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Патенти / Patentat

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
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

(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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Вилушката поседува два дела кои се
карактеристични и уникатни. На крајот на
рачката има отвор во кој се вметнува прстот
(најидеално е домалиот прст) кој ја ротира
вилушката за да се намотаат односно
соберат шпагетите (Цртеж 3), додека втората
новина е должината на боцките на
виљушката (Цртеж 2) , односно
најмезијалната (најблиската) боцка до
корисникот е најдолга за да се постигне точка
на ротација. Другите две до три боцки се
редуцирани по соодветен ред за корисникот
не би се повредил при процедурата и поради
естетика на дизајнот. Двата подобрени
додатоци на дизајнот и даваат на рачката
полесна и подобра ротација со што се
елиминира користењето на дополнителна
лажица за собирање на шпагетите од
чинијата.

(51) A 47G 21/02
(11) 12440

(13) А

(21) 2021/202

(22) 08/03/2021
(45) 31/08/2022

(30) П-2021/202 08/03/2021 MK
(73) Александар Ковачевски ул.Мајка
Тереза 2-12, MK
(74) Адвокатско друштво Мојсовска и
Марковски ул. Никола Тримпаре бр. 33/6,
1000, Скопје
(54) ВИЛУШКА ЗА ШПАГЕТИ
(57)
Вилушката за шпагети е пронајдок од
областа на кујнскиот прибор за јадење и се
разликува од останантите стандардни
вилушки по фактот што е предвидена
исклучиво за шпагети и нејзината намена е
да ја олесни примената на вилушката како
дел од приборот за јадење во случај кога се
јадат шпагети (Цртеж 1).
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ПРЕНОС / BARTJE
(11) 5368
(73) R-Pharma International, LLC 19, bld.1, Berzarina street, first floor, premise V,room
9,Moscow,123154, RU
(11) 6410
(73) BioSplice Therapeutics, Inc 9360 Towne Centre Drive, San Diego, CA 92121, US
(11) 6469
(73) Mithra R&D SA Rue Saint-Georges 5 4000 Liège, BE
(11) 6685
(73) R-Pharma International, LLC 19, bld.1, Berzarina street, first floor, premise V,room
9,Moscow,123154 , RU
(11) 6772
(73) Mithra R&D SA Rue Saint-Georges 5 4000 Liège, BE
(11) 7175
(73) Mithra R&D SA Rue Saint-Georges 5 4000 Liège, BE
(11) 8497
(73) Mithra R&D SA Rue Saint-Georges 5 4000 Liège, BE
(11) 8497
(73) Estetra S.P.R.L. Rue Saint-Georges 5 4000 Liège, BE
(11) 8019
(73) BioSplice Therapeutics, Inc 9360 Towne Centre Drive, San Diego, CA 92121, US
(11) 8395
(73) BioSplice Therapeutics, Inc 9360 Towne Centre Drive, San Diego, CA 92121, US
(11) 8545
(73) Valio Oy Meijeritie 6, 00370 Helsonki , FI
(11) 9460
(73) BioSplice Therapeutics, Inc 9360 Towne Centre Drive, San Diego, CA 92121, US
(11) 9770
(73) Daiichi Kigenso Kagaku Kogyo Co.,Ltd. 4-4-9, Kitahama, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka
5410041,, JP
5
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(11) 10270
(73) BioSplice Therapeutics, Inc 9360 Towne Centre Drive, San Diego, CA 92121, US

ПРОМЕНИ / NDRYSHIME
(11) 6410
(73) Samumed, LLC 9360 Towne Centre Drive, San Diego, CA 92121, US
(11) 8019
(73) Samumed, LLC 9360 Towne Centre Drive, San Diego, CA 92121, US
(11) 8395
(73) Samumed, LLC 9360 Towne Centre Drive, San Diego, CA 92121, US
(11) 9460
(73) Samumed, LLC 9360 Towne Centre Drive, San Diego, CA 92121, US
(11) 10270
(73) Samumed, LLC 9360 Towne Centre Drive, San Diego, CA 92121, US

ПРЕСТАНОК / NDËRPRERJE
(11) 1704
(73) BIDACHEM S.P.A Strada Statele 11, (Padana Sup.) N.8, I-24040 Fornovo San Giovanni
(Bergamo), IT
(11) 1974
(73) Recordati Ireland Limited Raheens East Ringaskiddy Country Cork, IE
(11) 1991
(73) Les Laboratoires S.A. 92200 Neuilly sur Seine, FR
(11) 2166
(73) CHIESI FARMACEUTICI S.p.A., I-43100 Parma, IT
(11) 2324
(73) AstraZeneca AB 151 85 Sodertalje , SE
6
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(11) 2755
(73) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, DE
(11) 2354
(73) Action Pharma A/S
c/o Forskerparken Brendstrupgardsvej 102 8200 Arhus N, DK
(11) 2734
(73) AstraZeneca AB 151 85 Sodertalje , SE
(11) 2628
(73) PHARMA MAR, S.A., Calle de la Calera 3, Poligono Industrial de Tres Cantos 28760 Tres
Cantos, Madrid,, ES
(11) 2668
(73) Valderm APS Kongevejen 75A, 2800 Lyngby, DK
(11) 3123
(73) Les Laboratoires Servier 12, Place de la Defense, 92415 Courbevoie Cedex, FR
(11) 3568
(73) ADIR 1, rue Carle Hebert, F-92415 Courbevoie Cedex, FR
(11) 2934
(73) AstraZeneca AB 151 85 Sodertalje, SE
(11) 3167
(73) LG Life Sciences, Ltd. Seoul 150-721, KR
(11) 3658
(73) EURO-CELTIQUE S.A. 2, avenue Charles de Gaulle / 1653 Luxembourg, LU
(11) 3744
(73) EURO-CELTIQUE S.A. 2, avenue Charles de Gaulle 1653 Luxembourg, LU
(11) 3719
(73) sanofi-aventis OTC S.p.A. Viale Luigi Bodio 37/b 20158 Milano, IT
(11) 3712
(73) EGIS Gyogyszergyar Nyilvanosan Mukodo Reszvenytarsasag Kerezsturi ut 30-38 1106
Budapest , HU
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(11) 4104
(73) CADILA HEALTHCARE LIMITED Zydus Tower, Satellite Cross Roads Ahmedebad 380
015 Guiarat, IN
(11) 3853
(73) CHIESI FARMACEUTICI S.p.A., 43100 Parma, IT
(11) 4264
(73) Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg 30 2340 Beerse, BE
(11) 4565
(73) Genzyme Corporation 500 Kendall Street, Cambridge, Massachusetts 02142, US
(11) 4922
(73) Илија Јосифовски ул."Никола Русински" број 4/1-29, Скопје, MK
(11) 5114
(73) Pharmacia & Upjohn Company LLC 7000 Portage Road Kalamazoo, MI 49001, US
(11) 5450
(73) Merck Serono SA Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH
(11) 9856
(73) Genzyme Corporation 50 Binney Street Cambridge,MA 02142, US
(11) 10070
(73) A.Y.LABORATORIES LTD. P.O.Box 20686 Tel Aviv 61206, IL

(11)10425

8

Патенти / Patentat

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 8/2022 - 31/08/2022

(51) A 61P 35/02
(11) 12434

(13) Т1

X1 е CH, X2 е CH; X3 е CH и X4 е C

(21) 2022/6

(22) 04/01/2022

(а);

(45) 31/08/2022
(30) 15186478 23/09/2015 EP
(96) 22/09/2016 EP16770484.0

X1 е N, X2 е CH, X3 е N и X4 е C

(б);

(97) 03/11/2021 EP3353164
(73) Janssen Pharmaceutica, N.V.

X1 е N, X2 е CH, X3 е CH и X4 е C

Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, BE

или

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова
бр.15a-13,1000 Скопје

X1 е CH, X2 е CH, X3 е C(=O) и X4 е N
(д);

(72) VERMEULEN, Wim; ANGIBAUD, Patrick,
René; QUEROLLE, Olivier, Alexis, Georges;

и каде што испрекинатата линија претставува

BROGGINI, Diego, Fernando, Domenico;
CUYCKENS, Filip, Albert, C; HOSTYN, Steven,

врска во случаевите (а), (б) и (ц) и каде што
испрекинатата линија е отсутна во случајот (д);

Anna and JONES, Russell, Mark
(54) БИ-ХЕТЕРОАРИЛ СУПСТИТУИРАНИ 1,4БЕНЗОДИАЗЕПИНИ И НИВНИ УПОТРЕБИ ЗА

n претставува цел број еднаков на 1 или 2;

ТРЕТМАНОТ НА КАНЦЕР

- C(=O)NHCH3, или C1-6алкил супституиран со
-S(=O)2-C1-4алкил;

(ц);

R1 претставува водород, C1-6алкил,
хидроксиC1-6алкил, C1-6алкил супституиран со

(57) 1 Соединение со формулата (I)

R2a претставува водород, флуоро или хлоро;
R2b претставува метокси или хидроксил;
R2c претставува метокси или хидроксил;
R3 претставува водород, C1-6алкил, C36циклоалкил, или C1-2алкил супституиран со
C3-6циклоалкил;
R4 претставува водород, метил или етил;
вклучително која било негова таутомерна или

негова фармацевтски прифатлива сол или
негов солват.

стереохемиски изомерна форма, назначено со
тоа, што

има уште 17 патентни барања

(51) C 07D 405/14, C 07D 413/14, C 07D 405/04,

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

A 61K 31/536, A 61P 35/00, A 61P 37/00
(11) 12435
(13) Т1

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) ZHANG, Penglie; FAN, Junfa; KALISIAK,

(21) 2022/8

Jaroslaw; LUI, Rebecca, M.; MALI, Venkat, Reddy;
MCMAHON, Jeffrey, P.; POWERS, Jay, P.;

(22) 04/01/2022
(45) 31/08/2022

(30) 201562164957 P 21/05/2015 US
(96) 19/05/2016 EP16797279.3

TANAKA, Hiroko and ZENG, Yibin
(54) CCR2 МОДУЛАТОРИ

(97) 20/10/2021 EP3297438
(73) ChemoCentryx, Inc. 835 Industrial Road,
Suite 600 San Carlos, CA 94070, US
(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
9
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(57) 1 Соединение со формулата

R4 е избран од групата која се состои од C1-8
алкил опционално супституиран со 1 до 2 Ry, H
и -CO2H;
R5 е избран од групата составена од арил, C1-8
алкил, C1-8 алкокси, C3-8 циклоалкил, C3-8
циклоалкилокси, C3-8 циклоалкил-C1-4 алкил,
C1-8 алкиламино, ди-C1-8 алкиламино,
арилокси, ариламино, арил-C1-4 алкил,
хетероарил, хетероарилокси, хетероариламино
и хетероарил-C1-4 алкил, од кои секоја е
опционално супституирана со од 1 до 5 Rz

или негова фармацевтски прифатлива сол,
хидрат, стереоизомер или ротамер; при што

супституенти;
R6 е избран од групата составена од H, F, OH,

А е C(R5)(R6) или N(R5);
ознаките m и n се секој независно цели броеви

C1-8 алкил и C1-8 алкокси, каде што C1-8 алкил
и C1-8 алкокси групите се опционално

од 0 до 2, а m + n е ≤ 3;
R1 и R2 се комбинираат со атом на азот за кој е
прикачен секој за да формираат 6- до 11-член

супституирани со од 1 до 3 Rz супституенти;
или опционално, R5 и R6 се споени за да
формираат спироцикличен 5- или 6-член

споен бицикличен или моноцикличен хетероцикличен или хетероарил прстен, каде

циклоалкил прстен кој е опционално незаситен,
и има сплотена арилна група која е опционално

што - NR1R2 е дополнително супституиран со
од 1 до 4 Rx супституенти;

супституирана со од 1 до 4 Rz супституенти;
секој Rx е независно избран од групата која се

или,
R1 е избран од групата составена од арил,
арил-C1-4 алкил, хетероарил и хетероарил-C1-

состои од халоген, -CN, -Rc, -CO2Ra, CONRaRb, -C(O)Ra, -OC(O)NRaRb, NRbC(O)Ra, - NRbC(O)2Rc, -NRa-C(O)NRaRb, -

4 алкил, каде што хетероарилскиот дел има од
1-3 хетероатоми како членови на прстенот

NRaC(O)NRaRb, -NRaRb, -ORa, -O-X1-ORa, -OX1-NRaRb, -O- X1-CO2Ra, -O-X1-CONRaRb, -

избрани од N, O и S; и каде што споменатите
арилни и хетероарилни групи или делови се

X1-ORa, -X1-NRaRb, - X1-CO2Ra, -X1CONRaRb, -SF5, -S(O)2NRaRb и 5- или 6-член

опционално супституирани со од 1 до 5 Rx
супституенти;
R2 е избран од групата составена од H, C1-8

арил или хетероарил, каде што секој X1 е C1-4
алкилен; секој Ra и Rb е независно избран од
водород, C1-8 алкил и C1-8 халоалкил, или кога

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

е прикачен на истиот атом на азот може да се
комбинира со азотниот атом за да формира пет

хетероарил-C1-4 алкил, каде што
хетероарилскиот дел има од 1-3 хетероатоми

или шестчлен прстен кој има од 0 до 2
дополнителни хетероатоми како прстенести

како прстенести членови избрани од N, O и S; и
каде што споменатите арилни и хетероарилни
групи или делови се опционално супституирани

членови избрани од N, O или S, и опционално
супституирани со оксо; секој Rc е независно
избран од групата која се состои од C1-8 алкил,

со од 1 до 4 Rx супституенти;
R3 е избран од групата составена од C3-8

C1-8 халоалкил и C3-6 циклоалкил; и
опционално кога два Rx супституенти се на

циклоалкил, H, C1-8 алкил и C3-8 циклоалкилC1-4 алкил, од кои секоја е опционално

соседните атоми, се комбинираат за да
формираат споен пет или шестчлен

супституирана со од 1-3 Ry супституенти;
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карбоцикличен прстен, и каде што арилните

-C(O)Rg, -OC(O)NRgRh, -NRhC(O)Rg, -

или хетероарилните групи се опционално

NRhC(O)2Ri , -NRgC(O)NRgRh, -NRgRh, -ORg, -

супституирани со 1-3 членови избрани од
халоген, хидроксил, C1-4 алкил , C1-4 алкокси,

S(O)2NRgRh, -X1-Rj, -X1-NRgRh, -X1-CO
NRgRh, -X1-NRhC(O)Rg, -NHRj, - NHCH2Rj, и

C1-4 халоалкил и C1-4 халоалкокси;
секој Ry е независно избран од групата која се

тетразол; каде што секој Rg и Rh е независно
избран од водород, C1-8 алкил, C3-6

состои од халоген, -CN, -Rf, -CO2Rd, CONRdRe, -C(O)Rd, -OC(O)NRdRe, -

циклоалкил и C1-8 халоалкил, или кога е
прикачен на истиот атом на азот може да се

NReC(O)Rd, - NReC(O)2Rf, -NRdC(O)NRdRe, -

комбинира со атом на азот за да се формира

NRdC(O)NRdRe, -NRdRe, -ORd и -S(O)2NRdRe;
каде што секој Rd и Re е независно избран од

пет или шестчлен прстен има од 0 до 2
дополнителни хетероатоми како прстенести

водород, C1-8 алкил и C1-8 халоалкил, или кога
е прикачен на истиот атом на азот може да се

членови избрани од N, O или S и е опционално
заменет со еден или два оксо; секој R1 е

комбинира со атом на азот за да формира пет
или шестчлен прстен кој има од 0 до 2

независно избран од групата која се состои од
C1-8 алкил, C1-8 халоалкил и C3-6 циклоалкил;

дополнителни хетероатоми како прстенести

и секој Rj е избран од групата составена од C3-

членови избрани од N, O или S; секој Rf е
независно избран од групата составена од C1-8

6 циклоалкил, пиролинил, пиперидинил,
морфолинил, тетрахидрофуранил и

алкил, C1-8 халоалкил и C3-6 циклоалкил;
секој Rz е независно избран од групата која се

тетрахидропиранил.
има уште 19 патентни барања

состои од халоген, -CN, -Ri -CO2Rg, -CONRgRh,
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(51) C 12N 15/85, C 12N 5/10, C 12N 15/86, A

Mainz, DE and An der Goldgrube 12 55131

61K 35/76

Mainz, DE

(11) 12436
(21) 2022/9

(13) Т1
(22) 04/01/2022

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

(45) 31/08/2022
(30) PCT/EP2016/056165 21/03/2016 EP

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(96) 13/03/2017 EP20156693.2
(97) 22/12/2021 EP3701959
(73) TRON - Translationale Onkologie an der

(72) SAHIN, Ugur; BEISSERT, Tim and
PERKOVIC, Mario
(54) РНК РЕПЛИКОН ЗА АДАПТИБИЛНО И

Universitätsmedizin der Johannes GutenbergUniversität Mainz gemeinnützige GmbH and

ЕФИКАСНО ГЕНСКО ИЗРАЗУВАЊЕ

BioNTech SE Freiligrathstrasse 12 55131

репликон и опционално фармацевтски

(57) 1 Фармацевтски состав кој содржи РНК
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Патенти / Patentat

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 8/2022 - 31/08/2022

прифатлив разредувач, и/или фармацевтски

на нуклеотидите во една или повеќе матични

прифатлив ексципиент и/или фармацевтски

јамки (SL) внесени со отстранување на

прифатлив носач и/или фармацевтски
прифатливо средство, споменатиот репликон

почетните кодони,
каде што споменатиот CSE 2 се протега од SL2

содржи модифицирана 5' секвенца за
препознавање на репликација на алфавирус,

до SL4 и го содржи природниот почетен кодон
кој ги кодира првите амино киселински остатоци

каде што модифицираната 5' секвенца за
препознавање на репликација се карактеризира

од неструктурниот протеин на алфавирусот
nsPи

со тоа што сите почетми кодони се отстранети

каде што модифицираната 5' секвенца за

од зачуваниот елемент на секвенцата 2 (CSE 2)
од природната секвенца за препознавање на

препознавање на репликација се карактеризира
со предвидена секундарна структура која е

репликација 5' алфавирус и каде што
модифицираната 5' секвенца за препознавање

еквивалентна на предвидената секундарна
структура на 5' секвенцата за препознавање на

на репликација содржи една или повеќе
дополнителни нуклеотидни промени кои ги

репликација на алфавирусна геномска РНК.
има уште 14 патентни барања

компензираат нарушувањата на спарувањето

(51) G 05D 23/19, F 24H 1/20, F 24H 9/20
(11) 12437
(13) Т1

(30) 20150266 14/08/2015 IE

(21) 2022/10

(96) 16/08/2016 EP16763204.1

(45) 31/08/2022

(22) 04/01/2022
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(97) 06/10/2021 EP3335092
(73) Climote Limited Finnabair Industrial Park

сензорот за температура од излезот на

County Louth, Dundalk A91 PCK2, IE
(74) Друштво за застапување од областа на

поставка за обработка преку имплементиран
компјутер конфигуриран да прима сигнали од

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

сензорот за температура, при што поставката
за обработка е подесена да вклучи едно или

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) RODDY, Ivor
(54) АПАРАТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ТОПЛА

повеќе средства за обработка за да ја постави
дистрибуцијата на температурата во

ВОДА ВО СИСТЕМ ЗА ГРЕЕЊЕ НА
РЕЗЕРВОР ЗА СКЛАДИРАЊЕ ТОПЛА ВОДА

интерфејс конфигуриран да комуницира со
корисникот или дополнителни процесори,

И ПОВРЗАНИОТ МЕТОД
(57) 1 Апарат за управување со топла вода во

локално или од далечина,
се карактеризира со тоа што вториот сензор за

систем за греење на резервоар за складирање
топла вода што има извор на енергија и

температура (312) е оддалечен од првиот
сензор (315) по должината на излезната цевка

резервоар за топла вода (110) со влезна и

и карактеристиките за ладење (311) се

излезна цевка (180), апаратот опфаќа:
држач за монтирање (140) за прицврстување на

обезбедени околу вториот сензор со што се
промовира поголема температурна делта низ

излезната цевка на резервоарот за топла вода,
држачот е подесен да содржи еден или повеќе

држачот за монтирање, а со тоа се зголемува
точноста.

сензори за температура (312, 315), сензорите
се подесени да обезбедуваат сигнали од

има уште 14 патентни барања

резервоарот за топла вода,

резервоарот, и
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Гласник/ Buletini Бр./Nr. 8/2022 - 31/08/2022

(51) A 61K 35/00, A 61K 47/00, A 61K 8/58, A
61K 8/99, A 61K 9/00, A 61Q 1/00, A 61Q 19/00
(11) 12438

(13) Т1

(21) 2022/107

(22) 18/02/2022

(72) HENKENS, Tim; KIEKENS, Filip; LEBEER,
Sarah and CLAES, Ingmar
(54) АЕРОСОЛ СПРЕЈ КОЈ СОДРЖИ
ОДРЖЛИВИ БАКТЕРИСКИ ВИДОВИ
(57) 1 Аеросол спреј кој содржи 1-20 wt% од
еден или повеќе одржливи бактериски видови

(45) 31/08/2022
(30) 201605812 28/10/2016 BE

на млечна киселина во мирување, еден или

(96) 27/10/2017 EP17803795.8
(97) 24/11/2021 EP3532170
(73) Universiteit Antwerpen and YUN NV
Prinsstraat 13 2000 Antwerpen , BE and

повеќе испарливи силоксани и течен гас под
притисок,

Berkenlaan 4 2630 Aartselaar, BE

мешавина во форма на суспензија.

каде што споменатите бактериски видови и
споменатите испарливи силиоксани формираат

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

има уште 10 патентни барања

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(51) A 61K 31/166, A 61K 31/167, A 61K 45/06, A

(45) 31/08/2022

61P 1/16
(11) 12439
(21) 2022/123

(30) 201613535 05/08/2016 GB
(13) Т1
(22) 25/02/2022

(96) 04/08/2017 EP17793720.8
(97) 01/12/2021 EP3493849
15
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Гласник/ Buletini Бр./Nr. 8/2022 - 31/08/2022

(73) EmeraMed Limited Trinity House

(54) НОВА УПОТРЕБА НА N, N-BIS-2-

Charleston Road Ranelagh Dublin 6 , IE

МЕРКАПТОЕТИЛ ИЗОФТАЛАМИД

(74) Владимир Стојановски, адвокат
ул. Петрицка бр.6/1-3, 1000, Скопје

(57) 1 N,N-бис-2-меркаптоетил изофталамид
(NBMI), или негова фармацевтски прифатлива

(72) HALEY, Boyd Eugene and KLINGBERG,
Ragnar Axel Theodor

сол, за употреба во спречување на токсичност
на парацетамол.
има уште 3 патентни барања

(51) A 61K 31/155, A 61K 31/522, A 61K
31/7034, A 61K 45/06, A 61P 13/12, A 61P 3/10
(11) 12419
(21) 2022/155

Uli Christian; CHERNEY, David; MAYOUX, Eric
Williams; PERKINS, Bruce A. and

(13) Т1
(22) 15/03/2022

SOLEYMANLOU, Nima
(54) ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ, ПОСТАПКИ

(45) 31/08/2022

ЗА ЛЕКУВАЊЕ И НИВНИ УПОТРЕБИ

(30) 201361813223P 18/04/2013 US and
201361823045P 14/05/2013 US

(57) 1 Емпаглифлозин за употреба во постапка
за заштита од или одложување на појавата на

(96) 16/04/2014 EP14718957.5
(97) 12/01/2022 EP2986304
(73) Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein,

дуплирање на серум креатинин ниво поврзано
со eGFR (базирано на модификација на диета

DE

постапка содржи администрирање на

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

емпаглифлозин, опционално во комбинација со
еден или повеќе други терапевтски супстанции

(72) VON EYNATTEN, Maximilian; WOERLE,
Hans-Juergen; JOHANSEN, Odd-Erik; BROEDL,

кај пациентот.
има уште 9 патентни барања

при бубрежна болест (MDRD) формула) ≤45
mL/мин/1.73m2, кај пациент, споменатата
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Гласник/ Buletini Бр./Nr. 8/2022 - 31/08/2022

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

ограничување на движењето (10) со

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

надворешна површина која вклучува

17/068, A 61B 17/34, A 61B 17/32, A 61B 17/08,
A 61B 17/30, A 61F 5/00, A 61F 2/04, A 61N 1/36

биокомпатибилен материјал, при што уредот за
ограничување на движењето има волумен од

(11) 12420
(21) 2022/168

(13) Т1
(22) 18/03/2022

најмалку 125 mm3 и обем од најмалку 15 mm, и
е прилагоден да биде барем делумно

(45) 31/08/2022
(30) 0802138 10/10/2008 SE and 6719 P

инвагиниран во ѕидот на желудникот (16) на
пациентот, без ограничување на преносот на

29/01/2008 US

храна во преминот за пренос на храна кога е

(96) 29/01/2009 EP18182645.4
(97) 09/03/2022 EP3476371
(73) Implantica Patent Ltd. Ideon Science Park
223 70 Lund, SE

вграден и во функција, така што движењето на
кардијалниот засек на желудникот на пациентот

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

лизне низ отворот на дијафрагмата на
пациентот во градниот кош на пациентот, што

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

се карактеризира со тоа што вградливиот

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) Forsell, Peter
(54) АПАРАТ ЗА ЛЕКУВАЊЕ ГЕРБ

медицинскиот уред опфаќа уред за држење,
каде што уредот за држење е барем делумно

кон дијафрагмата на пациентот е ограничено,
на тој начин спречувајќи ја кардијата (14) да се

поставен во надворешниот ѕид на вградливиот
медицински уред.

(57) 1 Вградлив медицински уред за третман
на рефлуксна болест кај човечки пациент,
вградливиот медицински уред опфаќа уред за

има уште 9 патентни барања
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Гласник/ Buletini Бр./Nr. 8/2022 - 31/08/2022

(51) C 07D 487/10, A 61K 31/407, A 61P 37/00, A

WITKOWSKI, Jakub; JELEN, Sabina and WOS-

61P 35/00

LATOSI, Katarzyna
(54) 1,2,3’,5’-ТЕТРАХИДРО-2’H-СПИРО
[ИНДОЛ-3,1’-ПИРОЛО [3,4-C]ПИРОЛ]-2,3’-

(11) 12443
(21) 2022/169

(13) Т1
(22) 18/03/2022

(45) 31/08/2022
(30) 20180461506 16/01/2018 EP

ДИОН СОЕДИНЕНИЈА КАКО ТЕРАПЕВТСКИ
АГЕНСИ КОИШТО ГО АКТИВИРААТ TP53

(96) 09/01/2019 EP19701777.5
(97) 02/03/2022 EP3740492
(73) Adamed Pharma S.A. Mariana

(57) 1 Соединение коешто ја има следната
структура

Adamkiewicza 6A Pienkow 05-152 Czosnow, PL
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) FEDER, Marcin; MAZUR, Maria;
KALINOWSKA, Iwona; JASZCZEWSKAADAMCZAK, Joanna; LEWANDOWSKI, Wojciech;
18
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кадешто

R2 и R3 се независно H или халоген;
R4 е -C1-C6-алкил;

R1 е мета-хало-фенил којшто е опционално
дополнително супституиран со еден или два

R7 е -OCH3;
Z е C-R8 или N, Y е C-R9 или N, со клаузулата

супституенти независно избрани од групата
составена од халоген, -OH, -NH2, -NO2, -CN, -

дека Z не е C-R8 и Y не е C-R9 во истото
соединение, R5, R6, R8, R9 се независно H,

C1-C6-алкил, -O-(C1-C6-алкил), -S-(C1-C6алкил), -C(O)O-(C1-C6-алкил), -NH(C1-C6-

халоген, -OCH3, -NH(CH3), или -N(CH3)2.
има уште 17 патентни барања

алкил), и -N(C1-C6-алкил)2,

(51) C 07K 14/54
(11) 12421
(21) 2022/170

(72) KANNAN, Gunasekaran; ALI, Khaled, M.K.Z.;
(13) Т1
(22) 21/03/2022

AGRAWAL, Neeraj, Jagdish; FOLTZ, Ian; WANG,
Zhulun; BATES, Daren; MOCK, Marissa and

(45) 31/08/2022

TAKENAKA, Shunseke
(54) ИНТЕРЛЕУКИН-21 МУТЕИНИ И МЕТОДИ
ЗА ТРЕТМАН

(30) 201762540692 P 03/08/2017 US and
201862616733 P 12/01/2018 US

(57) 1 Конјугат што содржи IL-21 мутеин и
анти-PD-1 антитело, назначено со тоа, што IL-

(96) 03/08/2018 EP18759207.6
(97) 09/02/2022 EP3661954
(73) Amgen Inc. One Amgen Center Drive,
Thousand Oaks, California 91320-1799, US

21 мутеинот ја содржи амино киселинската
секвенца од СЕК ИД БР: 2,

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова
бр.15a-13,1000 Скопје

каде што "X" претставува која било амино
19
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киселина, и

амино киселинската секвенца на човечки IL-21

каде што наведената амино киселинска

(СЕК ИД БР: 1) за барем 1 амино киселина.

секвенца на IL-21 мутеин се разликува од

има уште 38 патентни барања

(51) C 12N 5/07C 12N 5/00, A 61K 35/30, A 61P

(72) SUDER, Lorenz; IRION, Stefan;

25/16
(11) 12422

(13) Т1

TOMISHIMA, Mark and KRIKS, Sonja
(54) ПОСТАПКИ ЗА ИН ВИТРО

(21) 2022/171

(22) 21/03/2022

ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈА НА ДОПАМИН

(45) 31/08/2022
(30) 201562169379P 01/06/2015 US and

НЕУРОНИ ВО СРЕДЕН МОЗОК (MDA)

201562169444P 01/06/2015 US
(96) 01/06/2016 EP16804350.3

на плурипотентни стем клетки којашто содржи:

(97) 23/02/2022 EP3303564
(73) Memorial Sloan Kettering Cancer Center

(a) контактирање на множество на
плурипотентни стем клетки со барем еден

1275 York Avenue New York, NY 10065, US

инхибитор на TGFβ/активин-нодално

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

сигналирање; и
(b) контактирање на клетките со барем еден

(57) 1 Ин витро постапка за диференцијација

активатор на сонично (SHH) сигналирање и
20
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барем еден активатор на безкрилно (Wnt)

1800% од неговата иницијална концентрација

сигналирање,

контактирана со клетката, за да се добие

кадешто концентрацијата на барем еден

популацијата на диференцирани клетки коишто
го изразуваат форкхеад бокс протеин A2

активатор на Wnt сигналирање e покаченa (i)
помеѓу 2 дена и 6 дена од неговиот иницијален

(FOXA2) и LIM хомеобокс транскрипционен
фактор 1 алфа (LMX1A).

контакт со клетките и (ii) со помеѓу 250% и

има уште 13 патентни барања

(51) A 61K 31/195, A 61K 31/198, A 61K 38/00, A
61K 38/5A 61P 19/10

(74) АНА ПЕКЕВСКА- ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ
бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 5,

(11) 12423

(13) Т1

Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје

(21) 2022/172

(22) 21/03/2022

(72) KRAUS, Jan, P.; MAJTAN, Tomas and
BUBLIL, Erez
(54) КОМПОЗИЦИИ И ПОСТАПКИ ЗА
УПОТРЕБА ВО ЛЕКУВАЊЕ НА

(45) 31/08/2022
(30) 201514935690 09/11/2015 US
(96) 09/11/2016 EP16864878.0
(97) 05/01/2022 EP3373922
(73) The Regents of The University of

ХОМОЦИСТИНУРИЈА

Colorado, A Body Corporate 1800 Grant Street,

мутантен полипептид на хумана скратена

8th Floor Denver, CO 80203, US

цистатионинска бета синтаза (htCBS) за
употреба во постапка за лекување на

(57) 1 Композиција која опфаќа изолиран

хомоцистинурија кај хуман субјект, каде што
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Гласник/ Buletini Бр./Nr. 8/2022 - 31/08/2022

споменатата постапка опфаќа давање на

3 во серин, и каде што изолираниот мутантен

композиција на субјектот, каде што е

полипептид htCBS се дава во доза помеѓу 0.33

изолираниот мутантен полипептид htCBS
PEGилуван и опфаќа мутација на цистеин на

и околу 10 mg/kg најмалку еднаш неделно во
тек на најмалку шест недели.

