho-ku, Nagoya City 

467-8525, JP 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 
(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  вентили (делови од мотори); вентили 

(делови од мотори), имено, EGR вентили, 

сопирачки вентил, ISC вентили, 

пропорционални релејни вентили, вентили 

за АВЅ модулатор, контролни вентили за 

кочење кај приколки; делови од мотори, 

имено, дихтунзи за мотор, дихтунзи за 

цилиндри, DPF сетови дихтунзи, дихтунзи 

за глава на мотор, затворачи, дизни 

(инјектори), воздушни (за чистење) филтри 

(делови од мотори/машини), релеи за 
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климатизери, турбокомпресори, пумпи за 

серво волан, пумпа за масло, пумпа за 

вода, филтри за SCR уреа, филтри за 

вода со уреа, DPF (Филтри за честички на 

дизел), клипови, чаура за цилиндер, 

брегасти осовини, пумпи за гориво, 

карбуратори, системи за вбризгување на 

дизел гориво (механички), системи за 

вбризгување на дизел гориво 

(електронски), млазници за вбризгување 

на дизел гориво, филтри за гориво, 

прочистувачи на воздух, филтри за пумпи 

за масло, ладилници за масло; 

вентилатори и спојки за вентилатори, 

конвертори на издувни гасови, 

пригушувачи; мотори за автомобилски 

бришачи; мотори, освен за копнени 

возила; делови од мотори, имено, 

регулатор на пристап на воздух или гас, 

запчести ремени, клинести ремени за 

вентилатори за машини, затегнувачи на 

ремени, спојки, прекинувачи за притисок 

што се делови од машини; сите 

гореспоменати стоки се за автомобили  

кл. 9  електронски контролирани 

електромагнетни вентили на електро-

суспензија (ECAS); соленоиди со 

променливо вентилско време (VVT); 

прекинувачи за притисок; електромагнетни 

вентили [електромагнетни прекинувачи]  

кл. 11  термостатски вентили [делови од 

грејни инсталации]; термостатски вентили 

за автомобили; филтри за клима уреди; 

филтри за клима уреди за автомобили  

 

(210) TM  2021/587 (220) 01/06/2021 

(442) 31/08/2021 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги ВИС ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 

ДООЕЛ Петровец 1 27/-, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(591) светло и темно црена, светло и 

темно зелена,светло и темно сина, бела, 

црна  

(531) 24.01.18;24.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи; претплата за телекомуникациски 

услуги (за други); односи со јавност, 

изготвување на рекламни рубрики; 

статистички податоци; маркетинг студии; 

истражувања за дејностите; консултантски 

услуги во областа на човечки ресурси; 

регрутирање на спонзори; организирање 

на саеми за комерцијални или рекламни 

цели; on-line рекламирање по пат на 

компјутерска мрежа; рекламен материјал 

за изнајмување; изнајмување на рекламен 

простор; испитување на јавното мислење; 

рекламирање по пат на радио; рекламни 

огласи; рекламни агенции; подготовка и 

систематизација на информации во 

компјутерски бази на податоци; 

телевизиското рекламирање; трговско 

управување на лиценцирање на стоки и 

услуги, за трети лица; пребарување на 

податоци во компјутерски датотеки за 

трети лица  

кл. 45  безбедносни услуги за заштита на 

имот и лица; лични и осцијални улсуги што 

ги обезбедуваат трети лица за 

задоволување на потребите на 

поединците; детективски агенции; лични 
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телохранители; надгледување куќи, 

надгледување на аларми против крадци и 

безбедносни аларми; стражи; физичко 

обезбедување, патролно обезбедување, 

обезбедување на имоти и лица, 

мониторинг  

 

(210) TM  2021/588 (220) 01/06/2021 

(442) 31/08/2021 

(731) СИЗ - ЛКА Куманово Населено 

место без уличен систем бр. 1-1, 

Љубодраг, Куманово, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

NUTRILAND 

(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, 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  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи; услуги при продажба на големо и 

мало и увоз-извоз со 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, 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  

 

(210) TM  2021/593 (220) 02/06/2021 

(442) 31/08/2021 

(731) АДМИР ЈАКУПИ 1236 Добридол, 

Врапчиште, MK 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

Mozzikflavors 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, суров или 

преработен;производи од тутун, 

вклучувајќи цигари, пури, мали пури, 

електронско наргиле;глави на електронско 

наргиле;ароми за тутун и наргиле;наргиле 

(шиша);тутун за наргиле (шиша);наргиле 

со ароматичен тутун;цевки за наргиле 

(шиша);делови од наргиле, поточно 

чаршафи за наргиле, цевки, чинии, цевки 

за наргиле, врвови од цевките на 

наргилето и пинцети за 

наргиле;навлажнувачки крем;лист од 

тутун;цевки за наргиле;орални испарувачи 

за пушачи;пушење, цигари без 

чад;испарувач и цевка;камења на пареа за 

наргиле;тутун за наргиле;ароматизирани 

течности и растворливи прашоци кои се 

користат за наргиле;додатоци или делови 

од наргиле (вклучително и наргиле, чинии 

и глави на наргиле, цевки и јажиња за 

наргиле;бази за наргиле, млазници и 

филтри за наргиле и млазници за наргиле, 

цевки за наргиле за еднократна употреба, 

столици за наргиле, чанти за наргиле и 

куки)  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски услуги; продажба на мало и 

големо, без разлика дали се електронски 
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или поштенски, во врска со аромите на 

тутун и наргиле; наргиле (шиша); тутун за 

наргиле (шиша); наргиле со ароматичен 

тутун; течности со вкус и растворливи 

прашоци за употреба во наргиле  

 

(210) TM  2021/596 (220) 02/06/2021 

(442) 31/08/2021 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, 

DE 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

Hatherwood 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  адитиви за храна за животни, имено 

немедицински суплементи во исхрана за 

животни; диететски супстанции, кои не се 

прилагодени за медицинска употреба  

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч, 

вклучувајќи ги гореспоменатите стоки 

замрзнати; производи од месо и 

сувомеснато; екстракти од месо; школки; 

во тегли, сушено и готвено овошје и 

зеленчук вклучувајќи и да се закиселени 

во сладок и/или кисел сос; желе, џем, 

мармалад, компоти и слатки намази 

базирани на овошје, зеленчук, јаткастки 

плодови или млечни производи; јајца, 

млеко и млечни производи, путер, сирење, 

свежно млеко, долготрајно млеко, павлака, 

јогурт, урда, млеко во прав за употреба во 

храна, десерти од јогурт, урда и павлака; 

месо, колбаси, риба, овошје и зеленчук во 

тегли; процесирани јаткасти плодови; 

масла и масти што се јадат; готови оброци 

кои се состојат претежно од месо, риба, 

живина, дивеч, школки, јајца, зеленчук, 

овошје и/или млечни производи; 

замрзната храна која се состои претежно 

од месо, риба, живина, дивеч, школки, 

јајца, зеленчук, овошје и/или млечни 

производи; диететска храна, која не е 

адаптирана за медицинска употреба, 

вклучена во оваа класа  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, 

тапиока, саго, замени за кафе; брашно и 

препарати направени од житарки, житарки, 

мусли и производи од интегрални житарки; 

прехрамбени тестенини; напитоци од 

кафе, чај, какао и чоколадо; подготовки од 

кафе и какао за правење на алкохолни и 

безалкохолни пијалоци; ароми за храна; 

леб и печива; слаткарски производи, 

слатки и бонбони (кристализиран шеќер за 

исхрана), мраз; пудинзи; мед, меласа; 

квасец, прашок за печиво, нишесте за 

храна; сол; сенф; мајонез, кечап; оцет, 

сосеви (мирудии), преливи од салати; 

зачини, екстракти од зачини, сушени 

билки; готови оброци кои се состојат 

претежно од препарати направени од 

житарки, прехрамбени тестенини, нудли, 

ориз, леб, слатки и/или слаткарски 

производи; замрзната храна која се состои 

претежно од препарати од житарки, 

прехрамбени тестенини, нудли, ориз, леб, 

слатки и/или слаткарски производи; 

диететска храна, која не е адаптирана за 

медицинска употреба, која се состои 

претежно од препарати од житарки, 

прехрамбени тестенини, нудли, ориз, леб, 

слатки и/или слаткарски производи; 

диететска храна, која не е адаптирана за 

медицинска употреба, вклучена во оваа 

класа  

кл. 31  свежо овошје и зеленчук; јаткасти 

плодови [овошје]; семки, природни 

растенија и цвеќиња; сушени билки;храна 

за животни; производи од сламена 

подлога за животни  

кл. 32  пиво; безалкохолно пиво; дитетско 
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пиво; минерална и газирана вода и други 

безалкохолни пијалоци; пијалоци од 

овошје и џусеви од овошје; сирупи и други 

препарати за правење пијалоци  

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво), 

вино, жестоки пијалоци (пијалоци) и 

ликери, и мешани алкохолни млечни 

пијалоци, коктели и апертиви на база на 

жестоки 

пијалоци и вино; пијалоци кои содржат 

вино; препарати за правење на алкохолни 

пијалоци  

 

(210) TM  2021/597 (220) 02/06/2021 

(442) 31/08/2021 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, 

DE 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

Nelson 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, производи од тутун; 

цигарилоси; артикли за пушачи; тегли за 

тутун, држачи за пури и цигари, кутии за 

пури и цигари, пепелници, постоље за 

држење на лулиња, чистачи на лулиња за 

лулиња со тутун, секачи за пури, лулиња, 

запалки, џебна опрема за виткање цигари, 

хартија за цигари, туби за цигари со и без 

филтри, филтри за цигари; ќибрит  

 

(210) TM  2021/598 (220) 02/06/2021 

(442) 31/08/2021 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, 

DE 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

Bodega 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун и производи добиени од 

тутун; цигарилоси; артикли за пушачи; 

тегли за тутун, држачи за пури и цигари, 

кутии за пури и цигари, пепелници, 

постоље за држење на лулиња, чистачи на 

лулиња за лулиња со тутун, секачи за 

пури, лулиња, запалки, џебна опрема за 

виткање цигари, хартија за цигари, туби за 

цигари со и без филтри, филтри за цигари; 

ќибрит  

 

(210) TM  2021/599 (220) 02/06/2021 

(442) 31/08/2021 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, 

DE 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

Favorina 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  леб и производи од леб; слатки и 

слаткарски производи; слатки; чоколадо и 

производи од чоколадо; пралини; 

кристализиран шеќер за исхрана; бонбони 

[кристализиран шеќер за исхрана]; 

чоколадни барови; декорации од чоколадо 

и бонбони [за јадење] за божиќни елки  

 

(210) TM  2021/600 (220) 02/06/2021 

(442) 31/08/2021 
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(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, 

DE 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

VIAJERO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво); 

вино; пијалоци што содржат вино 

[шприцери]; пенливи вина; жестоки 

пијалоци [пијалоци]  

 

(210) TM  2021/601 (220) 02/06/2021 

(442) 31/08/2021 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, 

DE 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

Salumeo 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо; екстракти од месо; 

конзервирано месо; желе од месо; месо; 

месо за колбаси; колбаси во тегли; 

колбаси; димени колбаси; шунка; 

подготвено месо, кое главно се состои од 

производи од месо и/или сувомеснато 

и/или зеленчук  

 

(210) TM  2021/602 (220) 02/06/2021 

(442) 31/08/2021 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, 

DE 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

VREDEBOSH 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво); 

вино  

 

(210) TM  2021/603 (220) 02/06/2021 

(442) 31/08/2021 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsum, DE 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 
(591) темно зелена, бела 

(531) 26.04.18;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 14  накит; украси [накит, накит (Am.)]; 

прстени (накит); ланчиња; алки; обетки; 

привезоци за накит; прстени за клучеви 

[ситни украси или привезоци]; кутии за 

накит; хроноскопи  

кл. 18  производи од кожа, имено торби, 

куфери, рачни торби, ранци, актовки, кутии 

за документи, тоалетни несесери, празни, 

држачи за кредитни картички, држачи за 

бизнис картички, вреќички, џебни 

паричници, кутии за кредитни картички, 

паричници, сетови за патување, кутии за 

клучеви, празни ознаки за куфер, каиши 
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(ремени), сите гореспоменати производи 

од кожа; производи од имитации на кожа, 

имено торби, куфери, рачни торби, ранци, 

актовки, кутии за документи, тоалетни 

несесери, празни, држачи за кредитни 

картички, држачи за бизнис картички, 

вреќички, џебни паричници, кутии за 

кредитни картички, паричници, сетови за 

патување, кутии за клучеви, празни ознаки 

за куфер, каиши (ремени), сите 

гореспоменати производи од имитации на 

кожа; рачни торби, ташни; чанти, 

портмонеа  

кл. 25  облека, обувки, покривала за глава; 

наметки, одела, костуми, блејзери, блузи, 

туники, маици, горни маици, фармерки, 

панталони, свечени фустани, суќњи, 

пуловери, дуксери, кардигани, елеци, 

комбинации [облека], јакни и палта; долна 

облека и долен веш за дневна и ноќна 

употреба, појаси, трикоа, корсети 

(bustiers), градници, корсети, боди, женски 

маички, горни маици, корслети [градник со 

мидер], чипкана долна облека, гаќи, 

комбинезони, ѕвонарки (jazz pants), 

хипстер панталони, танги, кратки боксерки, 

боксерки, жартели, трегери за високи 

чорапи, подвезици, долни маици, облека 

за во кревет и ноќна облека, хулахопки, 

високи чорапи, чорапи, маици со 

прерамки, женски пижами, пижами 

комбинезони, наметки, подсукњи, артикли 

облека за пливање, костуми за капење, 

бикини; влошки за чевли; марами за на 

глава, марами  

кл. 26  декоративни артикли за коса  

 

(210) TM  2021/613 (220) 04/06/2021 

(442) 31/08/2021 

(731) PLIVA Hrvatska d.o.o. Prilaz baruna 

Filipovića 25,, 10 000, Zagreb, HR 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

PHEA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и медицински 

препарати  

кл. 9  електронски публикации; софтвер; 

апликативен софтвер; компјутерски 

апликативен софтвер за персонални 

компјутери, таблети,и мобилни телефони 

кои вклучуваат совети и информации во 

врска со здравствени теми како што се 

медицински пореметувања, хируршки 

интервенции, давање лекови, терапевтски 

третмани, здравје, велнес и исхрана; 