аминокиселинската положба 15 од SEQ ID NO:

ма уште 14 патентни барања

(51) G 06F 1/16, G 06F 3/0A 61N 1/00
(11) 12424
(13) Т1

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(21) 2022/173

(72) FUERTES PEÑA, Jose
(54) УРЕД ЗА ИГРАЊЕ КОЈ СЕ ОБЛЕКУВА И

(22) 22/03/2022
(45) 31/08/2022

(30) 19382962.9 04/11/2019 EP

МЕТОД ЗА ИСТИОТ

(96) 04/11/2019 EP19382962.9
(97) 05/01/2022 EP3711829
(73) Boreal Technology & Investment S.L
Av. Sor Teresa Prat, 15 29003 Málaga (El Polo

(57) 1 Уред за играње кој се облекува (1) кој
опфаќа облека, најмалку една електрода (2)

Digital), ES
(74) Друштво за застапување од областа на

облеката на начин што барем еден мускул на
корисникот што ја носи облеката се стимулира

индустриската сопственост ЖИВКО

кога електродата (2) генерирајќи електричен

поврзана со кабел (3) со контролната единица
(4), наведената електрода (2) е поставена на

пулс командуван од контролната единица, а
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уредот за играње кој се облекува (1) се

• надворешна електрично изолациона

карактеризира со:

конструкција (33) и

a. електродата (2) опфаќа:
• електрично спроводлив слој (22) направен од

• проводни еластични влакна (31) кои опфаќаат
еластична структура (312) покриена со

спроводлив материјал и
• електрично спроводлив гел слој (21) поставен

проводен слој (311) во електричен контакт со
електрично спроводливиот слој (22) на

над електрично спроводливиот слој (22), и
б. кабел (3) кој е вткаен на облеката кој опфаќа:

електродата (2).
има уште 8 патентни барања

(51) E 05B 19/00

(54) КЛУЧ ЗА ЗАКЛУЧУВАЊЕ НА ЦИЛИНДАР

(11) 12425

(13) Т1

(57) 1 Клуч (10) за заклучување на цилиндар,

(21) 2022/174

(22) 22/03/2022

се состои од свод на клучот и дршка на клучот
(16) која се издолжува од сводот на клучот,

(45) 31/08/2022
(96) 15/10/2018 EP18200479.6
(97) 09/03/2022 EP3640417
(73) BKS GmbH Heidestrasse 71 42549 Velbert,
DE

дршката на клучот (16) има индикатор за абење
(22, 26) за сигнализирање на состојбата на

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

издигнување (32) или вдлабнување (24, 30)

бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) HENNECKE, Gerhard and ZIAJA, Klaus

формирано на дршката на клучот (16).
има уште 8 патентни барања

абење на клучот (10), карактеризиран со тоа
што индикаторот за абење (22, 26) има
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(51) A 61K 31/18, A 61K 9/16, A 61P 35/00
(11) 12426
(13) Т1
(21) 2022/175

(72) LEMARCHAND, Caroline; PIVETTE, Perrine;
YATES, Ian and BLOOM, Corey
(54) НОВА ОРАЛНА ФОРМУЛАЦИЈА НА
БЕЛИНОСТАТ

(22) 18/03/2022
(45) 31/08/2022

(30) 20170305853 30/07/2017 EP and

(57) 1 Аморфна цврста дисперзија на

201762527684P 30/06/2017 US
(96) 29/06/2018 EP18737225.5

белиностат се состои;
а) белиностат или фармацевтски прифатлива

(97) 09/02/2022 EP3644970
(73) ACROTECH BIOPHARMA LLC 279

сол, солват или негов естер;
б) најмалку еден поливинил лактам полимер;

Princeton Hightstown Road East Windsor, NJ
08520, US

в) по потреба, најмалку еден адитив.
има уште 12 патентни барања

(74) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
Пиринска 66, 7500, Прилеп
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прстенест раб (14); и

(51) B 65D 41/32, B 65D 81/26, B 65D 55/16, B
65D 41/34
(13) Т1
(22) 18/03/2022

втор дел од затворачот (10b) вклучува
полимерна заштитна лента (18), полимерната

(45) 31/08/2022
(30) 201862683905 P 12/06/2018 US

заштитна лента (18) зависи од и делумно
недопирливо е поврзана со полимерен дел од

(96) 12/06/2019 EP19179634.1
(97) 26/01/2022 EP3584189
(73) CSI Hungary Manufacturing and Trading

прстенест раб (14) со втора раскинлива врска
(24);

LLC Berenyi UT 72-100 Szekesfehervar, 8000,
HU

врска (22, 24) се прекинати, поврзано
затворање (32) е поставено, поврзаното

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИПМИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

затворање (32) е прикаченo на дел од вториот
дел од затворачот (10b) и дел од првиот дел од

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(72) EDIE, John and LUTTON, Leland T.
(54) ЗАТВОРАЧ СО ПОВРЗАНО ЗАТВОРАЊЕ

затворачот (10a), поврзаното затворање (32) кој
се протега од 5 до 60 степени околу обемот на

(57) 1 Затворач во еден дел (10) која се состои
од:

втората раскинлива врска (20,24) се протега од
300 до 355 степени околу обемот на работ на

прв дел на затворач (10а) кој вклучува:

затворачот (10),
каде што кога внатрешна формација на навој

полимерен дел од горниот ѕид (12); и
полимерен дел од прстенест раб (14) кој е во

(30) на првиот дел од затворачот (10а) не се
спарува со надворешната формација на навој

зависност од полимерниот дел од горниот ѕид

на контејнерот, првиот дел од затворачот (10а)

(12), прстенестиот раб (14) вклучува внатрешна
формација на навој (30) за спарување со

е прилагоден да биде оддалечен од вториот
дел од затворачот (10b) преку поврзано

надворешната формација на навојот на
контејнерот, полимерниот дел од прстенест раб

затворање (32).

(11) 12427
(21) 2022/176

каде што кога првата и втората раскинлива

затварачот (10), каде што секоја од првата и

(14) вклучува прва раскинлива врска (22) која
делумно недопирливо се поврзува со првиот

има уште 13 патентни барања

дел и вториот дел од полимерниот дел од
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(57) 1 Соединение со формула (III):

(51) C 07K 7/62, A 61K 38/12
(11) 12428

(13) Т1

(21) 2022/178

(22) 23/03/2022
(45) 31/08/2022

(30) 20140004301 11/03/2014 GB and
20140021019 26/11/2014 GB
(96) 11/03/2015 EP15715172.1
(97) 02/03/2022 EP3116897
(73) Spero Therapeutics, Inc. 675
Massachusetts Avenue 14th Floor Cambridge,
Massachusetts 02139, US

и фармацевтски прифатливи соли, заштитени
форми, нивни солвати и хидрати како што се
фармацевтски прифатливи соли и нивни

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

хидрати.

(72) BROWN, Pamela; DAWSON, Michael;
SIMONOVIC, Mona; BOAKES, Steven;

кадешто:

DUPERCHY, Esther; STANWAY, Steven James;
WILSON, Antoinette and MOSS, Stephen
Frederick
(54) ПОЛИМИКСИН ДЕРИВАТИ И НИВНА
УПОТРЕБА ВО КОМБИНИРАНА ТЕРАПИЈА

-X- претставува -C(O)-, -NHC(O)-, -OC(O)-, CH2- или -SO2-;
-R1 заедно со карбонил групата и азот алфа за
јаглеродот кон којшто тие се сврзани е

СО РАЗЛИЧНИ АНТИТЕЛА

фенилаланин, леуцин или валин остаток;
-R2 заедно со јаглеродната група и азот алфа
за јаглеродот кон којшто е сврзан е леуцин,
изолеуцин, фенилаланин, треонин, валин или
26
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не валин остаток;

група избрана од -RC, -RN, -RNA и -LB-RBB,

-R3 заедно со карбонил групата и азот алфа за

кадешто е присутен,

јаглеродот кон којшто тие се сврзани, е треонин
или леуцин остаток;

и кадешто -R17 и -RB заедно формира
моноцикличен азот-којшто содржи

-R4 е C1-6 алкил супституиран со една
хидроксил група или една амино група;

хетероциклил, секој прстенест јаглероден атом
во -R17 и -RB е опционално моно- или

-R15 амино-содржана група:

дисупституиран со -RC, и моноцикличен
хетероциклил е супституиран со барем една
група избрана од -RC, и -RN, кога е присутен
или моноцикличен хетероциклил е опционално
супституиран кога -RA е -LA-RAA,
и моноцикличен азот-којшто содржи
хетероциклил опционално којшто содржи
дополнително еден азот, кислород или сулфур
прстенест атом и кадешто дополнително

кадешто:

азотниот прстенест атом е присутен така што е
опционално супституиран со -RN, со исклучокот
на дополнителен азотен прстенест атом којшто

-RA е -LA-RAA или водород;
-Q- е ковалентна врска или -CH(RB)-;
-RB е водород или -LB-RBB;

е поврзан со јаглеродот којшто е α за групата X-, чијшто азотен прстенест атом е опционално

или, кадешто -Q- е -CH(RB)-, -RA и -RB заедно
формира 5- до 10-член моноцикличен или

супституиран со -RNA;
кадешто -R17 и -RA или -R17 и -RB заедно

бицикличен карбоциклил, или -RA и -RB заедно
формира 5- до 10-моноцикличен или

формираat бицикличен азот-којшто содржи

бицикличен хетероциклил;

хетероциклил, секој прстенест јаглероден атом
во -R17 и -RA или -R17 и -RB е опционално

и, кадешто -Q- е ковалентна врска, -RA е -LARAA, и кадешто -Q- е -CH(RB)-еден или заедно

моно- или ди-супституиран со -RD;
и бицикличниот азот-којшто содржи прстенест

со -RA и -RB не е водород;
-R16 е независно водород или C1-4 алкил;

атом хетероциклил опционално содржи еден,
два или три дополнителни хетероатоми

-R17 е независно водород или C1-4 алкил;

кадешто секој хетероатом е независно избран

или -NR16R17 е гванидин група;
или -R17 и -RA заедно формираат 5- до 10-член

од групата составена од азот, кислород и
сулфур и кадешто дополнително азотните

азот-којшто содржи моноцикличен или
бицикличен хетероциклил;

прстенести атоми се присутни, секој
дополнителен азотен прстенест атом е

и, кадешто -Q- е -CH(RB)-, -R17 и -RB заедно
формираат 5- до 10-член азот-којшто содржи

опционално супституиран со -RN, со исклучок
на азотниот прстенест атом којшто е поврзан за

моноцикличен или бицикличен хетероциклил;

јаглеродниот атом којшто е α за групата -X-,

и кадешто -R17 и -RA заедно формира
моноцикличен азот-којшто содржи

чијшто азотен прстенст атом е опционално
супституиран со -RNA;

хетероциклил, секој прстен на јаглероден атом
во -R17 и -RA е опционално моно- или ди-

кадешто -RA и -RB заедно формираат 5- до 10член моноцикличен карбоциклил или

супституиран со -RC, и моноцикличен
хетероциклил е супституиран со барем една

хетероциклил, секој прстенест јаглероден атом
во -RA и -RB е опционално моно- или ди-
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супституиран со -RC, и азотен прстенест атом,

поврзувачка група избрана од -RL-*, -O-LAA-*, -

кадешто присутниот моноцикличен

OC(O)-LAA- *,-N(R11)-LAA-*, -N(R11)C(O)-LAA-*,

хетероциклил, е опционално супституиран со RN, со исклучок на азотен прстенест атом

-C(O)-LAA-*, -C(O)O-LAA-*, и -C(O)N(R11)- LAA*, и опционално дополнително избран од -

којшто е поврзан со јаглеродот којшто е α за
групата -X-, чијшто азотен прстенест атом е

N(R11)S(O)-LAA-*, -N(R11)S(O)2-LAA-*, S(O)N(R11)-LAA-*, и -S(O)2N(R11)-LAA-*

опционално супституиран со -RNA; кадешто -RA
и -RB заедно формира 5- до 10-член

кадешто ѕвездичката ја означува точката на
сврзување со групата -LB- до -RBB или групата

бицикличен карбоцикличен или

-LC- до -RCC;

хетероцикличен, секој прстенест јаглероден
атом во -RA и -RB е опционално моно- или ди-

секој -LN- е независно ковалентна врска или
група избрана од -S(O)-LAA-*, -S(O)2-LAA-*, -

супституиран со -RD, и азотниот прстенест
арот, кадешто присутниот бицикличен

C(O)-LAA-* и -C(O)N(R11)-LAA-*, кадешто
ѕвездичката ја означува точката на сврзување

хетероциклил е опционално супституиран со RN, со исклучок на азотен прстенест атом

со групата -LN- до -RNN;
и секој -LAA- е независно ковалентна врска или

којшто е поврзан со јаглеродот којшто е α за

-RL-;

групата -X-, којшто азотен прстенест атом е
опционално супституиран со -RNA; и кадешто

и секој -RL- е независно избран од C1-12
алкилен, C2-12 хетероалкилен, C3-10

R17 и -RA или -R17 и -RB заедно формираат 5до 10-член азот-којшто содржи моноцикличен

циклоалкилен и C5-10 хетероциклилен, и
кадешто -LAA- е поврзан за група G1-12 алкил,

или бицикличен хетероциклил, или кадешто RA и -RB заедно формираат 5- до 10-член

-RL- не е C1-12 алкилен;
и секој C1-12 алкил, C3-10 циклоалкил, C4-10

моноцикличен или бицикличен карбоциклил или

хетероциклил, C5-12 арил, C1-12 алкилен, C2-

заедно формираат 5- до 10-член моноцикличен
или бицикличен хетероциклил, јаглеродниот

12 хетероалкилен, C3-10 циклоалкилен и C5-10
хетероциклилен група е опционално

прстенест атом во -R17 и -RA,
-R17 и -RB, или -RA и -RB е опционално

супституиран кадешто -RS е опционално
супституиран за јаглерод и -R12 е опционално

алтернативно супституиран со оксо (=O);
секој -RC е независно -LC-RCC;

супституиран за азот;
секој -RS е независно избран од -OH, -OR12, -

секој -RD е независно избран од -RC, хало, -

OC(O)R12, хало, -R12, -NHR12, -NR12R13, -

NO2, -OH, и -NH2;
секој -RN е независно -LN-RNN;

NHC(O)R12, -N(R12)C(O)R12, -SH, -SR12, C(O)R12, -C(O)OH, -C(O)OR12, -C(O)NH2, -

секој -RNA е независно -RL-RNN или -RNN;
-RAA, -RBB, и секој -RCC и -RNN кога е

C(O)NHR12 и C(O)NR12R13, како што кадешто
секој -RS е независно избран од -OR12, хало, и

присутен е независно избран од C1-12 алкил,
C3-10 циклоалкил, C4-10 хетероциклил, и C5-12

-R12; со исклучок на -R12 не е супституент за
C1-12 алкил група; или кадешто јаглеродниот

арил;

атом е ди-супституиран со -RS, овие групи

секој -LA- е независно ковалентна врска или
поврзувачка група избрана од -RL-*, -O-LAA-*, -

може заедно со јаглеродот кон којшто тие се
сврзани да формира C3-6 јаглеводород или C5-

OC(O)-LAA-*, -N(R11)-LAA-*, и -C(O)-LAA-*,
кадешто ѕвездичката ја означува точката на

6 хетероциклил, кадешто карбоциклилот и
хетероциклил се опционално супституирани со

сврзување со групата -LA- до -RAA; секој -LB- и
-LC- е независно ковалентна врска или

еден или повеќе групи -R12;
секој -R12 е независно C1-6 алкил, C1-6
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халоалкил, фенил или бензил;

супституиран со C1-6 алкил, C1-6 халоалкил,

секој -R13 е независно C1-6 алкил, C1-6

фенил или бензил;

халоалкил, фенил или бензил;
или -R12 и -R13, кога се сврзани за N, може

секој -R11 е независно водород или C1-4 алкил;
и -R8 е водород или метил.

заедно да формираат 5- или 6-член
хетероцикличен прстен, којшто е опционално

има уште 14 патентни барања

(51) B 01J 29/70, B 01J 29/85, C 01B 39/46, C

еден или повеќе извори за YO2, еден или

01B 39/54
(11) 12429

(13) Т1

повеќе извори за X2O3 и семенски кристали кои
имаат структура на рамка од типот CHA, каде

(21) 2022/179

(22) 24/03/2022

што структурата на рамката CHA на семенските
кристали содржи YO2, X2O3 и опционално

(45) 31/08/2022
(30) 11188857 11/11/2011 EP
(96) 09/11/2012 EP12847478.0

содржи Z2O5; и
(2) кристализација на мешавината добиена во

(97) 23/02/2022 EP2776369
(73) BASF SE
Carl-Bosch-Strasse 38 67056 Ludwigshafen am

чекор (1);

Rhein, DE
(74) Друштво за застапување од областа на

од нив, а X е одбран од групата составена од
Al, B, In, Ga и комбинации од две или повеќе од

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

нив, и Z е избран од групата составена од P, As,
V и комбинации од две или повеќе од нив, каде

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

што опционално еден или повеќе извори на

(72) MÜLLER, Ulrich; MAURER, Stefan; JIN,
Hanpeng and YANG, Jeff
(54) СИНТЕТИЧКИ ПРОЦЕС БЕЗ ОРГАНСКИ
МОДУЛИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА

Z2O5 се дополнително обезбедени во чекор (1),
и каде што ако структурата на рамката CHA на

ЗЕОЛИТСКИ МАТЕРИЈАЛ СО СТРУКТУРА НА
ТИП-CHA

YO2:X2O3 еднаков на 5 или поголем од 5;
каде што мешавината се загрева во чекор (2)

(57) 1 Синтетички процес без органски модули

до температура на кристализација која се

за производство на зеолитски материјал кој има
структура на рамка од типот CHA која содржи

движи од 80 до 200°C;
каде што процесот на кристализација во чекор

YO2, X2O3 и опционално што содржи Z2O5,
каде што наведениот процес ги опфаќа

(2) се спроведува за период кој се движи од 5
до 200 часа, каде што мешавината обезбедена

чекорите на:
2.

во чекор (1) не содржи калиум.
има уште 42 патентни барања

каде што Y е избран од групата составена од Si,
Sn, Ti, Zr, Ge и комбинации од две или повеќе

семенските кристали не содржи Z2O5, тогаш
семенските кристали имаат моларен сооднос

(1) обезбедување на мешавина која содржи
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(51) C 07K 16/28, C 12N 9/78, A 61K 38/50, A

(72) LOWE, David; ROWLINSON, Scott, W.;

61K 39/00, A 61P 35/00
(11) 12430

(13) Т1

ALTERS, Susan and AGNELLO, Giulia
(54) Состави и методи за лекување рак со

(21) 2022/180

(22) 24/03/2022

осиромашување на аргинин и
имуноонколошки агенси

(45) 31/08/2022
(30) 201662372092 P 08/08/2016 US and
201762524286 P 23/06/2017 US

(57) 1 Фармацевтски состав кој содржи
човечки ензим аргиназа I кој содржи кобалт

(96) 08/09/2017 EP17840420.8

кофактор и имуноонколошки агенс за употреба

(97) 09/02/2022 EP3496743
(73) AERase, Inc. 901 S. Mopac Expressway

во метод за инхибирање на растот на туморот
кај субјект, каде што имуноонколошкиот агенс е

Barton Oaks Plaza One, Suite 250 Austin, TX
78746, US

избран од групата која се состои од анти-PD-1
антитело, анти-PD-Ll антитело, анти-OX40

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

антитело и анти-OX40L антитело.
има уште 13 патентни барања

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
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(51) A 61K 38/17, A 61K 9/00, A 61P 25/00
(11) 12431
(13) Т1

ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА СМРТ НА НЕВРОНСКА
КЛЕТКА ОД ИСХЕМИЈА СО ОРАЛНА

(21) 2022/181

(22) 24/03/2022

АДМИНИСТРАЦИЈА

(45) 31/08/2022

(57) 1 Апоакворин за употреба во постапка за

(30) 201462078099P 11/11/2014 US

терапија којашто содржи прекондиционирачки

(96) 11/11/2015 EP15858766.7
(97) 23/03/2022 EP3217998
(73) Quincy Bioscience LLC 726 Heartland
Trail Madison, WI 53717, US

неврони за да се намали смртта на невронска
клетка по исхемија кај субјект којшто е осетлив

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

доза на прекондицирани неврони кај субјектот
за да се намали смртта на невронска клетка и

(72) UNDERWOOD, Mark Y. and MOYER, James

кадешто споменатиот апоакворин е

R. Jr.
(54) СОСТАВИ КОИШТО СОДРЖАТ

администриран орално во формата на
нутрацевтски состав.

АПОАКВОРИН ЗА УПОТРЕБА ВО ПОСТАПКА

има уште 1 патентни барања

на исхемична клеточна смрт, споменатиот
апоакворин се дава во терапевтска ефективна
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(57) 1 Соединението со формула (I):

(51) C 07D 409/14, C 07D 401/12, C 07D 401/14,
A 61K 31/444, A 61K 31/496, A 61P 35/00
(11) 12432
(21) 2022/182

(13) Т1
(22) 25/03/2022

(45) 31/08/2022
(30) 20170382447 10/07/2017 EP
(96) 09/07/2018 EP18789777.2
(97) 02/02/2022 EP3653620
(73) MEDIBIOFARMA, S.L. Plaza CEIN,
Poligono Industrial Mocholi. Nave B-2 31110
Noain-Navarra, ES

кадешто:

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

- X1 и X2 претставува независно група избрана
од -CH и N;

(72) CAMACHO GÓMEZ, Juan; CASTRO
PALOMINO LARIA, Julio and RODRÍGUEZ

- R1 претставува:

IGLESIAS, Rodolfo
(54) НОВИ ХЕТЕРОАРИЛ АМИДНИ
ДЕРИВАТИ КАКО СЕЛЕКТИВНИ

a) фенил група опционално супституирана со
еден или повеќе супституенти избрани од
групата составена од халоген атом, линеарна

ИНХИБИТОРИ НА ХИСТОН ДЕАЦЕТИЛАЗИ 1
И 2 (HDAC1-2)

или разгранета C1-C4 халоалкил група, и
линеарен или разгранет алкокси,
b) пет или шест член хетероарил прстен
опционално супституиран со еден или повеќе
супституенти избрани од групата составена од
халоген атом, линеарна или разгранета C1-C4
32
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алкокси, цијано група, линеарна или разгранета

шест-член хетероциклил којшто содржи еден

C1-C4 халоалкил, линеарна или разгранета

или два хетероатоми како дел од кругот

C1-C3 алкил, C3-C6 циклоалкил, C3-C6
циклоалкокси и C5-C6 хетероцикличен прстен

избрани од N и O, којшто е опционално
супституиран со линеарна или разгранета C1-

опционално супституиран со еден или повеќе
халоген атоми;

C3 алкил група,
b) фенил прстен опционално супституирана со

- R2 претставува група избрана од:
a) - N(R3)(R4) група, кадешто:

еден или повеќе супституенти избрани од
халогени атоми и цијано група,

1- R3 и R4 формираат заедно со азотниот атом

c) C3-C6 циклоалкил опционално супституиран

кон којшто тие се сврзани пет или шест-член
заситен хетероциклил којшто содржи

со еден или повеќе супституенти избрани од
линеарен или разгранет C1-C3 алкил и

опционално дополнителен хетероатом како дел
од кругот избран од N и O, којшто е опционално

хидрокси група,
d) C5-C6 хетероарил опционално супституиран

супституирана со C1-C3 алкил група или N(R5)(R6) група, кадешто R5 и R6 формираат

со група избрана од халоген атом, линеарна
или разгранета C1-C3 алкил и линеарна или

заедно со азотниот атом кон којшто тие се

разгранета C1-C4 алкокси и -N(R5)(R6) група,

сврзани за пет или шест-член заситен
хетероциклил којшто содржи опционално

кадешто R5 и R6 формираат заедно со
азотниот атом кон којшто тие се сврзани за пет

дополнителен хетероатом како дел од кругот
избрани од N и O, којшто е опционално

или шест-член заситен круг којшто содржи
опционално дополнителен хетероатом избран

супституиран со C1-C3 алкил група, или
2- R3 и R4 претставува независно група

од N и O како дел од кругот којшто е
опционално супституиран со C1-C3 алкил група,

избрана од водороден атом, C3-C6 циклоалкил

e) водороден атом,

група и линеарен или разгранет C1-C3 алкил,
којшто е опционално супституиран со пет или

и негови фармацевтски прифатливи соли.
има уште 14 патентни барања

(51) C 12N 5/074, C 12N 5/0775, A 61K 35/12
(11) 12433
(13) Т1

(72) SANTAMARIA, Javier; PELLICER, Antonio;
CERVELLO, Irene and SIMON, Carlos
(54) СТЕМ КЛЕТОЧНА ТЕРАПИЈА ВО

(21) 2022/183

(22) 28/03/2022

(45) 31/08/2022
(30) 201462013121P 17/06/2014 US

ЕНДОМАТЕРИЈАЛНИ ПАТОЛОГИИ

(96) 05/06/2015 EP19169309.2
(97) 05/01/2022 EP3569697
(73) ASHERMAN THERAPY, S.L. Ronda
Narciso Monturiol Y Estarriol, 7-9 Planta 2,

срцевина добиена од стем клетки (BMDSC) за
употреба во индуцирање на ендометријална

Despacho 13-14 Parque Tecnológico de

администриран во артерии на матката кај

Paterna 46980 Paterna, Valencia , ES

субјект при негова потреба.
има уште 10 патентни барања

(57) 1 Изолирана автологна CD133+ коскена

регенерација кај субјект при негова потреба,
кадешто изолираниот CD133+ BMDSC е

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје
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(57) 1 Соединение со општата формула (I):

(51) C 07D 413/14, C 07D 405/14, C 07D 417/14,
C 07D 401/04, C 07D 401/14, A 61K 31/4709, A
61K 31/5377, A 61P 25/28, A 61P 11/06, A 61P
29/00
(11) 12441
(21) 2022/184

(13) Т1
(22) 29/03/2022

(45) 31/08/2022
(30) 17203675 24/11/2017 EP
(96) 23/11/2018 EP18818992.2
(97) 12/01/2022 EP3713928
(73) Pharvaris Netherlands B.V. Leiden
BioScience Park, J.H. Oortweg 22333 CH
Leiden, NL

или негова сол, назначена со тоа, што
A претставува група:

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова
бр.15a-13,1000 Скопје
(72) GIBSON, Christoph; SAUPE, Joern;
AMBROSI, Horst-Dieter and HAUSTEDT, Lars Ole
(54) НОВИ БРАДИКИНИН Б2 РЕЦЕПТОРНИ
АНТАГОНИСТИ

A1 е N, или CH;
A2 е N, или C-RA2;
A3 е N, или C-RA3;
A4 е NH, O, или S;
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A5 е N-RA5;

O или S, кој хетероцикл е несупституиран или

RA1 претставува водороден атом или метил

може да е моно-, ди- или трисупституиран, во

група;
RA2 и RA3 секој, независно еден од друг,

секоја прилика независно, од халоген атом, OH,
G, NRC1RC2 и/или =O;

претставува водороден атом, халоген атом,
OH, CN, NH2; (C1-C3)алкил, кој може да е

RC1 и RC2 секој, независно еден од друг,
претставува водороден атом или (C1-C3)алкил

супституиран од една или повеќе, идентични
или различни, група(и) селектирана(и) од

група;
G претставува (C1-C6)алкил група, во која 1 до

халоген атом, OH, =O, и NH2; (C1-C3)алкокси,

7 H атоми може, во секоја прилика независно,

кој може да е супституиран од една или повеќе,
идентични или различни, група(и)

да се заменети од халоген атом, ORGCN,
NRG2RG3 или (C3-C6)циклоалкил, и/или во која

селектирана(и) од халоген атом, OH, =O, и NH2;
(C2-C5)алкоксиалкил, кој може да е

една CH2 група, или две не-соседни CH2 групи,
може да е replaced by O, C(O), OC(O), C(O)O,

супституиран од една или повеќе, идентични
или различни, група(и) селектирана(и) од

C(O)NH, NH, S, SO, SO2 и/или од CH=CH група;
RGRG2, и RG3 секој, независно еден од друг,

халоген атом, OH, =O, и NH2; C(O)NRB1RB2;

претставува водороден атом, (C1-C4)алкил,

или NRB1RB2;
RBRB2 и RA5 секој, независно еден од друг,

(C1-C4) халоалкил, (C1-C4) хидроксиалкил, (C1C4) хетероалкил, или (C3-C6) циклоалкил група;

претставува водороден атом или (C1-C3)алкил
група, кој може да е супституиран од една или

RE1 и RE2 секој, независно еден од друг,
претставува водороден атом, халоген атом, или

повеќе, идентични или различни, група(и)
селектирана(и) од халоген атом, OH, =O, и NH2;

G; или RE1 и RE2 земени заедно формираат=O
или Cyc;

R1 претставува (C1-C3)алкил или (C2-

RE3 претставува водороден атом, халоген

C5)алкоксиалкил група, која алкил група или
алкоксиалкил група може да е супституирана од

атом, G, OG или OH; и
Cyc претставува моно- или бицикличен,

една или повеќе, идентични или различни,
група(и) селектирана(и) од атом на деутериум,

заситена или делумно незаситена 3- до 10члена циклоалкил група или 4- до 10-члена

халоген атом, OH, =O, и NH2;
R2 претставува водороден атом или атом на

хетероциклоалкил група што има 1 до 3
хетероатом(и) секоја, независно еден од друг,

деутериум;

селектиран од N, O или S, која циклоалкил или

R3 претставува водороден атом, (C1-C3)алкил,
или (C1-C3)халоалкил група;

хетероциклоалкил група е несупституирана или
може да е моно-, ди-, три-, или

E претставува CRE1RE2RE3 или Hce;
Hce претставува моно- или бицикличен,

тетрасупституирана, во секоја прилика
независно, од халоген атом, OH, G, NRC1RC2

делумно незаситен или ароматичен хетероцикл
што има 3 до 10 C атоми и 1 до 4 хетероатом(и)

и/или =O.
има уште 14 патентни барања

секој, независно еден од друг, селектиран од N,
(51) C 07K 14/475, C 07K 5/06, C 07K 5/065, C
07K 5/02, A 61K 38/22, A 61K 38/00
(11) 12442
(21) 2022/185

(30) 201662344305P 01/06/2016 US
(96) 01/06/2017 EP17807519.8

(13) Т1
(22) 29/03/2022

(97) 16/03/2022 EP3464336
(73) Athira Pharma, Inc. 18706 North Creek

(45) 31/08/2022

Parkway, Suite 104 Bothell, WA 98011 , US
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(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија

Z и W се независно избрани од групата

бр.27/2/22, 1000 Скопје

составена од: CH2, O, S, NRc и Rb, кадешто

(72) KAWAS, Leen, H.; SINGH, Jasbir;
STEWART, Lansing Joseph and BAKER, William,

опционално Z и W се земени заедно за да
формираат C3-C8 хетероциклоалкил или C4-

R.
(54) СОЕДИНЕНИЈА

C10 хетероарил или бицикличен прстенест
систем во којшто прстенот е C4-C10

(57) 1 Соединение со формула II:

хетероарил;
Rc е избран од групата составена од: водород,
C1-C4 алкил, и C3-C6 циклоалкил;
Rb е избран од групата составена од: водород,
C1-C12 алкил, C1-C12 супституиран алкил, C3C8 циклоалкил, C3-C8 супституиран
циклоалкил, C3-C8 хетероциклоалкил, и C3-C8
супституиран хетероциклоалкил;
U е избран од групата составена од: пиридин,
1,4-дихидропиридин, N-алкил-1,4дихидропиридин, и C-имидазол, или U е избран
од арил, хетероарил или хетероциклоалкил;

кадешто:
n е 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, или 9;

R3 и R4 заедно се врзани за да формираат
спироцикличен прстен систем;

m е 0, 2, 3, или 4;
R1 е избран од групата составена од: C1-C12

секој R6 е независно избран од групата
составена од: водород, деутериум, CH3, F, 19F,

алкил, C1-C12 супституиран алкил, C1-C12

и 18F; и кадешто секој хетероцикличен и

алкенил, C1-C12 супституиран алкенил, C1-C12
алкинил, и C1-C12 супституиран алкинил;

хетероарил прстен којшто содржи се до четири
хетероатоми избрани од групата составена од:

R2 е избран од групата составена од: водород,
PO(OY)2, PO(OH)2, -C(=O)-Y и -CO-U;

O, N, и S;
под услов да кога заедно Z и W се хетероатоми,

Y е -Z-(CH2)q-W-Rb, или алтернативно -C(=O)-Y
формира амидна врска преку азотен атом на Y

вредноста на q не може да биде 1;
или таутомер и/или негова фармацевтска

во којшто случај Y е избран од групата

прифатлива сол.

составена од: глицин, саркозин, N,N-диметил
глицин, аланин, валин, леуцин, изолеуцин,

има уште 8 патентни барања

лизин, орнитин, аргинин, серин, и треонин;
q е 0-4;
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(51) A 61K 31/55, A 61K 31/565, A 61K 31/57, A
61K 31/585, A 61P 5/30
(11) 12444
(21) 2022/187

(72) TAZIAUX, Melanie; RAUSIN, Glwadys;
JOST, Maud and MAWET, Marie
(54) СОЕДИНЕНИЈА И НИВНИ УПОТРЕБИ ЗА
УБЛАЖУВАЊЕ НА СИМПТОМИ ПОВРЗАНИ

(13) Т1
(22) 29/03/2022

(45) 31/08/2022
(30) 18168234 19/04/2018 EP; 18174985

СО МЕНОПАУЗА

30/05/2018 EP and 19150421 04/01/2019 EP

симптомите поврзани со менопаузата, каде што

(96) 19/04/2019 EP19722529.5
(97) 09/02/2022 EP3781171
(73) Estetra SRL
Rue Saint-Georges 5-7 4000 Liège, BE

споменатиот состав
содржи естетролска
компонента и каде што споменатиот состав се

(57) 1 Состав за употреба во ублажување на

администрира
во
дневна
еквивалентна на околу 15 mg

количина
естетрол.