подкастови; подкастови кои можат да се 

превземат; звучни датотеки; апарати за 

трансмисија, репродукција или 

процесирање на звук, слики и податоци; 

снимен медиум, медиум кој може да се 

превземе; звучни датотеки што можат да 

се превземат  

кл. 10  хируршки, медицински, 

стоматолошки и ветеринарни апарати и 

инструменти  

кл. 41  услуги за едукативна настава; 

тренинг; услуги за забава; овозможување 

на онлајн електронски публикации; 

овозможување на електронски 

публикации; услуги за забава преку 

подкасти или вебинари; продукција на 

аудио забава; создавање (пишување) 

подкастови; создавање (пишување) на 

едукативни содржини за подкастови; 

услуги за издавање електронски текстови; 

спремање на текстови за издавање; 

електронско издавање на текстови и 

печатени работи, освен рекламни 

текстови, на интернет  

кл. 42  дизајнирање и развој на 

компјутерски софтвер; софтвер како 
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услуга [ЅааЅ]; складирање електронски 

податоци; хостинг на подкастови и 

вебинари; овозможување на софтвер за 

веб базиран портал на пациенти за 

овозможување на сигурен пристап на 

информации за пациенти и овозможување 

на пристап, одржување, управување и 

дистрибуирање на медицински податоци 

за пациенти и други здравствени 

информации, и да олесни комуникација, 

поврзаност и процес на работење со 

здравствени работници, здравствени 

организации и пациенти  

кл. 44  медицински услуги; овозможување 

едукативни информации во полето на 

фармацевтските производи и препарати, 

болести и медицински состојби, третмани 

за терапија; овозможување информации 

на медицински работници во врска со 

здравствени теми како што се медицински 

пореметувања, хируршки интервенции, 

третмани за терапија, здравје, велнес и 

исхрана  

 

(210) TM  2021/614 (220) 04/06/2021 

(442) 31/08/2021 

(731) PLIVA Hrvatska d.o.o. Prilaz baruna 

Filipovića 25,, 10 000, Zagreb, HR 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 
(591) сите нијанси на зелена и бела 

(531) 24.13.25;26.04.18;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и медицински 

препарати  

кл. 9  електронски публикации; софтвер; 

апликативен софтвер; компјутерски 

апликативен софтвер за персонални 

компјутери, таблети,и мобилни телефони 

кои вклучуваат совети и информации во 

врска со здравствени теми како што се 

медицински пореметувања, хируршки 

интервенции, давање лекови, терапевтски 

третмани, здравје, велнес и исхрана; 

подкастови; подкастови кои можат да се 

превземат; звучни датотеки; апарати за 

трансмисија, репродукција или 

процесирање на звук, слики и податоци; 

снимен медиум, медиум кој може да се 

превземе; звучни датотеки што можат да 

се превземат  

кл. 10  хируршки, медицински, 

стоматолошки и ветеринарни апарати и 

инструменти  

кл. 41  услуги за едукативна настава; 

тренинг; услуги за забава; овозможување 

на онлајн електронски публикации; 

овозможување на електронски 

публикации; услуги за забава преку 

подкасти или вебинари; продукција на 

аудио забава; создавање (пишување) 

подкастови; создавање (пишување) на 

едукативни содржини за подкастови; 

услуги за издавање електронски текстови; 

спремање на текстови за издавање; 

електронско издавање на текстови и 

печатени работи, освен рекламни 

текстови, на интернет  

кл. 42  дизајнирање и развој на 

компјутерски софтвер; софтвер како 

услуга [ЅааЅ]; складирање електронски 

податоци; хостинг на подкастови и 

вебинари; овозможување на софтвер за 
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веб базиран портал на пациенти за 

овозможување на сигурен пристап на 

информации за пациенти и овозможување 

на пристап, одржување, управување и 

дистрибуирање на медицински податоци 

за пациенти и други здравствени 

информации, и да олесни комуникација, 

поврзаност и процес на работење со 

здравствени работници, здравствени 

организации и пациенти  

кл. 44  медицински услуги; овозможување 

едукативни информации во полето на 

фармацевтските производи и препарати, 

болести и медицински состојби, третмани 

за терапија; овозможување информации 

на медицински работници во врска со 

здравствени теми како што се медицински 

пореметувања, хируршки интервенции, 

третмани за терапија, здравје, велнес и 

исхрана  

 

(210) TM  2021/615 (220) 04/06/2021 

(442) 31/08/2021 

(731) Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi Reşitpaşa Mahallesi Eski 

Büyükdere Caddesi No: 4, 34467 Maslak, 

Sariyer, Istanbul, TR 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

Epixx 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2021/616 (220) 04/06/2021 

(442) 31/08/2021 

(731) Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi Reşitpaşa Mahallesi Eski 

Büyükdere Caddesi No: 4, 34467 Maslak, 

Sariyer, Istanbul, TR 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

Apranax 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2021/617 (220) 04/06/2021 

(442) 31/08/2021 

(731) Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi Reşitpaşa Mahallesi Eski 

Büyükdere Caddesi No: 4, 34467 Maslak, 

Sariyer, Istanbul, TR 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

Onceair 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2021/618 (220) 02/06/2021 

(442) 31/08/2021 

(300) 4709939  08/12/2020  FR 

(731) SAVENCIA SA 42, rue Rieussec 

78220 Viroflay, FR 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

LACTOFERRA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  храна за бебиња  

кл. 29  млеко, млечни производи, 

производи од сирење  

 

(210) TM  2021/619 (220) 02/06/2021 
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(442) 31/08/2021 

(731) Nasus Pharma Ltd. 35 Ahad Ha'am 

St., Tel Aviv - Yafo, IL 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

TAFFIX 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за 

превенција и третман на вирусни 

заболувања и инфекција  

 

(210) TM  2021/679 (220) 17/06/2021 

(442) 31/08/2021 

(731) Rothmans of Pall Mall Limited Route  

de France 17, Boncourt 2926, CH 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

D-SERIES 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари; тутун, сиров или 

преработен; тутун за виткање; тутун за 

луле; производи од тутун; замени за тутун 

(не за медицински цели); пури; 

цигарилоси; запалки за цигари за пушачи; 

запалки за пури за пушачи; ќибрит; 

артикли за пушачи; хартија за цигари; туби 

за цигари; филтри за цигари; џебни 

апарати за виткање цигари; рачни машини 

за вбризгување на тутун во хартиени туби; 

електронски цигари; течности за 

електронски цигари; производи од тутун 

наменети за загревање  

 

(210) TM  2021/683 (220) 21/06/2021 

(442) 31/08/2021 

(731) ROLEX SA Rue François-Dussaud 3-

5-7, Geneva, CH 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 
(531) 24.09.07 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 14  ѕидни часовници и артикли за 

часовничарство, имено часовници, рачни 

часовници, делови за ѕидни часовници и 

артикли за часовничарство и додатоци за 

часовници и артикли за часовничарство 

кои не се вклучени во други класи, ѕидни 

часовници и други хронометриски 

инструменти, хронометри, хронографи 

(ѕидни часовници и часовничарство), алки 

со часовник, ремчиња за часовници, 

броила (ѕидни часовници и 

часовничарство), кутии и опаковки за 

презентирање на ѕидни часовници и 

часовничарство и накит, механизми за 

часовници и нивни делови; накит; 

скапоцени камења и полускапоцени 

камења; скапоцени метали и нивни легури; 

игли (накит)  

кл. 35  презентирање на хоролошки и 

хронометриски артикли, артикли од накит 

и паметни часовници на сите 

комуникациски медиуми за малопродажни 

услуги; онлајн рекламирање; 

обезбедување на информации и совети за 
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потрошувачите поврзани со хоролошки и 

хронометриски артикли, артикли од накит, 

паметни часовници и артикли за онлајн 

продажба; малопродажни услуги за 

хоролошки и хронометриски артикли, 

артикли од накит и паметни часовници 

преку глобална компјутерска мрежа, 

каталози, пошта и било кои други 

електронски средства; рекламирање, 

маркетинг, и промотивни услуги; рекламни 

и промотивни услуги; дистрибуција на 

промотивен материјал; советодавни 

услуги за рекламирање и маркетинг; 

советодавни услуги поврзани со 

промотивни активности  

кл. 37  услуги за поправање на хоролошки 

и хронометриски артикли, артикли од 

накит и паметни часовници; услуги за 

одржување за хоролошки и хронометриски 

артикли, артикли од накит и паметни 

часовници; услуги за полирање на 

хоролошки и хронометриски артикли и 

артикли од накит; услуги за ремонт на 

хоролошки и хронометриски артикли, 

артикли од накит и паметни часовници; 

услуги за реставрација на хоролошки и 

хронометриски артикли, артикли од накит 

и паметни часовници; услуги на техничка 

контрола за хоролошки и хронометриски 

артикли, артикли од накит и паметни 

часовници; обезбедување на совети и 

информации за сите гореспоменати услуги  

 

(210) TM  2021/684 (220) 21/06/2021 

(442) 31/08/2021 

(731) ROLEX SA Rue François-Dussaud 3-

5-7, Geneva, CH 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

ROLEX 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 14  ѕидни часовници и артикли за 

часовничарство, имено часовници, рачни 

часовници, делови за ѕидни часовници и 

артикли за часовничарство и додатоци за 

часовници и артикли за часовничарство 

кои не се вклучени во други класи, ѕидни 

часовници и други хронометриски 

инструменти, хронометри, хронографи 

(ѕидни часовници и часовничарство), алки 

со часовник, ремчиња за часовници, 

броила (ѕидни часовници и 

часовничарство), кутии и опаковки за 

презентирање на ѕидни часовници и 

часовничарство и накит, механизми за 

часовници и нивни делови; накит; 

скапоцени камења и полускапоцени 

камења; скапоцени метали и нивни легури; 

игли (накит)  

кл. 35  презентирање на хоролошки и 

хронометриски артикли, артикли од накит 

и паметни часовници на сите 

комуникациски медиуми за малопродажни 

услуги; онлајн рекламирање; 

обезбедување на информации и совети за 

потрошувачите поврзани со хоролошки и 

хронометриски артикли, артикли од накит, 

паметни часовници и артикли за онлајн 

продажба; малопродажни услуги за 

хоролошки и хронометриски артикли, 

артикли од накит и паметни часовници 

преку глобална компјутерска мрежа, 

каталози, пошта и било кои други 

електронски средства; рекламирање, 

маркетинг, и промотивни услуги; рекламни 

и промотивни услуги; дистрибуција на 

промотивен материјал; советодавни 

услуги за рекламирање и маркетинг; 

советодавни услуги поврзани со 

промотивни активности  

кл. 37  услуги за поправање на хоролошки 

и хронометриски артикли, артикли од 
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накит и паметни часовници; услуги за 

одржување за хоролошки и хронометриски 

артикли, артикли од накит и паметни 

часовници; услуги за полирање на 

хоролошки и хронометриски артикли и 

артикли од накит; услуги за ремонт на 

хоролошки и хронометриски артикли, 

артикли од накит и паметни часовници; 

услуги за реставрација на хоролошки и 

хронометриски артикли, артикли од накит 

и паметни часовници; услуги на техничка 

контрола за хоролошки и хронометриски 

артикли, артикли од накит и паметни 

часовници; обезбедување на совети и 

информации за сите гореспоменати услуги  

 

(210) TM  2021/689 (220) 17/06/2021 

(442) 31/08/2021 

(731) Blueair AB Danderydsgaten 11 

Stockholm 114 26, SE 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

BLUEAIR HEALTHPROTECT 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  прочистувач за воздух, апарати и 

инсталации за дезодорирање на воздух и 

прочистување на воздух; филтери за 

споменатите апарати и опрема; филтери 

(делови од инсталации во домаќинство)  

 

(210) TM  2021/693 (220) 22/06/2021 

(442) 31/08/2021 

(731) Друштво за градежништво, услуги 

и промет со недвижности ЊУ ВЕЈ 

ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје ул. Димитрие 

Чуповски бр. 7/1-2, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски 

ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) црна, бела, златна, кафена, жолта, 

сива 

(531) 26.03.12;27.05.13;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  канцелариски работи, водење на 

работењето, управување со работата, 

рекламирање, презентација на стоки и 

услуги преку комуникациски медиуми, 

промовирање на продажба, 

претставување на производи, ширење на 

рекламни огласи  

кл. 36  недвижен имот, недвижности, 

работи поврзани со недвижен имот, 

агенции за недвижности, агенции за 

станови, куќи, деловни простории  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги, градби, 

информирање за градби, градежни 

работи, надзор на градежни работи, 

изградба на недвижности  

 

(210) TM  2021/694 (220) 22/06/2021 

(442) 31/08/2021 

(731) Друштво за градежништво, услуги 

и промет со недвижности ЊУ ВЕЈ 

ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје ул. Димитрие 

Чуповски бр. 7/1-2, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски 

ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000, 

Скопје 

(540)  

Holly Trinity Valley 
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(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  канцелариски работи, водење на 

работењето, управување со работата, 

рекламирање, презентација на стоки и 

услуги преку комуникациски медиуми, 

промовирање на продажба, 

претставување на производи, ширење на 

рекламни огласи  

кл. 36  недвижен имот, недвижности, 

работи поврзани со недвижен имот, 

агенции за недвижности, агенции за 

станови, куќи, деловни простории  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги, градби, 

информирање за градби, градежни 

работи, надзор на градежни работи, 

изградба на недвижности  

 

(210) TM  2021/696 (220) 22/06/2021 

(442) 31/08/2021 

(731) POSCO INTERNATIONAL 

Corporation 134, Teheran-Ro, Gangnam-

Gu, Seoul, KR 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(531) 26.01.16 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  сет-топ кутии  

кл. 11  замрзнувачи  

 

(210) TM  2021/697 (220) 22/06/2021 

(442) 31/08/2021 

(731) POSCO INTERNATIONAL 

Corporation 134, Teheran-Ro, Gangnam-

Gu, Seoul, KR 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  сет-топ кутии  

кл. 11  замрзнувачи  

 

(210) TM  2021/708 (220) 23/06/2021 

(442) 31/08/2021 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги АЛГОМАК ДООЕЛ 

Свети Николе 

ул. Васка Циклева бр. 36, Свети Николе, 

MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(531) 27.05.04;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки; конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук; желе; 

џемови; компоти; јајца, млеко и млечни 

производи; масла и масти за јадење; 

екстракти од месо; подготвени производи 

од месо; месо, конзервирано; замрзнато-

сушено месо; замрзнат-сушен зеленчук; 

путер; маргарин; производи од сирење; 

сирење; салати  

кл. 30  брашно и производи од жита, леб, 
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производи од тесто и слатки; квасец, 

прашок за печење; оцет, сосови (како 

мирудии); мирудии; тесто; тесто за колачи, 

слатки и печива; мини погачици; лиснато 

тесто; тесто за пица; пица и калзони; 

багети; ѓевреци; бурек; сендвичи; бриоши, 

кроасани и бисквити; замрзнати-сушени 

јадења чија главна состојка е тестенина; 

замрзнати печива и тесто; пити; замрзнати 

пити со јајца, сирење, сланина, месо, 

шунка, спанаќ, компир, праз, тиквички и 

друго  

 

(210) TM  2021/718 (220) 24/06/2021 

(442) 31/08/2021 

(731) Rivian IP Holdings, LLC (a Delaware 

limited liability company) 13250 N. 