(74) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ
бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 5,
Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје

има уште 14 патентни барања

(51) E 01F 13/12, E 01F 13/02
(11) 12445
(13) Т1

(96) 17/11/2017 EP17202269.1
(97) 05/01/2022 EP3323942
(73) Klein, Amos 27 HaNoter Street 2630743
Haifa, IL

(21) 2022/188

(22) 30/03/2022
(45) 31/08/2022

(30) 201662423220P 17/11/2016 US
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(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија

насочување (118) така што обезбедува потисна

бр.27/2/22, 1000 Скопје

точка;

(72) Klein, Amos
(54) ЛЕСНО ПРЕНОСЛИВА И МОНТАЖНА

два столбови, каде што едниот од столбовите
(108б) е конфигуриран да биде прифатен во

МОДУЛАРНА БАРИЕРА
(57) 1 Градежен блок (100) кој треба да се

рамките на едната од двете прегради за
прифаќање што е странично насочена така што

усогласи со други градежни блокови за
изградба на модуларна бариера (200)

столбот всушност е паралелен на земјата и
каде што другиот од столбовите (108а) е

адаптирана да запира возила кои се движат по

конфигуриран да биде прифатен во рамките од

земја, каде што градежниот блок се состои од:
конектор (102) кој има 2 прегради за

едната од двете прегради за прифаќање која е
насочена во предодредениот агол така што

прифаќање, каде што една од наведените
прегради за прифаќање (106) е странично

овозможува модуларната бариера да ги запре
возилата; и

насочена и една од наведените прегради за
прифаќање (104) е насочена во предодреден

ротациона пречка (114) која е поврзана на еден
од столбовите преку фланша каде што

агол од повеќе од 90º во однос на преградата

ротационата пречка е адаптирана да спои

за прифаќање која е странично насочена, каде
што конекторот е обезбеден со елемент за

столб за столб од соседниот градежен блок.
има уште 2 патентни барања

(51) B 61L 15/00, B 61L 3/24, B 61L 27/00
(11) 12446
(13) Т1

(73) Thales Management & Services
Deutschland GmbH Thalesplatz 1 71254

(21) 2022/189

(22) 30/03/2022

Ditzingen, DE

(45) 31/08/2022

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ
ул. Народен Фронт 21/4/5, 1000 Скопје

(96) 08/12/2017 EP17206245.7
(97) 26/01/2022 EP3495230
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(72) WALLNER, Christian; MORNEWEG, Volker

што HF-сигналите претставуваат временски

and SALAZAR LUQUE, Gemma-Maria
(54) МРЕЖА ЗА КОНТРОЛА НА
ВОЗОВИ,ПОСТАПКА ЗА КОМУНИКАЦИЈА И

сигнали, каде што е фреквенцијата на HF-

ПОСТАПКА ЗА КОНТРОЛИРАЊЕ НА
ИНТЕГРИТЕТОТ НА ВОЗОВИТЕ

опфаќа модул на интегритетот на возот за
утврдување на интегритетот на возот,

(57) 1 1. Мрежа за контрола на возови која
опфаќа шина (3), прв комуникациски елемент

каде што уредот (8) на временската основа е
изведен за обезбедување на заедничка

(1') и втор комуникациски елемент (2, 2'), кои се

временска основа за HF-приемник (4) и втор

конфигурирани да меѓусебно комуницираат,
каде што првиот комуникациски елемент (1') го

HF-инјектор (5), и евалуациона единица (6),
каде се првиот HF-инјектор (4), вториот HF-

опфаќа првиот HF-инјектор (4) поставен на воз
(7), изведен за инјектување на HF-сигналите во

приемник (5), шината (3), уредот (8) на
временската основа и евалуационата единица

шината (3) или е поврзан со него,
каде вториот комуникациски елемент (2, 2') го

(6) изведени за утврдување на интегритетот на
возот со одредување на должината на возот

опфаќа вториот HF-приемник (5) поставен на

(7),

воз (7), изведен за прием на HF-сигналите
пренесени преку шината (3) или е поврзан со

каде што е евалуационата единица (6)
конфигурирана да ја процени должината на

него,
каде што евалуационата единица (6) е

возот (7) со проценување на времето на
траење на HF-сигналите внатре во шината (3)

обезбедена со вградување во споменатиот воз
(7) ради анализирање на примените HF-

помеѓу првиот HF-инјектор (4) и вториот HFприемник (5) со утврдување на разликата

сигнали,

помеѓу времето (t0) на инјектирање и времето

каде вториот комуникациски елемент (2, 2') е
изведен за пренос на HF-сигналите до

(t1) на приемот.

евалуационата единица (6);
назначена со тоа,

има уште 9 патентни барања

сигналите е > 1MHz;
каде мрежата за контрола на возови понатаму
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(11) 12447

(13) Т1

крај раздвоени со засек (6), кој е од страна

(21) 2022/190

(22) 30/03/2022

дефиниран со две точки (7, 8), што на задниот

(45) 31/08/2022
(30) VI20130182 18/07/2013 IT

дел на седиштето дава облик на опашка на
ластовичка, каде споменатиот засек (6) се

(96) 10/07/2014 EP14739397.9
(97) 26/01/2022 EP3022110
(73) SELLE SMP sas di Franco Schiavon
Via Einstein 5 35020 Casalserugo (PD), IT

продолжува со вдлабнатина (5) која се
завршува на задната ивица на средишниот

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ

да ги подржуваат седалните мускули на возачот

ул. Народен Фронт 21/4/5, 1000 Скопје
(72) SCHIAVON, Franco and SCHIAVON,

кој седи на споменатото седиште, каде
споменатите први области (2) се продолжуваат

Maurizio
(54) ВЕЛОСИПЕДСКО СЕДИШТЕ

према предниот крај (13) на споменатото
седиште со одговарачки втори области (3, 4)

(57) 1 ВЕЛОСИПЕДСКО СЕДИШТЕ, кое има
два истоветни дела (30, 31) поставени

кои се наменети да ги подржуваат седалните
кврги на споменатиот возач, каде што

симетрично во однос на неговата надолжна

споменатите други области (3, 4) се

оска, канал (15) отворен од врвот до дното кој
ги раздвојува споменатите два истоветни дела,

продолжуваат према предниот крај (13) на
споменатото седиште со одговарачки први

кој се простира од средниот дел на седиштето
до неговиот преден дел по споменатата

продолжетоци (9, 10), понатаму со одговарачки
втори продолжетоци (112), каде споменатите

надолжна оска, каде ширината на задниот дел
на споменатиот канал (15) е суштински

продолжетоци се спојуваат со суштински
кружниот преден крај кој е, во поглед од страна,

поширока од ширината на неговиот преден дел,

навален надоле во конфигурација на клун на

каде што споменатите два дела се на задниот

птица на споменатиот преден крај (13), каде

канал, каде што бочно од споменатиот засек (6)
се сместени првите области (2) кои се наменети
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што споменатото седиште е назначено со тоа,

за околу 10° во однос на подлогата (w-w), при

што се споменатите први области (2) кои се

што вилушката (14) е така прицврстена за

наменети да ги подржуваат седалните мускули
на возачот, споменатите втори области (3, 4)

седиште да се со тој нагиб во однос на
подлогата на споменататите први области (2),

кои се наменети да ги подржуваат седалните
кврги на возачот и споменатите први

споменатите втори области (3, 4) и
споменатите први продолжетоци (9, 10)

продолжетоци (9, 10) суштински планарни, каде
исто таке е обезбедено да носечката вилушка

поставени суштински паралелно со подлогата
(w-w) и на исто ниво во однос на неа.

(14) на седиштето е прицврстена за телото (50)

има уште 4 патентни барања

на споменатото седиште со делот кој е навален

(51) A 61K 38/17, A 61K 39/00, A 61K 9/16, A
61K 9/50, A 61P 37/02
(11) 12448

(13) Т1

(21) 2022/191

(22) 31/03/2022

(72) CHEN, Hunter and WALSH, Scott
(54) ФОРМУЛАЦИЈА СО ПРОДОЛЖЕНО
ДЕЈСТВО КОЈА ШТО СОДРЖИ
МИКРОЧЕСТИЧКИ ОД ПОЛИМЕРЕН
ПРОТЕИН ЗА УПОТРЕБА ВО СТАКЛЕСТОТО

(45) 31/08/2022
(30) 201161561525 18/11/2011 US

ТЕЛО НА ОКОТО ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА

(96) 18/11/2012 EP19180351.9
(97) 05/01/2022 EP3574897
(73) Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 777 Old
Saw Mill River Road Tarrytown, NY 1059US

ВАСКУЛАРНИ НАРУШУВАЊА НА ОКОТО

(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПJЕ

стаклесто тело, каде што фармацевтската
формулација со продолжено ослободување

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

содржи микрочестички кои што имаат дијаметар

Скопје

од 2 микрони до 70 микрони, микрочестичките

(57) 1 Фармацевтска формулација со
продолжено ослободување за употреба во
лекувањето на васкуларно очно нарушување во
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содржат микронизирано VEGF-Trap протеинско

mg/неделно за времетраење од најмалку 60

јадро од околу 2 микрони до околу 30 микрони и

денови во водена средина, и каде што

полимерна кора, каде што VEGF-Trap
протеинот е ослободен од микрочестичките на

фармацевтската формулација содржи еден или
повеќе шеќери.

ниво од околу 0.01 mg/неделно до околу 0.30

има уште 9 патентни барања

(51) A 61K 47/48
(11) 12449

(13) Т1

(21) 2022/192

(22) 31/03/2022

(72) BENTLEY, Michael, D.; BOSSARD, Mary, J.
and ZHANG, Ping
(54) КОНЈУГАТИ НА ДЕЛОВИ НА ПОЛИМЕРФАКТОР VIII

(45) 31/08/2022
(30) 450578 P 26/02/2003 US
(96) 26/02/2004 EP04715165.9

(57) 1 Состав кој содржи мноштво конјугати, а
секој конјугат има од еден до три делови од

(97) 23/03/2022 EP1596887
(73) Nektar Therapeutics 455 Mission Bay
Boulevard South, Suite 100 San Francisco, CA

поли(етилен гликол) ковалентно прикачени на

94185, US

молекуларна тежина во опсег од околу 20.000
далтони до околу 85.000 далтони.

дел од Фактор VIII, каде што секоја половина од
поли(етилен гликол) има номинална просечна

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

има уште 29 патентни барања

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
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(51) C 07D 207/50, C 07D 487/04, C 07D 401/12,
A 61K 31/53

R1 е C1-C3алкил опционално супституиран со

(11) 12450

(13) Т1

F, C3-C6циклоалкил, C1-C3алкокси;

(21) 2022/193

(22) 31/03/2022

X-R2 претставува C1-C3алкилен супституиран
со ONO, ONO2, CN, C(O)OH, C(O)OC1-C3алкил

(45) 31/08/2022
(30) 20150194727 16/11/2015 EP
(96) 15/11/2016 EP16801404.1

, C(O)N(R6)OR7, CHO, OC(O)H, OC1C3алкилен-C(O)OH, OC1-C3алкилен-

(97) 16/03/2022 EP3377495
(73) Topadur Pharma AG Grabenstrasse 11A

C(O)N(R6)OR7, OC(O)-C1-C3алкил , CR8=NOR9; C(O)OC1-C3алкил , CHO, C(O)N(R6)OR7,

8952 Schlieren , CH

S(O0-2)C1-C3алкил , CR8=N-OR9, CR8=N-

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

NR10R1CR8=NR12 или CR8=N-ONO2;
R3 е C1-C6алкил опционално супституиран со

(72) TENOR, Hermann and NAEF, Reto
(54) 2-ФЕНИЛ-3,4-ДИХИДРОПИРОЛО [2,1-F]

F, OH, ONO, ONO2, C1-C3алкокси, C3C6циклоалкил; C3-C6циклоалкил , C2-C6

[1,2,4]ТРИАЗИНОН ДЕРИВАТИ КАКО
ФОСФОДИЕСТЕРАЗНИ

алкенил, C2-C6алкинил;
R4 е C1-C6алкил опционално супституиран со

ИНХИБИТОРИ И НИВНИ УПОТРЕБИ

C3-C6циклоалкил, C1-C6алкокси, F, ONO,

(57) 1 Соединение со формула I

ONO2; C2-C6алкенил, C2-C6алкинил, C3C6циклоалкил;
R5 е H, SO2NR13R14, NHSO2NR13R14;
R6 е H или C1-C3алкил ;
R7 е H, C1-C3алкил, C1-C3алкокси, C1-C3алкил
супституиран со фенил, бензил или
хетероцикличен прстен, кадешто споменатиот
фенил, бензил или споменатиот
хетероцикличен прстен се независно

или негова фармацевтска прифатлива сол,

опционално супституирани со C1-C3алкил , F;
R8 е H, CH3 или C2H5;

солват или хидрат, кадешто
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R9 е H, C1-C3алкил опционално супституиран

или заедно со азотниот атом кон којшто тие се

со OH, ONO, ONO2, CN, COOH, COOC1-

сврзани формираат хетероцикличен прстен,

C3алкил, C1-C3алкокси, OC(O)H, OC(O)-C1C3алкил , C(O)N(R6)OR7, OC1-C3алкилен-

кадешто особено споменатиот хетероцикличен
прстен е избран од азиридин, азетидин,

C(O)OH, OC1-C3алкилен-C(O)OC1-C3алкил ,
OC1-C3алкилен-C(O)N(R6)OR7, S(O0-2)C1-

пиролидин пиперидин, морфолин, пиперазин и
хомопиперазин, 2,5-диазабицикло[2,2,1]хептан

C3алкил;
R10 и R11 се секој независно H, C1-C3алкил

и 3,7-диазабицикло[3,3,0]октан, кадешто во
споменатиот хетероцикличен прстен е

опционално супституиран со OH, ONO, ONO2,

опционално супституиран со R15;

CN, COOH, COOC1-C3, C1-C3алкокси, OC(O)H,
OC(O)-C1-C3алкил, C(O)N(R6)OR7, OC1-

R15 е C1-C6алкил опционално супституиран со
халоген, OH, ONO, ONO2, C1-C3алкокси, C1-

C3алкилен-C(O)OH, OC1-C3алкилен-C(O)OC1C3алкил , OC1-C3алкилен-C(O)N(R6)OR7,

C3халоалкокси, COOR16, NR17R18, C=NR19,
или со тетразол група којшто е опционално

S(O0-2)C1-C3алкил;, или заедно со азотниот
атом кон којшто тие се сврзани за да

супституиран со C1-C3алкил; или хетероарилен
прстен којшто е опционално супституиран со F,

формираат хетероцикличен прстен, кадешто

кадешто барем еден хетероатом од

особено споменатиот хетероцикличен прстен е
избран од азиридин, азетидин, пиролидин,

споменатиот хетероарилен прстен е азот; R16 е
H, или C1-C4алкил опционално супституиран со

пиперидин, морфолин, пиперазин и
хомопиперазин, кадешто споменатиот

F, OH, ONO, ONO2, NR17R18, или со
хетероарил прстен, кадешто барем еден

хетероцикличен прстен е опционално
супституиран со C1-C3 алкил;

хетероатом од споменатиот хетероарил прстен
е азот и кадешто особено споменатиот

R12 е C1-C3 алкил опционално супституиран со

хетероарилен прстен е избран од пиролидин,

OH, ONO, ONO2, CN, COOH, COOC1-C3алкил,
C1-C3алкокси, OC(O)H, OC(O)-C1-C3алкил ,

пиперидин, пиперазин, морфолин, пирол и
имидазол кадешто азотниот атом е директно

C(O)N(R6)OR7, OC1-C3алкилен-C(O)OH, OC1C3алкилен-C(O)OC1-C3алкил, OC1-C3алкилен-

врзан за C1-C4 алкил;
R17 и R18 се секој независно H или C1-C4алкил

C(O)N(R6)OR7, S(O0-2)C1-C3алкил;
R13 и R14 се секој независно H или C1-C6алкил

опционално супституиран со ONO, ONO2; R19 е
C1-C4алкил опционално супституиран со F,

опционално супституиран со F, OH, ONO,

ONO, ONO2;C3-C6циклоалкил.

ONO2, COOH, C1-C3алкокси, C3-C6циклоалкил;

има уште 14 патентни барања
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(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија

(51) C 07D 401/04, C 07D 213/61
(11) 12451

(13) Т1

бр.27/2/22, 1000 Скопје

(21) 2022/194

(22) 01/04/2022

(30) 201862623664P 30/01/2018 US
(96) 29/01/2019 EP19705025.5

(72) ZHOU, Jiacheng; LIU, Pingli; WU, Yongzhong
and WANG, Dengjin
(54) ПОСТАПКИ ЗА ДОБИВАЊЕ НА (1-(3ФЛУОРО-2-

(97) 09/03/2022 EP3746429
(73) Incyte Corporation 1801 Augustine Cut-Off

(ТРИФЛУОРОМЕТИЛ)ИЗОНИКОТИНИЛ)ПИПЕ
РИДИН-4-ОН)

Wilmington, DE 19803, US

(57) 1 Постапка, којашто содржи реакција на

(45) 31/08/2022

соединение со формула III:
45

Патенти / Patentat

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 8/2022 - 31/08/2022

или негова сол.

или негова сол, со 4-хидроксипиперидин за да

има уште 21 патентни барања

се формира соединение со формула IV:

(54) СОСТАВИ НА ИНСУЛИН СО БРЗО

(51) A 61K 38/28, A 61K 47/12, A 61P 3/10
(11) 12452
(21) 2022/195

(13) Т1
(22) 04/04/2022

ДЕЈСТВО

(45) 31/08/2022

а.инсулин,во концентрација од околу 100 до

(57) 1 Фармацењвски состав кој што содржи:

(30) 201462092407P 16/12/2014 US
(96) 09/12/2015 EP15817678.4

околу 200 IU/mL;
b.цитрат,во концентрација од околу 15 до околу

(97) 30/03/2022 EP3233108
(73) Eli Lilly and Company Lilly Corporate

35mM;
c.цинк, во концентрација од околу 0,3 до околу

Center Indianapolis, IN 46285, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија

0,8 mM;и
d.конзерватив;и

бр.27/2/22, 1000 Скопје

каде што составот не вклучува ЕДТА или било

(72) AKERS, Michael Patrick; MAJUMDAR,
Ranajoy; NGUYEN, Chi A.; PAAVOLA, Chad D.;

кој олигосахарид.
има уште 8 патентни барања

SARIN, Virender Kumar and SCHULTE, Nanette
Elizabeth
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ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА
ПАТЕНТИТЕ / PASQYRA E PATENTAVE SIPAS KLASIFIKIMIT
NDËRKOMBËTAR TË PATENTAVE
(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) / Kodi sipas klasifikimit ndërkombëtar të
patentave (KNP)
(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) – основен / Kodi sipas klasifikimit
ndërkombëtar të patentave (KNP) - bazë
(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот / numri i regjistrimit të dokumentit, lloji i
dokumentit

(51)

(51) основен / bazë

8A61K8/99

8A61K8/58

8A61K9/00

(11)

(13)

8A61K47/12

8A61K38/28

12452

T1

12438

T1

8A61P3/10

8A61K38/28

12452

T1

8A61K8/58

12438

T1

8A61K39/00

8A61K38/50

12430

T1

8A61K39/00

8A61K9/50

12448

T1

8A61P35/00

8A61K38/50

12430

T1

8A61P37/00

8A61K31/536

12435

T1

8C07K14/475

8C07K5/065

12442

T1

8C07D405/14

8A61K31/536

12435

T1

8C07K5/06

8C07K5/065

12442

T1

8A61P25/00

8A61K9/00

12431

T1

8C07K5/065

8C07K5/065

12442

T1

8A61P35/00

8C07D401/14

12432

T1

8A61P3/10

8A61K31/7034

12419

T1

8A61K35/12

8C12N5/074

12433

T1

8A61Q19/00

8A61K8/58

12438

T1

8C12N5/074

8C12N5/074

12433

T1

8C07D405/04

8A61K31/536

12435

T1

8A61P19/10

8A61K31/195

12423

T1

8A61P37/00

8C07D487/10

12443

T1

8C12N15/85

8A61K35/76

12436

T1

8A61K31/496

8C07D401/14

12432

T1

8F24H9/20

8G05D23/19

12437

T1

8C07D409/14

8C07D401/14

12432

T1

8E05B19/00

8E05B19/00

12425

T1

8A61N1/00

8A61N1/00

12424

T1

8A61K9/16

8A61K9/16

12426

T1

8C12N15/86

8A61K35/76

12436

T1

8C07D413/14

8C07D401/14

12441

T1

8C12N5/10

8A61K35/76

12436

T1

8C07D417/14

8C07D401/14

12441

T1

8C07K7/62

8C07K7/62

12428

T1

8C07K5/02

8C07K5/065

12442

T1

8A61P25/28

8C07D401/14

12441

T1

8A61B17/00

8A61F5/00

12420

T1

8A61K31/55

8A61K31/565

12444

T1

8A61F2/04

8A61F5/00

12420

T1

8A61K31/585

8A61K31/565

12444

T1

8A61K47/00

8A61K8/58

12438

T1

8A61P5/30

8A61K31/565

12444

T1

8A61P37/02

8A61K9/50

12448

T1

8C07D487/04

8C07D487/04

12450

T1

8E01F13/02

8E01F13/12

12445

T1

8A61K38/50

8A61K38/50

12430

T1

8A61K31/444

8C07D401/14

12432

T1

8A61K45/06

8A61K31/7034

12419

T1

8C07D401/14

8C07D401/14

12432

T1

8A61B17/04

8A61F5/00

12420

T1

8C12N5/00

8A61K35/30

12422

T1

8A61B17/08

8A61F5/00

12420

T1

8A61K35/76

8A61K35/76

12436

T1

8A61Q1/00

8A61K8/58

12438

T1

8A61K31/166

8A61K31/166

12439

T1

8A61K38/17

8A61K9/50

12448

T1

8B65D55/16

8B65D41/34

12427

T1

8A61K9/16

8A61K9/50

12448

T1

8B65D81/26

8B65D41/34

12427

T1

8A61P25/16

8A61K35/30

12422

T1

8A61K31/4709

8C07D401/14

12441

T1

8A61K38/51

8A61K31/195

12423

T1
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8A61K31/167

8A61K31/166

12439

T1

8A61B17/064

8A61F5/00

12420

T1

8A61P1/16

8A61K31/166

12439

T1

8B61L15/00

8B61L15/00

12446

T1

8C01B39/54

8C01B39/46

12429

T1

8A61K35/00

8A61K8/58

12438

T1

8A61K31/5377

8C07D401/14

12441

T1

8E01F13/12

8E01F13/12

12445

T1

8A61P29/00

8C07D401/14

12441

T1

8A61K31/407

8C07D487/10

12443

T1

8C07D401/14

8C07D401/14

12441

T1

8A61K35/30

8A61K35/30

12422

T1

8C07D207/50

8C07D487/04

12450

T1

8C12N5/071

8A61K35/30

12422

T1

8C07D213/61

8C07D401/04

12451

T1

8G06F1/16

8A61N1/00

12424

T1

8A61K31/155

8A61K31/7034

12419

T1

8B65D41/34

8B65D41/34

12427

T1

8A61B17/34

8A61F5/00

12420

T1

8B01J29/85

8C01B39/46

12429

T1

8C07D413/14

8A61K31/536

12435

T1

8C07D401/04

8C07D401/14

12441

T1

8F24H1/20

8G05D23/19

12437

T1

8C07D401/12

8C07D487/04

12450

T1

8A61K38/12

8C07K7/62

12428

T1

8C12N9/78

8A61K38/50

12430

T1

8B01J29/70

8C01B39/46

12429

T1

8A61K38/00

8C07K5/065

12442

T1

8A61K31/53

8C07D487/04

12450

T1

8A61K31/7034

8A61K31/7034

12419

T1

8C07D401/04

8C07D401/04

12451

T1

8A61B1/313

8A61F5/00

12420

T1

8A61K31/522

8A61K31/7034

12419

T1

8A61F5/00

8A61F5/00

12420

T1

8A61B1/04

8A61F5/00

12420

T1

8C07K14/54

8C07K14/54

12421

T1

8A61B17/068

8A61F5/00

12420

T1

8B61L27/00

8B61L15/00

12446

T1

8A61B17/30

8A61F5/00

12420

T1

8B61L3/24

8B61L15/00

12446

T1

8A61B17/32

8A61F5/00

12420

T1

8A61K8/58

8A61K8/58

12438

T1

8A61K47/48

8A61K47/48

12449

T1

8A61K9/50

8A61K9/50

12448

T1

8A61P35/00

8A61K31/536

12435

T1

8A61K31/536

8A61K31/536

12435

T1

8C07D487/10

8C07D487/10

12443

T1

8A61P35/00

8C07D487/10

12443

T1

8A61K38/17

8A61K9/00

12431

T1

8A61P35/02

8A61P35/02

12434

T1

8A61K9/00

8A61K9/00

12431

T1

8A61K31/195

8A61K31/195

12423

T1

8C07D401/12

8C07D401/14

12432

T1

8A61K31/198

8A61K31/195

12423

T1

8C12N5/0775

8C12N5/074

12433

T1

8A61K38/00

8A61K31/195

12423

T1

8G06F3/01

8A61N1/00

12424

T1

8G05D23/19

8G05D23/19

12437

T1

8A61K31/18

8A61K9/16

12426

T1

8A61K45/06

8A61K31/166

12439

T1

8C01B39/46

8C01B39/46

12429

T1

8A61P35/00

8A61K9/16

12426

T1

8A61P11/06

8C07D401/14

12441

T1

8B65D41/32

8B65D41/34

12427

T1

8A61K31/565

8A61K31/565

12444

T1

8C07D405/14

8C07D401/14

12441

T1

8A61K31/57

8A61K31/565

12444

T1

8A61K38/28

8A61K38/28

12452

T1

8C07K16/28

8A61K38/50

12430

T1

8A61K38/22

8C07K5/065

12442

T1

8A61P13/12

8A61K31/7034

12419

T1

8A61N1/36

8A61F5/00

12420

T1

8A61B1/273

8A61F5/00

12420

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)

ACROTECH BIOPHARMA LLC

A 61P 35/00

MK/P/2022/0175

T1

ACROTECH BIOPHARMA LLC

A 61K 9/16

MK/P/2022/0175

T1

ACROTECH BIOPHARMA LLC

A 61K 31/18

MK/P/2022/0175

T1

AERase, Inc.

A 61K 38/50

MK/P/2022/0180

T1

AERase, Inc.

C 07K 16/28

MK/P/2022/0180

T1

AERase, Inc.

A 61P 35/00

MK/P/2022/0180

T1

AERase, Inc.

A 61K 39/00

MK/P/2022/0180

T1

AERase, Inc.

C 12N 9/78

MK/P/2022/0180

T1

ASHERMAN THERAPY, S.L.

A 61K 35/12

MK/P/2022/0183

T1

ASHERMAN THERAPY, S.L.

C 12N 5/074

MK/P/2022/0183

T1

ASHERMAN THERAPY, S.L.

C 12N 5/0775

MK/P/2022/0183

T1

Adamed Pharma S.A.

A 61P 37/00

MK/P/2022/0169

T1

Adamed Pharma S.A.

C 07D 487/10

MK/P/2022/0169

T1

Adamed Pharma S.A.

A 61P 35/00

MK/P/2022/0169

T1

Adamed Pharma S.A.

A 61K 31/407

MK/P/2022/0169

T1

Amgen Inc.

C 07K 14/54

MK/P/2022/0170

T1

Athira Pharma, Inc.

A 61K 38/00

MK/P/2022/0185

T1

Athira Pharma, Inc.

A 61K 38/22

MK/P/2022/0185

T1

Athira Pharma, Inc.

C 07K 14/475

MK/P/2022/0185

T1

Athira Pharma, Inc.

C 07K 5/02

MK/P/2022/0185

T1

Athira Pharma, Inc.

C 07K 5/06

MK/P/2022/0185

T1

Athira Pharma, Inc.

C 07K 5/065

MK/P/2022/0185

T1

BASF SE

B 01J 29/70

MK/P/2022/0179

T1

BASF SE

B 01J 29/85

MK/P/2022/0179

T1

BASF SE

C 01B 39/46

MK/P/2022/0179

T1

BASF SE

C 01B 39/54

MK/P/2022/0179

T1

BKS GmbH

E 05B 19/00

MK/P/2022/0174

T1

BioNTech SE

C 12N 5/10

MK/P/2022/0009

T1

BioNTech SE

A 61K 35/76

MK/P/2022/0009

T1

BioNTech SE

C 12N 15/85

MK/P/2022/0009

T1

BioNTech SE

C 12N 15/86

MK/P/2022/0009

T1
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Boehringer Ingelheim International GmbH

A 61P 3/10

MK/P/2022/0155

T1

Boehringer Ingelheim International GmbH

A 61P 13/12

MK/P/2022/0155

T1

Boehringer Ingelheim International GmbH

A 61K 45/06

MK/P/2022/0155

T1

Boehringer Ingelheim International GmbH

A 61K 31/7034

MK/P/2022/0155

T1

Boehringer Ingelheim International GmbH

A 61K 31/522

MK/P/2022/0155

T1

Boehringer Ingelheim International GmbH

A 61K 31/155

MK/P/2022/0155

T1

Boreal Technology & Investment S.L

A 61N 1/00

MK/P/2022/0173

T1

Boreal Technology & Investment S.L

G 06F 3/01

MK/P/2022/0173

T1

Boreal Technology & Investment S.L

G 06F 1/16

MK/P/2022/0173

T1

CSI Hungary Manufacturing and Trading LLC

B 65D 55/16

MK/P/2022/0176

T1

CSI Hungary Manufacturing and Trading LLC

B 65D 81/26

MK/P/2022/0176

T1

CSI Hungary Manufacturing and Trading LLC

B 65D 41/34

MK/P/2022/0176

T1

CSI Hungary Manufacturing and Trading LLC

B 65D 41/32

MK/P/2022/0176

T1

ChemoCentryx, Inc.

C 07D 413/14

MK/P/2022/0008

T1

ChemoCentryx, Inc.

C 07D 405/14

MK/P/2022/0008

T1

ChemoCentryx, Inc.

A 61K 31/536

MK/P/2022/0008

T1

ChemoCentryx, Inc.

A 61P 37/00

MK/P/2022/0008

T1

ChemoCentryx, Inc.

A 61P 35/00

MK/P/2022/0008

T1

ChemoCentryx, Inc.

C 07D 405/04

MK/P/2022/0008

T1

Climote Limited

F 24H 1/20

MK/P/2022/0010

T1

Climote Limited

F 24H 9/20

MK/P/2022/0010

T1

Climote Limited

G 05D 23/19

MK/P/2022/0010

T1

Eli Lilly and Company

A 61K 38/28

MK/P/2022/0195

T1

Eli Lilly and Company

A 61K 47/12

MK/P/2022/0195

T1

Eli Lilly and Company

A 61P 3/10

MK/P/2022/0195

T1

EmeraMed Limited

A 61P 1/16

MK/P/2022/0123

T1

EmeraMed Limited

A 61K 45/06

MK/P/2022/0123

T1

EmeraMed Limited

A 61K 31/167

MK/P/2022/0123

T1

EmeraMed Limited

A 61K 31/166

MK/P/2022/0123

T1

Estetra SRL

A 61K 31/585

MK/P/2022/0187

T1

Estetra SRL

A 61K 31/57

MK/P/2022/0187

T1

Estetra SRL

A 61K 31/565

MK/P/2022/0187

T1

Estetra SRL

A 61P 5/30

MK/P/2022/0187

T1

Estetra SRL

A 61K 31/55

MK/P/2022/0187

T1

Implantica Patent Ltd.

A 61B 17/064

MK/P/2022/0168

T1

Implantica Patent Ltd.

A 61F 5/00

MK/P/2022/0168

T1

Implantica Patent Ltd.

A 61B 1/04

MK/P/2022/0168

T1

Implantica Patent Ltd.

A 61B 1/273

MK/P/2022/0168

T1

Implantica Patent Ltd.

A 61B 1/313

MK/P/2022/0168

T1

Implantica Patent Ltd.

A 61B 17/00

MK/P/2022/0168

T1

Implantica Patent Ltd.

A 61B 17/04

MK/P/2022/0168

T1
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Implantica Patent Ltd.

A 61N 1/36

MK/P/2022/0168

T1

Implantica Patent Ltd.

A 61B 17/068

MK/P/2022/0168

T1

Implantica Patent Ltd.

A 61B 17/08

MK/P/2022/0168

T1

Implantica Patent Ltd.

A 61B 17/30

MK/P/2022/0168

T1

Implantica Patent Ltd.

A 61B 17/32

MK/P/2022/0168

T1

Implantica Patent Ltd.

A 61B 17/34

MK/P/2022/0168

T1

Implantica Patent Ltd.

A 61F 2/04

MK/P/2022/0168

T1

Incyte Corporation

C 07D 401/04

MK/P/2022/0194

T1

Incyte Corporation

C 07D 213/61

MK/P/2022/0194

T1

Janssen Pharmaceutica, N.V.

A 61P 35/02

MK/P/2022/0006

T1

Klein, Amos

E 01F 13/12

MK/P/2022/0188

T1

Klein, Amos

E 01F 13/02

MK/P/2022/0188

T1

MEDIBIOFARMA, S.L.

A 61K 31/444

MK/P/2022/0182

T1

MEDIBIOFARMA, S.L.

A 61K 31/496

MK/P/2022/0182

T1

MEDIBIOFARMA, S.L.

A 61P 35/00

MK/P/2022/0182

T1

MEDIBIOFARMA, S.L.

C 07D 401/12

MK/P/2022/0182

T1

MEDIBIOFARMA, S.L.

C 07D 401/14

MK/P/2022/0182

T1

MEDIBIOFARMA, S.L.

C 07D 409/14

MK/P/2022/0182

T1

Memorial Sloan Kettering Cancer Center

A 61K 35/30

MK/P/2022/0171

T1

Memorial Sloan Kettering Cancer Center

A 61P 25/16

MK/P/2022/0171

T1

Memorial Sloan Kettering Cancer Center

C 12N 5/00

MK/P/2022/0171

T1

Memorial Sloan Kettering Cancer Center

C 12N 5/071

MK/P/2022/0171

T1

Nektar Therapeutics

A 61K 47/48

MK/P/2022/0192

T1

Pharvaris Netherlands B.V.

A 61K 31/4709

MK/P/2022/0184

T1

Pharvaris Netherlands B.V.

A 61K 31/5377

MK/P/2022/0184

T1

Pharvaris Netherlands B.V.

A 61P 11/06

MK/P/2022/0184

T1

Pharvaris Netherlands B.V.

A 61P 25/28

MK/P/2022/0184

T1

Pharvaris Netherlands B.V.

C 07D 417/14

MK/P/2022/0184

T1

Pharvaris Netherlands B.V.

C 07D 401/04

MK/P/2022/0184

T1

Pharvaris Netherlands B.V.

C 07D 401/14

MK/P/2022/0184

T1

Pharvaris Netherlands B.V.

C 07D 405/14

MK/P/2022/0184

T1

Pharvaris Netherlands B.V.

C 07D 413/14

MK/P/2022/0184

T1

Pharvaris Netherlands B.V.

A 61P 29/00

MK/P/2022/0184

T1

Quincy Bioscience LLC

A 61K 38/17

MK/P/2022/0181

T1

Quincy Bioscience LLC

A 61P 25/00

MK/P/2022/0181

T1

Quincy Bioscience LLC

A 61K 9/00

MK/P/2022/0181

T1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

A 61K 38/17

MK/P/2022/0191

T1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

A 61K 39/00

MK/P/2022/0191

T1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

A 61P 37/02

MK/P/2022/0191

T1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

A 61K 9/50

MK/P/2022/0191

T1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

A 61K 9/16

MK/P/2022/0191

T1

51

Патенти / Patentat

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 8/2022 - 31/08/2022

Spero Therapeutics, Inc.