Haggerty Road, Plymouth, Michigan 

48170, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

RIVIAN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  машини, машински алати, алати на 

струја; 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; автоматски 

машини за продажба (вендинг машини); 

машини за израмнување на каросерии и 

рамки на возила и структурни резервни 

делови за нив; разводници за возила; 

филтри за воздух за мотори за возила и 

погонски машини; цилиндри за мотори за 

возила; генератори за копнени возила; 

уреди за палење на мотори од копнени 

возила; додатоци за возила, имено корпи 

за фаќање и сечила за поместување земја 

и неприцврстени предмети; пневматски и 

хидраулични компресори за возила; 

делови за копнени возила, имено жици за 

свеќички; пумпи за масло за копнени 

возила; заглавија како елементи од 

издувни системи за возила; пумпи за 

гориво за копнени возила; пумпи за вода 

за копнени возила; делови за возила, 

имено електрични вентили за 

карбуратори; делови за возила, имено 

капаци за брегасти осовини; делови за 

возила, имено разводни колектори (грани) 

; делови за возила, имено, заштитници за 

осовина на мотор; делови за возила, 

имено, куќишта за мотори; делови за 

возила, имено, рачки за балансирање; 

делови за возила, имено, потисни палки; 

делови за возила, имено, ладилници за 

масло; делови за возила, имено, вентили 

на картер; делови за возила, имено, 

затворачи и капаци за резервоар за масло; 

делови за возила, имено, резервоари за 

масло; придушувачи на звук како дел од 

издувен систем за возила; делови за 

мотори со внатрешно согорување за 

копнени возила, имено лостови за 

поврзување; механички делови за мотори 

за копнени возила; шипки за мерење 

масло во возила; ребрести ремени за 

мотори за копнени возила; пумпи за 

гориво за мотори за копнени возила; 

алтернатори за копнени возила; 

генератори за струја кои може да се 

користат и како електрични мотори за 

возила; делови за возила, имено, 

карбуратори; делови за вбризгување 

гориво за мотори за копнени и возила за 

на вода; компресори за воздух за возила; 

цилиндри за мотори за копнени возила; 

мотори за бришачи за ветробрани за 

возила за на вода или за копнени возила; 

делови за мотор за возила, имено 

разладувачи на воздух и нивни делови; 

делови за мотори за возила, имено 

интеркулери; жици за палење за мотори за 
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возила; издувни цевки за копнени возила; 

каталитички конверторски единици за 

издувни гасови за возила; електронско 

палење за возила; метални дихтунзи за 

мотори за возила; филтри за гориво за 

мотори за возила; осовини за мотори за 

возила; ладилници за возила  

кл. 11  фарови за возила; придушувачи за 

светло за ламби; рефлектори за возила 

кои се лансираат; светла за возила; задни 

светла за возила кои се лансираат; светла 

за кочници за возила кои се лансираат; 

направи за осветлување, имено, диоди кои 

емитуваат органска светлина (ОЛЕД); 

направи за осветлување и диоди кои 

емитуваат светло (ЛЕД) направи за 

осветлување; направи за осветлување за 

возила; филтри за воздух за  клима уреди 

за патничкиот дел од возилата; делови за 

греење и системи за клима уреди, имено 

загревачки јадра и гасни разладувачи за 

возила; апарати за одмрзнување за 

возила; светлечки прачки за возила; клима 

уреди за возила; систем за контрола на 

клима во возила за греење, вентилација, и 

климатизација на воздухот; рефлектори за 

возила; рефлектори за користење на 

возила; инсталации за климатизација на 

воздухот за возила; апарати за загревање 

за возила; греачи за возила; електрични 

бокали; преносни шпорети; умивалници; 

ламби за шатори; индукциски решоа; 

тушеви за чешми  

кл. 35  рекламирање;водење на 

работењето;управување со 

работата;канцелариски 

работи;управување со електрични 

батериски системи кои се сочинети од 

безжично поврзани електрични батерии со 

вграден софтвер и фирмвер кои може 

далечински да се освежуваат за 

складирање и  испуштање на складирана 

струја за други, за бизнис цели, и услуги 

на бизнис советување поврзани со 

тоа;застапништво во областа на копнени 

возила и возила;малопродажни 

продавници, аутлети, и поп-ап продавници 

во областа на копнени возила и 

возила;услуги на бизнис советување, 

имено, обезбедување помош при развој на 

бизнис стратегии;советување во областа 

на енергетската ефикасност која се 

однесува на соларна и обновлива 

енергија;обезбедување на куповни услуги 

на советување и консултации на 

потрошувачи за купување на копнени 

возила;обезбедување на информациски 

услуги на онлајн именици со информации 

за  возила и станици за полнење;услуги на 

управување со гориво во областа на возни 

паркови;услуги на управување со возни 

паркови во вид на следење на возилата од 

возниот парк за комерцијални цели  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижности; услуги на носители на 

осигурување; финансиски услуги; услуги 

поврзани со недвижности, имено, 

изнајмување и управување за други на 

индустриска сопственост  

кл. 37  градежни услуги; услуги на 

инсталации и поправки; екстракција на 

руда, ископување на нафта и гас; 

инсталирање, одржување и поправка, и 

подобрување на безжично поврзани 

електрични батерии, и советување 

поврзано со тоа, за складирање и 

испуштање на складирана струја за 

стабилизирање и одговарање на 

потребите за потреба од струја и 

потрошувачките цели; обезбедување на 

услуги за одржување и поправка на 

возила; советување за поправка на 

возила; советување за одржување на 

возила; полнење батерии на возила; 

услуги за изменување возила по мерка, 
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имено, правење возила по мерка; услуги 

на станици за полнење за возила; 

поправка и одржување на возила; 

украсување возила; сервисни станици за 

возила; боење возила; услуги на станици 

за полнење за електрични возила; услуги 

на управување со возни паркови во вид на 

одржување возни паркови; услуги на итна 

помош на пат, имено, одговарање на 

повици за помош на пат, менување на 

дупнати гуми, итно полнење на батерии; 

градење на згради; поправки; 

инсталациски услуги; дизајн, развој, и 

производство на специјализирани 

електрични возила; одржување, сервис, и 

поправка на специјализирани електрични 

возила  

кл. 39  транспорт; пакување и складирање 

стока; организирање патувања; 

изнајмување моторни возила; услуги на 

делење коли со други; услуги на делење 

превоз со други; транспорт и складирање 

на возила; изнајмување возила; услуги на 

возење возила; шлепување возила; услуги 

на изнајмување возила; резервирање на 

коли за изнајмување; услуги на итна 

помош на пат, имено шлепување, 

извлекување и услуги на достава на 

клучеви; планирање на рути за патувања  

кл. 40  обработка на материјали; 

рециклирање на ѓубре и отпад; 

прочистување на воздух и третман на 

вода; печатарски услуги; конзервирање на 

храна и пијалаци; изнајмување на 

безжично поврзани електрични батерии со 

вграден софтвер и фирмвер кои може 

далечински да се освежуваат за 

складирање и испуштање на складирана 

струја за стабилизирање и одговарање на 

потребите за потреба од струја и 

потрошувачките цели; финиширање на 

автомобили со акрил  

кл. 41  образование; обезбедување обуки; 

забава; спортски и културни активности; 

образовни услуги, имено, обуки во областа 

на дизајнот, развој, производство, 

одржување, сервис и поправка на возила; 

договарање и спроведување на тури со 

водичи во вид на екскурзии и патувања со 

копнени возила, бродови, велосипеди, и со 

пешачење; забава во вид на тест возења; 

образование; обезбедување тренинг; 

забава; спортски и културни активности; 

образовни услуги, имено, обуки во областа 

на дизајнот, развој, производство, 

одржување, сервис и поправка на 

специјализирани електрични автомобили  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и дизајн поврзани со нив; 

индустриски анализи, индустриски 

истражувања и услуги на индустриски 

дизајн; услуги за контрола на квалитет и 

автентификација; дизајн и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер; 

набљудување возила со цел да се осигура 

нивно правилно функционирање; 

набљудување од далечина на 

функционирањето, работата, и 

ефикасноста на електрични возила; 

обезбедување на софтвер кој не може да 

се симнува кој се користи за предикативна 

анализа на полнење и одржување на 

електрични возила и предикативна 

анализа на потребите на потрошувачите; 

услуги на инженерски дизајн; советување 

за развој на производи; советодавни 

услуги во областа на дизајн на возила за 

други; советување во областа на 

инженерството; набљудување на 

безжично поврзани батерии со вграден 

фирмвер и софтвер за складирање и 

снабдување струја со цел да се осигура 

правилно функционирање и програмирање 

за да се одговори на потребите на 

потрошувачката на струја и 

потрошувачките цели; дизајн на 
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електрични батериски системи сочинети 

од безжично поврзани електрични батерии 

и софтвер за поддршка, сите за 

складирање и испуштање на складирана 

струја, со цел да се оптимизира 

ефикасноста на дизајнот, програмирањето 

и конфигурирањето на тие системи и 

советодавни услуги поврзани со тоа; 

услуги на софтвер како услуга (СААС) со 

софтвер за набљудување, оптимизација и 

регулирање на складирањето и 

испуштањето на складирана струја до и од 

безжично поврзани електрични батерии; 

обезбедување онлајн софтвер кој не може 

да се симнува за набљудување, 

оптимизација и регулирање на 

складирањето и испуштањето на 

складирана енергија до и од безжично 

поврзани електрични батерии; управување 

на софтвер и фирмвер вградени во 

безжично поврзан систем на батерии за 

складирање и испуштање на складирана 

струја преку програмирање и 

конфигурација на софтвер за електрични 

батерии; инсталација, одржување и 

поправка и надоградување преку 

далечинско освежување на компјутерски 

софтвер и фирмвер вградени во безжично 

поврзан систем на батерии, и советување 

поврзано со тоа, за складирање и 

испуштање на складирана струја за 

стабилизирање и одговарање на 

потребите за струја и потрошувачките 

цели; услуги на инспекција на нови и на 

користени возила за луѓето кои ги купуваат 

или продаваат нивните возила; услуги на 

инспекција на штети кај моторни возила; 

услуги на инспекција на моторни возила; 

услуги на дизајн на делови за моторни 

возила; услуги на набљудување на возни 

паркови за безбедносни цели; услуги на 

враќање на украдени возила; софтвер кој 

не може да се симнува во вид на 

управување со возни паркови; софтвер кој 

не може да се симнува за управување на 

купување, финансирање, изнајмување, 

осигурување, сигурност, безбедност и 

дијагностика кај возила  

кл. 45  правни услуги; безбедносни услуги 

за физичка заштита на имот и лица; лични 

и социјални услуги што ги обезбедуваат 

други со цел задоволување на потребите 

на поединци; услуги на набљудување 

возни паркови за безбедносни цели; 

услуги на враќање украдени возила; итни 

услуги на пат, имено отворање на брави  

 

(210) TM  2021/719 (220) 24/06/2021 

(442) 31/08/2021 

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

limited liability company) 13250 N. 

Haggerty Road, Plymouth, Michigan 

48170, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 
(531) 26.04.09 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  машини, машински алати, алати на 

струја; 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; автоматски 

машини за продажба (вендинг машини); 

машини за израмнување на каросерии и 

рамки на возила и структурни резервни 



 

 

69 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  8/2021 - 31/08/2021  
 

делови за нив; разводници за возила; 

филтри за воздух за мотори за возила и 

погонски машини; цилиндри за мотори за 

возила; генератори за копнени возила; 

уреди за палење на мотори од копнени 

возила; додатоци за возила, имено корпи 

за фаќање и сечила за поместување земја 

и неприцврстени предмети; пневматски и 

хидраулични компресори за возила; 

делови за копнени возила, имено жици за 

свеќички; пумпи за масло за копнени 

возила; заглавија како елементи од 

издувни системи за возила; пумпи за 

гориво за копнени возила; пумпи за вода 

за копнени возила; делови за возила, 

имено електрични вентили за 

карбуратори; делови за возила, имено 

капаци за брегасти осовини; делови за 

возила, имено разводни колектори (грани) 

; делови за возила, имено, заштитници за 

осовина на мотор; делови за возила, 

имено, куќишта за мотори; делови за 

возила, имено, рачки за балансирање; 

делови за возила, имено, потисни палки; 

делови за возила, имено, ладилници за 

масло; делови за возила, имено, вентили 

на картер; делови за возила, имено, 

затворачи и капаци за резервоар за масло; 

делови за возила, имено, резервоари за 

масло; придушувачи на звук како дел од 

издувен систем за возила; делови за 

мотори со внатрешно согорување за 

копнени возила, имено лостови за 

поврзување; механички делови за мотори 

за копнени возила; шипки за мерење 

масло во возила; ребрести ремени за 

мотори за копнени возила; пумпи за 

гориво за мотори за копнени возила; 

алтернатори за копнени возила; 

генератори за струја кои може да се 

користат и како електрични мотори за 

возила; делови за возила, имено, 

карбуратори; делови за вбризгување 

гориво за мотори за копнени и возила за 

на вода; компресори за воздух за возила; 

цилиндри за мотори за копнени возила; 

мотори за бришачи за ветробрани за 

возила за на вода или за копнени возила; 

делови за мотор за возила, имено 

разладувачи на воздух и нивни делови; 

делови за мотори за возила, имено 

интеркулери; жици за палење за мотори за 

возила; издувни цевки за копнени возила; 

каталитички конверторски единици за 

издувни гасови за возила; електронско 

палење за возила; метални дихтунзи за 

мотори за возила; филтри за гориво за 

мотори за возила; осовини за мотори за 

возила; ладилници за возила  

кл. 11  фарови за возила; придушувачи за 

светло за ламби; рефлектори за возила 

кои се лансираат; светла за возила; задни 

светла за возила кои се лансираат; светла 

за кочници за возила кои се лансираат; 

направи за осветлување, имено, диоди кои 

емитуваат органска светлина (ОЛЕД); 

направи за осветлување и диоди кои 

емитуваат светло (ЛЕД) направи за 

осветлување; направи за осветлување за 

возила; филтри за воздух за  клима уреди 

за патничкиот дел од возилата; делови за 

греење и системи за клима уреди, имено 

загревачки јадра и гасни разладувачи за 

возила; апарати за одмрзнување за 

возила; светлечки прачки за возила; клима 

уреди за возила; систем за контрола на 

клима во возила за греење, вентилација, и 

климатизација на воздухот; рефлектори за 

возила; рефлектори за користење на 

возила; инсталации за климатизација на 

воздухот за возила; апарати за загревање 

за возила; греачи за возила; електрични 

бокали; преносни шпорети; умивалници; 

ламби за шатори; индукциски решоа; 

тушеви за чешми  

кл. 35  рекламирање; водење на 
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работењето; управување со работата; 

канцелариски работи; управување со 

електрични батериски системи кои се 

сочинети од безжично поврзани 

електрични батерии со вграден софтвер и 

фирмвер кои може далечински да се 

освежуваат за складирање и  испуштање 

на складирана струја за други, за бизнис 

цели, и услуги на бизнис советување 

поврзани со тоа; застапништво во областа 

на копнени возила и возила; 

малопродажни продавници, аутлети, и 

поп-ап продавници во областа на копнени 

возила и возила; услуги на бизнис 

советување, имено, обезбедување помош 

при развој на бизнис стратегии; 

советување во областа на енергетската 

ефикасност која се однесува на соларна и 

обновлива енергија; обезбедување на 

куповни услуги на советување и 

консултации на потрошувачи за купување 

на копнени возила; обезбедување на 

информациски услуги на онлајн именици 

со информации за  возила и станици за 

полнење; услуги на управување со гориво 

во областа на возни паркови; услуги на 

управување со возни паркови во вид на 

следење на возилата од возниот парк за 

комерцијални цели  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижности; услуги на носители на 

осигурување; финансиски услуги; услуги 

поврзани со недвижности, имено, 

изнајмување и управување за други на 

индустриска сопственост  

кл. 37  градежни услуги; услуги на 

инсталации и поправки; екстракција на 

руда, ископување на нафта и гас; 

инсталирање, одржување и поправка, и 

подобрување на безжично поврзани 

електрични батерии, и советување 

поврзано со тоа, за складирање и 

испуштање на складирана струја за 

стабилизирање и одговарање на 

потребите за потреба од струја и 

потрошувачките цели; обезбедување на 

услуги за одржување и поправка на 

возила; советување за поправка на 

возила; советување за одржување на 

возила; полнење батерии на возила; 

услуги за изменување возила по мерка, 

имено, правење возила по мерка; услуги 

на станици за полнење за возила; 

поправка и одржување на возила; 

украсување возила; сервисни станици за 

возила; боење возила; услуги на станици 

за полнење за електрични возила; услуги 

на управување со возни паркови во вид на 

одржување возни паркови; услуги на итна 

помош на пат, имено, одговарање на 

повици за помош на пат, менување на 

дупнати гуми, итно полнење на батерии; 

градење на згради; поправки; 

инсталациски услуги; дизајн, развој, и 

производство на специјализирани 

електрични возила; одржување, сервис, и 

поправка на специјализирани електрични 

возила  

кл. 39  транспорт; пакување и складирање 

стока; организирање патувања; 

изнајмување моторни возила; услуги на 

делење коли со други; услуги на делење 

превоз со други; транспорт и складирање 

на возила; изнајмување возила; услуги на 

возење возила; шлепување возила; услуги 

на изнајмување возила; резервирање на 

коли за изнајмување; услуги на итна 

помош на пат, имено шлепување, 

извлекување и услуги на достава на 

клучеви; планирање на рути за патувања  

кл. 40  обработка на материјали; 

рециклирање на ѓубре и отпад; 

прочистување на воздух и третман на 

вода; печатарски услуги; конзервирање на 

храна и пијалаци; изнајмување на 
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безжично поврзани електрични батерии со 

вграден софтвер и фирмвер кои може 

далечински да се освежуваат за 

складирање и испуштање на складирана 

струја за стабилизирање и одговарање на 

потребите за потреба од струја и 

потрошувачките цели; финиширање на 

автомобили со акрил  

кл. 41  образование; обезбедување обуки; 

забава; спортски и културни активности; 

образовни услуги, имено, обуки во областа 

на дизајнот, развој, производство, 

одржување, сервис и поправка на возила; 

договарање и спроведување на тури со 

водичи во вид на екскурзии и патувања со 

копнени возила, бродови, велосипеди, и со 

пешачење; забава во вид на тест возења; 

образование; обезбедување тренинг; 

забава; спортски и културни активности; 

образовни услуги, имено, обуки во областа 

на дизајнот, развој, производство, 

одржување, сервис и поправка на 

специјализирани електрични автомобили  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и дизајн поврзани со нив; 

индустриски анализи, индустриски 

истражувања и услуги на индустриски 

дизајн; услуги за контрола на квалитет и 

автентификација; дизајн и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер; 

набљудување возила со цел да се осигура 

нивно правилно функционирање; 

набљудување од далечина на 

функционирањето, работата, и 

ефикасноста на електрични возила; 

обезбедување на софтвер кој не може да 

се симнува кој се користи за предикативна 

анализа на полнење и одржување на 

електрични возила и предикативна 

анализа на потребите на потрошувачите; 

услуги на инженерски дизајн; советување 

за развој на производи; советодавни 

услуги во областа на дизајн на возила за 

други; советување во областа на 

инженерството; набљудување на 

безжично поврзани батерии со вграден 

фирмвер и софтвер за складирање и 

снабдување струја со цел да се осигура 

правилно функционирање и програмирање 

за да се одговори на потребите на 

потрошувачката на струја и 

потрошувачките цели; дизајн на 

електрични батериски системи сочинети 

од безжично поврзани електрични батерии 

и софтвер за поддршка, сите за 

складирање и испуштање на складирана 

струја, со цел да се оптимизира 

ефикасноста на дизајнот, програмирањето 

и конфигурирањето на тие системи и 

советодавни услуги поврзани со тоа; 

услуги на софтвер како услуга (СААС) со 

софтвер за набљудување, оптимизација и 

регулирање на складирањето и 

испуштањето на складирана струја до и од 

безжично поврзани електрични батерии; 

обезбедување онлајн софтвер кој не може 

да се симнува за набљудување, 

оптимизација и регулирање на 

складирањето и испуштањето на 

складирана енергија до и од безжично 

поврзани електрични батерии; управување 

на софтвер и фирмвер вградени во 

безжично поврзан систем на батерии за 

складирање и испуштање на складирана 

струја преку програмирање и 

конфигурација на софтвер за електрични 

батерии; инсталација, одржување и 

поправка и надоградување преку 

далечинско освежување на компјутерски 

софтвер и фирмвер вградени во безжично 

поврзан систем на батерии, и советување 

поврзано со тоа, за складирање и 

испуштање на складирана струја за 

стабилизирање и одговарање на 

потребите за струја и потрошувачките 

цели; услуги на инспекција на нови и на 
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користени возила за луѓето кои ги купуваат 

или продаваат нивните возила; услуги на 

инспекција на штети кај моторни возила; 

услуги на инспекција на моторни возила; 

услуги на дизајн на делови за моторни 

возила; услуги на набљудување на возни 

паркови за безбедносни цели; услуги на 

враќање на украдени возила; софтвер кој 

не може да се симнува во вид на 

управување со возни паркови; софтвер кој 

не може да се симнува за управување на 

купување, финансирање, изнајмување, 

осигурување, сигурност, безбедност и 

дијагностика кај возила  

кл. 45  правни услуги; безбедносни услуги 

за физичка заштита на имот и лица; лични 

и социјални услуги што ги обезбедуваат 

други со цел задоволување на потребите 

на поединци; услуги на набљудување 

возни паркови за безбедносни цели; 

услуги на враќање украдени возила; итни 

услуги на пат, имено отворање на брави  

 

(210) TM  2021/724 (220) 25/06/2021 

(442) 31/08/2021 

(731) Risen Energy Co., Ltd Tashan 

Industrial Zone, Meilin Street, Ninghai, 

Ningbo, Zhejiang, CN 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(531) 26.01.12;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  oбезбедување онлајн пазар за 

купувачи и продавачи на стоки и 

услуги;маркетинг;консултации за 

стратегија на комуникации во 

рекламирање;административни услуги за 

преместување на деловни 

активности;услуги за набавки за други 

[купување на стоки и услуги за други 

бизниси];изнајмување продажни 

штандови;развој на концепти за 

рекпамирање;обезбедување деловни 

информации преку веб-

страница;преговори за деловни договори 

за други;изнајмување канцелариски 

машини и опрема;консултантски услуги за 

управување со бизнис;презентација на 

стоки преку комуникациски медиуми, за 

малопродажба;организирање изложби за 

комерцијални или рекпамни 

цели;консултации за раководење со 

персонал;промоција на продажба за 

други;агенциски услуги за увоз-

извоз;консултантски услуги за 

организација на бизнис;помош при 

управување со 

бизнис;публицитет;рекламирање  
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ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA 
 
 

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

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

(510) (210) 

1 MK/T/2021/0350 

1 MK/T/2021/0364 

3 MK/T/2021/0571 

5 MK/T/2019/1176 

5 MK/T/2020/0702 

5 MK/T/2021/0282 

5 MK/T/2021/0359 

5 MK/T/2021/0364 

5 MK/T/2021/0382 

5 MK/T/2021/0460 

5 MK/T/2021/0536 

5 MK/T/2021/0550 

5 MK/T/2021/0565 

5 MK/T/2021/0566 

5 MK/T/2021/0570 

5 MK/T/2021/0596 

5 MK/T/2021/0613 

5 MK/T/2021/0614 

5 MK/T/2021/0615 

5 MK/T/2021/0616 

5 MK/T/2021/0617 

5 MK/T/2021/0618 

5 MK/T/2021/0619 

6 MK/T/2021/0386 

7 MK/T/2021/0506 

7 MK/T/2021/0585 

7 MK/T/2021/0586 

7 MK/T/2021/0718 

7 MK/T/2021/0719 

9 MK/T/2021/0129 

9 MK/T/2021/0585 

9 MK/T/2021/0586 

9 MK/T/2021/0613 

9 MK/T/2021/0614 

9 MK/T/2021/0696 

9 MK/T/2021/0697 

10 MK/T/2021/0570 

10 MK/T/2021/0613 

10 MK/T/2021/0614 

11 MK/T/2021/0506 

11 MK/T/2021/0585 

11 MK/T/2021/0586 

11 MK/T/2021/0689 

11 MK/T/2021/0696 

11 MK/T/2021/0697 

11 MK/T/2021/0718 

11 MK/T/2021/0719 

12 MK/T/2021/0567 

14 MK/T/2021/0386 

14 MK/T/2021/0533 

14 MK/T/2021/0603 

14 MK/T/2021/0683 

14 MK/T/2021/0684 

18 MK/T/2021/0603 

20 MK/T/2021/0539 

21 MK/T/2021/0383 

25 MK/T/2021/0533 

25 MK/T/2021/0603 

26 MK/T/2021/0603 

29 MK/T/2020/0702 

29 MK/T/2020/0740 

29 MK/T/2021/0336 

29 MK/T/2021/0354 

29 MK/T/2021/0355 

29 MK/T/2021/0356 

29 MK/T/2021/0357 

29 MK/T/2021/0358 

29 MK/T/2021/0469 

29 MK/T/2021/0470 

29 MK/T/2021/0509 

29 MK/T/2021/0572 

29 MK/T/2021/0573 

29 MK/T/2021/0588 

29 MK/T/2021/0596 

29 MK/T/2021/0601 

29 MK/T/2021/0618 

29 MK/T/2021/0708 

30 MK/T/2020/0702 

30 MK/T/2021/0235 

30 MK/T/2021/0336 

30 MK/T/2021/0354 
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30 MK/T/2021/0355 

30 MK/T/2021/0356 

30 MK/T/2021/0357 

30 MK/T/2021/0358 

30 MK/T/2021/0558 

30 MK/T/2021/0570 

30 MK/T/2021/0572 

30 MK/T/2021/0573 

30 MK/T/2021/0588 

30 MK/T/2021/0596 

30 MK/T/2021/0599 

30 MK/T/2021/0708 

31 MK/T/2021/0596 

32 MK/T/2021/0354 

32 MK/T/2021/0355 

32 MK/T/2021/0561 

32 MK/T/2021/0568 

32 MK/T/2021/0596 

33 MK/T/2020/0300 

33 MK/T/2021/0336 

33 MK/T/2021/0528 

33 MK/T/2021/0562 

33 MK/T/2021/0563 

33 MK/T/2021/0564 

33 MK/T/2021/0596 

33 MK/T/2021/0600 

33 MK/T/2021/0602 

34 MK/T/2019/0041 

34 MK/T/2021/0309 

34 MK/T/2021/0593 

34 MK/T/2021/0597 

34 MK/T/2021/0598 

34 MK/T/2021/0679 

35 MK/T/2020/0438 

35 MK/T/2020/0740 

35 MK/T/2021/0129 

35 MK/T/2021/0235 

35 MK/T/2021/0312 

35 MK/T/2021/0354 

35 MK/T/2021/0355 

35 MK/T/2021/0386 

35 MK/T/2021/0469 

35 MK/T/2021/0470 

35 MK/T/2021/0509 

35 MK/T/2021/0528 

35 MK/T/2021/0533 

35 MK/T/2021/0566 

35 MK/T/2021/0572 

35 MK/T/2021/0573 

35 MK/T/2021/0574 

35 MK/T/2021/0575 

35 MK/T/2021/0587 

35 MK/T/2021/0588 

35 MK/T/2021/0593 

35 MK/T/2021/0683 

35 MK/T/2021/0684 

35 MK/T/2021/0693 

35 MK/T/2021/0694 

35 MK/T/2021/0718 

35 MK/T/2021/0719 

35 MK/T/2021/0724 

36 MK/T/2021/0693 

36 MK/T/2021/0694 

36 MK/T/2021/0718 

36 MK/T/2021/0719 

37 MK/T/2021/0683 

37 MK/T/2021/0684 

37 MK/T/2021/0693 

37 MK/T/2021/0694 

37 MK/T/2021/0718 

37 MK/T/2021/0719 

39 MK/T/2021/0528 

39 MK/T/2021/0718 

39 MK/T/2021/0719 

40 MK/T/2021/0718 

40 MK/T/2021/0719 

41 MK/T/2021/0235 

41 MK/T/2021/0574 

41 MK/T/2021/0575 

41 MK/T/2021/0613 

41 MK/T/2021/0614 

41 MK/T/2021/0718 

41 MK/T/2021/0719 

42 MK/T/2020/0702 

42 MK/T/2021/0312 

42 MK/T/2021/0533 

42 MK/T/2021/0574 

42 MK/T/2021/0575 

42 MK/T/2021/0613 

42 MK/T/2021/0614 

42 MK/T/2021/0718 

42 MK/T/2021/0719 

43 MK/T/2021/0509 

43 MK/T/2021/0569 

43 MK/T/2021/0572 

43 MK/T/2021/0573 

44 MK/T/2020/0438 

44 MK/T/2020/0702 

44 MK/T/2021/0569 

44 MK/T/2021/0613 

44 MK/T/2021/0614 

45 MK/T/2021/0587 

45 MK/T/2021/0718 

45 MK/T/2021/0719 
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ /    
PASQYRA SIPAS BARTËSVE TË APLIKIMEVE TË MARKAVE TREGTARE 