C 07K 7/62

MK/P/2022/0178

T1

Spero Therapeutics, Inc.

A 61K 38/12

MK/P/2022/0178

T1

Thales Management & Services Deutschland GmbH

B 61L 27/00

MK/P/2022/0189

T1

Thales Management & Services Deutschland GmbH

B 61L 15/00

MK/P/2022/0189

T1

Thales Management & Services Deutschland GmbH

B 61L 3/24

MK/P/2022/0189

T1

The Regents of The University of Colorado, A Body Corporate

A 61K 31/198

MK/P/2022/0172

T1

The Regents of The University of Colorado, A Body Corporate

A 61K 31/195

MK/P/2022/0172

T1

The Regents of The University of Colorado, A Body Corporate

A 61K 38/00

MK/P/2022/0172

T1

The Regents of The University of Colorado, A Body Corporate

A 61P 19/10

MK/P/2022/0172

T1

The Regents of The University of Colorado, A Body Corporate

A 61K 38/51

MK/P/2022/0172

T1

Topadur Pharma AG

A 61K 31/53

MK/P/2022/0193

T1

Topadur Pharma AG

C 07D 401/12

MK/P/2022/0193

T1

Topadur Pharma AG

C 07D 207/50

MK/P/2022/0193

T1

Topadur Pharma AG

C 07D 487/04

MK/P/2022/0193

T1

YUN NV

A 61K 35/00

MK/P/2022/0107

T1

YUN NV

A 61K 47/00

MK/P/2022/0107

T1

YUN NV

A 61K 8/58

MK/P/2022/0107

T1

YUN NV

A 61Q 19/00

MK/P/2022/0107

T1

YUN NV

A 61K 9/00

MK/P/2022/0107

T1

YUN NV

A 61Q 1/00

MK/P/2022/0107

T1

YUN NV

A 61K 8/99

MK/P/2022/0107

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 2017/27

(551) индивидуална

(220) 13/01/2017

(442) 31/08/2022
(731) Друштво за производство трговија
транспорт и услуги ТАРА ФАРМ ДООЕЛ

(510, 511)

експорт-импорт Беловиште Гостивар
ул. Беловиште бр. 12, Беловиште,

(210) TM 2021/806

кл. 29 месо
(220) 20/07/2021

(442) 31/08/2022
(731) Друштво за производство и
трговија за вработување на инвалидни

Гостивар, MK
(540)

лица ГРОЗДАНОВСКИ ДООЕЛ Куманово

FANS

ул. Боро Соколов бр. 22, Куманово, MK

(551) индивидуална

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
КУМАНОВО

(210) TM 2017/633

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(220) 20/06/2017

(442) 31/08/2022
(731) Тони Костов ул.Козара бр. 42/3-19,
Скопје, MK
(740) ПОПОВСКИ ДРАГАН, адвокат ул.
Маршал Тито бр. 10/1-1, 1000 Скопје
(540)

(531) 27.05.17;27.07.24;28.05.00;29.01.08
(551) индивидуална
(531) 01.13.15;26.01.01

(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни

(551) индивидуална
(510, 511)

преработки
кл. 35 услуги при продажба на мало и
големо на месо, риба, живина, дивеч и

кл. 35 Услуги во продажбата на големо и
мало со храна, прехрамбени производи,

месни преработки

алкохолни и безалкохолни пијалоци,
облека, обувки, спортска опрема,
компјутери и компјутерска опрема и

(210) TM 2021/811

(220) 22/07/2021

(442) 31/08/2022
(731) Philip Morris Products S.A. Quai

градежни материјали
кл. 45 лични и социјални услуги што ги

Jeanrenaud 3,Neuchâtel, 2000, CH

обезбедуваат трети лица за задоволување
на потребите на поединците

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

(210) TM 2021/589

„Србо Томовиќ“ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
КУМАНОВО

(220) 03/06/2021

(442) 31/08/2022
(731) ТД Гајрет с. Лабуништа – Струга с.
Лабуништа, Струга, MK

TEAK
(551) индивидуална

(540)

(510, 511)

Gallina
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кл. 34 жичен вапоризатор за електронски
цигари и електронски уреди за пушење;
тутун, сиров или преработен; производи
од тутун, вклучувајќи пури, цигари,
цигарилоси, тутун за мотање на цигари,
тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут,

(591) сина, бела
(531) 24.15.01;24.15.07

кретек цигари; тутун во прав; замени за
тутун (кои не се користат во медицински

(551) индивидуална
(510, 511)

цели); артикли за пушачи, вклучувајќи

кл. 3 препарати за чистење, препарати за
полирање, козметички производи, сапуни,

хартија за цигари и туби, филтери за
цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари

креми, лосиони

и пепелници за пушачи, лулиња, џебни
машинки за мотање на цигари, запапки за

кл. 21 кујнски апарати и кујнски садови
кл. 29 производи за исхрана, производи

пушачи; кибрити; стапчиња од тутун,
производи од тутун за загревање,

од млеко, месо, риба, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук, салати, пици,

електронски уреди и нивни делови за

теста, компири, супи, млеко и млечни
производи, месни преработки, масти и

загревање на цигари или тутун со цел за
ослободување на аеросоли кои содржат

масла

никотин за инхалација; раствори од течен
никотин за електронски цигари;

кл. 30 пијалаци, тестенини, пити, десерти,
колачи, крофни, слаткарски производи,

електронски уреди за пушење;
електронски цигари; електронски цигари

сосови (додатоци на храна), брашно и
производи од жито, леб, производи од

како замена за традиционални цигари;

тесто, тестенини за исхрана, солени
производи

електронски уреди за инхалација со
аеросоли кои содржат никотин; орални

кл. 32 безалкохолни пијалоци, сокови,

вапоризатори за пушачи, производи од
тутун и замени за тутун; артикли за

овошни сокови и сирупи
кл. 33 алкохолни пијалоци

пушачи за електронски цигари; делови и
опрема за горенаведените производи кои

кл. 35 рекламирање (огласување),
телевизиско рекламирање, рекламирање

се вклучени во класата 34; апарати за

преку интернет и сите останати видови
рекламирање, он-лајн продажба, водење

гаснење на загреани цигари и пури како и
загреани стапчиња од тутун; табакери за

на работењето, управување со работата,

полнење на електронски цигари

канцелариски работи, ширење рекламни
огласи, претставување на производи,

(210) TM 2021/1159

обезбедување он-лајн пазар за купувачи и
продавачи на стоки, трговија на големо и

(220) 09/11/2021

(442) 31/08/2022
(731) Друштво за трговија на големо и

мало со прехрамбени производи

мало СТОКОМАК ДОО увоз-извоз
Скопје ул. Димо Хаџи Димов бр. 6Б,

(210) TM 2021/1320

1000, Скопје, MK

(220) 21/12/2021

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

(442) 31/08/2022
(731) Друштво за производство трговија

ул.”Димитрие Чуповски” 4/1-1, 1000, Скопје
(540)

и услуги ЕЛЕКТРОМЕТАЛ 1949 ДООЕЛ
Скопје
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ул. Перо Наков бр. 25, 1000, Скопје, MK

(апарати за електролачно варење),

(740) Петровиќ Иван ул. Хелсинки бр. 21,

електролитни кади, електронски моливи

1000, Скопје
(540)

/за единици за визуелно прикажување/,
зујалки /зумери/, ѕвончиња /електрични/ за
врата, кабли, кабли (стегачи за електрични
кабли), канали за електрични кабли,
конектори, контактори /вклучни уреди/,
контрола (електрични контролни апарати),

(531) 26.04.18;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)

контрола на топлина (апарати за топлина),

кл. 9 акустични прекинувачи, аларми
(тонски дојавувачи), алармни уреди,

копчиња за ѕвончиња, оптички светилки,
прибор за мерење, придушувачи (калеми

амперметри, аноди, батерии (електрични

за придушувачи), приклучни плочи,
приклучоци, приклучоци за електрични

батерии), батерии за палење, безжична
телефонија (стлбови за безжична

водови, притисок (уреди за мерење
притисок), притисок (уреди за

телефонија), бриола, далечински
прекинувачи, далечинско палење

одбележување на притисокот), разводни
кутии /електрика/, разводни кутии
/електрична струја/, разводни ормани

(електрични уреди за палење), далечинско
управување (апарати за далечинско
управување), далечинско управување со

/електрична енергија/, разводни плочи
/електрична енергија/, разводни пултови

индустриски операции (електрични уреди
за далечинско управување со индустриски

/електрична енергија/, разгласи,
регулирачи на напон за возила,

операции), електрични акумулатори,
електрични акумулатори (плочи за

регулирачи на светла, редуктори
/електрична струја/, светлечки натписи,
светлечки ознаки на патиштата, светлечки

електрични акумулатори), електрични
акумулатори (решетки за електрични
акумулатори), електрични брави,

цевки за реклами, светлиномери
/експозиметри/, светломери, свртувачи

електрични жици, електрични брмчалки
/зумери/, електрични кабли, електрични

(бројачи на свртувања), сигнализатори за
пожар, сигнални електрични ѕвончиња,

кабли (кабелски спојки), електрични кабли
(носачи на електрични калеми),

сигнални ѕвончиња, сигнални светилки,
сигнални свирчиња, сигнални уреди
против кражба, спојки за електронски

електрични кабли (обвивки за електрични
кабли), електрични калеми, електрични
колектори, електрични кондензатори,

кабли, спојни кутии /електрична струја/,
термостати, точила /електрични/,

електрични контакти, електрични контакти
од благородни метали, електрични

транзистори /електроника/,
трансформатори, трансформатори за

отпорници, електрични прекинувачи,
електрични претворувачи, електрични

зголемување на струјата, трепкачи /
светлосна сигнализација/ триаголници за
сигнализација на возилата во дефект

приклучоци, електрични релеи, електрични
спојки /квачила/, електрични
трансформатори, електрични утикачи,

кл. 11 електрични бојлери, електрични
грејачки нишки, електрични маши,

електрично празнење (цевки за
електрични празнења), електроди за

електрични радијатори, електрични
светилки, електрични светилки (грла за

заварување, електролачно варење
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електрични светилки), електрични

кл. 41 телевизиски програми (продукција

свеќички за божиќни елки, електрични

на телевизиски програми), шоу програми

уреди за варење, електрично празнење
(цевки за електрично празнење) за

(продукција на шоу програми)
кл. 43 услуги на обезбедување храна и

осветлување, жарни нишки за електрични
светилки, замрзнувачи, заштитни уреди за

пијалаци, ресторани, хотели

осветлување, калорифери, климатизација
(апарати за климатизација), светилки за

(210) TM 2022/86

(220) 02/02/2022

осветлување

(442) 31/08/2022
(731) ТП Селим Иксан Муше ТЕТЕКС

кл. 35 рекламирање; рекламни огласи
(ширење на рекламните огласи),

МУША-Ќебапчилница Скопје
ул.„Битпазарска“ бр. 92, 1000, Скопје,

претставување на производите,
ажурирање на рекламниот материјал,

MK
(540)

дистрибуција на примероци, маркетинг
студии, објавување рекламни текстови,
административна обработка на нарачките
за купување, пишување рекламни
текстови, услуги за дизајн на страници, за
реклаамни цени, маркетинг, обезбедуавње
онлајн пазар за купувачи и продавачи на
стоки и услуги, дизајнирање рекламен
материјал, ажурирање и одржување
информации во регистри

(591) бела, црвена
(531) 26.01.19;27.05.24

(210) TM 2022/55

(551) индивидуална
(510, 511)

(220) 28/01/2022

(442) 31/08/2022
(731) Филип Поповски ул. Востаничка

кл. 30 сендвичи; хамбургери
кл. 43 услуги за подготвување на храна и

бр. 28/1, 1000, Скопје, MK

пијалаци

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје

(210) TM 2022/160

(220) 16/02/2022

(540)

(442) 31/08/2022
(731) SALUS Haus Dr. med. Otto Greither
Nachf. GmbH & Co. KG Bahnhofstrasse
24, 83052 Bruckmühl, DE
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, бела
(531) 27.05.24

(531) 27.05.17

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
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(510, 511)

бадемово млеко за фармацевтски и

кл. 3 сапуни; шампони; парфимерија;

медицински цели; суплементи на

немедицински препарати за лична нега и
убавина; креми, гелови, пудри, масла и

исхраната со полен и прополис; матичен
млеч; препарати за прочистување на

есенцијални масла; немедицинска
козметика; немедицински препарати за

воздухот; дезодоранси за воздух;
препарати за сончање; масти за

орална нега; пасти за заби; немедицински
препарати за нега на коса; фарби за коса;

изгореници од сонце; пломби за заби;
соединенија за дентални отисоци;

немедицински лосиони за коса;

средства за дезинфекција; пестициди;

немедицински препарати за бањање,
посебно есенцијални екстракти, и соли за

фунгициди; хербициди
кл. 10 хирушки, медицински,

бањање; дезодоранси за лична употреба;
памучна вата и памучни крпчиња за

стоматолошки и ветеринарни инструменти
и апарати; ортопедски помагала, посебно

козметички цели; марамчиња
импрегнирани со козметички продукти;

ортопедски појаси, ортопедски
поддржувачи за зглобови и колена,

марамчиња и памучна вата импрегнирани

ортопедски потпори и потпори за

со козметички лосиони; марамчиња и
памучни перничиња импрегнирани со

движење; маски за медицински персонал;
заштитни маски за медицински персонал;

препарати за отстранување на шминка;
бебешки марамчиња импрегнирани со

терапевтски маски за лице; заштитни
медицински ракавици; ракавици за

препарати за чистење; козметички
препарати за слабеење; билни екстракти

масажа; ламби, ултравиолетови ламби и
ултравиолетови филтри за медицински

за козметички цели; помади за козметички

цели; шишиња за хранење, врвови за

цели
кл. 5 фармацевтски препарати;

шишиња за хранење и цуцли за бебиња;
потпори за одење за стари и нестабилни,

ветеринарни препарати; медицински
производи; медицински производи за

медицински направи за физички вежби и
физиотерапија и направи за физичка

грижа за здравјето; диететски препарати;
суплементи кон исхраната; диететска

рехабилитација за медицински цели;
направи за масирање за негување и нега

храна за медицински цели; пијалаци за

за убавина; душеци, воздушни и потпорни

медицински цели; диететски пијалаци за
медицински цели; слатки за медицински

перничиња за медицински цели и перници
за инсомнија

цели; соли за бањање и адитиви за
бањање за медицински и терапевтски

кл. 16 печатени работи, посебно брошури,
информативни летоци, книги, календари,

цели; медицински чаеви, дијабетичен леб
за медицински цели; храна за бебиња,

фактури, испратници, товарни листи;
налепници, посебно налепници со адреса;

пелени за бебиња, подлоги за повивање

налепници [канцелариски материјали];

бебиња за еднократна употреба; гипсови,
завои, гасови за медицински цели;

знамиња; бизнис картички; канцелариски
материјали; фотографии; канцелариски

еукалиптус, ликорис, пеперминт, ленено
семе и оброци од ленено семе за

прибор [освен мебел]; материјали за обука
и настава; материјали и средства за

медицински цели; слад, растителни
екстракти, млечни пијалаци со слад и

уметници; хартиени или картонски
уметнички дела и статуетки и модели од
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архитектурата; ќеси, торби, пакети и

сол; додатоци на јадења; зачини и

слични производи кои се користат за

конзервирани билки; оцет; сосови; мешани

пакување, обвиткување или полнење од
хартија, картон или пластика; подлошки за

пијалаци на база на чај; мешани пијалаци
на база на кафе; мешани пијалаци на база

чаши; обвивки за шишиња и шишиња од
хартија, картон или пластика

на какао; снегулки од житарици; штангли
од житарици; житни закуски; пченка;

кл. 21 домаќински и кујнски прибор и
садови; садови за готвење и прибор за на

пченкарни снегулки [корнфлекс];
пченкарно брашно; пченкарен гриз; вафли;

маса, освен ножеви, виљушки и лажици;

чаши за дегустација од тесто за вафли

стакларија; порцелан; грнчарија; садови за
пиење, имено шолји, чаши, кригли за пиво,

[кои може да се јадат]; чаши од вафли [кои
може да се јадат]

термоси, чашки за дегустација; уметнички
дела од порцелан, керамика, грнчарија,

кл. 31 земјоделски, градинарски,
шумарски и производи на аквакултура;

теракота или стакло; кутии за чај;
послужавници за кесички чај; чајници;

живи и непреработени семиња и расади;
храна за животни; сточна креда; слама за

шолји за чај; текстилни изолатори за

сточна храна; бисквити за кучиња

чајници; сервиси за чај [прибор за на
маса]; цедалки за чај; шишиња од стакло,

кл. 32 безалкохолни пијалаци, посебно
пијалаци со вкус на чај и кафе направени

порцелан или керамика; вакуумски
термоси; отворачи за шишиња

од суви овошја; зеленчукови сокови
[пијалаци]; изотонични пијалаци; овошни

кл. 25 покривки за глава, посебно шалови,
капи, шешири и качкети; облека за надвор,

сокови; енергетски пијалаци; лимонади;
сирупи за лимонада; минерални и сода

посебно маици; долна облека; спортска

води; сирупи за правење пијалаци;

облека; обувки
кл. 29 месо; риба; живина; дивеч;

безалкохолни подготовки за правење
пијалаци; шумливи прашоци и таблети за

конзервирано овошје; конзервиран
зеленчук; смрзнато овошје; смрзнат

правење пијалаци
кл. 33 овошни екстракти кои содржат

зеленчук; суво овошје; сув зеленчук;
зготвено овошје; зготвен зеленчук; желеа;

алкохол; алкохолни есенции и екстракти;
алкохолни овошни пијалаци; алкохолни

џемови; компоти; јајца; млеко; сирење;

мешани пијалаци кои не се пијалаци

путер; јогурт; млечни производи; масла за
јадење; масти за јадење; подготовки за

мешани со пиво; алкохолни пијалаци од
шеќерна трска; ликери; вино; медовина;

супа, подготовки за правење булјон;
обработени јатки, семиња и сончогледово

вино од јаболки (сајдер); оризово вино
кл. 35 рекламирање; маркетинг;

семе и обработено овошје и зеленчук
кл. 30 кафе; замена за кафе; чај; какао;

промовирање продажба; односи со
јавност; деловно управување; деловна

ориз; тестенини; фиде; тапиока; саго;

администрација; канцелариски работи;

брашна; подготовки направени од
житарици; леб; фина пекарска опрема;

услуги на големопродажба, малопродажба
и поштенски нарачки, вклучувајќи и преку

фини слаткарски производи; сладоледи;
шеќер; мед; полен, матичен млеч, саќе;

Интернет, на сапуни, парфимерија,
тоалетни производи, есенцијални масла,

меласа и агаве сируп [природни
засладувачи]; квасец; прашок за печиво;

шампони за коса, пасти за заби, производи
за бањање, дезодоранси, производи за
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заштита од сонце, медицински производи,

ликери, вино, дрогериски производи,

фармацевтски производи, санитарни

производи од здравствениот сектор,

препарати, додатоци на исхраната,
диететска храна, печатени работи,

ортопедски и медицински апарати и
инструменти, ортопедски и медицински

канцелариски материјали, канцелариски
прибор, материјали за настава, покривки

производи за терапевтски цели; услуги на
бизнис анализирање, истражување и

за глава, облека, обувки, месо, риба,
живина, дивеч, овошје, зеленчук, џемови,

информирање; услуги за набавки за трети
лица [купување производи и услуги за

компоти, јајца, млеко, сирење, путер,

други претпријатија]; истражување на

јогурт, млечни производи, масла за
јадење, масти за јадење, подготовки за

пазарот; истражување на јавно мислење;
помош при управување со комерцијални

супа, подготовки за правење булјон, јатки,
семиња, сончогледово семе, обработено

или трговски претпријатија; организациско
советување и советување за бизнис

овошје и зеленчук, кафе, чај, какао, ориз,
тестенини, фиде, тапиока, саго, брашна,

управување за концепти за франшиза во
трговија на мало, аптеки, продавници за

подготовки направени од житарици; леб;

медицински производи, продавници за

пекарски и слаткарски производи,
сладолед, шеќер, мед, полен, матичен

здрава храна, продавници за органска
храна и продавници за природна храна;

млеч, саќе, меласа, агаве сируп, квасец;
прашок за печиво, сол, додатоци на

советодавни услуги за деловно
управување во врска со управувачки

јадења, зачини и конзервирани билки,
оцет, сосови, мешани пијалаци на база на

прашања поврзани со воспоставување и
работење на франшизи; совети за

чај, мешани пијалаци на база на кафе,

потрошувачи за комерцијални и деловни

мешани пијалаци на база на какао,
подготовки од житарици, снегулки од

прашања [потрошувачки совети]; услуги
обезбедени од продавници за здрава

житарици, штангли од житарици, житни
закуски, пченка, пченкарни снегулки,

храна, продавници за органска храна и
продавници за природна храна, имено

пченкарно брашно, пченкарни оброци,
пченкарен гриз, земјоделски, градинарски

малопродажни услуги со храна, природна
храна, билни додатоци на исхраната,

и шумарски и производи на аквакултура,

лекови без рецепт и производи за нега на

живи и непреработени семиња и расади,
храна за животни, сточна креда, слама за

тело и природни козметички производи
кл. 38 обезбедување на платформа за е-

сточна храна, бисквити за кучиња,
безалкохолни пијалаци, зеленчукови

трговија на интернет; поставување на веб
страни на интернет за трети лица;

сокови, изотонични пијалаци, овошни
сокови, енергетски пијалаци, лимонади,

телекомуникации, посебно мобилни
телефонски услуги и телекомуникации

сирупи за лимонада, минерални води,

преку платформи и портали на интернет;

сода води, сирупи за правење пијалаци,
безалкохолни подготовки за правење

обезбедување на интернет врски за
разговор, интернет соби за разговор и

пијалаци, шумливи прашоци и таблети за
правење пијалаци, овошни екстракти кои

интернет форуми; изнајмување простории
за телекомуникации; обезбедување услуги

содржат алкохол, алкохолни овошни
пијалаци; алкохолни мешани пијалаци,

во врска со он-лајн услуги, имено пренос
на текстуални информации, музика, слики
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[подвижни или мирни] и други податоци

дополнително и континуирано учење,

преку интернет, вклучени во класа 38;

спорт, фитнес, забава и култура;

обезбедување пристап до податоци на
интернет; телефонски информациски

управување со фитнес клубови и клубови
за здравје; обезбедување електронски

услуги, посебно за телефонски броеви,
адреси, факс броеви, вклучени во класа

публикации [кои не може да се симнуваат]
кл. 42 услуги на медицински лаборатории;

38; директно воспоставување на врска за
повици со бараната линија [телефонска

хемиски услуги; советување во областа на
зачувување на енергија; обезбедување на

размена]; услуги на мрежен оператор,

научни информации и совети за

информациски брокер и провајдер, имено
договарање и изнајмување на време за

урамнотежување на CO2; биолошки
истражувања; услуги на хемиски

пристап до мрежи со податоци, посебно на
интернет; обезбедување пристап до бази

лаборатории и спроведување хемиски
анализи; истражувања во областа на

со податоци во компјутерски мрежи;
мрежни оператори, информациски брокер

хемија, бактериологија и козметика; услуги
на истражување и развој поврзани со нови

и провајдерски услуги, имено договарање

производи за трети лица; клинички

и изнајмување време за пристап до бази
податоци, обезбедување пристап до

испитувања; медицински истражувања;
истражувања за заштита на животната

компјутерски програми на компјутерски
мрежи; пренос на дигитални податоци и

средина; научни истражувања и услуги на
научни лаборатории; научни и технолошки

датотеки, електронска пошта, вести и
подкасти на теми за фармација, медицина,

истражувања во областа на природни
катастрофи

превентивна здравствена нега,

кл. 43 услуги на угостителство и

здравствена нега и исхрана
кл. 39 транспорт; пакување и складирање

сместување; угостителство во бифеа,
ресторани, снек барови, кафетерии,

на производи; достава на производи;
достава на производи порачани по пошта;

кантини и ресторани за самопослужување;
угостителство, изнајмување на преносни

организација на патувања и патувања
поврзани со здравјето; резервација на

структури, лавабоа, маси, чаршафи за
маси, чаши, садови за готвење, садови за

патувања, посебно патувања поврзани со

на маса и диспензери за пијалаци за

здравјето; организација на екскурзии;
транспорт на болни; спасувачки услуги

угостителство; услуги на изнајмување на
готвачи; изнајмување опрема за готвење;

[транспорт]; изнајмување на инвалидски
колички

услуги за сместување за патници;
мотелски, хотелски и интернатски услуги;

кл. 41 организирање, поставување и
спроведување конференции, конгреси,

услуги за резервација на соби
кл. 44 медицински и ветеринарни услуги;

симпозиуми, работилници, семинари и

грижа за здравјето и убавината за луѓе и

натпревари; нудење и доделување
награди; образовни и наставни услуги;

животни; услуги на ароматерапија;
фармацевтски совети; фармацевтски

организирање, поставување и
спроведување на натпревари за убавина и

услуги; услуги од аптекари; медицинска
евалуација на медицински и здравствени

забавни шоуа; услуги за изнајмување
поврзани со опрема и простории за

услуги; услуги на салони за убавина;
спроведување медицински и клинички
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испитувања; спроведување терапии;

(540)

спроведување масажи; совети за исхрана;
здравствено советување; услуги на грижа;
психотерапевтски третмани; терапевтска
нега и медицинска нега; изнајмување на
медицински апарати; изнајмување на

(591) сина, бела

санитарни простории; подготовка на
рецепти во аптеки; обука за медицинска

(531) 01.05.23
(551) индивидуална

рехабилитација; медицински услуги, имено

(510, 511)
кл. 2 бои, лакови, непроѕирни лакови;

подготовка на оценување на здравјето и
способностите; совети за луѓе за здравје,

средства за заштита од ’рѓа и гниење на
дрвото; средства за бојадисување;

убавина и козметика; услуги на психолози,
имено советување за личен живот; услуги

средства за нагризување; сирови

на продавници за здрава храна и услуги на
здравствени центри, бањи, термални

природни смоли; метали во облик на
фолија и во форма на прав за сликари,

бањи, санаториуми и клиники за

декоратери, принтери и уметници

рехабилитација, вклучени во класа 44;
услуги на физиотерапевти

(210) TM 2022/170

(210) TM 2022/161

(442) 31/08/2022
(731) Pozavarovalnica Sava, d.d. Dunajska

(220) 16/02/2022

(220) 18/02/2022

(442) 31/08/2022
(731) BOSNALIJEK d.d. Jukićeva 53,

cesta 56, 1000, Ljubljana, SI

71000, Sarajevo, BA

Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул.

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул.
“Народен фронт” 7/4 П.Фах 768, 1000,
Скопје
(540)

ENTEROFURYL STOP
(551) индивидуална
(591) зелена, бела, темно сива

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(210) TM 2022/164

(531) 26.04.18;27.05.17;27.05.21
(551) индивидуална
(510, 511)

(220) 16/02/2022

кл. 36 осигурување; реосигурување;
животно осигурување; осигурување на

(442) 31/08/2022
(731) PPG INDUSTRIES OHIO, INC. a
corporation organized and existing under

имот; здравствено осигурување;
осигурување од несреќи; поморско

the laws of the State of Delaware 3800
West 143rd Street, Cleveland, State Of

осигурување; осигурување од пожар;
посредување при осигурување;
советување во врска со осигурување;

Ohio 44111, US
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ

осигурителни информации; статистички
бизнис; статистички услуги; финансиски

КУМАНОВО
ул."Србо Томовиќ" 36/1-7, 1300, Куманово

проценки (во осигурување); финансиска
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проценка за надоместок на штета;

(540)

вреднување и проценка на ризик за цели
на осигурување; подготовка на
финансиски анализи; финансиски услуги;
финансиски операции; финансиско
управување; финансиско анализирање;

(591) портокалова, жолта, црвена
(531) 26.13.25;27.05.17

финансиски вложувања; финансиски
консултантски услуги; финансиски

(551) индивидуална

информации; порамнување, финансиско

(510, 511)
кл. 9 кабли; спроводници, електрични;

(210) TM 2022/172

цевки за електрични кабли; електрични
прекинувачи; штекери, приклучоци и други

(220) 18/02/2022

(442) 31/08/2022
(731) Друштво за услуги БИЗ

електрични спојки ;кабли, електрични;
цевки за спроведување кабли

МАРКЕТИНГ ДООЕЛ Скопје Св. Наум
Охридски бр. 2-в, 1000, Скопје, MK

(електрицитет); електрични

(740) Адвокатско друштво Бачовски

жици;електрични мрежи (материјали за
електрични мрежи) (жици, кабли); муфови

Синколи Адвокати ул. Св. Наум Охридски
бр. 2-в, 1000, Скопје

за спојување за електрични кабли; капаци
за електрични штекери; електрични

(540)

адаптери;канали за електрични кабли;
разни електроматеријали

КЕМАКС-ТРЕЈД

кл. 35 услуги при продажба на големо на

(551) индивидуална
(510, 511)

разни електроматеријали

кл. 30 главно прехранбени производи од
растително потекло за конзумирање или

(210) TM 2022/178

(220) 23/02/2022

(442) 31/08/2022
(731) Димитриев Горан ул.Ловќенска бр.
34/1-8, 1000, Скопје, MK

конзервирање, како и додадоци наменети
за подобрување на вкусот на храната
(кафе, чај, шеќер, чоколадо)

(740) Адвокатско друштво Папазоски и

кл. 34 тутун; производи за пушачите;
кибрити

Мишев Бул. 8 Септември бр. 16, Хипериум
Бизнис Центар, 2ри кат, 1000, Скопје

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

(540)

услуги ( со цел: помош во водењето на
дејностите или комерцијалните функции
на индустриското или трговското
претпријатие)

(591) портокалова, жолта, црвена

(210) TM 2022/177

(531) 26.13.25;27.05.17
(551) индивидуална

(220) 23/02/2022

(442) 31/08/2022
(731) Димитриев Горан ул.Ловќенска бр.

(510, 511)
кл. 9 кабли; спроводници, електрични;
цевки за електрични кабли; електрични

34/1-8, 1000, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Папазоски и

прекинувачи; штекери, приклучоци и други
електрични спојки ;кабли, електрични;

Мишев Бул. 8 Септември бр. 16, Хипериум
Бизнис Центар, 2ри кат, 1000, Скопје

цевки за спроведување кабли
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(електрицитет); електрични

(731) Друштво за сточарство,

жици;електрични мрежи (материјали за

земјоделие и трговија Ѓоргиеви дооел

електрични мрежи) (жици, кабли); муфови
за спојување за електрични кабли; капаци

с. Гарван Конче
Населено место без уличен систем

за електрични штекери; електрични
адаптери;канали за електрични кабли;

Гарван, Конче, MK
(540)

разни електроматеријали
кл. 35 услуги при продажба на големо на
разни електроматеријали
(210) TM 2022/179

(220) 23/02/2022

(442) 31/08/2022
(731) Димитриев Горан ул.Ловќенска бр.
34/1-8, 1000, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Папазоски и
Мишев Бул. 8 Септември бр. 16, Хипериум

(591) бела, сина, зелена, окер, кафена,

Бизнис Центар, 2ри кат, 1000, Скопје
(540)

сива, кремаста
(531) 03.04.24;25.01.19;26.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29
јогурт, кисело млеко, сурутка,

(591) портокалова, жолта, црвена
(531) 26.13.25;27.05.17

сирење, изварка

(551) индивидуална

(210) TM 2022/182

(510, 511)
кл. 9 кабли; кабли, електрични;

(442) 31/08/2022
(731) Друштво за сточарство,

спроводници, електрични;цевки за
електрични кабли;електрични

земјоделие и трговија Ѓоргиеви дооел
с. Гарван Конче

прекинувачи;штекери, приклучоци и други
електрични спојки;цевки за спроведување

Населено место без уличен систем
Гарван, Конче, MK

кабли (електрицитет);електрични

(540)

(220) 23/02/2022

жици;електрични мрежи (материјали за
електрични мрежи) (жици, кабли);муфови
за спојување за електрични кабли;капаци
за електрични штекери;електрични
адаптери;канали за електрични кабли.
кл. 35 услуги при продажба на големо на
разни електроматеријали (електрични

(591) бела, сина, зелена

кабли)
(210) TM 2022/181

(531) 27.05.01;27.05.04
(551) индивидуална

(220) 23/02/2022

(510, 511)

(442) 31/08/2022

кл. 29 сирење, кашкавал, композитен
млечен производ со растителни масти64
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растително сирење, биено сирење,
павлака, кисело млеко, јогурт, млеко,

(442) 31/08/2022
(731) Друштво за производство,

сурутка, топено сирење, топен кашкавал,
млечен намаз

компјутерска техника, информатика и
автоматика ИЗИ ПАРК ДОО Скопје
ул.Жегљане бр. 22б, Скопје, MK

(210) TM 2022/183

(220) 23/02/2022

(540)

(442) 31/08/2022
(731) Друштво за сточарство,
земјоделие и трговија Ѓоргиеви дооел
с. Гарван Конче
Населено место без уличен систем

(591) зелена, сина
(531) 27.05.17;27.05.22

Гарван, Конче, MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 маркетинг и рекламирање
кл. 37 инсталациски услуги
кл. 42 изработка и развој на компјутерски

(591) црна

хардвер и софтвер

(531) 27.05.11;27.05.17
(551) индивидуална

(210) TM 2022/186

(510, 511)
кл. 29 кашкавал, сирење, биено сирење

(442) 31/08/2022
(731) Друштво за производство,

кл. 30 доматен сос
кл. 31 краставички

трговија и услуги ЕВАЛ ДОО Скопје
ул.Тиранска 2 бр.18, Ново Село, Ѓорче

(220) 24/02/2022

Петров, 1000, Скопје, MK
(210) TM 2022/184

(220) 24/02/2022

(540)

(442) 31/08/2022
(731) Друштво за производство,
компјутерска техника, информатика и

TUF
(551) индивидуална
(510, 511)

автоматика ИЗИ ПАРК ДОО Скопје ул.
Жегљане бр. 22б, Скопје, MK

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато,

(540)

сушено и варено овошје и зеленчук, желе,
џемови, компоти, јајца, млеко и млечни

EP EASY PARK SMART
PARKING SOLUTIONS

производи, масла и масти за јадење,
тартуфи

(551) индивидуална

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски

(510, 511)

производи и зрнести производи кои не се
опфатени со другите класи, свежо овошје

кл. 35 маркетинг и рекламирање
кл. 37 инсталациски услуги

и зеленчук, семиња, билки и природно
цвеќе, храна за животни, пивски слад

кл. 42 изработка и развој на компјутерски
хардвер и софтвер
(210) TM 2022/185

(210) TM 2022/194

(220) 24/02/2022
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(442) 31/08/2022
(731) Друштво за проектирање на

за управување со лифтови; лифтови;

лифтови ЛИФТ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО
Скопје ул. Коста Новаковиќ бр. 7, локал

подвижни скали [ескалатори]; ремени за
вентилатори за мотори и машини;

10, 1000, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Тошиќ и Јевтиќ

вентилатори за мотори и машини; водилки
за машини; дигалки; хидраулични машини

Скопје ул. Аминта Трети бр. 38/1-2 , 1000,
Скопје

и мотори; апарати за дигање; лифтови,
што не се ски-лифтови; товарни рампи;

(540)

мотори, електрични, што не се за возила;

мотори што не се за копнени возила;

пневматски дигалки; апарати за
намотување, механички; макари,
механички, за еластични црева; макари
[делови од машини]; регулатори [делови

(591) сина, жолта
(531) 26.03.02;27.05.01

од машини]; подвижни тротоари; стартери
за мотори и машини; преносници за

(551) индивидуална
(510, 511)

машини

кл. 7 ремени за машини; ремени за
мотори и машини; облоги за сопирачки

кл. 37 градежни конструкции; надзор на
градежни работи; консултации за градење;

што не се за возила; делови за сопирачки
што не се за возила; четки [делови од

монтирање и поправање лифтови
кл. 42 изработка на градежни планови;

машини]; спојки што не се за копнени

инженерство; индустриски дизајн

возила; клипници за машини и мотори;
контролни кабли за машини и мотори;

(210) TM 2022/195

контролни механизми за машини и мотори;
спојувачи што не се за копнени возила;

(220) 25/02/2022

(442) 31/08/2022
(731) Друштво за трговија на големо и

заштитни обвивки [делови од машини];
дигалки [апарати за подигнување]; оски;

мало СТОКОМАК ДОО увоз-извоз
Скопје ул. Димо Хаџи Димов бр. 6Б,

картери за машини и мотори; уреди за

1000, Скопје, MK

извлекување завеси, електрични;
цилиндрични глави за мотори; цилиндри

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000,

за машини; цилиндри за мотори и машини;
клипови за амортизација [делови од

Скопје
(540)

машини]; кранови; електрични затворачи
на врати; механизми за затворање врати,
хидраулични; механизми за затворање
врати, пневматски; електрични отворачи
на врати; хидраулични отворачи и
затворачи [делови од машини];
пневматски отворачи и затворачи за врата
[делови од машини]; мотори за возење
што не се за копнени возила; ремени за

(591) црвена, зелена, сива, бела
(531) 05.03.13;26.01.15;27.05.24
(551) индивидуална

динамо; четкички за динамо; апарати за
подигнување; ремени за лифтови; синџири
за лифтови [делови од машини]; апарати

(510, 511)
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кл. 3 влажни марамчиња, стапчиња за

(510, 511)

уши

кл. 5 фармацевтски производи

кл. 5 детски каши, храна за бебиња,
пелени

(210) TM 2022/213

кл. 30 бисквити
кл. 32 пијалоци од овошје, сокови и други

(442) 31/08/2022
(731) КАННАФАРМА ДОО Скопје ул.

безалкохолни пијалоци

Атинска бр. 25, 1000, Скопје, MK

(220) 04/03/2022

(540)
(210) TM 2022/196

(220) 25/02/2022

(442) 31/08/2022
(731) Друштво за трговија на големо и
мало СТОКОМАК ДОО увоз-извоз
Скопје ул. Димо Хаџи Димов бр. 6Б,
1000, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Димитрие Чуповски” 4/1-1, 1000, Скопје
(540)

(531) 01.15.15;05.05.20;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(210) TM 2022/239

(220) 11/03/2022

(442) 31/08/2022
(731) АЈС ВЕЈП ПРО ДОО ул. "Франц

(591) сина, бела
(531) 27.05.17;27.05.24
(551) индивидуална

Лист" 9, 1000, Скопје, MK
(540)

(510, 511)
кл. 3 козметички производи, креми и
лосиони за лице и тело, пена за бричење,
сапуни, гел за туширање, шампони,
препарати за нега на забите, памук, фарба

(531) 26.01.04;26.03.01;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)

и лак за коса
кл. 5 хигиенски влошки
(210) TM 2022/212

кл. 34 електронски цигари; електронски
уреди за пушење; артикли за пушачи за
електронски цигари

(220) 04/03/2022

кл. 35 услуги на продажба на големо и на
продажба на мало на: електронски цигари,

(442) 31/08/2022
(731) КАННАФАРМА ДОО Скопје ул.
Атинска бр. 25, 1000, Скопје, MK

електронски уреди за пушење; производи
за пушачите

(540)

(210) TM 2022/240

(220) 11/03/2022
(442) 31/08/2022

(531) 27.05.17
(551) индивидуална
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(731) АЈС ВЕЈП ПРО ДОО ул. "Франц
Лист" 9, 1000, Скопје, MK
(540)

(531) 26.01.04;26.03.01;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)

(531) 26.01.04;26.03.01;27.05.01
(551) индивидуална

кл. 34 електронски цигари; електронски
уреди за пушење; артикли за пушачи за

(510, 511)
кл. 34 електронски цигари; електронски

електронски цигари
кл. 35 услуги на продажба на големо и на

уреди за пушење; артикли за пушачи за
електронски цигари

продажба на мало на: електронски цигари,
електронски уреди за пушење; производи

кл. 35 услуги на продажба на големо и на

за пушачите

продажба на мало на: електронски цигари,
електронски уреди за пушење; производи

(210) TM 2022/274

за пушачите
(210) TM 2022/241

(220) 16/03/2022

(442) 31/08/2022
(731) Metamorfoza d.o.o. Ribnjak 2,

(220) 11/03/2022

Zagreb, HR

(442) 31/08/2022
(731) АЈС ВЕЈП ПРО ДОО ул. "Франц

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000,

Лист" 9, 1000, Скопје, MK

Скопје
(540)

(540)

(531) 26.01.04;26.03.01;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 електронски цигари; електронски
уреди за пушење; артикли за пушачи за
електронски цигари; ароми, со исклучок на
есенцијални масла, за употреба во
електронски цигари;

(531) 26.13.25

течни раствори за електрични цигари

(510, 511)
кл. 41 музејски услуги; образовни услуги

(210) TM 2022/242

од областа на музеи дизајнирани да го
поттикнат и развијат изучувањето на

(551) индивидуална

(220) 11/03/2022

(442) 31/08/2022
(731) АЈС ВЕЈП ПРО ДОО ул. "Франц
Лист" 9, 1000, Скопје, MK

науката за оптика и холографија;
дизајнирање, организирање и

(540)

прикажување на изложби на дела,
репрезентации на дела и репродукции на
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дела од областа на науката за оптика и
холографија и материјали што ја
објаснуваат науката за оптика и
холографијата техники и принципи за
културни или образовни цели;
организирање и спроведување на
едукативни конференции за наука за
оптика и холографија; образовни услуги,
спроведување изложби, работилници,
семинари, предавања, турнеи, филмски и
видео презентации од областа на науката

(591) зелена, жолта, виолетова, бела,
светло кафена, сива
(531) 03.11.10;03.11.24;03.11.25

за оптика и холографија; образовни
услуги, обезбедување библиотеки и

(551) индивидуална
(510, 511)

студиски центри од областа на науката за
оптика и холографија; објавување на

кл. 12 автомобилски гуми; пневматски
гуми; гуми за возила; гуми за мотори; гуми

едукативен материјал како текстови, книги
и списанија од областа на науката за
оптика и холографија; забава од областа

за велосипеди; шарки на вулканизирани
гуми; внатрешни гуми за велосипеди;
возила (амортизери за возила); калници;

на изложби за науката за оптика и
холографија; забавни услуги од областа

амортизери за автомобили

на научни изложби; забавни услуги од
областа на холограмски изложби; забавни

(210) TM 2022/278

услуги, организација на културни настани;

(442) 31/08/2022
(731) Blueprint Medicines Corporation 45

хостирање социјални забавни настани,
роденденски забави, специјални настани
(210) TM 2022/276

(220) 21/03/2022

Sidney Street, 02139 Cambridge,
Massachusetts, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(220) 17/03/2022

(442) 31/08/2022
(731) TIUMSUN RUBBER TIRE

(540)

(WEIHAl)CO., LTD. No.l, Tengsen Road,

AYVAKYT

Weihai Economic and Technological
Development Zone, Shandong Province,

(551) индивидуална
(510, 511)

CN

кл.

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

5

фармацевтски

препарати

лекување на рак и мастоцитоза

ул.”Димитрие Чуповски” 4/1-1, 1000, Скопје
(540)
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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)

2

MK/T/2022/0164

29

MK/T/2022/0181

35

MK/T/2022/0172

3

MK/T/2021/1159

29

MK/T/2022/0182

35

MK/T/2022/0177

3

MK/T/2022/0160

29

MK/T/2022/0183

35

MK/T/2022/0178

3

MK/T/2022/0195

29

MK/T/2022/0186

35

MK/T/2022/0179

3

MK/T/2022/0196

30

MK/T/2021/1159

35

MK/T/2022/0184

5

MK/T/2017/0027

30

MK/T/2022/0086

35

MK/T/2022/0185

5

MK/T/2022/0160

30

MK/T/2022/0160

35

MK/T/2022/0239

5

MK/T/2022/0161

30

MK/T/2022/0172

35

MK/T/2022/0240

5

MK/T/2022/0195

30

MK/T/2022/0183

35

MK/T/2022/0242

5

MK/T/2022/0196

30

MK/T/2022/0195

36

MK/T/2022/0170

5

MK/T/2022/0212

31

MK/T/2022/0160

37

MK/T/2022/0184

5

MK/T/2022/0213

31

MK/T/2022/0183

37

MK/T/2022/0185

5

MK/T/2022/0278

31

MK/T/2022/0186

37

MK/T/2022/0194

7

MK/T/2022/0194

32

MK/T/2021/1159

38

MK/T/2022/0160

9

MK/T/2021/1320

32

MK/T/2022/0160

39

MK/T/2022/0160

9

MK/T/2022/0177

32

MK/T/2022/0195

41

MK/T/2022/0055

9

MK/T/2022/0178

33

MK/T/2021/1159

41

MK/T/2022/0160

9

MK/T/2022/0179

33

MK/T/2022/0160

41

MK/T/2022/0274

10

MK/T/2022/0160

34

MK/T/2021/0811

42

MK/T/2022/0160

11

MK/T/2021/1320

34

MK/T/2022/0172

42

MK/T/2022/0184

12

MK/T/2022/0276

34

MK/T/2022/0239

42

MK/T/2022/0185

16

MK/T/2022/0160

34

MK/T/2022/0240

42

MK/T/2022/0194

21

MK/T/2021/1159

34

MK/T/2022/0241

43

MK/T/2022/0055

21

MK/T/2022/0160

34

MK/T/2022/0242

43

MK/T/2022/0086

25

MK/T/2022/0160

35

MK/T/2017/0633

43

MK/T/2022/0160

29

MK/T/2021/0589

35

MK/T/2021/0806

44

MK/T/2022/0160

29

MK/T/2021/0806

35

MK/T/2021/1159

45

MK/T/2017/0633

29

MK/T/2021/1159

35

MK/T/2021/1320

29

MK/T/2022/0160

35

MK/T/2022/0160
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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)

BOSNALIJEK d.d.

MK/T/2022/0161

Blueprint Medicines Corporation

MK/T/2022/0278

Metamorfoza d.o.o.

MK/T/2022/0274

PPG INDUSTRIES OHIO, INC. a corporation organized and existing under the laws of
the State of Delaware

MK/T/2022/0164

Philip Morris Products S.A.

MK/T/2021/0811

Pozavarovalnica Sava, d.d.

MK/T/2022/0170

SALUS Haus Dr. med. Otto Greither Nachf. GmbH & Co. KG

MK/T/2022/0160

TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAl)CO., LTD.

MK/T/2022/0276

АЈС ВЕЈП ПРО ДОО

MK/T/2022/0239

АЈС ВЕЈП ПРО ДОО

MK/T/2022/0240

АЈС ВЕЈП ПРО ДОО

MK/T/2022/0241

АЈС ВЕЈП ПРО ДОО

MK/T/2022/0242

Димитриев Горан

MK/T/2022/0177

Димитриев Горан

MK/T/2022/0178

Димитриев Горан

MK/T/2022/0179

Друштво за проектирање на лифтови ЛИФТ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје

MK/T/2022/0194

Друштво за производство и трговија за вработување на инвалидни лица
ГРОЗДАНОВСКИ ДООЕЛ Куманово

MK/T/2021/0806

Друштво за производство трговија и услуги ЕЛЕКТРОМЕТАЛ 1949 ДООЕЛ Скопје

MK/T/2021/1320

Друштво за производство трговија транспорт и услуги ТАРА ФАРМ ДООЕЛ
експорт-импорт Беловиште Гостивар

MK/T/2017/0027

Друштво за производство, компјутерска техника, информатика и автоматика ИЗИ
ПАРК ДОО Скопје

MK/T/2022/0184

Друштво за производство, компјутерска техника, информатика и автоматика ИЗИ
ПАРК ДОО Скопје

MK/T/2022/0185

Друштво за производство, трговија и услуги ЕВАЛ ДОО Скопје

MK/T/2022/0186

Друштво за сточарство, земјоделие и трговија Ѓоргиеви дооел с. Гарван Конче

MK/T/2022/0181

Друштво за сточарство, земјоделие и трговија Ѓоргиеви дооел с. Гарван Конче

MK/T/2022/0182

Друштво за сточарство, земјоделие и трговија Ѓоргиеви дооел с. Гарван Конче

MK/T/2022/0183

Друштво за трговија на големо и мало СТОКОМАК ДОО увоз-извоз Скопје

MK/T/2021/1159

Друштво за трговија на големо и мало СТОКОМАК ДОО увоз-извоз Скопје

MK/T/2022/0195

Друштво за трговија на големо и мало СТОКОМАК ДОО увоз-извоз Скопје

MK/T/2022/0196

Друштво за услуги БИЗ МАРКЕТИНГ ДООЕЛ Скопје

MK/T/2022/0172

КАННАФАРМА ДОО Скопје

MK/T/2022/0212
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КАННАФАРМА ДОО Скопје

MK/T/2022/0213

ТД Гајрет с. Лабуништа - Струга

MK/T/2021/0589

ТП Селим Иксан Муше ТЕТЕКС МУША-Ќебапчилница Скопје

MK/T/2022/0086

Тони Костов

MK/T/2017/0633

Филип Поповски

MK/T/2022/0055
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Трговски марки / Markat tregtare

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) 30928

(151) 05/08/2022

кл. 35 рекламирање; водење на

(210) TM 2011/1244

(220) 30/11/2011

работењето; управување со работата;

(181) 30/11/2021
(450) 31/08/2022
(732) Друштво за фармацевтско
хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ

агенции за увоз и извоз
кл. 37 бензински станици за возила

ДООЕЛ Скопје
ул. Козле бр. 188, MK

на моторни возила, поправање возила
кл. 40 нафта (преработка на нафта)

(полнење гориво и одржување),
одржување возила, одржување и поправка

(540)

PARAFEN
(551) индивидуална

(111) 31025

(151) 18/08/2022

(210) TM 2018/20

(220) 09/01/2018

(181) 09/01/2028
(450) 31/08/2022
(732) MARBO PRODUCT d.o.o. Djordja
Stanojevica 14, 11000, Belgrade, RS

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
препарати; санитарни препарати за
медицински цели; диететски супстанции

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

што се користат во медицината, храна за
бебиња, фластери, материјали за завои,

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

материјали за пломбирање заби и
забарски смоли, средства за
дезинфекција, препарати за уништување
штетници, фунгициди, хербициди
(111) 31026

(151) 18/08/2022

(210) TM 2017/870

(220) 11/09/2017

(551) индивидуална
(510, 511)

(181) 11/09/2027
(450) 31/08/2022
(732) Друштво за производство, промет

кл. 29 прехранбени производи за ужина
(грицки/закуска) на база на компир

и услуги СУПЕРТРЕЈД ДОО увоз-извоз
Скопје

(грицки/закуска) на база на брашно

кл. 30 прехранбени производи за ужина

ул.Борис Трајковски бр. 68, 1000,
Скопје, MK

(111) 31022

(151) 18/08/2022

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

(210) TM 2019/366

(220) 25/03/2019

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(181) 25/03/2029
(450) 31/08/2022
(732) Т.Д. Јеловица Трејд ДОО Скопје

СУПЕРТРЕЈД

ул. 1632 бр. 51, 1000, Скопје, MK

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 4 индустриски масла и масти, горива
(вклучително и течни горива за мотори),
бензин, бензин во сурова состојба или
рафиниран, моторни горива, моторно
масло, нафта, гас (производствен гас)

(551) индивидуална
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(510, 511)

средства); средства (вложување

кл. 3 памук за козметичка употреба

средства); станарина (наплата на

кл. 5 хигиенски влошки; пелени за бебиња
[непропуштливи гаќички]

станарина); станови (изнајмување
станови); финансиска анализа;

кл. 16 тоалетна хартија; салфети од
хартија за маса

финансиски дејности; финансиски
информации; финансиско управување

кл. 25 бебешки гаќички - пелени

кл. 37 апарати (поставување, одржување
и поправка на апарати); бојлери (чистење

(111) 30931

(151) 01/08/2022

и поправка на бојлери); варосување

(210) TM 2019/467

(220) 19/04/2019
(181) 19/04/2029

(внатрешно и надворешно);
водоинсталатерство; гладење /пеглање/

(450) 31/08/2022
(732) ХАУЗ МАЈСТОР ПЛУС ДООЕЛ

на облеката со пареа; градба
/консултации/; дезинфекција; електрични

Скопје ул. Митрополит Теодосиј
Гологанов бр. 15, Скопје, MK

апарати (поставување и поправка на
електрични апарати); заковување; згради

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(чистење на згради) /надворешни

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

површини/; згради (внатрешно чистење на
зградите); информации врзани со
поправка; изнајмување на апарати за
чистење; канцелариски апарати
(поставување, поправка и одржување на
канцелариски апарати); кпиматизација на
воздухот (поправка и одржување на клима

(591) бела, црна, портокалова

уреди); котли (чистење и поправка на
котли); натписи /фирми/ (боење или

(551) индивидуална
(510, 511)

поправка на натписи); облека (чистење на
облека); оџаци (чистење на оџаците);

кл. 35 водење дејности; вработување;
дејности (помош во водење на дејностите);
дејности (професионални консултации);

перење алишта; покуќнина (одржување на
покуќнината); постелнина (чистење на

организирање дејности (советување за
организирање на дејностите); персонал

постелнината); прозорци (миење на
прозорците); сервисни станици; суво
чистење; тапетарски поправки; уреди за

(вработување персонал); управување со
работи

ладење (поставување и поправка на
апаратите); централно греење

кл. 36 закуп на недвижен имот; згради
(управување со станбени згради);
изнајмување станови; консултации по

(поставување и поправка на инсталации
на централно греење); чистење облека;

повод финансиски прашања; недвижен
имот (агенции за недвижен имот);

чистење возила

недвижен имот (проценка на недвижниот
имот); недвижен имот (управување со
недвижниот имот); посредување;
посредување во трговијата со недвижен
имот; проценка на недвижен имот;

(111) 31003

(151) 16/08/2022

(210) TM 2020/725

(220) 13/08/2020
(181) 13/08/2030
(450) 31/08/2022

средства (електронски преносни
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(732) Друштво за услуги и трговија

опрема; медицинска помош; терапевтски

ЕНДОМАК ДЕНТАЛ ГРУП - ЕДГ ДООЕЛ

услуги; здравствени центри; услуги за

Струмица
ул. Младинска бр. 277, Струмица, MK

советување за здравјето; пластична
хирургија; ортодонтски услуги

(540)

(591) црвена, сина, бела

(111) 31004

(151) 17/08/2022

(210) TM 2020/726

(220) 13/08/2020
(181) 13/08/2030

(450) 31/08/2022
(732) Друштво за услуги и трговија
ЕНДОМАК ДЕНТАЛ ГРУП - ЕДГ ДООЕЛ

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 забни амалгами; забен цемент;

Струмица
ул. Младинска бр. 277, Струмица, MK

забен лак; забен кит; медицински забни
пасти; гума за забарство; лекови за

(540)

забарство; материјали за забни
отпечатоци; порцелан за забни протези;
абразивни средства за забарството;
материјали за пополнување на заби; забни

(591) црвена, сина, бела
(551) индивидуална
(510, 511)

амалгами од злато; легури на благородни
метали за забарството; моделирачки
восок за стоматолози; средства за

кл. 5 забни амалгами; забен цемент;

плакнење уста за медицинска употреба;
миризлива бонбона против непријатен

забен лак; забен кит; медицински забни
пасти; гума за забарство; лекови за

мирис во устата, за медицинска употреба
кл. 35 рекламирање; компјутерско

забарство; материјали за забни
отпечатоци; порцелан за забни протези;

рекламирање преку интернет; телевизиско

абразивни средства за забарството;
материјали за пополнување на заби; забни

рекламирање; директно рекламирање
преку пошта; бизнис испитување; бизнис

амалгами од злато; легури на благородни

информации; бизнис проценки; помош во
водењето бизнис; маркетинг студии;

метали за забарството; моделирачки
восок за стоматолози; средства за

маркетинг истражување; советување за
бизнис работење и организација;

плакнење уста за медицинска употреба;
миризлива бонбона против непријатен

собирање информации во компјутерските

мирис во устата, за медицинска употреба
кл. 10 забарски апарати; забарски

бази на податоци; комерцијална
администрација за издавање лиценци за

столови; огледала за забари; електрични

стоки и услуги за други лица
кл. 44 забарство (орална хирургија,

забарски апарати; дупчалки за забарска
употреба; апарати за анестезија; хируршки

ендодонција, протетика, ортодонција,
детска стоматологија, естетска

импланти; столови за медицинска или
стоматолошка употреба

стоматологија, парадонтологија,

кл. 44 забарство (орална хирургија,
ендодонција, протетика, ортодонција,

имплантологија); медицински клиники;
здравствена заштита; болници; болници за

детска стоматологија, естетска
стоматологија, парадонтологија,
имплантологија); медицински клиники;

закрепнување; изнајмување медицинска
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здравствена заштита; болници; болници за

кредит; лизинг на недвижности; наплаќање

закрепнување; изнајмување медицинска

кирија; лизинг на фарми; нумизматичка

опрема; медицинска помош; терапевтски
услуги; здравствени центри; услуги за

проценка; обезбедување финансиски
информации преку интернет;

советување за здравјето; пластична
хирургија; ортодонтски услуги

организирање на финансирањето за
градежни проекти; организирање

(111) 31024

(151) 18/08/2022

наплаќање; осигурителни информации;
осигурување; осигурување на живот;

(210) TM 2020/1020

(220) 27/10/2020

осигурување од несреќи; осигурување од

(181) 27/10/2030
(450) 31/08/2022
(732) ИПМО АДВИСОРИ АГ ул.
Сихлеггстрассе бр. 23 8832 Воллерау,

пожар; позајмување врз основа на залог;
поморско осигурување; порамнување,

CH
(740) Николчо Лазаров, адвокат Ул.

посредување при осигурување; проценка
за надоместок на штета [финансиска

Димитар Чуповски бр.4/1-14, 1000, Скопје

проценка]; прибирање добротворни

(540)

средства; пренесување средства
(електронско пренесување средства);

финансиско; посредници за недвижности;
посредување за хартии од вредност;

IPMO Advisory MENA

проценување антиквитети; проценување
накит; проценување недвижен имот;

(551) индивидуална
(510, 511)

проценување поштенски марки;
проценување уметнички дела;

кл. 36 осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани со

разменување пари; служби за кредитни

недвижен имот; агенции за наплаќање
долгови; агенции за недвижности; агенции

картички; советување во врска со
осигурување; советување во врска со

за станови; агенциии за кредити;

финансии; статистички услуги; трговија за
акции и обврзници; управување со емисии

банкарски служби за дебитни картички;
анализирање (финансиско анализирање);

на јаглерод; управување со недвижни
имоти; управување со станбени згради;

банкарски трансакции од дома;
банкарство; верификација на чекови;

услуги за ликвидирање претпријатија,

брокерство; гаранции; депонирање
скапоцености; давање заеми врз основа

финансиски работи; услуги за берзанско
посредување; услуги за плаќање пензија;

на хипотеки; заеднички фондови;

услуги за советување во врска со
задолжување; услуги на фондови за

доверителство; заеми; здравствено
осигурување; издавање вредносни купони;

помош за позајмување; услуги поврзани со
индивидуални сефови во банки; факторинг

известување за цени на хартии од
вредност; издавање кредитни картички;

[администрирање на побарувачката на

издавање патнички чекови; изнајмување
заеднички канцеларии за работење;

една организација со посредство на
надворешен орган]; финансиска процена

изнајмување канцеларии [недвижности];

на волна; финансиска процена на
несечени дрва; финансиски информации;

изнајмување станови; инвестирање
средства; капитални инвестиции; кредити

финансиски проценки [осигурување,
банкарство, недвижнини]; финансиски

со отплата на рати; кредитирање со
заложно обезбедување; купување на
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услуги; финансиско спонзорирање;

обезбедување видео автомати за забава;

финансиско управување; финансиско

обезбедување електронски он-лајн

управување со исплатата на надомести за
други; фискално проценување; царина;

публикации што не можат да се
даунлодираат; обезбедување користење

штедилници
кл. 41 образование; обука; забава;

онлајн музика, која не може да се преземе;
обезбедување користење онлајн видеа,

спортски и културни активности; aикидо
обука; aкадемии [образование];

кои не може да се преземат;
обезбедување спортска опрема;

библиотеки за изнајмување книги;

обезбедување услуги за караоке;

вариетеа; гимнастичка обука; дресирање
животни; дизајнерски услуги што не се за

образовни услуги; обука [тренирање];
објавување книги; објавување текстови, со

рекламни цели; електронско издаваштво;
забава; забава со помош на радио; забави

исклучок на рекламни текстови;
одржување претстави во живо; одржување

(планирање забави); забавишта; забавни
паркови; зоолошки градини; известување

часови по фитнес; Он-лајн публикување
електронски книги и списанија; опрема за

за забави; известување за рекреација;

голф (обезбедување опрема за голф);

изнајмување аудио опрема; изнајмување
видеокамери; изнајмување видеоленти;

опрема за музеи (обезбедување опрема за
музеи) [претставувања, изложби];

изнајмување видеорекордери;
изнајмување внатрешни аквариуми;

организирање балови; организирање
време на спортски натпревари;

изнајмување диск-џокеј; изнајмување
звучни записи; изнајмување играчки;

организирање и водење колоквиуми;
организирање и водење концерти;

изнајмување кинематографски филмови;

организирање и водење конференции;

изнајмување опрема за играње;
изнајмување опрема за нуркање;

организирање и водење конгреси;
организирање и водење работилници

изнајмување радио и телевизиски апарати;
изнајмување спортска опрема, со исклучок

[обука]; организирање и водење семинари;
организирање и водење симпозиуми;

на возила; изнајмување спортски терени;
изнајмување стадиони; изнајмување

организирање избори на убавици;
организирање изложби за културни или

сценски декор за приредби; изнајмување

образовни цели; организирање лотарии;

сценски декор; изнајмување тениски
игралишта; изнајмување уметнички дела;

организирање модни ревии за забавни
цели; организирање натпревари

изнајмување уреди за осветлување за
театарска сценографија и телевизиски

[образование или забава]; организирање
спортски натпревари; организирање шоу

студија; изнајмување филмски проектори и
прибори; интернати; казина [коцкање]

програми [импресарио услуги]; педагошки
истражувања; пишување текстови што не

(обезбедување опрема во казина);

се рекламни текстови; подучување;

информирање за образование;
калиографски услуги; коцкање [играње за

позирање за уметници како модели;
практична обука [демонстрирање];

пари]; курсеви за кореспонденција;
микрофилмување [снимање

преведување; прикажување филмови;
продавање билети [забава]; продукција на

микрофилмови]; монтажа на видеоленти;
настава по веронаука; ноќни клубови;

музика; продукција на радио и телевизиски
програми; продукција на шоу програми;
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производство на филмови;

на нафтените полиња; архитектура;

професионално насочување [совети во

бактериолошки истражувања; биолошки

врска со образованието и
оспособувањето]; резервирање места за

истражувања; внатрешно уредување;
водење студија за техничко проектирање;

шоу програми; садо обука [обука за чајна
церемонија]; синхронизација; снимање

временска прогноза; геолошки
испитувања; геолошки истражувања;

видеоленти; ставање на расплагање на
телевизиски програми, кои не можат да се

геолошки истражувања на терен; градежно
советување; графички дизајн; давање

преземат, по пат на услуги на пренос на

информации за компјутерски технологии и

видео записи на барање; ставање на
располагање на филмови, кои не можат да

програмирање преку интернет-страници;
давање простор за веб [интернет]

се преземаат, по пат на услуги на пренос
на видео записи на барање; театарски

страници; дигитализација на документи
[скенирање]; дизајнирање [индустриски

изведби; телевизиска забава; титлување
филмови; толкување јазик со знаци;

дизајн]; дизајнирање облека; електронско
зачувување податоци; електронско

услови за рекреирање (обезбедување

нагледување на податоци за лична

услови за рекреирање); услуги за вокална
преквалификација; услуги за толкување;

идентификација заради откривање кражба
на идентитет преку интернет; електронско

услуги на дискотеки; услуги на естрадни
уметници [забавувачи]; услуги на

надгледување на користење кредитни
картички заради откривање измами преку

здравствени клубови; услуги на игри што
се обезбедуваат он-лајн од една

интернет; енергетска ревизија;
изнајмување веб [интернет] сервери;

информатичка мрежа; услуги на кампови

изнајмување компјутери; изнајмување

за летување [забава]; услуги на клубови
[забава или образование]; услуги на

компјутерски програми; изработка на
градежни планови; изработка на

компонирање музика; услуги на личен
тренер (фитнес); услуги на обука кои се

компјутерски програми; индустриски
дизајн; инженерство; инсталирање

даваат преку симулатори; услуги на
оркестри; услуги на пишување сценарија;

компјутерски програми; испитувања на
нафтените полиња; испитување

услуги на подвижни библиотеки; услуги на

материјали; истражувања во козметиката;

репортери; услуги на спортски кампови;
услуги на студија за снимање; физичко

истражувања во техниката; истражувања
на полето на заштита на животната

образование; филмски студија;
фотографија; фотографски репортажи;

средина; истражување во машинството;
истражување и развој за други;

циркуси; школски образовни услуги
кл. 42 научни и технолошки услуги и

калибрирање [мерење]; картографски
услуги; клинички испитувања; компјутерско

истржувања и проектирање поврзано со

програмирање; конверзија на компјутерски

нив; услуги за индустриски анализи и
истражувања; проектирање и развој на

програми и податоци, освен физичка
конверзија; конверзија на податоци од

компјутерски хардвер и софтвер; анализа
на водата; анализа на компјутерски

физички на електронски носачи;
консултации за безбедноста на интернет;

системи; анализа на ракопис
[графологија]; анализи за искористување

консултации за безбедност на податоци;
контролирање на квалитетот; креирање и
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дизајнирање за други на индекси на

услуги за заштита на компјутери од

информации засновани на Интернет

вируси; услуги на кодирање податоци;

[услуги на информатичка технологија];
креирање и одржување веб [интернет]

услуги на надворешни фирми во областа
на информациските технологии; услуги на

страници за други; метеоролошки
информации; надгледување компјутерски

научни лаборатории; утврдување
автентичност на уметнички дела; физика

системи заради откривање дефекти;
надгледување компјутерски системи

[истражување]; хемиски анализи; хемиски
истражувања; хемиски услуги; хостирање

заради откривање неовластен пристап или

сервери; чување резервни копии на

повреда на податоци; научно
истражување; обезбедување алатки за

податоци надвор од мрежата

пребарување по интернет; обезбедување
научни информации, совети и консултации

(111) 30981

(151) 16/08/2022

(210) TM 2021/216

(220) 03/03/2021

во однос на намалување на емисијата на
јаглен; обновување комјутерски бази на
податоци; обработка во облак [Cloud

(181) 03/03/2031
(450) 31/08/2022
(732) Друштво за производство,

computing]; одржување компјутерски
програми; осовременување на

трговија и услуги ОРКА ХОЛДИНГ АД
Скопје

компјутерските програми отклучување
мобилни телефони; подводно

ул. Скупи бр. 3А, 1000, Скопје, MK

истражување; премерување; премерување
земјиште; програмирање компјутерски

15a-13, 1000, Скопје
(540)

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова

системи; процена на квалитетот на
непречесени дрва; процена на квалитетот
на волна; следење компјутерски системи
со далечински пристап; советодавни
услуги од областа на компјутерската

(591) сива

технологија; советодавни услуги од
областа на технологијата; советодавни

(551) индивидуална
(510, 511)

услуги од областа на телекомуникациските

кл. 41 инструкции и обука за физикална
терапија; oбразование од областа на

технологии; советување за заштеда на
енергија; советување во врска со

здравјето; обезбедување тренинг; забава;
спортски и културни активности; услуги на

информатичка технологија; советување за
компјутерски програми; советување за

клуб за здравје и фитнес; услуги на

правење веб-страници; советување на
полето на компјутерски хардвер;

персонален фитнес тренинг и
консултации; обезбедување информации

создавање вештачки дождови; софтвер

од областа на физичката подготвеност; online списанија, имено, блогови кои содржат

како услуга [ЅааЅ]; тестирање на возната
состојба на возилата; тестирање на

здравје, фитнес, исхрана и управување со
телесната тежина; инструкции за физичка

нафтени извори; тестирање ткаенини;
трагање по нафта; умножување

подготвеност; онлајн инструкции за

компјутерски програми; урбанистичко
планирање; услуги за дизајн на амбалажи;

физичка подготвеност; јога инструкции;
инструкции за пилатес; услуги за личен
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тренинг во областа на здравјето, фитнес,

(540)

исхрана и управување со телесната

NICORETTE

тежина; обезбедување рекреативни и
спортски објекти и објекти за одмор и

(551) индивидуална
(510, 511)

релаксација; обезбедување на базени;
обезбедување простории за тренинг,

кл. 5 фармацевтски препарати за намена
при откажување од пушење

настава и упатства за спорт, вежби и
рекреативни активности; академи за

кл. 10 медицински апарати и инструменти
за намена при откажување од пушење

спортски тренинзи и настава; организација

кл. 30 мастики за џвакање

на спортски натпревари; услуги за
спортски камп; центри за детски
активности; изнајмување спортска опрема;
изнајмување на спортски објекти; услуги за
личен тренер
кл. 44 услуги во врска со физикална

(111) 30997

(151) 16/08/2022

(210) TM 2021/680

(220) 17/06/2021
(181) 17/06/2031

(450) 31/08/2022
(732) АЛКАЛОИД АД Скопје бул.