 
 

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

 

(731) (210) 

3M Company MK/T/2019/1176 

Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi MK/T/2021/0615 

Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi MK/T/2021/0616 

Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi MK/T/2021/0617 

BASF Agro B.V. Arnhem (NL) MK/T/2021/0364 

Blueair AB MK/T/2021/0689 

CELLTRION, INC. MK/T/2021/0282 

FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD CO. LTD. MK/T/2021/0336 

Hankook Tire & Technology Co., Ltd MK/T/2021/0567 

Haver Farma İlaç A.Ş. MK/T/2021/0382 

Imperial Tobacco Limited MK/T/2021/0309 

JOHNSON & JOHNSON, MK/T/2021/0571 

Lidl Stiftung & Co. KG MK/T/2021/0350 

Lidl Stiftung & Co. KG MK/T/2021/0558 

Lidl Stiftung & Co. KG MK/T/2021/0596 

Lidl Stiftung & Co. KG MK/T/2021/0597 

Lidl Stiftung & Co. KG MK/T/2021/0598 

Lidl Stiftung & Co. KG MK/T/2021/0599 

Lidl Stiftung & Co. KG MK/T/2021/0600 

Lidl Stiftung & Co. KG MK/T/2021/0601 

Lidl Stiftung & Co. KG MK/T/2021/0602 

Lidl Stiftung & Co. KG MK/T/2021/0603 

MCNEIL AB MK/T/2021/0570 

MERITAS Inc. MK/T/2021/0312 

NGK SPARK PLUG CO., LTD. MK/T/2021/0585 

NGK SPARK PLUG CO., LTD. MK/T/2021/0586 

Nasus Pharma Ltd. MK/T/2021/0619 

PLIVA Hrvatska d.o.o. MK/T/2021/0613 

PLIVA Hrvatska d.o.o. MK/T/2021/0614 

POSCO INTERNATIONAL Corporation MK/T/2021/0506 

POSCO INTERNATIONAL Corporation MK/T/2021/0696 

POSCO INTERNATIONAL Corporation MK/T/2021/0697 

REMEDICA Ltd. MK/T/2021/0536 

ROLEX SA MK/T/2021/0683 
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ROLEX SA MK/T/2021/0684 

Risen Energy Co., Ltd MK/T/2021/0724 

Rivian IP Holdings, LLC (a Delaware limited liability company) MK/T/2021/0718 

Rivian IP Holdings, LLC, (a Delaware limited liability company) MK/T/2021/0719 

Rothmans of Pall Mall Limited MK/T/2019/0041 

Rothmans of Pall Mall Limited MK/T/2021/0679 

SAVENCIA SA MK/T/2021/0618 

Shenzhen Green Olive Environmental Protection Technology Co. Ltd MK/T/2021/0383 

Terme di Crodo Srl MK/T/2021/0568 

UNIMED PHARMA s.r.o. MK/T/2021/0460 

UNITED CARIBBEAN RUM LIMITED (a company organized under the laws of 

Barbados) MK/T/2020/0300 

Zentiva, k.s. MK/T/2021/0359 

Zentiva, k.s. MK/T/2021/0565 

Љеутрим Асани MK/T/2020/0740 

Љупчо Петровски MK/T/2021/0386 

АДМИР ЈАКУПИ MK/T/2021/0593 

Аневски Винарија ДООЕЛ Штип MK/T/2021/0562 

Аневски Винарија ДООЕЛ Штип MK/T/2021/0563 

Аневски Винарија ДООЕЛ Штип MK/T/2021/0564 

ВЕНУСТАС MK/T/2020/0702 

ДИГИТЕКС СИСТЕМС ДООЕЛ Скопје MK/T/2021/0129 

ДИСАЈД ДООЕЛ Битола MK/T/2021/0569 

ДПТУ „ЕКСТРА МЕИН“ БОРИС ДООЕЛ MK/T/2021/0469 

ДПТУ „ЕКСТРА МЕИН“ БОРИС ДООЕЛ MK/T/2021/0470 

Друштво за градежништво, услуги и промет со недвижности ЊУ ВЕЈ 

ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје MK/T/2021/0693 

Друштво за градежништво, услуги и промет со недвижности ЊУ ВЕЈ 

ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје MK/T/2021/0694 

Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски проиводи, промет 

на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје MK/T/2021/0235 

Друштво за производство трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО Скопје MK/T/2021/0354 

Друштво за производство трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО Скопје MK/T/2021/0355 

Друштво за производство трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО Скопје MK/T/2021/0356 

Друштво за производство трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО Скопје MK/T/2021/0357 

Друштво за производство трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО Скопје MK/T/2021/0358 

Друштво за производство, трговија и услуги АЛГОМАК ДООЕЛ Свети Николе MK/T/2021/0708 

Друштво за производство, трговија и услуги ВИС ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ДООЕЛ 

Петровец MK/T/2021/0587 

Друштво за трговија и услуги ГАЛЕНИКА ФАРМАЦИЈА ДООЕЛ Скопје MK/T/2021/0566 

Друштво за трговија и услуги КЛИКНИ ЈАДИ ДОО Скопје MK/T/2021/0572 

Друштво за трговија и услуги КЛИКНИ ЈАДИ ДОО Скопје MK/T/2021/0573 

Друштво за трговија и услуги МОНДАВИ ДООЕЛ Скопје MK/T/2021/0528 
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Друштво за трговија производство и услуги МИРРОР ГАЛЕРИЈА ДООЕЛ Скопје MK/T/2021/0533 

Друштво за филмска продукција и услуги ВЕРТИГО ВИСУАЛ ДОО Скопје MK/T/2021/0574 

Друштво за филмска продукција и услуги ВЕРТИГО ВИСУАЛ ДОО Скопје MK/T/2021/0575 

ИНТЕРНАТИОНАЛ ФРЕШ ФООД ДОО, с. Врапчиште MK/T/2021/0509 

Калина Тодоровска MK/T/2020/0438 

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП MK/T/2021/0561 

ПхармаC Лекови дооел Скопје MK/T/2021/0550 

СИЗ - ЛКА Куманово MK/T/2021/0588 

ТЗ ДОО Скопје MK/T/2021/0539 
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РЕШЕНИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ / 

VENDIMET PЁR MARKAT TREGTARE 
Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на 

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

индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки. / Në 

përputhje me nenin 203 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 

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

dhënat për të drejtat e pranuara të markave tregtare. 

 

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

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

 

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

(151) Дата на регистрирање / Data e regjistrimit 

(181) Дата на важење (очекувано) / Data e vlefshmërisë (e pritur) 

(186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано) / Data e skadimit të vazhdueshmërisë (e pritur) 

(210) Број на пријавата / Numri i aplikimit 

(220) Дата на поднесување / Data e depozitimit 

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

(300) Право на првенство: дата, држава, број / E drejta e pioritetit: Data, shteti, numri 

(450) Дата на објавување / Data e publikimit 

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

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

(Niçe) dhe lista e produkteve dhe shërbimeve 

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

(551) Ознака за пријава на колективена трговска марка / Shenja për aplikimin e markës tregtare kolektive 

(560) Ознака за тродимензионалена трговска марка / Simboli për markën tregtare tredimenzionale 

(580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот 

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

ngjyrave 

(732) Носител на правото / Bartësi i së drejtës 

(740) Застапник / Përfaqësues juridik 

(770) Име и адреса на претходниот носител / Emri dhe adresa e bartësit të mëparshëm 

(791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата / Emri dhe adresa e marrësit të licencuarit 

 

 

 

________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа 
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(111)  29877  (151)  18/08/2021 

(210)  TM  2018/1095 (220)  07/11/2018 

(181)  07/11/2028 

(450)  31/08/2021 

(732)  Regent Hospitality Worldwide, Inc. 

Ugland House, P.O. Box 309, Grand 

Cayman, KY1-1104, KY 

(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)  

REGENT 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги на менаџирање на хотели за 

други; услуги на франшизирање за хотели; 

услуги на бизнис советување и консалтинг 

поврзани со менаџирање на хотели, 

раководење, и франшизирање; бизнис 

менаџирање на хотели и други видови на 

сместувања; услуги на маркетинг за 

хотели и недвижнини; раководење на 

лојалноста на клиентите и програми за 

поттик; промотивни услуги за лојалност на 

клиентите и програми за поттик  

кл. 36  услуги за недвижнини, имено, 

развивање, лизинг, менаџмент, издавање, 

и брокерство на апартмани, апартмани, 

имоти кои имаат повеќе сопственици, 

станбени имоти, имоти за одмор, и објекти 

и удобности поврзани со гореспоменатото; 

услуги на размена на недвижнини со имот 

кој има повеќе сопственици  

кл. 43  Услуги на хотели, сместување и 

привремена акомодација; услуги на 

информации за хотели, сместување и 

привремена акомодација; услуги на 

резервација за хотели, сместување и 

привремена акомодација; услуги на 

ресторан, бар, коктел бар, кафуле, 

продавница за кафе, и бифе; услуги на 

кетеринг за обезбедување на храна и 

пијалоци; услуги на резервирање 

ресторани; обезбедување на објекти за 

конференции, состаноци, настани, 

конвенции, и изложби; изнајмување на 

столици, маси, чаршави за маси и 

стакларија.  

 

(111)  29876  (151)  09/08/2021 

(210)  TM  2019/150 (220)  05/02/2019 

(181)  05/02/2029 

(450)  19/08/2021 

(732)  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)  

 

(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  
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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  

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; 
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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 

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; 
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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  

 

(111)  29867  (151)  16/08/2021 

(210)  TM  2019/304 (220)  11/03/2019 

(181)  11/03/2029 

(450)  31/08/2021 

(732)  Друштво за производство и 

трговија на големо и мало СТЕЛ 

ИМПЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Штип ул. 

Скоевска бр. 1, 2000, Штип, MK 

(740)  ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА 

ГРОЗДАНОВСКА бул. Св. Климент 

Охридски бр.63а-8, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, златна, кафена, жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  вафел производи (чоколадиран 

вафер)  

кл. 35  услуги на малопродажба врзани за 

вафел производи (чоколадиран вафер); 

услуги на продажба на големо врзани за 

вафел производи (чоколадиран вафер)  

 

(111)  29878  (151)  18/08/2021 

(210)  TM  2019/390 (220)  29/03/2019 

(181)  29/03/2029 

(450)  31/08/2021 

(300)  88/202,672  21/11/2018  US 

(732)  ADP, LLC, One ADP Boulevard, 

Roseland, New Jersey 07068, US 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  црвена, темно сина и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски софтвер, вклучувајќи и 

компјутерски софтвер за употреба во 
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деловниот менаџмент, сметководство, 

администрација на плата, управување со 

надомест на невработеност, водење на 

евиденција за време и присутност на 

вработени лица, лизинг на вработените, 

електронска трговија, управување со 

човечки ресурси и таленти, надоместоци 

за вработените и администрација на 

пензиски план, здравствено осигурување и 

осигурување на надомест на работниците, 

финансиско управување и управување со 

податоци; компјутерски хардвер, 

вклучувајќи компјутерски хардвер за 

употреба од страна на работодавците во 

деловниот менаџмент, сметководство, 

администрација на плата, управување со 

надомест на невработеност, задржување 

на евиденција на вработените и 

присутност, лизинг на вработените, 

електронска трговија, управување со 

човечки ресурси и таленти, надоместоци 

за вработените и администрација на 

пензиски план, здравствено осигурување и 

осигурување на надомест на работниците, 

финансиско управување и управување со 

податоци; електронски публикации за 

симнување, подкасти, видео и 

мултимедијални програми во областа на 

деловното управување, сметководство, 

администрација на плата, управување со 

надомест на невработеност, водење на 

евиденција на вработените и присутност, 

лизинг на вработените, електронска 

трговија, управување со човечки ресурси и 

таленти, бенефиции на вработените и 

администрација на план за пензионирање, 

здравствено осигурување, осигурување на 

надомест на работниците, финансиско 

управување и управување со податоци  

кл. 35  консултантски услуги во областа на 

регрутирање на вработените, ангажирање, 

проверка во заднина, управување со 

перформансите, управување со надомест 

и управување со успех; консултантски 

услуги и услуги за евиденција во областа 

на планирање на вработените, време, 

посетеност, одмор и отсуство; услуги за 

чување, обработка, плаќање, 

администрирање и управување со платен 

список; услуги за обработка на податоци; 

истражување, истражување и ревизорски 

услуги поврзани со човечки ресурси и 

персонал; бенефиции за вработените и 

служби за евиденција за надомест на 

невработеност, администрација и 

управување; обезбедување на веб-

страница, онлајн база на податоци и 

интернет портал во областа на бизнисот, 

човечките ресурси, платен список, 

бенефиции за вработените, 

компензација за невработеност, 

регрутирање на вработените, 

вработување, управување со 

перформансите, компензација и 

наследување, распоред на вработените, 

време, и да си замине; информации и 

советодавни услуги поврзани со 

наведените услуги  

кл. 36  консултации за осигурување, 

истражување, информации, планирање, 

управување и административни 

услуги;финансиски консалтинг, 

истражување, информации, планирање, 

управување, администрација и услуги за 

известување;обезбедување на 

консултантски, компјутерски и податочни 

услуги за работодавците во полето на 

задолжување и усогласување со данокот 

на плати, администрација на финансиски 

бенефиции, администрација на барања за 

надомест на штета;администрација на

 фондови за пензионирање на 

вработените;обезбедување на веб-

страница, онлајн база на податоци 

и интернет портал во областа на 

осигурување, финансиски прашања и 
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пензиски фондови  

кл. 41  услуги за обука и обука, вклучувајќи 

ги и услугите за едукација и обука во 

деловното работење, сметководство, 

администрација на плата, управување со 

надомест на невработеност, водење на 

евиденција за време и присуство на 

вработените, лизинг на вработените, 

електронска трговија, управување со 

човечки ресурси и таленти, 

администрација на пензиски планови, 

здравствено осигурување и осигурување 

на надомест на работниците, финансиско 

управување и управување со податоци, 

управување со платен список, 

усогласеностсо даноците, чување на 

евиденција на вработените и посетеност, 

администрирање на бенефиции, закуп на 

вработените и обука на вработените; 

организирање, организирање, 

спроведување и презентирање на 

семинари, работилници, часови, мебјпагѕ, 

конференции, онлајн настава и програми 

за учење на далечина; објавување на 

книги и периодични изданија; 

обезбедување на он-лајн непрекинати 

електронски публикации, подкасти, видео 

и мултимедијални програми во областа на 

деловниот менаџмент, сметководство, 

администрација на плата, управување со 

надомест на невработеност, водење на 

евиденција за време и присуство на 

вработените, лизинг на вработените, 

електронска трговија, управување со 

човечки ресурси и талент, надоместоци за 

вработените и администрација на 

пензиски планови, здравствено 

осигурување и осигурување на надомест 

на работниците, финансиско управување и 

управување со податоци, управување со 

плати, усогласување со даноците, 

задржување на време на вработените и 

посетеност, администрирање на 

бенефиции, закуп на вработените и обука 

на вработените  

кл. 42  дизајн и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер; ажурирање, 

изнајмување, одржување и 

имплементација на компјугерски софтвер; 

услуги за поддршка на компјутерски 

софтвер; обезбедување на привремена 

употреба на не-преземање компјутерски 

софтвер, вклучувајќи компјутерски 

софтвер за употреба во бизнис 

менаџмент, сметководство, обработка на 

плата и управување, управување со 

надомест на невработеност, чување на 

вработените време и посетеност 

евиденција, за вработените лизинг, 

електронска трговија, управување со 

човечки ресурси и талент, вработен 

придобивки и пензиски планови, 

здравствено осигурување и осигурување 

на надомест на работниците, финансиско 

управување и управување со податоци; 

обезбедување на веб-страница со 

технологија за човечки ресурси, 

финансиски менаџмент, вработување, 

регрутирање, управување со податоци, 

платен список и надомест, бенефиции и 

пензиски планови и осигурување; облак 

компјутери и онлајн не-преземање на 

софтверски услуги со софтвер за употреба 

во човечки ресурси, финансиски 

менаџмент, вработување, регрутирање, 

управување со податоци, платен список и 

надомест, бенефиции и пензиски планови 

и осигурување  

 

(111)  29875  (151)  11/08/2021 

(210)  TM  2019/946 (220)  13/08/2019 

(181)  13/08/2029 

(450)  31/08/2021 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги ЈАБОЛЧЕЛО ДОО 
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Скопје Бул. Илинден бр. 47/1-2, Скопје, 

MK 

(740)  Адвокатско друштво Апостолска и 

Партнери Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2, 

1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  бела и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  овошје кори од овошје (пире); 

компоти; 

овошје-конзервирано; овошје, варено; 

овошни желеа; 

овошни каши; 

овошје- чипс од овошје; 

овошни салати; 

овошје, конзервирано; 

овошје-мали парчиња храна од овошје; 

овошје во конзерви; 

 

замрзнато овошје; 

џемови; 

мармалад; 

мус од зеленчук  

кл. 32  безалкохолни пијалоци; 

сок од јаболка, безалкохолен; 

безалкохолни овошни екстракти; 

безалкохолни овошни пијалоци; 

сокови-овошни сокови; 

сирупи, овошни сирупи, безалкохолни; 

сирупи за пијалоци; 

овошни сокови; 

сок од зеленчук [пијалаци]; 

смути (кашести пијалаци од овошје и 

зеленчук)  

кл. 33  пикет [пијалак од кашата на цедено 

овошје или зеленчук]  

 

(111)  29868  (151)  16/08/2021 

(210)  TM  2019/1089 (220)  02/10/2019 

(181)  02/10/2029 

(450)  31/08/2021 

(732)  ДПТУ СОКО ГОРИЦА ДООЕЛ – 

Скопје ул. Славка Димкова бр. 67, 1000, 

Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  светло и темно зелена, жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни пијалоци; пијалоци од 

овошје и овошни сокови; сирупи и други 

препарати за производство на пијалоци  

 

(111)  29865  (151)  10/08/2021 

(210)  TM  2019/1298 (220)  19/11/2019 

(181)  19/11/2029 

(450)  31/08/2021 

(732)  Telegram FZ-LLC Business Central 

Towers, Tower A, Office 2301-2303, Dubai, 

AE 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

TELEGRAM 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати за снимање, пренос или 

репродукција на звук или слики;магнетни 

носачи на податоци, дискови за 

снимање;опрема и компјутери за 

обработка на податоци;софтвер за 

електронски пораки;софтвер за 

споделување на датотеки;комуникациски 

софтвер за електронска размена на 

податоци, аудио, видео, слики и графика 
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преку компјутер, мобилно, безжично и 

телекомуникациски мрежи;компјутерски 

софтвер за обработка на слики, графика, 

аудио, видео, и текст;компјутерски 

програми за електронски 

комуникации;компјутерски софтвер за 

кодирање;апарати за 

кодирање;компјутерски хардвер и софтвер 

во областа на пренос и прикажување на 

текст, слики и звук, пренос на текст, слики 

и звук преку преносни електронски 

направи;софтвер кој може да се симнува 

за пристапување и управување со 

компјутерски апликации преку глобална 

компјутерска мрежа;компјутерски софтвер 

за пребарување, лоцирање, собирање, 

индексирање, корелација, навигација, 

обезбедување, симнување, примање, 

кодирање, декодирање, играње, 

складирање и организирање текст, 

податоци, слики, графика, аудио и видео 

на глобална компјутерска мрежа;софтвер 

за пребарување на Интернет;веб софтвер 

за пребарување за рачни електронски 

направи;мобилни апликации кои може да 

се симнуваат за пораки и безбедно 

комуницирање со трети лица, кои 

овозможуваат пренос на слики, аудио-

визуелни и видео содржини и други мулти-

медијални содржини;софтвер за интернет 

пребарување кој може да се 

симнува;компјутерски софтвер за 

зголемување на мобилен пристап до 

интернет преку компјутери, мобилни 

компјутери и мобилни комуникациски 

направи;софтвер за компјутери и мобилни 

направи кој се користи за зголемување на 

мобилен пристап до веб и интернет 

апликации преку компјутери, мобилни 

компјутери и мобилни комуникациски 

направи;софтвер за компјутери и мобилни 

направи за зголемување на можностите за 

прикачување и симнување на компјутери, 

мобилни компјутери и мобилни 

комуникациски направи;софтвер кој може 

да се симнува за пораки, споделување 

датотеки, комуникации, електронско 

разменување податоци, аудио, видео 

слики и графика преку компјутер, мобилно, 

безжично, телекомуникациски мрежи и 

компјутерски софтвер кој може да се 

симнува за обработка на слики, графика, 

аудио, видео и текст  

кл. 38  

телекомуникации;телекомуникациски 

услуги, имено, услуги на пренос и прием 

на податоци преку телекомуникациски 

мрежи;електронска размена на глас, 

податоци, аудио, видео, текст и графика 

до кои може да се пристапи преку 

компјутер и телекомуникациски 

мрежи;услуги на електронски 

пораки;комуникациски услуги за мобилни 

телефони;електронски комуникациски 

услуги;електронски пренос на 

податоци;обезбедување пристап до 

податоци или документи складирани 

електронски во централни датотеки за 

далечинско консултирање;безбеден 

пренос на податоци, звук  или 

слики;пренос и ширење на податоци, звук 

и слики преку 

телекомуникации;обезбедување 

виртуелна копјутерска средина до која 

може да се пристапи преку 

интернет;електронски пренос на текст, 

податоци, слики, графика, аудио и видео 

од мобилни електронски комуникациски 

направи, сите преку глобална компјутерска 

мрежа;обезбедување кориснички пристап 

до глобална компјутерска 

мрежа;комуникациски услуги за пренос, 

прием, пристап, примање, симнување, 

стриминг, емитување, споделување, 

прикажување, форматирање, 

пресликување и трансфер на текст, слики, 
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аудио, видео и податоци преку 

телекомуникациски мрежи, безжични 

комуникациски мрежи и 

интернет;обезбедување онлајн соби за 

разговор, интернет форуми и онлајн 

заедници за пренос на фотографии, 

видеа, текст, податоци, слики и други 

електронски дела;обезбедување он-лајн 

форуми за пренос на пораки помеѓу 

корисниците во областа на општ 

интерес;обезбедување повеќекратен-

кориснички пристап до глобална 

компјутерска информациска 

мрежа;обезбедување он-лајн соби за 

разговор и електронски огласни табли за 

пренос на пораки помеѓу корисниците во 

областа на општ интерес;обезбедување 

пристап до онлајн именици, бази со 

податоци, веб страни и блогови со тековни 

настани, и он-лајн материјали со 

препораки;обезбедување пристап до 

помошни направи или електронски 

направи во вид на обезбедување услуги 

на телекомуникациска поврзаност за 

пренос на слики, пораки, аудио, визуелни, 

аудиовизуелни и мултимедијални дела 

помеѓу мобилни телефони, смартфони, 

преносни електронски направи, преносни 

дигитални направи, таблети или 

компјутери;стриминг на аудио, визуелни и 

аудиовизуелни материјали преку Интернет 

или други компјутерски или комуникациски 

мрежи;пренос на подкасти;пренос на 

вебкасти;електронски пренос на податоци 

и документи преку компјутер, достава на 

податоци и пораки преку електронски 

пренос;аудио и видео услуги на 

емитување преку Интернет;аудио и видео 

услуги на емитување преку Интернет во 

областа на прикачени, објавени и 

потенцирани аудио, текст и видео 

содржини од други и електронски пренос 

на аудио клипови, текст и видео клипови 

од други;обезбедување он-лајн простории 

за интеракција во реално време со други 

корисници на компјутери и електронски 

огласни табли кои засегаат теми од 

интерес  поврзани со општ 

интерес;обезбедување он-лајн форуми за 

пренос на пораки помеѓу компјутерски 

корисници;обезбедување услуги на 

гласовни разговори;обезбедување на 

пристап до глобална компјутерска 

мрежа;услуги на видео емитување преку 

Интернет или други комуникациски мрежи 

со прикачени, објавени и потенцирани 

видеа од други  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и дизајн поврзан со 

тоа;дизајн и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер;услуги на техничка 

поддршка, имено, дијагностика на 

проблеми кај компјутерски 

софтвер;советување во областа на 

компјутерски софтвер и дизајн на 

компјутерски софтвер;услуги на кодирање 

податоци;кодирање и автентификација на 

информации и податоци;обезбедување 

привремено користење на софтверски 

апликации кои не може да се симнуваат за 

социјално вмрежување, креирање 

виртуелни заедници и пренос на аудио, 

видео, фотографски слики, текст, графика 

и податоци;провајдер на апликативни 

услуги (АСП) со апликациски програмски 

интерфејс (АПИ) софтвер вклучувајќи 

таков софтвер за стриминг, складирање и 

споделување на видеа, фотографии, 

податоци и информации;обезбедување 

пристап до хостирани оперативни системи 

и компјутерски апликации преку 

Интернет;хостирање онлајн мрежа која им 

овозможува на корисниците да пристапат 

и да споделуваат содржини, текст, 

податоци, слики, графика, аудио и 

видео;компјутерски услуги, имено, 
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обезбедување машини за пребарување, 

лоцирање, собирање, индексирање, 

корелација, навигација, организирање и 

обезбедување содржини, текст, податоци, 

слики, графика, аудио, видео, ресурси и 

веб страни на глобална компјутерска 

мрежа и за купување производи преку 

глобална компјутерска 

мрежа;обезбедување привремено 

користење на софтвер кој не може да се 

симнува за пребарување, лоцирање, 

собирање, индексирање, корелација, 

навигација, организирање и обезбедување 

содржини, текст, податоци, слики, 

графика, аудио, видео, ресурси и веб 

страници на глобална компјутерска 

мрежа;компутерски  услуги, имено, 

овозможување пристап до услуги за 

социјално вмрежување;хостирање на 

содржини од трети лица, фотографии, 

видеа, текст, податоци, слики, веб страни 

и други електронски дела;обезбедување 

машини за пребарување;хостирање веб 

страни кои им даваат на корисниците 

можност да пренесуваат, прегледуваат, 

примаат, симнуваат, пренесуваат без 

престан, емитуваат, изложуваат, 

форматираат, транферираат и 

споделуваат фотографии, видеа, текст, 

податоци, слики и други електронски 

дела;обезбедување платформи за 

пребарување кои им овозможуваат на 

корисниците да бараат и примаат 

фотографии, видеа, текст, податоци, слики 

и електронски дела;интерактивни услуги 

на хостирање кои им овозможуваат на 

корисниците онлајн да објавуваат и 

споделуваат нивни лични фотографии, 

видеа, текст, податоци, слики;креирање 

онлајн заедница за корисниците да 

уествуваат во дискусии, примаат повратни 

информации и кометари, да формираат 

виртуелни заедници, и да се ангажираат 

во социјално вмрежување;одржување и 

освежување на софтвер поврзан со 

безбедност на компјутери, Интернет и 

пасворди и превенција на ризици за 

компјутери, Интернет и пасворди;дизајн и 

развој на компјутерски 

софтвер;инсталација и одржување на 

компјутерски софтвер;обезбедување веб 

страна со технички информации поврзани 

со компјутерски софтвер и 

хардвер;советодавни услуги за 

компјутерски хардвер, софтвер, апликации 

и мрежи;компјутерско 

советување;обезбедување поддршка за 

техничка дијагностика за компјутерски 

хардвер;компјутерско 

програмирање;префрлање на 

документирани податоци од еден 

компјутерски формат во друг;хостирање 

дигитални содржини на глобални 

компјутерски мрежи, безжични мрежи и 

електронски комуникациски 

мрежи;хостирање онлајн мрежи кои им 

овозможуваат на корисниците да 

пристапат и да споделуваат содржини,  

текст, визуелни дела, аудио дела, 

аудиовизуелни дела, литературни дела, 

податоци, датотеки, документи и 

електронски дела;обезбедување 

платформи за пребарување за да им 

овозможат на корисниците да бараат и 

примаат, содржини, текст, визуелни дела, 

аудио дела, аудиовизуелни дела, 

литературни дела, податоци, датотеки, 

документи и електронски 

дела;обезбедување привремено 

користење на компјутерски софтвер кој не 

може да се симнува и онлајн простории 

кои им овозможуваат на корисниците да 

пристапуваат и симнуваат компјутерски 

софтвер;обезбедување привремено 

користење на онлајн компјутерски софтвер 

кој не може да се симнува кој генерира 
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кроени по мерка препораки на софтверски 

апликации базирани на преференците на 

корисникот;обезбедување машини за 

пребарување за обезбедување податоци 

на глобална компјутерска мрежа  

 

(111)  29863  (151)  10/08/2021 

(210)  TM  2020/298 (220)  09/04/2020 

(181)  09/04/2030 

(450)  31/08/2021 

(732)  Гурмешевски Стефан ул. Свети 

Наум Охридски, бр.55 , Скопје, MK 

(740)  Адвокат Рената Миладиновска бул. 