терапија; физиотерапија; медицински

Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, MK

услуги, здравствени совети, информации и
консултации; совети за фитнес,

(540)

информации и консултации; психички
фитнес, информации и консултации;
нутриционистички / диететски совети,
информации и консултации; совети за
ментално здравје, информации и
консултации; советување; консултантски
услуги во областа на намалување на
телесната тежина, управување со
телесната тежина и контрола на телесната

(591) бела, црвена, жолта, црна, нијанси
на сива, зелена

тежина; обезбедување совети и
информации од областа на намалување

(551) индивидуална

на телесната тежина, управување со

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи; диететска

телесната тежина и контрола на телесната
тежина; хигиенски услуги и услуги за нега

храна и супстанции адаптирани за
медицинска или ветеринарна употреба;

на убавина; салон за убавина; бањи;
масажа

додатоци во исхраната; витамини;
витамински производи; хранливи додатоци

(111) 30972

(151) 16/08/2022

за медицинска употреба; минерални

(210) TM 2021/570

(220) 31/05/2021

додатоци на храната; хербален лек
кл. 35 рекламирање;компјутерско

(181) 31/05/2031
(450) 31/08/2022
(732) MCNEIL AB Box 941, SE - 251 09,
Helsingborg, SE

рекламирање преку
интернет;маркетинг;водење на
работење;управување со
работи;канцелариски работи;рекламни

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова
15a-13, 1000, Скопје
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услуги во врска со фармацевтски

(540)

производи
(111) 30998

(151) 16/08/2022

(210) TM 2021/681

(220) 17/06/2021
(181) 17/06/2031

(450) 31/08/2022
(732) АЛКАЛОИД АД Скопје бул.
Александар Македонски бр. 12, 1000,

(591) бела, сива, зелена, нијанси на

Скопје, MK

жолта, нијанси на портокалова, нијанси на

(540)

сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи; диететска
храна и супстанции адаптирани за
медицинска или ветеринарна употреба;
додатоци во исхраната; витамини;
витамински производи; хранливи додатоци
за медицинска употреба; препарати со

(591) бела, црвена, виолетова, црна,
нијанси на сива, зелена

витамни Д

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи; диететска

(111) 30943

(151) 16/08/2022

(210) TM 2021/683

(220) 21/06/2021
(181) 21/06/2031

храна и супстанции адаптирани за
медицинска или ветеринарна употреба;

(450) 31/08/2022
(732) ROLEX SA Rue François-Dussaud

додатоци во исхраната; хранливи
додатоци за медицинска употреба;

3-5-7, Geneva, CH
(740) Друштво за застапување од областа

хербален лек

на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

кл. 35 рекламирање; компјутерско
рекламирање преку интернет; маркетинг;

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

водење на работење; управување со
работи; канцелариски работи; рекламни

(540)

услуги во врска со фармацевтски
производи
(111) 30999

(151) 16/08/2022

(210) TM 2021/682

(220) 17/06/2021

(181) 17/06/2031
(450) 31/08/2022
(732) АЛКАЛОИД АД Скопје бул.
Александар Македонски бр. 12, 1000,

(551) индивидуална

Скопје, MK

(510, 511)
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кл. 14 ѕидни часовници и артикли за

артикли, артикли од накит и паметни

часовничарство, имено часовници, рачни

часовници; услуги за полирање на

часовници, делови за ѕидни часовници и
артикли за часовничарство и додатоци за

хоролошки и хронометриски артикли и
артикли од накит; услуги за ремонт на

часовници и артикли за часовничарство
кои не се вклучени во други класи, ѕидни

хоролошки и хронометриски артикли,
артикли од накит и паметни часовници;

часовници и други хронометриски
инструменти, хронометри, хронографи

услуги за реставрација на хоролошки и
хронометриски артикли, артикли од накит

(ѕидни часовници и часовничарство), алки

и паметни часовници; услуги на техничка

со часовник, ремчиња за часовници,
броила (ѕидни часовници и

контрола за хоролошки и хронометриски
артикли, артикли од накит и паметни

часовничарство), кутии и опаковки за
презентирање на ѕидни часовници и

часовници; обезбедување на совети и
информации за сите гореспоменати услуги

часовничарство и накит, механизми за
часовници и нивни делови; накит;

(111) 30944

(151) 16/08/2022

скапоцени камења и полускапоцени

(210) TM 2021/684

(220) 21/06/2021

камења; скапоцени метали и нивни легури;
игли (накит)
кл. 35 презентирање на хоролошки и
хронометриски артикли, артикли од накит

(181) 21/06/2031
(450) 31/08/2022
(732) ROLEX SA Rue François-Dussaud
3-5-7, Geneva, CH

и паметни часовници на сите
комуникациски медиуми за малопродажни

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО

услуги; онлајн рекламирање;

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

обезбедување на информации и совети за
потрошувачите поврзани со хоролошки и

ул. Даме Груев бр. 3/2-11, 1000, Скопје
(540)

хронометриски артикли, артикли од накит,
паметни часовници и артикли за онлајн

ROLEX
(551) индивидуална

продажба; малопродажни услуги за
хоролошки и хронометриски артикли,

(510, 511)
кл. 14 ѕидни часовници и артикли за

артикли од накит и паметни часовници

часовничарство, имено часовници, рачни
часовници, делови за ѕидни часовници и

преку глобална компјутерска мрежа,
каталози, пошта и било кои други

артикли за часовничарство и додатоци за

електронски средства; рекламирање,
маркетинг, и промотивни услуги; рекламни

часовници и артикли за часовничарство
кои не се вклучени во други класи, ѕидни

и промотивни услуги; дистрибуција на
промотивен материјал; советодавни

часовници и други хронометриски
инструменти, хронометри, хронографи

услуги за рекламирање и маркетинг;

(ѕидни часовници и часовничарство), алки
со часовник, ремчиња за часовници,

советодавни услуги поврзани со
промотивни активности

броила (ѕидни часовници и

кл. 37 услуги за поправање на хоролошки
и хронометриски артикли, артикли од

часовничарство), кутии и опаковки за
презентирање на ѕидни часовници и

накит и паметни часовници; услуги за
одржување за хоролошки и хронометриски

часовничарство и накит, механизми за
часовници и нивни делови; накит;
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скапоцени камења и полускапоцени

(210) TM 2021/685

камења; скапоцени метали и нивни легури;

(220) 21/06/2021
(181) 21/06/2031

игли (накит)
кл. 35 презентирање на хоролошки и

(450) 31/08/2022
(732) SYNGENTA CROP PROTECTION AG

хронометриски артикли, артикли од накит
и паметни часовници на сите

Rosentalstrasse 67 4058 Basel, CH

комуникациски медиуми за малопродажни
услуги; онлајн рекламирање;

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
КУМАНОВО

обезбедување на информации и совети за

ул."Србо Томовиќ" 36/1-7, 1300, Куманово

потрошувачите поврзани со хоролошки и
хронометриски артикли, артикли од накит,

(540)

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

паметни часовници и артикли за онлајн
продажба; малопродажни услуги за

ZEREVIDA
(551) индивидуална

хоролошки и хронометриски артикли,
артикли од накит и паметни часовници

(510, 511)
кл. 5 препарати за уништување на

преку глобална компјутерска мрежа,

штетници; инсектициди; термитициди;
антипаразитски производи; производи за

каталози, пошта и било кои други
електронски средства; рекламирање,

контрола на штетници, имено пестициди

маркетинг, и промотивни услуги; рекламни
и промотивни услуги; дистрибуција на
промотивен материјал; советодавни
услуги за рекламирање и маркетинг;
советодавни услуги поврзани со

(111) 30991

(151) 16/08/2022

(210) TM 2021/686

(220) 21/06/2021
(181) 21/06/2031

(450) 31/08/2022
(732) Kassatly Group Holding SAL

промотивни активности
кл. 37 услуги за поправање на хоролошки

Achrafieh, Sioufi, Acacia Bldg., First Floor

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

Beirut, LB
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

одржување за хоролошки и хронометриски
артикли, артикли од накит и паметни

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје
(540)

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

(551) индивидуална
(510, 511)

контрола за хоролошки и хронометриски
артикли, артикли од накит и паметни

кл. 32 пива; минерални и газирани води и
други безалкохолни пијалоци; овошни

часовници; обезбедување на совети и
информации за сите гореспоменати услуги

пијалоци и овошни сокови; сирупи и други

(111) 30935

препарати за правење пијалоци, газирани
пијалоци
кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пива)

(151) 16/08/2022
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(732) Адвокатско друштво БАЧОВСКИ
(111) 30990

(151) 08/08/2022

СИНКОЛИ АДВОКАТИ ул. Св. Наум

(210) TM 2021/687

(220) 21/06/2021
(181) 21/06/2031

Охридски 2-в, 1000, Скопје, MK
(540)

(450) 31/08/2022
(732) Kassatly Group Holding SAL
Achrafieh, Sioufi, Acacia Bldg., First Floor
Beirut, LB
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
(551) индивидуална
(510, 511)

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје
(540)

кл. 35 огласување, водење на работење,

FREEZMIX

управување со работи, канцелариски
работи

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пива; минерални и газирани води и

кл. 45 правни услуги

други безалкохолни пијалоци; овошни
пијалоци и овошни сокови; сирупи и други
препарати за правење пијалоци, газирани

(151) 16/08/2022

(210) TM 2021/688

(220) 21/06/2021
(181) 21/06/2031

(151) 16/08/2022

(210) TM 2021/691

(220) 17/06/2021
(181) 17/06/2031

пијалоци
кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пива)
(111) 30945

(111) 30996

(450) 31/08/2022
(732) Адвокатско друштво БАЧОВСКИ
СИНКОЛИ АДВОКАТИ ул. Св. Наум
Охридски 2-в, 1000, Скопје, MK
(540)

(450) 31/08/2022
(732) ДТУ „ДИДЕ РОЈАЛ ФУД“ ДОО
СТРУМИЦА ул.„Ленинова“ бр. 44, кат 3,
ГТЦ Глобал, Струмица, MK
(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски
(551) индивидуална
(510, 511)

работи
кл. 45 правни услуги

кл. 43 услуги за обезбедување храна и
пијалоци; привремено сместување

(111) 30937

(151) 17/08/2022

(210) TM 2021/696

(220) 22/06/2021

(111) 30994

(151) 16/08/2022

(210) TM 2021/690

(220) 17/06/2021

(181) 22/06/2031
(450) 31/08/2022
(732) POSCO INTERNATIONAL
Corporation 134, Teheran-Ro, Gangnam-

(181) 17/06/2031
(450) 31/08/2022

Gu, Seoul, KR
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(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје
(540)

(591) сина, црвена, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 апарати за снимање, пренос и
репродукција на звук или слика, магнетни

(551) индивидуална
(510, 511)

носачи за податоци, дискови за снимање
опрема за обработка на податоци и

кл. 9 сет-топ кутии
кл. 11 замрзнувачи
(111) 30938

(151) 16/08/2022

(210) TM 2021/697

(220) 22/06/2021

компјутери
кл. 37 одржување и поправка на алармни
системи, системи за видео надзор,
контрола на пристап, за домофонија и ПП
системи

(181) 22/06/2031
(450) 31/08/2022
(732) POSCO INTERNATIONAL
Corporation 134, Teheran-Ro, GangnamGu, Seoul, KR

(111) 30946

(151) 16/08/2022

(210) TM 2021/706

(220) 23/06/2021

(181) 23/06/2031
(450) 31/08/2022
(732) Друштво за трговија и услуги
КИППЕР МАРКЕТ ДОО Желино ул. 104

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје
(540)

бр. 140, с.Желино, MK
(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 9 сет-топ кутии

(551) индивидуална

кл. 11 замрзнувачи

(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на

Штеди секој ден

(111) 30940

(151) 16/08/2022

работење; управување со работи;

(210) TM 2021/704

(220) 23/06/2021

канцелариски работи;
увоз-извоз и услуги при продажба на

(181) 23/06/2031
(450) 31/08/2022
(732) ВИДЕО АЛАРМ ДОО Скопје ул.

големо и мало со широк спектар на
производи достапни во маркети,

Народен Фронт 13/5, 1000, Скопје, MK

групирање во корист на други, на различни
производи (со исклучок на транспорт),

(540)

овозможувајќи им на клиентите полесно да
ги видат и купат овие производи преку
каталози, пошта или со помош на
електронски медиуми, преку веб-сајтови;
презентација на стоки преку
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комуникациски медиуми, за

(540)

малопродажба; анализа на цени, бизнис
истражување, дистрибуција на примероци
(111) 30947

(151) 16/08/2022

(210) TM 2021/707

(220) 23/06/2021

(181) 23/06/2031
(450) 31/08/2022
(732) Друштво за трговија и услуги

(551) индивидуална
(510, 511)

КИППЕР МАРКЕТ ДОО Желино ул. 104
бр. 140, с.Желино, MK

преработки; конзервирано, смрзнато,
сушено и варено овошје и зеленчук; желе;

(540)

џемови; компоти; јајца, млеко и млечни
производи; масла и масти за јадење;

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

Kurse çdo ditë

екстракти од месо; подготвени производи
од месо; месо, конзервирано; замрзнато-

(551) индивидуална
(510, 511)

сушено месо; замрзнат-сушен зеленчук;

кл. 35 рекламирање; водење на
работење; управување со работи;

путер; маргарин; производи од сирење;
сирење; салати

канцелариски работи;

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

увоз-извоз и услуги при продажба на
големо и мало со широк спектар на

прашок за печење; оцет, сосови (како
мирудии); мирудии; тесто; тесто за колачи,

производи достапни во маркети,
групирање во корист на други, на различни

слатки и печива; мини погачици; лиснато

производи (со исклучок на транспорт),
овозможувајќи им на клиентите полесно да

тесто; тесто за пица; пица и калзони;
багети; ѓевреци; бурек; сендвичи; бриоши,

ги видат и купат овие производи преку

кроасани и бисквити; замрзнати-сушени
јадења чија главна состојка е тестенина;

каталози, пошта или со помош на
електронски медиуми, преку веб-сајтови;

замрзнати печива и тесто; пити; замрзнати
пити со јајца, сирење, сланина, месо,

презентација на стоки преку
комуникациски медиуми, за

шунка, спанаќ, компир, праз, тиквички и

малопродажба; анализа на цени, бизнис
истражување, дистрибуција на примероци
(111) 30993

(151) 16/08/2022

(210) TM 2021/708

(220) 23/06/2021

друго
(111) 30975

(151) 17/08/2022

(210) TM 2021/712

(220) 24/06/2021

(181) 24/06/2031
(450) 31/08/2022
(732) Hankook Tire & Technology Co.,

(181) 23/06/2031
(450) 31/08/2022
(732) Друштво за производство,
трговија и услуги АЛГОМАК ДООЕЛ

Ltd. 286, Pangyo-ro, Bundang-gu,
Seongnam-si, Gyeonggi-do, KR

Свети Николе

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ

ул. Васка Циклева бр. 36, Свети Николе,
MK

КУМАНОВО
ул."Србо Томовиќ" 36/1-7, 1300, Куманово

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје
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(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 автомобилски гуми; велосипедски
гуми; надворешни обвивки за пневматски

(551) индивидуална

гуми; заштитни навлаки за тркала; гуми за

(510, 511)
кл. 35 ажурирање на рекламен материјал;

мотоцикли; лепливи гумени парчиња за
поправка на внатрешни гуми; внатрешни

ажурирање и одржување на податоци во
компјутерски бази на податоци;

гуми за велосипеди; внатрешни гуми за
мотоцикли; внатрешни гуми за пневматски

ажурирање и одржување на информации
во регистри; управување со централни
компјутерски датотеки; деловно

гуми; внатрешни гуми за тркала на возила;
внатрешни гуми за гуми на возила; мрежи
за багаж на возила; пневматски гуми;

управување во врска со спортисти;
управување со програми за лојалност на

опрема за поправка на внатрешни гуми;
бандажи за тркала на возила; покривки на

потрошувачи; деловно управување;
агенции за огласување; изнајмување на

седла за велосипеди; покривки на седла
за мотоцикли; сигурносни појаси за

простор за огласување; изнајмување на
простор за огласување на веб сајтови;
изнајмување на простор за огласување и

седишта на возила; сопирачки сегменти за
возила; амортизери за возила; носачи за
скии на автомобили; шилци за гуми;

рекламен материјал; изнајмување на
огласен материјал; изнајмување на време

крампони за гуми; гуми за возила; тврди
гуми за тркала за возила; шарки на

за рекламирање во средства за
комуникација; изнајмување на сите видови

вулканизирани гуми; гасеници за возила
(транспортни траки); гасеници за возила

на рекламни содржини и рекламни
материјали за презентација; изнајмување
на билборди (паноа за рекламирање);

(тракторски); пневматици без внатрешна
гума за велосипеди; пневматици без

анализа на пазарот; анализирање на
одзив на рекламирање; давање под закуп

внатрешна гума за мотоцикли; вентили за
гуми на возила; гуми за тркала на возила

на билборди (паноа за рекламирање);
истражување на пазарот; барање на

(111) 30941

(151) 17/08/2022

спонзорства; деловно истражување;

(210) TM 2021/713

(220) 24/06/2021

испитување на јавно мислење; собирање
на индекси на информации во комецијални

(181) 24/06/2031
(450) 31/08/2022
(732) Burn to Give SpA Miguel Claro 195

или рекламни цели; собирање на податоци
во компјутерска база на податоци;
собирање и систематизација на податоци
во бази на податоци; составување,

of. 806, Providencia, Santiago de Chile, CL
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
КУМАНОВО

изработка и дистрибуција на рекламни
спотови; изработка и одржување на
рекламен материјал; уредување на

ул."Србо Томовиќ" 36/1-7, 1300, Куманово

излози; презентација на производи;
презентација на производи и услуги по пат

(540)
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на електронски медиии, применливи и на

промоции со помош на аудиовизуелни

услуги на телевизиски купувања и онлајн

медии; деловно планирање; создавање на

купување; развој на рекламни кампањи за
компании; развој на маркетиншки

рекламен материјал за трети лица;
создавање и пласирање на рекламен

стратегии и концепти; одредување на
индекс на публика за радио и телевизиски

материјал за трети лица; производство на
рекламен и деловен материјал;

пренос; делење на рекламен материјал
(брошури, флаери, летоци и примероци);

производство на телевизиски реклами;
онлајн промоции на компјутерски мрежи и

делење на рекламен материјал на улица;

интернет страници; огласување; онлајн

дистрибуција на реклами за други по пат
на интернет; дизајн на рекламен

огласување по пат на комуникациски
компјутерски мрежи; огласување на

материјал; дистрибуција на рекламни
спотови; дистрибуција на рекламни пораки

отворено; огласување, вклучувајќи и
промоција на производи и услуги на трети

и рекламни додатоци приложени со
редовни изданија; обезбедување на

лица по пат на спонзорски договори и
договори за лиценца во врска со

рекламен простор по пат на електронски

меѓународни спортски настани;

медиии и глобални компјутерски мрежи;
обезбедување на простор на веб сајтови

непосредно огласување по пат на пошта;
огласување со емитување на онлајн

за огласување на производи и услуги;
обезбедување на простор за огласување

огласи за трети лица по пат на
електронски медиуми; радио огласување;

во списанија, весници и магазини;
обезбедување на онлајн деловен адресар

огласување и услуги на огласување по пат
на телевизија, радио и пошта; пишување

(именик); обезбедување и изнајмување на

на сценарија за потреби на огласување;

рекламен простор по пат на интернет;
комерцијално управување со лиценци на

пишување на рекламни текстови; услуги на
односи со јавноста; услуги на рекламни

производи и услуги на трети лица;
комерицијално управување со лиценци на

агенции; услуги на клуб на потрошувачи и
лојалност на потрошувачи во деловни,

производи и услуги во име на трети лица;
компјутерско управување со податоци;

промотивни или рекламни цели; услуги на
електронска трговија, односно

управување со бази на податоци;

комерцијално посредување поради

индексирање на интернет сајтови за
комеријални намени или намени за

обезбедување на информации за
производи со цел рекламирање и

огласување; маркетинг; директен
маркетинг; маркетинг во рамка на

продажба, кои се обезбедуваат по пат на
телекомуникациски мрежи; услуги на

издавање на софтвери; целен маркетинг;
манекенски услуги со цел рекламирање

огласување; услуги на огласување и
обезбедување на деловни информации по

или продажни промоции; оптимизација на

пат на интернет; рекламни и промотивни

претражувачи за промоција на продажба;
оптимизација на сообраќај од интернет

услуги; рекламни и продажни услуги;
услуги на телемаркетинг; огласување на

страници; организација на изложби во
комерцијални или рекламни цели;

плаќање по клик (пеј пер клик огласување);
услуги на пропаганда и огласувања

организација на саеми во комерицијални
или рекламни цели; организација на

кл. 36 посредување во осигурување,
услуги на осигурување; финансиски
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работи; финансиски услуги; услуги на

услуги на резервација на карти и

агенции за промет на недвижности

договарање на забавни, спортски и

кл. 41 услуги на обезбедување на
теретани; услуги на обезбедување на

културни настани; обезбедување на онлајн
електронски публикации, кои не може да

терени и игралишта, објекти; услуги на
обезбедување на простор за спортски

се преземат; услуги на забава, особено
подкаст содржини

турнири; обезбедување на објекти за
рекреација; обезбедување на информации

кл. 42 научни и технолошки услуги, како и
услуги на истражувања и проектирања во

за забавни активности; обезбедување на

врска со нив; услуги на индустриска

информации за рекреативни активности;
обезбедување на објекти за зимски

анализа и истражувања; проектирање и
развој на компјутерски хардвер и софтвер;

спортови; организација на велосипедски
трки; организација на спортски

изнајмување на софтвер за компјутерски
апликации; дизајн; проектирање и развој

натпреварувања и турнири; организирање
на натпревари; организирање на настапи

на софтвер за мобилни апликации;
проектирање, развој и примена на

(деловни услуги); организација на

компјутерски софтвер; проектирање,

танцувачки настани; организација на
настани со автомобилски трки;

подобрување и изнајмување на
комјутерски софтвер; обезбедување на

организација на забава и приеми;
организација на игри; организација и

кориснички услуги на автентификација со
користење на технологија на единствена

споведување на универзитетски спортски
натпреварувања и атлетски настани;

пријава за мрежни софтверски апликации;
изнајмување на апликативен софтвер;

организација и управување со концерти,

дизајнирање на софтвер за паметни

организација и водење на конференции;
организација и водење на образовни

телефони; дизајнирање, одржување,
развој и ажурирање на компјутерски

конференции; организација и водење на
конвенции; организација и управување со

софтвер; софтвер како услуга (SaaS);
обезбедување на услуги на онлајн

формациски работилници; организација и
припрема на изложби во забавни цели;

софтвери кои не може да се преземат;
обезбедување на услуги на привремена

планирање на забава; продукција на

употреба на софтвер, кои не може да се

претстави; обезбедување на забавни
информации по пат на интернет страници;

преземат; платформа како услуга (PaaS);
обезбедување на компјутерски платформи

издавање на книги, списанија, весници,
каталози и брошури; издавање на печатен

како услуги (РааЅ); развој на компјутерски
платформи

материјал; издавање на електронски
весници достапни по пат на глобални

кл. 44 услуги на советување за здравје;
услуги на здравствена нега обезбедена од

мрежи; обезбедување на излети за

страна на здравствени даватели на основа

искачување со водич; услуги на спортски
кампови; услуги на кампови за одмор

на договор; обезбедување на медицински
информации, имено, информации за

(рекреативни активности); услуги на
графичка обработка, освен во рекламни

пациенти и здравствени работници во
врска со медицинска состојба, лекување и

цели; услуги на физичко воспитување;
услуги на лични тренери (фитнес тренинг);

фармацевтски производи
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(111) 31000

(151) 16/08/2022

бебиња, фластери, материјали за завои,

(210) TM 2021/714

(220) 24/06/2021

материјали за пломбирање заби и

(181) 24/06/2031
(450) 31/08/2022
(732) VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. / VEM
Pharmaceuticals Via Twins Söğütözü

забарски смоли, средства за
дезинфекција, препарати за уништување

Mahallesi 2177. Cad. No: 10-B/49 Kat:6
No: B49 Çankaya, Ankara, TR

(111) 31002

(151) 16/08/2022

(210) TM 2021/716

(220) 24/06/2021

штетници, фунгициди, хербициди

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул.

(181) 24/06/2031

Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

(450) 31/08/2022
(732) VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. / VEM
Pharmaceuticals Via Twins Söğütözü
Mahallesi 2177. Cad. No: 10-B/49 Kat:6

CORTAİR
(551) индивидуална

No: B49 Çankaya, Ankara, TR

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул.
Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

препарати; санитарни препарати за
медицински цели; диететски супстанции

(540)

REFASTİL

што се користат во медицината, храна за
бебиња, фластери, материјали за завои,
материјали за пломбирање заби и

(551) индивидуална
(510, 511)

забарски смоли, средства за
дезинфекција, препарати за уништување

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
препарати; санитарни препарати за

штетници, фунгициди, хербициди

медицински цели; диететски супстанции
што се користат во медицината, храна за

(111) 31001

(151) 16/08/2022

бебиња, фластери, материјали за завои,

(210) TM 2021/715

(220) 24/06/2021
(181) 24/06/2031

материјали за пломбирање заби и
забарски смоли, средства за

(450) 31/08/2022
(732) VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. / VEM

дезинфекција, препарати за уништување
штетници, фунгициди, хербициди

Pharmaceuticals Via Twins Söğütözü
Mahallesi 2177. Cad. No: 10-B/49 Kat:6

(111) 30933

(151) 17/08/2022

No: B49 Çankaya, Ankara, TR

(210) TM 2021/718

(220) 24/06/2021

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул.
Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

(181) 24/06/2031
(450) 31/08/2022
(732) Rivian IP Holdings, LLC (a Delaware
limited liability company) 13250 N.

(540)

CANCAS

Haggerty Road, Plymouth, Michigan
48170, US

(551) индивидуална
(510, 511)

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
препарати; санитарни препарати за

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

медицински цели; диететски супстанции

RIVIAN

што се користат во медицината, храна за
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(551) индивидуална

копнени возила, имено лостови за

(510, 511)

поврзување; механички делови за мотори

кл. 7 машини, машински алати, алати на
струја; мотори и погонски машини, освен

за копнени возила; шипки за мерење
масло во возила; ребрести ремени за

за копнени возила; машински елементи за
спојување и пренос, освен за копнени

мотори за копнени возила; пумпи за
гориво за мотори за копнени возила;

возила; земјоделски направи, кои не се
рачни; инкубатори за јајца; автоматски

алтернатори за копнени возила;
генератори за струја кои може да се

машини за продажба (вендинг машини);

користат и како електрични мотори за

машини за израмнување на каросерии и
рамки на возила и структурни резервни

возила; делови за возила, имено,
карбуратори; делови за вбризгување

делови за нив; разводници за возила;
филтри за воздух за мотори за возила и

гориво за мотори за копнени и возила за
на вода; компресори за воздух за возила;

погонски машини; цилиндри за мотори за
возила; генератори за копнени возила;

цилиндри за мотори за копнени возила;
мотори за бришачи за ветробрани за

уреди за палење на мотори од копнени

возила за на вода или за копнени возила;

возила; додатоци за возила, имено корпи
за фаќање и сечила за поместување земја

делови за мотор за возила, имено
разладувачи на воздух и нивни делови;

и неприцврстени предмети; пневматски и
хидраулични компресори за возила;

делови за мотори за возила, имено
интеркулери; жици за палење за мотори за

делови за копнени возила, имено жици за
свеќички; пумпи за масло за копнени

возила; издувни цевки за копнени возила;
каталитички конверторски единици за

возила; заглавија како елементи од

издувни гасови за возила; електронско

издувни системи за возила; пумпи за
гориво за копнени возила; пумпи за вода

палење за возила; метални дихтунзи за
мотори за возила; филтри за гориво за

за копнени возила; делови за возила,
имено електрични вентили за

мотори за возила; осовини за мотори за
возила; ладилници за возила

карбуратори; делови за возила, имено
капаци за брегасти осовини; делови за

кл. 11 фарови за возила; придушувачи за
светло за ламби; рефлектори за возила

возила, имено разводни колектори (грани)

кои се лансираат; светла за возила; задни

; делови за возила, имено, заштитници за
осовина на мотор; делови за возила,

светла за возила кои се лансираат; светла
за кочници за возила кои се лансираат;

имено, куќишта за мотори; делови за
возила, имено, рачки за балансирање;

направи за осветлување, имено, диоди кои
емитуваат органска светлина (ОЛЕД);

делови за возила, имено, потисни палки;
делови за возила, имено, ладилници за

направи за осветлување и диоди кои
емитуваат светло (ЛЕД) направи за

масло; делови за возила, имено, вентили

осветлување; направи за осветлување за

на картер; делови за возила, имено,
затворачи и капаци за резервоар за масло;

возила; филтри за воздух за клима уреди
за патничкиот дел од возилата; делови за

делови за возила, имено, резервоари за
масло; придушувачи на звук како дел од

греење и системи за клима уреди, имено
загревачки јадра и гасни разладувачи за

издувен систем за возила; делови за
мотори со внатрешно согорување за

возила; апарати за одмрзнување за
возила; светлечки прачки за возила; клима
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уреди за возила; систем за контрола на

осигурување; финансиски услуги; услуги

клима во возила за греење, вентилација, и

поврзани со недвижности, имено,

климатизација на воздухот; рефлектори за
возила; рефлектори за користење на

изнајмување и управување за други на
индустриска сопственост

возила; инсталации за климатизација на
воздухот за возила; апарати за загревање

кл. 37 градежни услуги; услуги на
инсталации и поправки; екстракција на

за возила; греачи за возила; електрични
бокали; преносни шпорети; умивалници;

руда, ископување на нафта и гас;
инсталирање, одржување и поправка, и

ламби за шатори; индукциски решоа;

подобрување на безжично поврзани

тушеви за чешми
кл. 35 рекламирање;водење на

електрични батерии, и советување
поврзано со тоа, за складирање и

работењето;управување со
работата;канцелариски

испуштање на складирана струја за
стабилизирање и одговарање на

работи;управување со електрични
батериски системи кои се сочинети од

потребите за потреба од струја и
потрошувачките цели; обезбедување на

безжично поврзани електрични батерии со

услуги за одржување и поправка на

вграден софтвер и фирмвер кои може
далечински да се освежуваат за

возила; советување за поправка на
возила; советување за одржување на

складирање и испуштање на складирана
струја за други, за бизнис цели, и услуги

возила; полнење батерии на возила;
услуги за изменување возила по мерка,

на бизнис советување поврзани со
тоа;застапништво во областа на копнени

имено, правење возила по мерка; услуги
на станици за полнење за возила;

возила и возила;малопродажни

поправка и одржување на возила;

продавници, аутлети, и поп-ап продавници
во областа на копнени возила и

украсување возила; сервисни станици за
возила; боење возила; услуги на станици

возила;услуги на бизнис советување,
имено, обезбедување помош при развој на

за полнење за електрични возила; услуги
на управување со возни паркови во вид на

бизнис стратегии;советување во областа
на енергетската ефикасност која се

одржување возни паркови; услуги на итна
помош на пат, имено, одговарање на

однесува на соларна и обновлива

повици за помош на пат, менување на

енергија;обезбедување на куповни услуги
на советување и консултации на

дупнати гуми, итно полнење на батерии;
градење на згради; поправки;

потрошувачи за купување на копнени
возила;обезбедување на информациски

инсталациски услуги; дизајн, развој, и
производство на специјализирани

услуги на онлајн именици со информации
за возила и станици за полнење;услуги на

електрични возила; одржување, сервис, и
поправка на специјализирани електрични

управување со гориво во областа на возни

возила

паркови;услуги на управување со возни
паркови во вид на следење на возилата од

кл. 39 транспорт; пакување и складирање
стока; организирање патувања;

возниот парк за комерцијални цели
кл. 36 осигурување; финансиски работи;

изнајмување моторни возила; услуги на
делење коли со други; услуги на делење

монетарни работи; работи поврзани со
недвижности; услуги на носители на

превоз со други; транспорт и складирање
на возила; изнајмување возила; услуги на

93

Трговски марки / Markat tregtare

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 8/2022 - 31/08/2022

возење возила; шлепување возила; услуги

набљудување од далечина на

на изнајмување возила; резервирање на

функционирањето, работата, и

коли за изнајмување; услуги на итна
помош на пат, имено шлепување,

ефикасноста на електрични возила;
обезбедување на софтвер кој не може да

извлекување и услуги на достава на
клучеви; планирање на рути за патувања

се симнува кој се користи за предикативна
анализа на полнење и одржување на

кл. 40 обработка на материјали;
рециклирање на ѓубре и отпад;