Страшо Пинџур бр.7/3, Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, бела, портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  пчелин восок  

кл. 5  прополис за фармацевтска 

употреба, диетестки производ, полен како 

диететски производ  

кл. 20  рамки за саќе, за кошници за пчели, 

елементи од дрво за кошница со пчели, 

саќе  

кл. 29  полен подготвен за исхрана  

кл. 30  мед, прополис за исхрана на луѓето  

кл. 35  маркетинг, компјутерско 

рекламирање преку интернет  

 

(111)  29862  (151)  18/08/2021 

(210)  TM  2020/376 (220)  06/05/2020 

(181)  06/05/2030 

(450)  31/08/2021 

(732)  ДТ СТОКОМАК ДОО ул. Димо Хаџи 

Димов 6б, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  темносина, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  нега на заби, особено препарати за 

нега на устата, паста и средства за миење 

(плакнење на устата)  

кл. 21  четки за заби  

 

(111)  29869  (151)  10/08/2021 

(210)  TM  2020/450 (220)  24/08/2020 

(181)  24/08/2030 

(450)  31/08/2021 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги ВИНАРИЈАСКОВИН 

ГРУПА ДООЕЛ Скопје ул. 15ти Корпус 

бр.3, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  светла црвена, темна црвена, црна, 

бела, златна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  вино  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало со вино  

 

(111)  29870  (151)  10/08/2021 

(210)  TM  2020/451 (220)  24/08/2020 
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(181)  24/08/2030 

(450)  31/08/2021 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги ВИНАРИЈАСКОВИН 

ГРУПА ДООЕЛ Скопје ул. 15ти Корпус 

бр.3, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  светла црвена, темна црвена, црна, 

бела, златна 

(551)  сертификатна 

(510, 511) 

кл. 33  вино  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало со вино  

 

(111)  29871  (151)  10/08/2021 

(210)  TM  2020/452 (220)  24/08/2020 

(181)  24/08/2030 

(450)  31/08/2021 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги ВИНАРИЈАСКОВИН 

ГРУПА ДООЕЛ Скопје ул. 15ти Корпус 

бр.3, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црна, црвена, златна, крем, кафена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  вино  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало со вино  

 

(111)  29861  (151)  18/08/2021 

(210)  TM  2020/514 (220)  10/06/2020 

(181)  10/06/2030 

(450)  31/08/2021 

(732)  Трговско друштво за 

производство, промет и услуги 

„ВЕРОПУЛОС“ ДООЕЛ Скопје бул. Кочо 

Рацин бр. 1, Скопје, MK 

(740)  ЕРОЛ ХАСАН, адвокат 

ул.’'М.Х.Јасмин’'  52В-1/6, 1000, Скопје 

(540)  

TEXAS COLA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и 

други безлкохолни пијалоци, пијалоци од 

овошје и овошни сокови, сирупи и други 

препарати за производство на пијалоци  

 

(111)  29872  (151)  10/08/2021 

(210)  TM  2020/558 (220)  30/06/2020 

(181)  30/06/2030 

(450)  31/08/2021 

(732)  Цветановски Борис ул. Мирослав 

Крлежа бр. 39/10, Скопје, MK 

(540)  

RIS FLOWER 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење со работи; 

управување со работи  

кл. 41  културни активности; забава  

 

(111)  29864  (151)  10/08/2021 

(210)  TM  2020/1169 (220)  04/12/2020 

(181)  04/12/2030 
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(450)  31/08/2021 

(732)  Dentek Oral Care, Inc. 660 White 

Plains Road, Suite 250, Tarrytown, New 

York 10591, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

DENTEK 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  немедицинска паста за заби; 

немедицинска паста за заби во туби; 

немедицинска паста за заби во 

диспензери: немедицински формули за 

белење заби, како дел од сетови за 

забоболка; немедицински забни води, како 

дел од сетови за забоболка; спреј за јазик, 

немедицински, како дел од сетови за 

забоболка  

кл. 5  медицинска паста за заби; 

медицинска паста за заби во туби; 

медицинска паста за заби во диспензери; 

медицински формули за белење заби, како 

дел од сетови за забоболка; медицински 

забни води, како дел од сетови за 

забоболка; спреј за јазик, медицински, како 

дел од сетови за забоболка; медикаменти 

во форма на паста за заби; медикаменти 

во форма на паста за заби, обезбедени во 

туби; медикаменти во форма на паста за 

заби, обезбедени во диспензери; 

медикаменти за третман на афти; 

дентални препарати и предмети; дентални 

анестетици; дентален цемент; дентални 

лепила; дентален восок; дентални лепаци; 

дентални смоли; дентални амалгами; 

материјали за полнење заби; 

фармацефтски препарати за дентална 

употреба; дентални материјали за 

пломбирање заби; материјали за 

поправање на дентални мостови; 

материјали за поправање дентални 

коронки; материјали за поправање заби и 

дентални протези; препарати за 

намалување болка; фармацевтски 

препарати за намалување забна болка; 

медицински забни води; материјали за 

полирање заби; медицински препарати за 

навлажнување на устата; навлажнувачи за 

уста, имено препарати за зголемување на 

влажноста во устата или за зголемување 

на произведувањето на влажност во 

устата, за ублажување на состојба на сува 

уста; навлажнувачи за уста, имено, 

препарати испорачани во форма на 

импрегнирани лепенки за привремено 

нанесување во внатрешноста на устата, со 

цел препаратит да ја зголеми влажноста 

во устата или да го зголеми 

произведувањето на влажност во устата, 

за ублажување на состојба на сува уста; 

препарати за дезинфикување на четки за 

заби; производи за дентална нега за 

широка потрошувачка, имено, дентален 

восок за дентални протези; сетови за итна 

дентална нега, имено, сетови за поправка 

на испаднати пломби и коронки кои се 

состојат главно од дентален цемент за 

поклопување и коронки; медикаменти за 

ослободување од болка, како дел од 

сетови за забоболка; препарати за 

дезинфикување на четки за заби, како дел 

од сетови за забоболка; навлажнувачи за 

уста, имено, лепенки за привремено 

нанесување во внатрешноста на устата, 

кои се импрегнирани со препарати кои ќе 

ја зголемат влажнста во устата или кои ќе 

го зголемат произведувањето влажност во 

устата и така ќе ја ублажат состојбата на 

сува уста  

кл. 10  дентална опрема; дентални алатки; 

дентални апарати; дентални инструменти; 

апарати кои се користат за поправање 

заби; рачни дентални алатки; дентални 

огледала; дентални апарати за 

отстранување каменец; инструменти за 



 

 

92 

 

Трговски марки / Markat tregtare 
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нанесување дентални пломби; апарати за 

користење од страна на дентални 

хигиеничари; дентални импланти; 

медицински апарати за ослободување од 

болка; дентални апарати за ослободување 

од болка; штитници за заби за дентални 

цели; полирачи за заби; производи за 

дентална нега за широка потрошувачка, 

имено, дентални огледала, дентални 

ноќни штитници, дентални чепкалки и 

дентални отстранувачи на каменец; 

чистачи за јазик, како дел од сетови за 

забоболка; инструменти и апарати за 

навлажнување на устата, имено, дентални 

инструменти и дентални апарати кои се 

користат за достава на влажност во устата 

или за достава на препарати во устата кои 

ќе го зголемат произведувањето на 

влажност во устата, и така ќе ја ублажат 

состојбата на сува уста; инструменти и 

апарати за навлажнување на устата, 

имено, дентални инструменти за широка 

потрошувачка и дентални апарати за 

широка потрошувачка, кои се користат за 

достава на влажност во устата или за 

одстава на препарати во устата кои ќе го 

зголемат произведувањето на влажност во 

устата, и така ќе ја ублажат состојбата на 

сува уста  

кл. 21  предмети за дентално чистење; 

дентални четкички со конец; дентален 

конец; дентални чепкалки четкички; 

дентални чепкалки со конец; диспензери 

за дентален конец; вденувачи за дентален 

конец; четки за заби; кутии за четки за 

заби; капаци за четки за заби; сетови за 

орална нега кои се состојат од четки и 

конец за заби; диспензери за паста за 

заби; покривачи за паста за заби; 

полирачи за заби; производи за дентална 

нега за широка потрошувачка, имено, 

дентални чепкалки со конец, вденувачи за 

дентален конец и дентален конец; рачки за 

држење на четкички со конец за една 

употреба, кои се дел од сетови за 

забоболка; рачки за држење на 

интердентални четки, кои се дел од сетови 

за забоболка; на интердентални четки, кои 

се дел од сетови за забоболка; орални 

иригатори, кои се дел од сетови за 

забоболка; меки дентални чепкалки, кои се 

дел од сетови за забоболка; четки за заби, 

кои се дел од сетови за забоболка  

 

(111)  29866  (151)  10/08/2021 

(210)  TM  2020/1221 (220)  16/12/2020 

(181)  16/12/2030 

(450)  31/08/2021 

(732)  Центар за естетска Медицина и 

козметологија СКИНФИНИТИ ДООЕЛ 

Скопје, MK 

(740)  Адвокат Златка Денковска Бул. 

Крсте Мисирков бр. 2/10, ТЦ Мавровка, 

Лам Ц, Скопје 

(540)  

 

(591)  темно розева, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 44  медицински услуги; ветеринарни 

услуги; услуги на хигиена и разубавување 

на луѓе или животни; земјоделски, 

градинарски и шумски услуги  

 

(111)  29873  (151)  10/08/2021 

(210)  TM  2020/1278 (220)  30/12/2020 

(181)  30/12/2030 

(450)  31/08/2021 



 

 

93 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  8/2021 - 31/08/2021  
 

(732)  Трговско друштво за 

производство трговија и услуги МЛИН 

АРГУЛИЦА ДООЕЛ увоз-извоз, с. 

Аргулица Карбинци, с. Аргулица 2207 

Карбинци, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  сина, црвена, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  брашно за исхрана, пченично 

брашно, пченкарно брашно, јуфки, 

макарони, равиоли, лазањи, тестенини, 

шпагети, високопротеински плочки од 

житарки, двопек, земички, леб, лебни 

трошки, пити, лазањи  

кл. 35  услуги на продажба на големо и 

мало на: брашно за исхрана, пченично 

брашно, пченкарно брашно, јуфки, 

макарони, равиоли, тестенини, шпагети, 

високопротеински плочки од житарки, 

двопек, земички, леб, лебни трошки, пити, 

лазањи  

 

(111)  29874  (151)  10/08/2021 

(210)  TM  2020/1279 (220)  30/12/2020 

(181)  30/12/2030 

(450)  31/08/2021 

(732)  Трговско друштво за 

производство трговија и услуги МЛИН 

АРГУЛИЦА ДООЕЛ увоз-извоз, с. 