електрични возила и предикативна
анализа на потребите на потрошувачите;

прочистување на воздух и третман на

услуги на инженерски дизајн; советување

вода; печатарски услуги; конзервирање на
храна и пијалаци; изнајмување на

за развој на производи; советодавни
услуги во областа на дизајн на возила за

безжично поврзани електрични батерии со
вграден софтвер и фирмвер кои може

други; советување во областа на
инженерството; набљудување на

далечински да се освежуваат за
складирање и испуштање на складирана

безжично поврзани батерии со вграден
фирмвер и софтвер за складирање и

струја за стабилизирање и одговарање на

снабдување струја со цел да се осигура

потребите за потреба од струја и
потрошувачките цели; финиширање на

правилно функционирање и програмирање
за да се одговори на потребите на

автомобили со акрил
кл. 41 образование; обезбедување обуки;

потрошувачката на струја и
потрошувачките цели; дизајн на

забава; спортски и културни активности;
образовни услуги, имено, обуки во областа

електрични батериски системи сочинети
од безжично поврзани електрични батерии

на дизајнот, развој, производство,

и софтвер за поддршка, сите за

одржување, сервис и поправка на возила;
договарање и спроведување на тури со

складирање и испуштање на складирана
струја, со цел да се оптимизира

водичи во вид на екскурзии и патувања со
копнени возила, бродови, велосипеди, и со

ефикасноста на дизајнот, програмирањето
и конфигурирањето на тие системи и

пешачење; забава во вид на тест возења;
образование; обезбедување тренинг;

советодавни услуги поврзани со тоа;
услуги на софтвер како услуга (СААС) со

забава; спортски и културни активности;

софтвер за набљудување, оптимизација и

образовни услуги, имено, обуки во областа
на дизајнот, развој, производство,

регулирање на складирањето и
испуштањето на складирана струја до и од

одржување, сервис и поправка на
специјализирани електрични автомобили

безжично поврзани електрични батерии;
обезбедување онлајн софтвер кој не може

кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражување и дизајн поврзани со нив;

да се симнува за набљудување,
оптимизација и регулирање на

индустриски анализи, индустриски

складирањето и испуштањето на

истражувања и услуги на индустриски
дизајн; услуги за контрола на квалитет и

складирана енергија до и од безжично
поврзани електрични батерии; управување

автентификација; дизајн и развој на
компјутерски хардвер и софтвер;

на софтвер и фирмвер вградени во
безжично поврзан систем на батерии за

набљудување возила со цел да се осигура
нивно правилно функционирање;

складирање и испуштање на складирана
струја преку програмирање и
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конфигурација на софтвер за електрични

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

батерии; инсталација, одржување и

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

поправка и надоградување преку
далечинско освежување на компјутерски

(540)

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

(551) индивидуална
(510, 511)

инспекција на штети кај моторни возила;
услуги на инспекција на моторни возила;

кл. 7 машини, машински алати, алати на
струја; мотори и погонски машини, освен

услуги на дизајн на делови за моторни

за копнени возила; машински елементи за
спојување и пренос, освен за копнени

возила; услуги на набљудување на возни
паркови за безбедносни цели; услуги на

возила; земјоделски направи, кои не се

враќање на украдени возила; софтвер кој
не може да се симнува во вид на

рачни; инкубатори за јајца; автоматски
машини за продажба (вендинг машини);

управување со возни паркови; софтвер кој
не може да се симнува за управување на

машини за израмнување на каросерии и
рамки на возила и структурни резервни

купување, финансирање, изнајмување,

делови за нив; разводници за возила;
филтри за воздух за мотори за возила и

осигурување, сигурност, безбедност и
дијагностика кај возила

погонски машини; цилиндри за мотори за

кл. 45 правни услуги; безбедносни услуги
за физичка заштита на имот и лица; лични

возила; генератори за копнени возила;
уреди за палење на мотори од копнени

и социјални услуги што ги обезбедуваат
други со цел задоволување на потребите

возила; додатоци за возила, имено корпи
за фаќање и сечила за поместување земја

на поединци; услуги на набљудување

и неприцврстени предмети; пневматски и
хидраулични компресори за возила;

возни паркови за безбедносни цели;
услуги на враќање украдени возила; итни

делови за копнени возила, имено жици за

услуги на пат, имено отворање на брави
(111) 30934

(151) 17/08/2022

(210) TM 2021/719

(220) 24/06/2021

свеќички; пумпи за масло за копнени
возила; заглавија како елементи од
издувни системи за возила; пумпи за
гориво за копнени возила; пумпи за вода

(181) 24/06/2031

за копнени возила; делови за возила,
имено електрични вентили за

(450) 31/08/2022
(732) Rivian IP Holdings, LLC, (a Delaware

карбуратори; делови за возила, имено

limited liability company) 13250 N.
Haggerty Road, Plymouth, Michigan

капаци за брегасти осовини; делови за
возила, имено разводни колектори (грани);

48170, US

делови за возила, имено, заштитници за
осовина на мотор; делови за возила,
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имено, куќишта за мотори; делови за

направи за осветлување, имено, диоди кои

возила, имено, рачки за балансирање;

емитуваат органска светлина (ОЛЕД);

делови за возила, имено, потисни палки;
делови за возила, имено, ладилници за

направи за осветлување и диоди кои
емитуваат светло (ЛЕД) направи за

масло; делови за возила, имено, вентили
на картер; делови за возила, имено,

осветлување; направи за осветлување за
возила; филтри за воздух за клима уреди

затворачи и капаци за резервоар за масло;
делови за возила, имено, резервоари за

за патничкиот дел од возилата; делови за
греење и системи за клима уреди, имено

масло; придушувачи на звук како дел од

загревачки јадра и гасни разладувачи за

издувен систем за возила; делови за
мотори со внатрешно согорување за

возила; апарати за одмрзнување за
возила; светлечки прачки за возила; клима

копнени возила, имено лостови за
поврзување; механички делови за мотори

уреди за возила; систем за контрола на
клима во возила за греење, вентилација, и

за копнени возила; шипки за мерење
масло во возила; ребрести ремени за

климатизација на воздухот; рефлектори за
возила; рефлектори за користење на

мотори за копнени возила; пумпи за

возила; инсталации за климатизација на

гориво за мотори за копнени возила;
алтернатори за копнени возила;

воздухот за возила; апарати за загревање
за возила; греачи за возила; електрични

генератори за струја кои може да се
користат и како електрични мотори за

бокали; преносни шпорети; умивалници;
ламби за шатори; индукциски решоа;

возила; делови за возила, имено,
карбуратори; делови за вбризгување

тушеви за чешми
кл. 35 рекламирање; водење на

гориво за мотори за копнени и возила за

работењето; управување со работата;

на вода; компресори за воздух за возила;
цилиндри за мотори за копнени возила;

канцелариски работи; управување со
електрични батериски системи кои се

мотори за бришачи за ветробрани за
возила за на вода или за копнени возила;

сочинети од безжично поврзани
електрични батерии со вграден софтвер и

делови за мотор за возила, имено
разладувачи на воздух и нивни делови;

фирмвер кои може далечински да се
освежуваат за складирање и испуштање

делови за мотори за возила, имено

на складирана струја за други, за бизнис

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

цели, и услуги на бизнис советување
поврзани со тоа; застапништво во областа

каталитички конверторски единици за
издувни гасови за возила; електронско

на копнени возила и возила;
малопродажни продавници, аутлети, и

палење за возила; метални дихтунзи за
мотори за возила; филтри за гориво за

поп-ап продавници во областа на копнени
возила и возила; услуги на бизнис

мотори за возила; осовини за мотори за

советување, имено, обезбедување помош

возила; ладилници за возила
кл. 11 фарови за возила; придушувачи за

при развој на бизнис стратегии;
советување во областа на енергетската

светло за ламби; рефлектори за возила
кои се лансираат; светла за возила; задни

ефикасност која се однесува на соларна и
обновлива енергија; обезбедување на

светла за возила кои се лансираат; светла
за кочници за возила кои се лансираат;

куповни услуги на советување и
консултации на потрошувачи за купување
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на копнени возила; обезбедување на

инсталациски услуги; дизајн, развој, и

информациски услуги на онлајн именици

производство на специјализирани

со информации за возила и станици за
полнење; услуги на управување со гориво

електрични возила; одржување, сервис, и
поправка на специјализирани електрични

во областа на возни паркови; услуги на
управување со возни паркови во вид на

возила
кл. 39 транспорт; пакување и складирање

следење на возилата од возниот парк за
комерцијални цели

стока; организирање патувања;
изнајмување моторни возила; услуги на

кл. 36 осигурување; финансиски работи;

делење коли со други; услуги на делење

монетарни работи; работи поврзани со
недвижности; услуги на носители на

превоз со други; транспорт и складирање
на возила; изнајмување возила; услуги на

осигурување; финансиски услуги; услуги
поврзани со недвижности, имено,

возење возила; шлепување возила; услуги
на изнајмување возила; резервирање на

изнајмување и управување за други на
индустриска сопственост

коли за изнајмување; услуги на итна
помош на пат, имено шлепување,

кл. 37 градежни услуги; услуги на

извлекување и услуги на достава на

инсталации и поправки; екстракција на
руда, ископување на нафта и гас;

клучеви; планирање на рути за патувања
кл. 40 обработка на материјали;

инсталирање, одржување и поправка, и
подобрување на безжично поврзани

рециклирање на ѓубре и отпад;
прочистување на воздух и третман на

електрични батерии, и советување
поврзано со тоа, за складирање и

вода; печатарски услуги; конзервирање на
храна и пијалаци; изнајмување на

испуштање на складирана струја за

безжично поврзани електрични батерии со

стабилизирање и одговарање на
потребите за потреба од струја и

вграден софтвер и фирмвер кои може
далечински да се освежуваат за

потрошувачките цели; обезбедување на
услуги за одржување и поправка на

складирање и испуштање на складирана
струја за стабилизирање и одговарање на

возила; советување за поправка на
возила; советување за одржување на

потребите за потреба од струја и
потрошувачките цели; финиширање на

возила; полнење батерии на возила;

автомобили со акрил

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

кл. 41 образование; обезбедување обуки;
забава; спортски и културни активности;

на станици за полнење за возила;
поправка и одржување на возила;

образовни услуги, имено, обуки во областа
на дизајнот, развој, производство,

украсување возила; сервисни станици за
возила; боење возила; услуги на станици

одржување, сервис и поправка на возила;
договарање и спроведување на тури со

за полнење за електрични возила; услуги

водичи во вид на екскурзии и патувања со

на управување со возни паркови во вид на
одржување возни паркови; услуги на итна

копнени возила, бродови, велосипеди, и со
пешачење; забава во вид на тест возења;

помош на пат, имено, одговарање на
повици за помош на пат, менување на

образование; обезбедување тренинг;
забава; спортски и културни активности;

дупнати гуми, итно полнење на батерии;
градење на згради; поправки;

образовни услуги, имено, обуки во областа
на дизајнот, развој, производство,
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одржување, сервис и поправка на

безжично поврзани електрични батерии;

специјализирани електрични автомобили

обезбедување онлајн софтвер кој не може

кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражување и дизајн поврзани со нив;

да се симнува за набљудување,
оптимизација и регулирање на

индустриски анализи, индустриски
истражувања и услуги на индустриски

складирањето и испуштањето на
складирана енергија до и од безжично

дизајн; услуги за контрола на квалитет и
автентификација; дизајн и развој на

поврзани електрични батерии; управување
на софтвер и фирмвер вградени во

компјутерски хардвер и софтвер;

безжично поврзан систем на батерии за

набљудување возила со цел да се осигура
нивно правилно функционирање;

складирање и испуштање на складирана
струја преку програмирање и

набљудување од далечина на
функционирањето, работата, и

конфигурација на софтвер за електрични
батерии; инсталација, одржување и

ефикасноста на електрични возила;
обезбедување на софтвер кој не може да

поправка и надоградување преку
далечинско освежување на компјутерски

се симнува кој се користи за предикативна

софтвер и фирмвер вградени во безжично

анализа на полнење и одржување на
електрични возила и предикативна

поврзан систем на батерии, и советување
поврзано со тоа, за складирање и

анализа на потребите на потрошувачите;
услуги на инженерски дизајн; советување

испуштање на складирана струја за
стабилизирање и одговарање на

за развој на производи; советодавни
услуги во областа на дизајн на возила за

потребите за струја и потрошувачките
цели; услуги на инспекција на нови и на

други; советување во областа на

користени возила за луѓето кои ги купуваат

инженерството; набљудување на
безжично поврзани батерии со вграден

или продаваат нивните возила; услуги на
инспекција на штети кај моторни возила;

фирмвер и софтвер за складирање и
снабдување струја со цел да се осигура

услуги на инспекција на моторни возила;
услуги на дизајн на делови за моторни

правилно функционирање и програмирање
за да се одговори на потребите на

возила; услуги на набљудување на возни
паркови за безбедносни цели; услуги на

потрошувачката на струја и

враќање на украдени возила; софтвер кој

потрошувачките цели; дизајн на
електрични батериски системи сочинети

не може да се симнува во вид на
управување со возни паркови; софтвер кој

од безжично поврзани електрични батерии
и софтвер за поддршка, сите за

не може да се симнува за управување на
купување, финансирање, изнајмување,

складирање и испуштање на складирана
струја, со цел да се оптимизира

осигурување, сигурност, безбедност и
дијагностика кај возила

ефикасноста на дизајнот, програмирањето

кл. 45 правни услуги; безбедносни услуги

и конфигурирањето на тие системи и
советодавни услуги поврзани со тоа;

за физичка заштита на имот и лица; лични
и социјални услуги што ги обезбедуваат

услуги на софтвер како услуга (СААС) со
софтвер за набљудување, оптимизација и

други со цел задоволување на потребите
на поединци; услуги на набљудување

регулирање на складирањето и
испуштањето на складирана струја до и од

возни паркови за безбедносни цели;
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услуги на враќање украдени возила; итни
услуги на пат, имено отворање на брави
(111) 31005

(151) 16/08/2022

(210) TM 2021/720

(220) 25/06/2021
(181) 25/06/2031

(450) 31/08/2022
(732) Друштво за производство,
трговија и услуги ПОИНТ КАФЕ БАР

(591) темно и светло зелена
(551) индивидуална

ДОО Скопје
ул. Мариовска 3 20/1-10, 1000, Скопје,

(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на

MK

работење; управување со работи;
канцелариски работи

(540)

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
(591) бела, златна
(551) индивидуална

(111) 30930

(151) 17/08/2022

(510, 511)
кл. 43 служење храна и пијалаци, бифеа,

(210) TM 2021/726

(220) 28/06/2021
(181) 28/06/2031

кафетерии (експрес ресторани), кантини,
пансиони, ресторани, ресторани со

(450) 31/08/2022
(732) Kentucky Fried Chicken

самопослужување, снек барови, услуги во

International Holdings LLC 7100

барови, изнајмување на уреди за готвење,
изнајмување на автомати за вода за

Corporate Drive, 75024 Plano TX, US

пиење, изработка на скулптури од храна

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

(111) 30962

(151) 17/08/2022

(210) TM 2021/721

(220) 25/06/2021

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

(181) 25/06/2031
(450) 31/08/2022
(732) Аксапта Мастерс ДОО Скопје ул.
23 Октомври бр. 11, 1000, Скопје, MK
(540)

(591) црвена, црна, бела
(551) индивидуална
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(510, 511)

материи за боење; средства за

кл. 43 услуги за обезбедување храна и

нагризување; сурови природни смоли;

пијалоци; ресторански услуги и услуги на
ресторани со храна за носење, услуги на

метали во листови и во прав за сликарите,
декоратерите, печатарите и уметниците

брза храна; ресторани за
самопослужување и продавници за брза

кл. 3 средства за белење и други
супстанци за перење; препарати за

храна; снек барови, кафулиња, мензи;
угостителски услуги; услуги на ресторани

чистење, полирање, рибање и
нагризување; сапуни, парфимерија,

со храна за носење со домашна достава

етерични масла, козметички производи,

на храна; обезбедување информации,
вклучувајќи онлајн или преку мобилни

лосиони за коса; препарати за нега на
забите

апликации, за услуги за обезбедување
храна и пијалоци

кл. 4 индустриски масла и масти; мазива;
соединенија за собирање прашина за

(111) 30965

(151) 17/08/2022

навлажнување и врзување; горива
(вклучувајќи ги течните горива за мотори)

(210) TM 2021/727

(220) 29/06/2021

и материи за осветлување, свеќи, фитили

(181) 29/06/2031
(450) 31/08/2022
(732) Трговско друштво за внатрешен и
надвоешен промет ЗЕГИН ДОО Скопје

кл. 5 фармацевтски, ветеринарски и
санитарни препарати; диететски

ул. Народен фронт бр. 5-3/1, 1000,
Скопје, MK

материјали за завои; материјали за
пломбирање заби и забарски смоли;

(740) Адвокат Сања Ѓорѓиева ул. 11

средства за дезинфекција; препарати за

Октомври бр. 25/708, 1000, Скопје
(540)

уништување на штетници; фунгициди,
хербициди

супстанции што се користат во
медицината; храна за бебиња; фластери,

кл. 6 обични метали и нивните легури;
метални градежни материјали; метални
(551) индивидуална

преносни конструкции; метални
материјали за железнички шини; жици и

(510, 511)

кабли од обичен метал; браварски

кл. 1 хемиски производи за индустријата,
науката, фотографиите, како и за

производи; мали метални производи;
метални цевки; каси; произоди од метал,

земјоделието, градинарството,
шумарството; сурови и вештачки смоли,

кои не се опфатени со другите класи; руди
кл. 7 машини и машински алати; мотори и

сурови пластични материи; вештачки
ѓубрива, смеши за гаснење на пожар;

погонски машини (освен за сувоземни
возила); машински спојници и

препарати за калење и заварување

трансмитерски елементи (освен за

метали; хемиски производи за
конзервирање прехранбени производи;

сувоземни возила); земјоделски направи;
инкубатори за јајца

материи за штавење; адхезиви (лепливи
материи) наменети за индустрија

кл. 8 рачни алати и направи; прибор за
јадење; ладно оружје; жилети

кл. 2 бои, фирнајзи, лакови; средства за
заштита од р'ѓа и гниење на дрвото;

кл. 9 апарати и инструменти; научни,
поморски, геодетски, електрични,
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фотографски, кинематографски, оптички,

патни торби;чадори за дожд и за сонце и

за мерење, сигнализација, контрола

стапови за одење;камшици и сарачки

(инспекција), спасување и настава,
апарати за снимање, пренос и

производи
кл. 19 неметални градежни материјали;

репродукција на звук или слика; магнетски
носачи на податоци, дискови за снимање;

цврсти неметални цевки за градба;
асфалт; црна смола и битумен; неметални

автоматски машини и механизми за
апаратите што се активираат со монети

преносни конструкции; споменици што не
се од метал

или жетони; регистар каси; машини за

кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики;

сметање и опрема за обработка на
податоци и компјутери; апарати за

производи од дрво, плута, трска, рогозина,
врбови прачки, рогови, коски, слонова

гаснење на пожари
кл. 10 медицински, хируршки, забарски и

коска, школки, килибар, седеф, морска
пена и замена на сите тие материјали или

ветеринарни апарати и инструменти;
вештачки екстремитети, очи и заби,

од пластика
кл. 22 јажиња, канапи, мрежи, шатори,

ортопедски производи; хируршки

настрешници од платно, надворешни

материјали за шиење
кл. 11 апарати за осветлување, греење,

навлаки за автомобили, едра, вреќи и
торби кои не се опфатени со другите

производство на пареа, варење (готвење),
ладење, сушење, вентилација,

класи; материјали за полнење на душеци
(освен од гума или од пластични материи);

снабдување со вода и за санитарни
намени

сурови текстилни влакнести материи
кл. 24 текстил и текстилни производи кои

кл. 12 возила; апарати за движење по

не се опфатени со другите класи; покривки

земја, воздух или вода
кл. 16 хартија, картон и производите од

за кревети и маси
кл. 25 облека, чевли и капи

нив, кои не се опфатени со другите класи;
печатени работи; книговезнички

кл. 26 тантели, везови, панделки и
гајтани; петлици, копци, закачки и окца,

материјал; фотографии; канцелариски
материјал; лепила за канцелариска и куќна

топуски и игли; вештачко цвеќе
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни

употреба; машини за пишување и

преработки; конзервирано, сушено и

канцелариски прибор (освен мебелот);
материјали за пакување, кои не се

варено овошје и зеленчук; желе, џемови,
компоти; јајца, млеко и млечни производи;

опфатени со другите класи; карти за
играње; печатарски букви; клишиња

масла и масти за јадење
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз,

кл. 17 каучук, гутаперка, гума, азбест,
лискун и производи од нив, кои не се

тапиока, саго, замена за кафе, брашно и
производи од жито, леб, сладолед, мед,

опфатени со другите класи;

меласа, квасец, прашок за печење; сол,

полуфабрикати од пластични материјали;
материјали за подлошки, за заптисување и

сенф, оцет, сосови (како зачини), зачини,
мраз

изолација, свитливи неметални цевки
кл. 18 кожа и имитација на кожа и

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнени производи кои не се

производите од нив кои не се опфатени со
другите класи;кожа од животни, куфери и

опфатени со другите класи;животни
(живи);свежо овошје и зеленчук, семиња,
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билки и природно цвеќе;храна за
животни;пивски слад
кл. 32 пиво; минерална и сода вода и
други безалкохолни пијалоци; пијалоци од
овошје и овошни сокови; сирупи и други
препарати за производство на пијалоци
кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)
кл. 34 тутун; производи за пушачите;
кибрит
кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски

(591) сина, жолта

работи
кл. 36 осигурување; финансиски работи;

(510, 511)
кл. 1 хемиски производи за индустријата,

монетарни работи; работи поврзани за
недвижен имот

науката, фотографиите, како и за
земјоделието, градинарството,

кл. 38 телекомуникации

шумарството; сурови и вештачки смоли,

кл. 39 транспортни услуги; пакување и
складирање стока; организирање на

сурови пластични материи; вештачки
ѓубрива, смеши за гаснење на пожар;

патувања
кл. 40 обработка на материјали

препарати за калење и заварување
метали; хемиски производи за

кл. 41 образовни услуги; подготвување на
наставата; забава; спортски и културни

конзервирање прехранбени производи;
материи за штавење; адхезиви (лепливи

активности

материи) наменети за индустрија

кл. 42 подготвување храна и пијалоци;
услуги за привремено сместување;

кл. 2 бои, фирнајзи, лакови; средства за
заштита од р'ѓа и гниење на дрвото;

медициска и хигиенска помош и
разубавување; ветеринарски и

материи за боење; средства за
нагризување; сурови природни смоли;

земјоделски услуги; правни услуги; научни
и индустриски истражувања; изработка на

метали во листови и во прав за сликарите,
декоратерите, печатарите и уметниците

програми за комјутери; услуги кои се

кл. 3 средства за белење и други

опфатени со други класи

супстанци за перење; препарати за
чистење, полирање, рибање и

(111) 30966

(151) 17/08/2022

(210) TM 2021/728

(220) 29/06/2021

нагризување; сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи,

(551) индивидуална

(181) 29/06/2031
(450) 31/08/2022
(732) Трговско друштво за внатрешен и

лосиони за коса; препарати за нега на
забите

надворешен промет ЗЕГИН ДОО Скопје
ул. Народен фронт бр. 5-3/1, 1000,

соединенија за собирање прашина за
навлажнување и врзување; горива

Скопје, MK
(740) Адвокат Сања Ѓорѓиева ул. 11

(вклучувајќи ги течните горива за мотори)
и материи за осветлување, свеќи, фитили

Октомври бр. 25/708, 1000, Скопје
(540)

кл. 5 фармацевтски, ветеринарски и
санитарни препарати; диететски

кл. 4 индустриски масла и масти; мазива;
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супстанции што се користат во

производство на пареа, варење (готвење),

медицината; храна за бебиња;фластери,

ладење, сушење, вентилација,

материјали за завои; материјали за
пломбирање заби и забарски смоли;

снабдување со вода и за санитарни
намени

средства за дезинфекција; препарати за
уништување на штетници; фунгициди,

кл. 12 возила; апарати за движење по
земја, воздух или вода

хербициди
кл. 6 обични метали и нивните легури;

кл. 16 хартија, картон и производите од
нив, кои не се опфатени со другите класи;

метални градежни материјали; метални

печатени работи; книговезнички

преносни конструкции; метални
материјали за железнички шини; жици и

материјал; фотографии; канцелариски
материјал; лепила за канцелариска и куќна

кабли од обичен метал; браварски
производи; мали метални производи;

употреба; машини за пишување и
канцелариски прибор (освен мебелот);

метални цевки; каси; произоди од метал,
кои не се опфатени со другите класи; руди

материјали за пакување, кои не се
опфатени со другите класи; карти за

кл. 7 машини и машински алати; мотори и

играње; печатарски букви; клишиња

погонски машини (освен за сувоземни
возила); машински спојници и

кл. 17 каучук, гутаперка, гума, азбест,
лискун и производи од нив, кои не се

трансмитерски елементи (освен за
сувоземни возила); земјоделски направи;

опфатени со другите класи;
полуфабрикати од пластични материјали;

инкубатори за јајца
кл. 8 рачни алати и направи;прибор за

материјали за подлошки, за заптисување и
изолација, свитливи неметални цевки

јадење;ладно оружје;жилети

кл. 18 кожа и имитација на кожа и

кл. 9 апарати и инструменти; научни,
поморски, геодетски, електрични,

производите од нив кои не се опфатени со
другите класи;кожа од животни, куфери и

фотографски, кинематографски, оптички,
за мерење, сигнализација, контрола

патни торби;чадори за дожд и за сонце и
стапови за одење;камшици и сарачки

(инспекција), спасување и настава,
апарати за снимање, пренос и

производи
кл. 19 неметални градежни материјали;

репродукција на звук или слика; магнетски

цврсти неметални цевки за градба;

носачи на податоци, дискови за снимање;
автоматски машини и механизми за

асфалт; црна смола и битумен; неметални
преносни конструкции; споменици што не

апаратите што се активираат со монети
или жетони; регистар каси; машини за

се од метал
кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики;

сметање и опрема за обработка на
податоци и компјутери; апарати за

производи од дрво, плута, трска, рогозина,
врбови прачки, рогови, коски, слонова

гаснење на пожари

коска, школки, килибар, седеф, морска

кл. 10 медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти;

пена и замена на сите тие материјали или
од пластика

вештачки екстремитети, очи и заби,
ортопедски производи; хируршки

кл. 22 јажиња, канапи, мрежи, шатори,
настрешници од платно, надворешни

материјали за шиење
кл. 11 апарати за осветлување, греење,

навлаки за автомобили, едра, вреќи и
торби кои не се опфатени со другите
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класи; материјали за полнење на душеци

патувања

(освен од гума или од пластични материи);

кл. 40 обработка на материјали

сурови текстилни влакнести материи
кл. 24 текстил и текстилни производи кои

кл. 41 образовни услуги; подготвување на
наставата; забава; спортски и културни

не се опфатени со другите класи; покривки
за кревети и маси

активности
кл. 42 подготвување храна и пијалоци;

кл. 25 облека, чевли и капи
кл. 26 тантели, везови, панделки и

услуги за привремено сместување;
медициска и хигиенска помош и

гајтани; петлици, копци, закачки и окца,

разубавување; ветеринарски и

топуски и игли; вештачко цвеќе
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни

земјоделски услуги; правни услуги; научни
и индустриски истражувања; изработка на

преработки; конзервирано, сушено и
варено овошје и зеленчук; желе, џемови,

програми за комјутери; услуги кои се
опфатени со други класи

компоти; јајца, млеко и млечни производи;
масла и масти за јадење

(111) 30969

(151) 17/08/2022

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз,

(210) TM 2021/729

(220) 29/06/2021

тапиока, саго, замена за кафе, брашно и
производи од жито, леб, сладолед, мед,
меласа, квасец, прашок за печење; сол,
сенф, оцет, сосови (како зачини), зачини,

(181) 29/06/2031
(450) 31/08/2022
(732) Трговско друштво за внатрешен и
надворешен промет ЗЕГИН ДОО Скопје

мраз
кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски

ул. Народен фронт бр. 5-3/1, 1000,
Скопје, MK

производи и зрнени производи кои не се

(740) Адвокат Сања Ѓорѓиева ул. 11

опфатени со другите класи; животни
(живи); свежо овошје и зеленчук, семиња,

Октомври бр. 25/708, 1000, Скопје
(540)

билки и природно цвеќе; храна за животни;
пивски слад
кл. 32 пиво; минерална и сода вода и
други безалкохолни пијалоци; пијалоци од
овошје и овошни сокови; сирупи и други
препарати за производство на пијалоци
кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)

(591) сина, бела
(551) индивидуална

кл. 34 тутун; производи за пушачите;
кибрит

(510, 511)
кл. 1 хемиски производи за индустријата,
науката, фотографиите, како и за

кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски

земјоделието, градинарството,
шумарството; сурови и вештачки смоли,

работи
кл. 36 осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани за

сурови пластични материи; вештачки
ѓубрива, смеши за гаснење на пожар;

недвижен имот
кл. 38 телекомуникации

препарати за калење и заварување
метали; хемиски производи за
конзервирање прехранбени производи;

кл. 39 транспортни услуги; пакување и
складирање стока; организирање на

материи за штавење; адхезиви (лепливи
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материи) наменети за индустрија

јадење;ладно оружје;жилети

кл. 2 бои, фирнајзи, лакови; средства за

кл. 9 апарати и инструменти; научни,

заштита од р'ѓа и гниење на дрвото;
материи за боење; средства за

поморски, геодетски, електрични,
фотографски, кинематографски, оптички,

нагризување; сурови природни смоли;
метали во листови и во прав за сликарите,

за мерење, сигнализација, контрола
(инспекција), спасување и настава,

декоратерите, печатарите и уметниците
кл. 3 средства за белење и други

апарати за снимање, пренос и
репродукција на звук или слика; магнетски

супстанци за перење; препарати за

носачи на податоци, дискови за снимање;

чистење, полирање, рибање и
нагризување; сапуни, парфимерија,

автоматски машини и механизми за
апаратите што се активираат со монети

етерични масла, козметички производи,
лосиони за коса; препарати за нега на

или жетони; регистар каси; машини за
сметање и опрема за обработка на

забите
кл. 4 индустриски масла и масти; мазива;

податоци и компјутери; апарати за
гаснење на пожари

соединенија за собирање прашина за

кл. 10 медицински, хируршки, забарски и

навлажнување и врзување; горива
(вклучувајќи ги течните горива за мотори)

ветеринарни апарати и инструменти;
вештачки екстремитети, очи и заби,

и материи за осветлување, свеќи, фитили
кл. 5 фармацевтски, ветеринарски и

ортопедски производи; хируршки
материјали за шиење

санитарни препарати; диететски
супстанции што се користат во

кл. 11 апарати за осветлување, греење,
производство на пареа, варење (готвење),

медицината; храна за бебиња; фластери,

ладење, сушење, вентилација,

материјали за завои; материјали за
пломбирање заби и забарски смоли;

снабдување со вода и за санитарни
намени

средства за дезинфекција; препарати за
уништување на штетници; фунгициди,

кл. 12 возила; апарати за движење по
земја, воздух или вода

хербициди
кл. 6 обични метали и нивните легури;

кл. 16 хартија, картон и производите од
нив, кои не се опфатени со другите класи;

метални градежни материјали; метални

печатени работи; книговезнички

преносни конструкции; метални
материјали за железнички шини; жици и

материјал; фотографии; канцелариски
материјал; лепила за канцелариска и куќна

кабли од обичен метал; браварски
производи; мали метални производи;

употреба; машини за пишување и
канцелариски прибор (освен мебелот);

метални цевки; каси; производи од метал,
кои не се опфатени со другите класи; руди

материјали за пакување, кои не се
опфатени со другите класи; карти за

кл. 7 машини и машински алати; мотори и

играње; печатарски букви; клишиња

погонски машини (освен за сувоземни
возила); машински спојници и

кл. 17 каучук, гутаперка, гума, азбест,
лискун и производи од нив, кои не се

трансмитерски елементи (освен за
сувоземни возила); земјоделски направи;

опфатени со другите класи;полуфабрикати
од пластични материјали;материјали за

инкубатори за јајца
кл. 8 рачни алати и направи;прибор за

подлошки, за заптисување и изолација,
свитливи неметални цевки
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кл. 18 кожа и имитација на кожа и

производи и зрнени производи кои не се

производите од нив кои не се опфатени со

опфатени со другите класи;животни

другите класи; кожа од животни, куфери и
патни торби; чадори за дожд и за сонце и

(живи);свежо овошје и зеленчук, семиња,
билки и природно цвеќе;храна за

стапови за одење; камшици и сарачки
производи

животни;пивски слад
кл. 32 пиво; минерална и сода вода и

кл. 19 неметални градежни материјали;
цврсти неметални цевки за градба;

други безалкохолни пијалоци; пијалоци од
овошје и овошни сокови; сирупи и други

асфалт; црна смола и битумен; неметални

препарати за производство на пијалоци

преносни конструкции; споменици што не
се од метал

кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)
кл. 34 тутун; производи за пушачите;

кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики;
производи од дрво, плута, трска, рогозина,

кибрит
кл. 35 огласување; водење на работење;

врбови прачки, рогови, коски, слонова
коска, школки, килибар, седеф, морска

управување со работи; канцелариски
работи

пена и замена на сите тие материјали или

кл. 36 осигурување; финансиски работи;

од пластика
кл. 22 јажиња, канапи, мрежи, шатори,

монетарни работи; работи поврзани за
недвижен имот

настрешници од платно, надворешни
навлаки за автомобили, едра, вреќи и

кл. 38 телекомуникации
кл. 39 транспортни услуги; пакување и

торби кои не се опфатени со другите
класи; материјали за полнење на душеци

складирање стока; организирање на
патувања

(освен од гума или од пластични материи);