Аргулица Карбинци, с. Аргулица 2207 

Карбинци, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  сина, црвена, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  брашно за исхрана, пченично 

брашно, пченкарно брашно, јуфки, 

макарони, равиоли, лазањи, тестенини, 

шпагети, високопротеински плочки од 

житарки, двопек, земички, леб, лебни 

трошки, пити, лазањи  

кл. 35  услуги на продажба на големо и 

мало на: брашно за исхрана, пченично 

брашно, пченкарно брашно, јуфки, 

макарони, равиоли, тестенини, шпагети, 

високопротеински плочки од житарки, 

двопек, земички, леб, лебни трошки, пити, 

лазањи  

 

 

 

 

 

 

ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА 
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ / PASQYRA E MARKAVE TREGTARE 

SIPAS KUALIFIKIMIT NDËRKOMBËTAR TË MARKAVE TREGTARE 
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(510) код во Меѓународната класафикација на трговски марки (Ниченска) / kodi në kualifikimin 
ndërkombëtar të markave tregtare (Niçe) 
(111) регистарски броj / numri i regjistrimit 
 
 

(510) (111) 

1 29876 

2 29876 

3 29862 

3 29864 

3 29876 

4 29863 

4 29876 

5 29863 

5 29864 

5 29876 

6 29876 

7 29876 

8 29876 

9 29865 

9 29876 

9 29878 

10 29864 

10 29876 

11 29876 

12 29876 

13 29876 

14 29876 

15 29876 

16 29876 

17 29876 

18 29876 

19 29876 

20 29863 

20 29876 

21 29862 

21 29864 

21 29876 

22 29876 

23 29876 

24 29876 

25 29876 

26 29876 

27 29876 

28 29876 

29 29863 

29 29875 

29 29876 

30 29863 

30 29867 

30 29873 

30 29874 

30 29876 

31 29876 

32 29861 

32 29868 

32 29875 

32 29876 

33 29869 

33 29870 

33 29871 

33 29875 

33 29876 

34 29876 

35 29863 

35 29867 

35 29869 

35 29870 

35 29871 

35 29872 

35 29873 

35 29874 

35 29876 

35 29877 

35 29878 

36 29876 

36 29877 

36 29878 

37 29876 

38 29865 

38 29876 

39 29876 

40 29876 

41 29872 

41 29876 

41 29878 

42 29865 

42 29876 

42 29878 

43 29876 

43 29877 

44 29866 

44 29876 

45 29876 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ /  
PASQYRA SIPAS PRONARËVE TË SË DREJTËS SË MARKAVE TREGTARE 
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(732) носител на правото на трговски марка / pronari i të drejtës së markës tregtare 
(111) регистарски број  / numri i regjistrimit 
(210) број на пријавата / numri i aplikimit 

 

(732) (111) (210) 

ADP, LLC, 29878 MK/T/2019/0390 

Dentek Oral Care, Inc. 29864 MK/T/2020/1169 

Regent Hospitality Worldwide, Inc. 29877 MK/T/2018/1095 

Telegram FZ-LLC 29865 MK/T/2019/1298 

Асоцијација за развојни иницијативи - Зенит 29876 MK/T/2019/0150 

Гурмешевски Стефан  29863 MK/T/2020/0298 

ДПТУ СОКО ГОРИЦА ДООЕЛ - Скопје 29868 MK/T/2019/1089 

ДТ СТОКОМАК ДОО  29862 MK/T/2020/0376 

Друштво за производство и трговија на големо и мало СТЕЛ ИМПЕКС 

ДООЕЛ увоз-извоз Штип 29867 MK/T/2019/0304 

Друштво за производство, трговија и услуги ЈАБОЛЧЕЛО ДОО Скопје 29875 MK/T/2019/0946 

Друштво за производство, трговија и услуги ВИНАРИЈАСКОВИН ГРУПА 

ДООЕЛ Скопје 29869 MK/T/2020/0450 

Друштво за производство, трговија и услуги ВИНАРИЈАСКОВИН ГРУПА 

ДООЕЛ Скопје 29870 MK/T/2020/0451 

Друштво за производство, трговија и услуги ВИНАРИЈАСКОВИН ГРУПА 

ДООЕЛ Скопје 29871 MK/T/2020/0452 

Трговско друштво за производство трговија и услуги МЛИН АРГУЛИЦА 

ДООЕЛ увоз-извоз, с. Аргулица 29873 MK/T/2020/1278 

Трговско друштво за производство трговија и услуги МЛИН АРГУЛИЦА 

ДООЕЛ увоз-извоз, с. Аргулица 29874 MK/T/2020/1279 

Трговско друштво за производство, промет и услуги „ВЕРОПУЛОС“ ДООЕЛ 

Скопје 29861 MK/T/2020/0514 

Цветановски Борис 29872 MK/T/2020/0558 

Центар за естетска Медицина и козметологија СКИНФИНИТИ ДООЕЛ Скопје 29866 MK/T/2020/1221 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕНОС / BARTJE 

 

(111) 29437 



 

 

96 

 

Трговски марки / Markat tregtare 
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(732) Пеѓа  Веселинивиќ, RS 

 

 

(111) 2931 

(732) DuPont Nutrition USA, Inc. 974 Centre Road, Wilmington, DE 19805, US 

 

(111) 2932 

(732) DuPont Nutrition USA, Inc. 974 Centre Road, Wilmington, DE 19805, US 

 

(111) 2936 

(732) DuPont Nutrition USA, Inc. 974 Centre Road, Wilmington, DE 19805, US 

 

(111) 2112 

(732) PF Consumer Healthcare 1 LLC Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, 

Wilmington, Delaware 19808, US 

 

(111) 7695 

(732) PF Consumer Healthcare 1 LLC Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, 

Wilmington, Delaware 19808, US 

 

(111) 9173 

(732) PF Consumer Healthcare 1 LLC Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, 

Wilmington, Delaware 19808, US 

 

(111) 9386 

(732) PF Consumer Healthcare 1 LLC Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, 

Wilmington, Delaware 19808, US 

 

(111) 10629 

(732) Laura Ashley IP Holdings, LLC Prudential Tower 800 Boylston Street, 27th Floor 

Boston, MA 02199, US 

 

(111) 10628 

(732) Laura Ashley IP Holdings, LLC Prudential Tower 800 Boylston Street, 27th Floor 

Boston, MA 02199, US 

 

(111) 19378 

(732) DCP-HEMIGAL DOO, LESKOVAC Tekstilna 97, 16000 Leskovac, RS 

 

(111) 27765 

(732) Gate Gourmet Switzerland GmbH Sägereistrasse 20 8152 Glattbrugg, CH 

 

(111) 27637 
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(732) Financial & Risk Organisation Limited Five Canada Square, Canary Wharf London 

England E14 5AQ, GB 

 

(111) 28322 

(732) Филдишевска Емилија ул. „Васил Ѓоргов“ бр.28/3-4, Скопје, MK 

 

(111) 28237 

(732) Conair Corporation One Cummings Point Road, Stamford, CT 06902 , US 

 

 

 

 

ПРОМЕНИ / NDRYSHIME 

 

(111) 3154 

(732) FANUC CORPORATION 3580 Shibokusa Aza-Komanba, Oshino-mura, Minimatsuru-

gun, YAMANASHI, JP 

 

(111) 3155 

(732) FANUC CORPORATION 3580 Shibokusa Aza-Komanba, Oshino-mura, Minimatsuru-

gun, YAMANASHI, JP 

 

(111) 7610 

(732) GSK Consumer Healthcare SARL Route de I'Etraz, 1197 Prangins, CH 

 

(111) 8486 

(732) GSK Consumer Healthcare SARL Route de I'Etraz, 1197 Prangins, CH 

 

(111) 12863 

(732) Biogen MA Inc. 250 Binney Street, 02142 Cambridge, Massachusetts, US 

 

(111) 19415 

(732) Индустрија за млеко, млечни производи и сокови МЛЕКАРА Акционерско 

Друштво  Битола ул. Ѓурчин Наумов Пљакот бр. 1, Битола, MK 

 

(111) 19634 

(732) DRD SWISSLION SA Impasse du Moraty 29, 1723 Marly, CH 

 

(111) 19539 

(732) ППЕХРАНБЕНА ИХДУСТРИЈА СВИССЛИОН ДОО Скопје ул. „Јадранска 

магистрала“  бр.127, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 19903 
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(732) ТД РУДИНЕ ММ ДОО Скопје ул. Лисец бр. 1, Скопје, MK 

 

(111) 20642 

(732) ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д.Прилеп ул.„Леце Котески“  бр. 23, 7500, Прилеп, MK 

 

(111) 23437 

(732) ТД РУДИНЕ ММ ДОО Скопје ул. Лисец бр. 1, Скопје, MK 

 

(111) 25358 

(732) Amazon Europe Core S.à.r.l. 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, LU 

 

(111) 28700 

(732) Rakuten Group, Inc. 1-14-1 Tamagawa, Setagaya-ku, Tokyo, 158-0094, JP 

 

(111) 28701 

(732) Rakuten Group, Inc. 1-14-1 Tamagawa, Setagaya-ku, Tokyo, 158-0094, JP 

 

(111) 28404 

(732) ADP, INC One ADP Boulevard, Roseland, New Jersey 07068, US 

 

(111) 28569 

(732) KANEKA CORPORATION 2-3-18, Nakanoshima, Kita-ku, Osaka, JP 

 

 

 

 

СПОЈУВАЊЕ / BASHKIM 

 

(111) 14536 

(732) VICTAULIC COMPANY 4901 Kesslersville Road, Easton PA 18040, US 

 

 

 

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТАВНОСТ 

 

 

(111) 25473 

МК/T/20141349 
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ПОНИШТУВАЊЕ 

 

(111) 840 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 23/01/2020 

 

(111) 839 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 23/01/2020 

 

(111) 3792 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 30/03/2019 

 

(111) 3793 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 30/03/2019 

 

(111) 4875 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 28/03/2010 

 

(111) 4849 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 09/08/2012 

 

(111) 1905 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/07/2013 

 

(111) 2554 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/12/2019 

 

(111) 2613 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/09/2018 

 

(111) 1228 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 01/03/2019 

 

(111) 1250 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 24/04/2012 

 

(111) 1252 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/08/2013 

 

(111) 1255 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/09/2018 

 

(111) 1666 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/08/2007 



 

 

100 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  8/2021 - 31/08/2021  
 

 

(111) 1669 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 20/07/2018 

 

(111) 1681 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 14/11/2018 

 

(111) 1257 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/09/2007 

 

(111) 1261 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 22/11/2018 

 

(111) 1263 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 20/11/2018 

 

(111) 1278 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 14/05/2007 

 

(111) 1296 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/09/2018 

 

(111) 1297 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/09/2015 

 

(111) 1303 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/05/2007 

 

(111) 1312 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/12/2007 

 

(111) 2008 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/11/2015 

 

(111) 2015 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 29/12/2012 

 

(111) 2017 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/03/2013 

 

(111) 2021 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/08/2012 
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(111) 3176 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 20/08/2013 

 

(111) 2043 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 12/08/2014 

 

(111) 3037 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 16/04/2013 

 

(111) 3043 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 16/04/2013 

 

(111) 3054 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 16/07/2015 

 

(111) 3056 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 16/04/2013 

 

(111) 4326 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 16/04/2013 

 

(111) 4327 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 16/04/2013 

 

(111) 4330 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 16/04/2013 

 

(111) 1695 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/05/2007 

 

(111) 1696 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/04/2018 

 

(111) 1700 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/05/2007 

 

(111) 3250 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/07/2015 

 

(111) 1332 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/10/2015 

 

(111) 1333 
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Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/10/2015 

 

(111) 1343 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 16/01/2019 

 

 

 

 

ВПИШУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА / REGJISRIMI I LICENCËS 

 

(111) 29635   MK/T/ 2020/864      

(111) 29636   MK/T/ 2020/865      

(111) 29637   MK/T/ 2020/866      

(111) 29638   MK/T/ 2020/867      

 
 

 

ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ / VAZHDIMËSIA E 

VLEFSHMËRISË 

 

 

(111) 720   (186) 13/11/2031 

(111) 824   (186) 08/07/2031 

(111) 689   (186) 08/07/2031 

(111) 692   (186) 08/07/2031 

(111) 693   (186) 08/07/2031 

(111) 3502   (186) 25/04/2031 

(111) 1444   (186) 25/07/2031 

(111) 1446   (186) 10/06/2031 

(111) 3525   (186) 01/09/2031 

(111) 5022   (186) 27/06/2031 

(111) 5105   (186) 27/06/2031 

(111) 5515   (186) 09/08/2031 

(111) 4337   (186) 01/07/2031 

(111) 2078   (186) 15/06/2031 

(111) 2498   (186) 22/06/2031 

(111) 4469   (186) 14/07/2031 



 

 

103 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  8/2021 - 31/08/2021  
 

(111) 2182   (186) 14/07/2031 

(111) 2213   (186) 22/06/2031 

(111) 10704   (186) 08/02/2031 

(111) 10629   (186) 11/06/2031 

(111) 10628   (186) 12/06/2031 

(111) 10812   (186) 23/07/2031 

(111) 10855   (186) 12/09/2031 

(111) 11091   (186) 02/11/2031 

(111) 11114   (186) 19/06/2032 

(111) 11115   (186) 19/06/2032 

(111) 19415   (186) 05/04/2031 

(111) 20899   (186) 13/05/2031 

(111) 20468   (186) 13/05/2031 

(111) 19634   (186) 20/05/2031 

(111) 19539   (186) 02/06/2031 

(111) 20484   (186) 09/06/2031 

(111) 20486   (186) 09/06/2031 

(111) 20485   (186) 09/06/2031 

(111) 19890   (186) 17/06/2031 

(111) 20928   (186) 20/06/2031 

(111) 19729   (186) 27/06/2031 

(111) 19824   (186) 28/06/2031 

(111) 19978   (186) 28/06/2031 

(111) 21275   (186) 19/07/2031 

(111) 23591   (186) 22/07/2031 

(111) 22224   (186) 03/08/2031 

(111) 19903   (186) 08/08/2031 

(111) 19904   (186) 10/08/2031 

(111) 19886   (186) 11/08/2031 

(111) 21166   (186) 31/10/2031 

(111) 19957   (186) 05/12/2031 
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ИСПРАВКИ / KORIGJIME 

 

 
(111) 28010 
 
(151) 
Се врши исправка на датумот на издавањето на решението наместо 19/12/2019  
треба да стои 
 
(151) 26/08/2021 

 

 

НИШТАВНОСТ НА ТРГОВСКА МАРКА /  

PAVLEFSHMËRIA E MARKËS TREGTARE 

 

 
(111) 25473 
 
(450) 28.02.2018 
 
(580)  26.04.2021 
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ВПИШУВАЊЕ 
 
250. Никола Апостоловски, адвокат 
ул. Јане Сандански бр. 63/2 
Тетово 
Република Северна Македонија 
моб.071 247-654 
e-mail:adv.apostolovski@gmail.com 
 
 
251. Виктор Стојановски, адвокат 
ул. ЈНА бр. 10 влез 1 
Тетово 
Република Северна Македонија 
моб.072 302-040 
e-mail:viktorstojanovski_te@yahoo.com 
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Објава на Решение за издавање на дополнителен сертификат за заштита на 

медицински производи 

 

 

(73) Genentech, Inc., 1 DNA Way South San Francisco, CA 94080, US 

(95) „ polatuzumab vedotin” 

(92) USA со број на одобрение BLA761121  и датумот на издавање 10/06/2019 

(93) Одобрение за ставање во промет на РСМ   Бр. 11-4458/2 од 06/07/2020 

(68) 20/08/2014  EP2474557  

(54)  АНТИ-CD79B АНТИТЕЛА И ИМУНОКОНЈУГАТИ И МЕТОДИ ЗА УПОТРЕБА 

(11)  905609     09-2282-7/2014 2014-491 од 10/11/2015 

(94) Истекува на 15/07/2033 година 
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