кл. 40 обработка на материјали

сурови текстилни влакнести материи
кл. 24 текстил и текстилни производи кои

кл. 41 образовни услуги; подготвување на
наставата; забава; спортски и културни

не се опфатени со другите класи; покривки
за кревети и маси

активности
кл. 42 подготвување храна и пијалоци;

кл. 25 облека, чевли и капи
кл. 26 тантели, везови, панделки и

услуги за привремено сместување;
медициска и хигиенска помош и

гајтани; петлици, копци, закачки и окца,

разубавување; ветеринарски и

топуски и игли; вештачко цвеќе
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни

земјоделски услуги; правни услуги; научни
и индустриски истражувања; изработка на

преработки; конзервирано, сушено и
варено овошје и зеленчук; желе, џемови,

програми за комјутери; услуги кои се
опфатени со други класи

компоти; јајца, млеко и млечни производи;
масла и масти за јадење

(111) 30970

(151) 17/08/2022

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз,

(210) TM 2021/730

(220) 29/06/2021

тапиока, саго, замена за кафе, брашно и
производи од жито, леб, сладолед, мед,
меласа, квасец, прашок за печење; сол,
сенф, оцет, сосови (како зачини), зачини,

(181) 29/06/2031
(450) 31/08/2022
(732) Трговско друштво за внатрешен и
надворешен промет ЗЕГИН ДОО Скопје

мраз
кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски

ул. Народен фронт бр. 5-3/1, 1000,
Скопје, MK
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(740) Адвокат Сања Ѓорѓиева ул. 11

пломбирање заби и забарски

Октомври бр. 25/708, 1000, Скопје

смоли;средства за

(540)

дезинфекција;препарати за уништување
на штетници;фунгициди, хербициди
кл. 6 обични метали и нивните
легури;метални градежни

(591) сина, бела
(551) индивидуална

материјали;метални преносни
конструкции;метални материјали за

(510, 511)
кл. 1 хемиски производи за индустријата,

железнички шини;жици и кабли од обичен
метал;браварски производи;мали метални
производи;метални цевки;каси;произоди

науката, фотографиите, како и за
земјоделието, градинарството,
шумарството;сурови и вештачки смоли,

од метал, кои не се опфатени со другите
класи;руди

сурови пластични материи;вештачки
ѓубрива, смеши за гаснење на

кл. 7 машини и машински алати; мотори и
погонски машини (освен за сувоземни

пожар;препарати за калење и заварување
метали;хемиски производи за

возила); машински спојници и

конзервирање прехранбени

трансмитерски елементи (освен за
сувоземни возила); земјоделски направи;

производи;материи за штавење;адхезиви
(лепливи материи) наменети за индустрија

инкубатори за јајца
кл. 8 рачни алати и направи;прибор за

кл. 2 бои, фирнајзи, лакови; средства за
заштита од р'ѓа и гниење на дрвото;

јадење;ладно оружје;жилети
кл. 9 апарати и инструменти;научни,

материи за боење; средства за
нагризување; сурови природни смоли;

поморски, геодетски, електрични,

метали во листови и во прав за сликарите,

фотографски, кинематографски, оптички,
за мерење, сигнализација, контрола

декоратерите, печатарите и уметниците
кл. 3 средства за белење и други

(инспекција), спасување и настава,
апарати за снимање, пренос и

супстанци за перење; препарати за
чистење, полирање, рибање и

репродукција на звук или слика;магнетски
носачи на податоци, дискови за

нагризување; сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи,

снимање;автоматски машини и механизми

лосиони за коса; препарати за нега на

за апаратите што се активираат со монети
или жетони;регистар каси;машини за

забите
кл. 4 индустриски масла и масти; мазива;

сметање и опрема за обработка на
податоци и компјутери;апарати за гаснење

соединенија за собирање прашина за
навлажнување и врзување; горива

на пожари
кл. 10 медицински, хируршки, забарски и

(вклучувајќи ги течните горива за мотори)
и материи за осветлување, свеќи, фитили

ветеринарни апарати и инструменти;

кл. 5 фармацевтски, ветеринарски и

вештачки екстремитети, очи и заби,
ортопедски производи; хируршки

санитарни препарати;диететски
супстанции што се користат во

материјали за шиење
кл. 11 апарати за осветлување, греење,

медицината;храна за бебиња;фластери,
материјали за завои;материјали за

производство на пареа, варење (готвење),
ладење, сушење, вентилација,
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снабдување со вода и за санитарни

сурови текстилни влакнести материи

намени

кл. 24 текстил и текстилни производи кои

кл. 12 возила; апарати за движење по
земја, воздух или вода

не се опфатени со другите класи; покривки
за кревети и маси

кл. 16 хартија, картон и производите од
нив, кои не се опфатени со другите класи;

кл. 25 облека, чевли и капи
кл. 26 тантели, везови, панделки и

печатени работи; книговезнички
материјал; фотографии; канцелариски

гајтани; петлици, копци, закачки и окца,
топуски и игли; вештачко цвеќе

материјал; лепила за канцелариска и куќна

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

употреба; машини за пишување и
канцелариски прибор (освен мебелот);

преработки; конзервирано, сушено и
варено овошје и зеленчук; желе, џемови,

материјали за пакување, кои не се
опфатени со другите класи; карти за

компоти; јајца, млеко и млечни производи;
масла и масти за јадење

играње; печатарски букви; клишиња
кл. 17 каучук, гутаперка, гума, азбест,

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз,
тапиока, саго, замена за кафе, брашно и

лискун и производи од нив, кои не се

производи од жито, леб, сладолед, мед,

опфатени со другите класи;полуфабрикати
од пластични материјали;материјали за

меласа, квасец, прашок за печење; сол,
сенф, оцет, сосови (како зачини), зачини,

подлошки, за заптисување и изолација,
свитливи неметални цевки

мраз
кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски

кл. 18 кожа и имитација на кожа и
производите од нив кои не се опфатени со

производи и зрнени производи кои не се
опфатени со другите класи;животни

другите класи;кожа од животни, куфери и

(живи);свежо овошје и зеленчук, семиња,

патни торби;чадори за дожд и за сонце и
стапови за одење;камшици и сарачки

билки и природно цвеќе;храна за
животни;пивски слад

производи
кл. 19 неметални градежни материјали;

кл. 32 пиво; минерална и сода вода и
други безалкохолни пијалоци; пијалоци од

цврсти неметални цевки за градба;
асфалт; црна смола и битумен; неметални

овошје и овошни сокови; сирупи и други
препарати за производство на пијалоци

преносни конструкции; споменици што не

кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)

се од метал
кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики;

кл. 34 тутун; производи за пушачите;
кибрит

производи од дрво, плута, трска, рогозина,
врбови прачки, рогови, коски, слонова

кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски

коска, школки, килибар, седеф, морска
пена и замена на сите тие материјали или

работи
кл. 36 осигурување; финансиски работи;

од пластика

монетарни работи; работи поврзани за

кл. 22 јажиња, канапи, мрежи, шатори,
настрешници од платно, надворешни

недвижен имот
кл. 38 телекомуникации

навлаки за автомобили, едра, вреќи и
торби кои не се опфатени со другите

кл. 39 транспортни услуги; пакување и
складирање стока; организирање на

класи; материјали за полнење на душеци
(освен од гума или од пластични материи);

патувања
кл. 40 обработка на материјали
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кл. 41 образовни услуги; подготвување на

загревање на цигари или тутун со цел за

наставата; забава; спортски и културни

ослободување на аеросоли кои содржат

активности
кл. 42 подготвување храна и пијалоци;

никотин за инхалација; раствори од течен
никотин за електронски цигари;

услуги за привремено сместување;
медициска и хигиенска помош и

електронски уреди за пушење;
електронски цигари; електронски цигари

разубавување; ветеринарски и
земјоделски услуги; правни услуги; научни

како замена за традиционални цигари;
електронски уреди за инхалација со

и индустриски истражувања; изработка на

аеросоли кои содржат никотин; орални

програми за комјутери; услуги кои се
опфатени со други класи

вапоризатори за пушачи, производи од
тутун и замени за тутун; артикли за

(111) 30964

(151) 17/08/2022

пушачи за електронски цигари; делови и
опрема за горенаведените производи кои

(210) TM 2021/731

(220) 29/06/2021
(181) 29/06/2031

се вклучени во класата 34; апарати за
гаснење на загреани цигари и пури како и

(450) 31/08/2022

загреани стапчиња од тутун; табакери за

(300) 36103 16/06/2021 AD
(732) Philip Morris Products S.A. Quai

полнење на електронски цигари

Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH

(111) 30971

(151) 16/08/2022

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

(210) TM 2021/732

(220) 30/06/2021

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
КУМАНОВО

(181) 30/06/2031
(450) 31/08/2022
(732) Друштво за производство,

"Србо Томовиќ" 36/1-7, 1300, Куманово

трговија и услуги ХАРДКОР ШОП
ДООЕЛ увоз-извоз Битола ул. Моша

(540)

LAGUNA SWIFT

Пијаде бр. 1, Битола, MK

(551) индивидуална
(510, 511)

(740) Адвокат Сања Ѓорѓиева ул. 11
Октомври бр. 25/708, 1000, Скопје
(540)

кл. 34 жичен вапоризатор за електронски
цигари и електронски уреди за пушење;

HARDCORE sports
supplements

тутун, сиров или преработен; производи
од тутун, вклучувајќи пури, цигари,
цигарилоси, тутун за мотање на цигари,

(551) индивидуална
(510, 511)

тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут,
кретек цигари; тутун во прав;замени за

кл. 5 протеините како диететски додаток;

тутун (кои не се користат во медицински
цели); артикли за пушачи, вклучувајќи

казеин како диететски додаток; минерални
додатоци на храната; витамински

хартија за цигари и туби, филтери за
цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари

производи; таблети за слабеење и други
диететски додатоци и суплементи кои не

и пепелници за пушачи, лулиња, џебни

се опфатени со другите класи
кл. 25 облека; маици со кратки ракави;

машинки за мотање на цигари, запалки за
пушачи; кибрити; стапчиња од тутун,

хеланки; ракавици (облека); капи и друга

производи од тутун за загревање,
електронски уреди и нивни делови за

спортска облека која не е опфатена со
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другите класи

за вежбање; боксерски ракавици и друга

кл. 28 спортска опрема; ремени за

спортска опрема која не е опфатена со

кревање тегови (спортска опрема); тегови
за вежбање; боксерски ракавици и друга

другите класи
кл. 32 безалкохолни пијалаци; екстракти

спортска опрема која не е опфатена со
другите класи

за правење пијалаци; пијалаци од сурутка
кл. 41 обезбедување спортска опрема;

кл. 32 безалкохолни пијалаци; екстракти
за правење пијалаци; пијалаци од сурутка

спортски активности; обука (тренирање);
одржување часови по фитнес; услуги на

кл. 41 обезбедување спортска опрема;

личен тренер (фитнес)

спортски активности; обука (тренирање);
одржување часови по фитнес; услуги на

(111) 30958

(151) 17/08/2022

личен тренер (фитнес)

(210) TM 2021/736

(220) 30/06/2021
(181) 30/06/2031

(111) 30982

(151) 17/08/2022

(210) TM 2021/733

(220) 30/06/2021

(450) 31/08/2022
(732) Друштво за трговија и услуги

(181) 30/06/2031

КИППЕР МАРКЕТ ДОО Желино ул. 104
бр. 140, Желино, MK

(450) 31/08/2022
(732) Друштво за производство,

(540)

трговија и услуги ХАРДКОР ШОП
ДООЕЛ увоз-извоз Битола ул. Моша
Пијаде бр. 1, Битола, MK
(740) Адвокат Сања Ѓорѓиева ул. 11
Октомври бр. 25/708, 1000, Скопје
(540)

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

(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)

(510, 511)
кл. 29 млеко и млечни производи; павлака

кл. 5 протеините како диететски
додаток;казеин како диететски

(млечни производи); кисела павлака;
сирење; кашкавал

додаток;минерални додатоци на

кл. 35 рекламирање; водење на
работење; управување со работи;

храната;витамински производи;таблети за
слабеење и други диететски додатоци и

канцелариски работи;

суплементи кои не се опфатени со другите
класи

увоз-извоз и услуги при продажба на
големо и мало со широк спектар на

кл. 25 облека; маици со кратки ракави;
хеланки; ракавици (облека); капи и друга

производи достапни во маркети,
групирање во корист на други, на различни

спортска облека која не е опфатена со

производи (со исклучок на транспорт),
овозможувајќи им на клиентите полесно да

другите класи
кл. 28 спортска опрема; ремени за

ги видат и купат овие производи преку

кревање тегови (спортска опрема); тегови

каталози, пошта или со помош на
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електронски медиуми, преку веб-сајтови;

(111) 30967

(151) 18/08/2022

презентација на стоки преку

(210) TM 2021/836

(220) 04/08/2021

комуникациски медиуми, за
малопродажба; анализа на цени, бизнис

(181) 04/08/2031
(450) 31/08/2022
(732) ИНТЕРНАЦИОНАЛНА
ТРАДИЦИОНАЛНА КАРАТЕ

истражување, дистрибуција на примероци
(111) 30932

(151) 16/08/2022

(210) TM 2021/789

(220) 16/07/2021

ФЕДЕРАЦИЈА INTERNATIONAL
TRADITIONAL KARATE FEDERATION ул.

(181) 16/07/2031

Народен фронт 14, 1000, Скопје, MK

(450) 31/08/2022
(732) ISKRA ZELINA KEMIJSKA

(540)

INDUSTRIJA d.o.o. Fuĉkani 6, HR-10380
Sv. I. Zelina, HR
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПJЕ бул. “Кузман Јосифовски Питу„
28/2-8, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, црна, црвена
(551) индивидуална

HERBOS CRVENO MASLO
(551) индивидуална
(510, 511)

(510, 511)
кл. 41 образование, подготвување на

кл. 1 хемиски производи за индустријата,
науката, фотографиите, како и за

настава, спортски и културни активности

земјоделието, градинарството и
шумарството

(111) 31023

(151) 18/08/2022

(210) TM 2021/837

(220) 05/08/2021
(181) 05/08/2031

кл. 5 средства за дезинфекција;
препарати за уништување на штетници;
фунгициди, хербициди

(450) 31/08/2022
(732) MATE MATE ASIA PTE. LTD 100

(111) 30936

(151) 11/08/2022

TRAS STREET #16-01, 100AM,
SINGAPORE (079027), SG

(210) TM 2021/798

(220) 19/07/2021
(181) 19/07/2031

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(450) 31/08/2022
(732) BOSNALIJEK d.d. Jukićeva 53,
71000, Sarajevo, BA

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул.
“Народен фронт” 7/4,п.п. 768, 1000 Скопје
(540)

MELNOT
(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи
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кл. 32 енергетски пијалоци; лимонади;
безалкохолни пијалоци; безалкохолни
пијалоци со вкус на кафе; безалкохолни
пијалоци со вкус на чај; безалкохолни
овошни пијалоци; безалкохолни благи
газирани пијалоци (soft drinks); пиво;
безалкохолни пијалоци, особено со вкус на
мате; минерална вода; газирани
безалкохолни пијалоци
кл. 35 oгласување и маркетинг;
организирање и спроведување на

(591) бела, црна, црвена

промотивни настани за маркетинг за други;
услуги на агенции за импорт-експорт;

(510, 511)
кл. 41 образование, подготвување на

маркетинг услуги; надворешни услуги во
вид на организирање на добавување на

настава, спортски и културни активности

стоки за други; обезбедување на онлајн

(111) 30929

(151) 01/08/2022

пазар за купувачи и продавачи на стоки и
услуги; промоции на продажба за други;

(210) TM 2021/889

(220) 20/08/2021
(181) 20/08/2031

телемаркетинг услуги
кл. 36 агенти за осигурување; финансиска

(450) 31/08/2022
(732) Kalceks, Joint Stock company 53,

размена на виртуелни валути; менување
на валути; финансиски услуги, имено,

Krustpils Street, LV-1057, Riga, LV

обезбедување електронски трансфер на

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје

виртуелни валути кои ги користат членови
на онлајн заедница преку глобална

(540)

(551) индивидуална

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ

компјутерска мрежа; услуги на финансиско
планирање и совети за инвестиција;
моментално онлајн тргување со валути;
услуги за финансиско советување и
консалтинг; издавање на токени од
вредност; услуги на плаќање со
електронски новчаник; услуги на трансфер
на валути
(591) црна, бела, жолта, розева, сина
(111) 30963

(151) 18/08/2022

(210) TM 2021/841

(220) 06/08/2021

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5
фармацевтски
препарати

(181) 06/08/2031
(450) 31/08/2022
(732) ЕВРОПСКА ТРАДИЦИОНАЛНА
КАРАТЕ ФЕДЕРАЦИЈА EUROPEAN
TRADITIONAL KARATE FEDERATION ул.

и

ветеринарни

(111) 30939

(151) 11/08/2022

(210) TM 2021/960

(220) 22/09/2021
(181) 22/09/2031
(450) 31/08/2022

Народен фронт 14, 1000, Скопје, MK
(540)
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(732) KEFELİ TARIM ALETLERİ

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни

OTOMOTİV VE ELEKTRİK MALZEMELERİ

препарати; санитарни препарати за

SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKERİ
Şehit Bayram Gökmen Mah. Düzce Cad.

медицински цели; диететски супстанции
што се користат во медицината, храна за

No:66, 81620 DÜZCE, TR
(740) Адвокатско друштво Јоанидис ул.

бебиња, фластери, материјали за завои,
материјали за пломбирање заби и

Донбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје
(540)

забарски смоли, средства за
дезинфекција, препарати за уништување
штетници, фунгициди, хербициди
(111) 31008

(151) 18/08/2022

(210) TM 2021/1033

(220) 07/10/2021
(181) 07/10/2031

(450) 31/08/2022
(300) 018461025 26/04/2021 EM
(732) BeiGene, Ltd. c/o Mourant
(591) црвена, бела, црна
(551) индивидуална

Governance Services (Cayman) Limited,
94 Solaris Avenue, Camana Bay, PO Box

(510, 511)
кл. 7 машини и машински алати; мотори и

1348, Grand Cayman, KY1-1108, KY

погонски машини (освен за сувоземни

на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(740) Друштво за застапување од областа

возила); машински спојници и
трансмисиски елементи (освен за

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

сувоземни возила); земјоделски направи
(кои не се рачни); инкубатори за јајца;
автоматски апарати за продажба
кл. 35 рекламирање; водење на
работењето; управување со работата;
работи поврзани со недвижен имот
(111) 30942

(151) 11/08/2022

(210) TM 2021/968

(220) 23/09/2021

(181) 23/09/2031
(450) 31/08/2022
(732) PROTON MED d.o.o. Beograd-

(551) индивидуална

Vracar ul.Sumatovacka br.16/13, RS
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул.

раководење со персонал; сметковдство;
помош во водењето бизнис; барање

Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

спонзорства; малопродажни или
големопродажни услуги за фармацевтски,

(510, 511)
кл. 35 рекламирање; консултации за

ветеринарни и санитарни препарати и

ESTRELA

медицински залихи; маркетинг;
обезбедување на онлајн пазар за купувачи

(551) индивидуална
(510, 511)

и продавачи на стоки и услуги;
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систематизација на информации во
компјутерски бази на податоци
(111) 31010

(151) 18/08/2022

(210) TM 2021/1034

(220) 07/10/2021
(181) 07/10/2031

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 цигари; тутун; тутунски производи;

(450) 31/08/2022
(300) 018461034 26/04/2021 EM
(732) BeiGene, Ltd. c/o Mourant

запалки; кибрит; артикли за пушачи
кл. 35 услуги на малопродажба врзани за
цигари; тутун; тутунски производи;

Governance Services (Cayman) Limited,
94 Solaris Avenue, Camana Bay, PO Box

запалки; кибрит; артикли за пушачи, услуги
на продажба на големо врзани за цигари;

1348, Grand Cayman, KY1-1108, KY

тутун; тутунски производи; запалки;
кибрит; артикли за пушачи

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

(111) 30922

(151) 05/08/2022

(540)

(210) TM 2021/1052

(220) 14/10/2021

(551) индивидуална

(181) 14/10/2031
(450) 31/08/2022
(732) Друштво за производство,
трговија и услуги ПРОТОПЕТС увозизвоз ДООЕЛ Прилеп ул. 5-та
Прилепска Бригада 104, Прилеп, MK

(510, 511)
кл. 35 рекламирање; консултации за
раководење со персонал; сметковдство;

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

помош во водењето бизнис; барање
спонзорства; малопродажни или
големопродажни услуги за фармацевтски,
ветеринарни и санитарни препарати и
медицински залихи; маркетинг;
обезбедување на онлајн пазар за купувачи
и продавачи на стоки и услуги;
систематизација на информации во
компјутерски бази на податоци

(591) црна, бела, црвена, жолта
(111) 30921

(151) 28/07/2022

(210) TM 2021/1048

(220) 12/10/2021

(551) индивидуална
(510, 511)

(181) 12/10/2031
(450) 31/08/2022
(732) РОМАНОФФ ГРОУП ДООЕЛ 3-та
Македонска ударна Бригада бр. 106/1-

кл. 5 додатоци во исхраната за домашни
миленици
кл. 31 прехранбени производи за
миленици; храна за домашни миленичиња;

12, Куманово, MK

пијалоци за домашни миленичиња

(540)
(111) 30923
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(210) TM 2021/1053

(220) 14/10/2021

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и

(181) 14/10/2031

производи од жита, леб, производи од

(450) 31/08/2022
(732) Друштво за производство,

тесто и слатки, сладолед; мед, меласа;
квасец, прашок за печење, сол, сенф;

трговија и услуги ПРОТОПЕТС увозизвоз ДООЕЛ Прилеп ул. 5-та

оцет, сосови (како мирудии); мирудии;
мраз

Прилепска Бригада 104, Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи кои не се

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

опфатени со другите класи, животни

(540)

(живи), свежо овошје и зеленчук, семиња,
билки и природно цвеќе, храна за животни,
пивски слад
кл. 32 пиво, минерална и сода вода и

(551) индивидуална
(510, 511)

други безалкохолни пијалоци, пијалоци од
овошје и овошни сокови, сирупи и други

кл. 5 додатоци во исхраната за домашни
миленици

препарати за производство на пијалоци

кл. 31 прехранбени производи за

кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)
кл. 34 тутун, производи за пушачите,

миленици; храна за домашни миленичиња;
пијалоци за домашни миленичиња

кибрит
кл. 35 огласување; водење на работење;

(111) 30924

(151) 05/08/2022

управување со работи; канцелариски
работи

(210) TM 2021/1058

(220) 15/10/2021
(181) 15/10/2031

кл. 43 услуги за подготвување храна и
пијалоци; привремено сместување

(450) 31/08/2022
(732) Meridian Corporation SH.P.K.
Bulevardi Bill Clinton, Zona Industriale,
Prishtinë, Kosovë, XX

(111) 30925

(151) 05/08/2022

(210) TM 2021/1060

(220) 15/10/2021

(181) 15/10/2031
(450) 31/08/2022
(732) Meridian Corporation SH.P.K.

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул.
Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

Bulevardi Bill Clinton, Zona Industriale,
Prishtinë, Kosovë, XX
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул.
Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

(591) зелена, портокалова, бела

MERIDIAN EXPRESS

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни

(551) индивидуална
(510, 511)

преработки, конзервирано, смрзнато,
сушено и варено овошје и зеленчук, желе,

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

џемови, компоти, јајца, млеко и млечни
производи, масла и масти за јадење

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

истражување и проектирање; услуги за

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и

индустриски анализи и истражувања;

производи од жита, леб, производи од
тесто и слатки, сладолед; мед, меласа;

проектирање и развој на компјутерски
хардвер и софтвер

квасец, прашок за печење, сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии); мирудии;

(111) 30927

(151) 05/08/2022

мраз
кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски

(210) TM 2021/1070

(220) 19/10/2021
(181) 19/10/2031

производи и зрнести производи кои не се

(450) 31/08/2022
(732) ОКТА Рафинерија на нафта
Акционерско друштво – Скопје ул. 1 бр.

опфатени со другите класи, животни
(живи), свежо овошје и зеленчук, семиња,
билки и природно цвеќе, храна за животни,
пивски слад

25, Миладиновци, Илинден, Скопје, MK

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и
други безалкохолни пијалоци, пијалоци од

'Васил Главинов бр .3/1-1, 1000 Скопје
(540)

(740) ПАНДОРКА КИМОВА, адвокат ул.

овошје и овошни сокови, сирупи и други
препарати за производство на пијалоци
кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)
кл. 34 тутун, производи за пушачите,
кибрит

(591) црвена, бела, црна
(551) индивидуална

кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски

(510, 511)
кл. 1 хемиски производи за индустријата,

работи
кл. 43 услуги за подготвување храна и
пијалоци; привремено сместување

науката, фотографиите, како и за

(111) 30926

(151) 05/08/2022

(210) TM 2021/1063

(220) 14/10/2021
(181) 14/10/2031

сурови пластични материи, вештачки
ѓубриња, смеши за гаснење пожар,

земјоделието, градинарството и
шумарството, сурови вештачки смоли,

препарати за калење и заварување
метали, хемиски производи за

(450) 31/08/2022
(732) МОНОПОЛИСТ ИНВЕСТ ДООЕЛ
Гевгелија ул. 7-ми Ноември бр. 145,

конзервирање прехранбени производи,
материи за штавење, адехезиви (лепливи
материи) наменети за индустријата

Гевгелија, MK

кл. 4 индустриски масла и масти, мазива,
соединенија за собирање прашина со

(540)

навлажнување, горива (вклучително и
течните горива за мотори) и материи за

(551) индивидуална

осветлување, свеќи, фитили за

(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на
работење; управување со работење;

осветлување
кл. 6 обични метали и нивните легури,

канцелариско работење
кл. 36 работи поврзани со недвижности

метални градежни материјали, метални
преносни конструкции, метални

кл. 42 научни и технолошки услуги,

материјали за железнички шини, жици и
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кабли од обичен метал, браварски

(732) Koncern za proizvodnju i promet

производи, мали метални производи,

konditorskih proizvoda BAMBI AD

метални цевки, каси, производи од метал,
што не се опфатени со другите класи, руди

Požarevac
Ðure Ðakovića bb, 12 000, Požarevac, RS

кл. 37 градежни конструкции, поправки,
инсталациски услуги

(740) Влатко Величковски, адвокат ул.
Франклин Рузвелт бр. 1/1-5, 1000, Скопје

кл. 39 транспортни услуги, пакување и
складирање стока, организирање

(540)

патувања
кл. 43 подготвување храна и пијалоци,
привремено сместување
(111) 30948

(151) 11/08/2022

(210) TM 2021/1082

(220) 21/10/2021
(181) 21/10/2031

(591) виолетова, црвена, бела, жолта,
темно и светло кафена
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)

(450) 31/08/2022
(732) Koncern za proizvodnju i promet
konditorskih proizvoda BAMBI AD

кл. 30 кекс, колачи, бисквити, слатки,
чоколади

Požarevac
Ðure Ðakovića bb, 12 000, Požarevac, RS
(740) Влатко Величковски, адвокат ул.
Франклин Рузвелт бр. 1/1-5, 1000, Скопје

(111) 30950

(151) 11/08/2022

(210) TM 2021/1084

(220) 21/10/2021

(540)

(181) 21/10/2031
(450) 31/08/2022
(732) Koncern za proizvodnju i promet
konditorskih proizvoda BAMBI AD
Požarevac
Ðure Ðakovića bb, 12 000, Požarevac, RS
(740) Влатко Величковски, адвокат ул.
Франклин Рузвелт бр. 1/1-5, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, бела, жолта, темно и светло
кафена, црна, сина
(551) индивидуална
(510, 511)

plazma KOCKA

кл. 30 производи од житарици, слатки, во

(591) виолетова, црвена, бела, жолта,

вид на кекс

темно и светло кафена, црна, зелена,
портокалова

(111) 30949

(151) 11/08/2022

(554) тродимензионална

(210) TM 2021/1083

(220) 21/10/2021

(551) индивидуална
(510, 511)

(181) 21/10/2031
(450) 31/08/2022

кл. 30 кекс
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(111) 30953

(151) 11/08/2022
(220) 21/10/2021

(111) 30951

(151) 11/08/2022

(210) TM 2021/1087

(210) TM 2021/1085

(220) 21/10/2021
(181) 21/10/2031

(450) 31/08/2022
(732) Koncern za proizvodnju i promet

(181) 21/10/2031
(450) 31/08/2022
(732) Koncern za proizvodnju i promet
konditorskih proizvoda BAMBI AD

konditorskih proizvoda BAMBI AD
Požarevac

Požarevac
Ðure Ðakovića bb, 12 000, Požarevac, RS

Ðure Ðakovića bb, 12 000, Požarevac, RS

(740) Влатко Величковски, адвокат ул.

(740) Влатко Величковски, адвокат ул.
Франклин Рузвелт бр. 1/1-5, 1000, Скопје

Франклин Рузвелт бр. 1/1-5, 1000, Скопје
(540)

(540)

Plazma Stiksi
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кекс, колачи, бисквити, слатки,
чоколади

plazma plus
(591) црвена, бела, жолта, темно и
светло кафена, црна, сина
(554) тродимензионална
(551) индивидуална

(111) 30954

(151) 11/08/2022

(210) TM 2021/1088

(220) 21/10/2021
(181) 21/10/2031

(450) 31/08/2022
(732) Koncern za proizvodnju i promet

(510, 511)

konditorskih proizvoda BAMBI AD
Požarevac

кл. 30 производи од житарици, слатки, во
вид на кекс

Ðure Ðakovića bb, 12 000, Požarevac, RS

(111) 30952

(151) 11/08/2022

(740) Влатко Величковски, адвокат ул.
Франклин Рузвелт бр. 1/1-5, 1000, Скопје

(210) TM 2021/1086

(220) 21/10/2021
(181) 21/10/2031

(540)

Plazma Kocka

(450) 31/08/2022
(732) Koncern za proizvodnju i promet
konditorskih proizvoda BAMBI AD

(551) индивидуална
(510, 511)

Požarevac
Ðure Ðakovića bb, 12 000, Požarevac, RS

кл. 30 кекс

(740) Влатко Величковски, адвокат ул.
Франклин Рузвелт бр. 1/1-5, 1000, Скопје

(111) 30980

(151) 11/08/2022

(210) TM 2021/1089

(220) 22/10/2021
(181) 22/10/2031

(540)

(450) 31/08/2022
(732) NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d.,

Plazma Plus
(551) индивидуална

Ljubljana Trg republike 2, Ljubljana, SI

(510, 511)
кл. 30 производи од житарици, слатки, во

(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА,
АДВОКАТ бул.Партизански Одреди бр. 14,

вид на кекс
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кат 3, локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000,

податоци снимени на магнетни или

Скопје

оптички медиуми; флопи дискови; компакт

(540)

дискови; ДВД диск; периферни
компјутерски уреди; компјутерски софтвер,

За сè што следи

снимен; компјутерски програми (за
преземање); читачи (опрема за обработка

(551) индивидуална
(510, 511)

на податоци); читачи на бар кодови;
фискални каси; машини за броење и

кл. 9 апарати и инструменти за
спроведување, вклучување,

сортирање пари; алармни ѕвона,

трансформирање, акумулирање,
регулирање или контролирање на

електрични; детектори за фалсификувани
монети; софтвер за развој на апликации за

електрицитетот; фотографски,

персонални компјутери, лаптопи, паметни
телефони, електронски таблети или други

кинематографски, оптички, за мерење на
тежина, мерење, сигнализирање,

мобилни комуникациски уреди; апликации
за персонални компјутери, лаптопи,

проверување (надзор) и животоспасувачки наставни апарати и

паметни телефони, електронски таблети

инструменти; апарат за снимање, пренос,
репродукција, складирање, кодирање и

или други мобилни комуникациски уреди;
апликации за обезбедување банкарски

декодирање, конверзија и обработка на

услуги за персонални компјутери, лаптопи,
паметни телефони, електронски таблети

звук, слики и податоци; компјутерски
анимации на електронски медиуми;

или други мобилни комуникациски уреди;
апликации за извршување платежни

софтвер за снимање, пренос,
репродукција, складирање, кодирање и

трансакции преку паметни телефони,

декодирање, конверзија и обработка на
звук, слики и податоци; телефонски

електронски таблети или други мобилни
комуникациски уреди; апликации за

апарат; аудио-визуелен наставен апарат;

бесконтактно плаќање со платежни и
кредитни картички преку ПОС терминали;

оптички медиум за податоци; оптички
дискови; оптички кондензатори; кодирани

апликации од областа на мобилното
банкарство за паметни телефони,

магнетни лични карти; магнетни медиуми
за снимање/податоци; магнетни енкодери;

електронски таблети или други мобилни

картички за интегрирано коло; магнетни
дискови; магнетни ленти; оперативни

комуникациски уреди
кл. 16 печатени материјали и публикации;

системи, снимени; компјутерски хардвер и

кредитни картички, платежни картички,
чекови за патници, дебитни картички,

софтвер за употреба со/исполнување на
барањата за телефонски врски и пренос

картички за лојалност како печатена
материја; проспекти; брошури; весници;

на податоци, вклучително и безжичен
пренос; компјутерски мемории; опрема за

периодични публикации; изложбени табли

обработка на податоци и компјутери;
снимени програми за работа на компјутер

од хартија; додатоци за рекламирање и
публицитет во областа на финансиите,

и/или системи; снимени компјутерски

банкарството и осигурувањето (печатени
документи); наставни материјали (освен

програми кои овозможуваат пристап до
бази на податоци; компјутери; снимени

апарати), индекс картички (канцелариски
материјал); регистар (главни книги);

компјутерски програми и бази на податоци,
особено компјутерски програми и бази на
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индекси; канцелариски реквизити, освен

рекламни услуги; односи со јавноста;

мебел; прирачници; канцелариски

телевизиско рекламирање; економско

материјал; папки (канцелариски
материјал); матрици; налепници

прогнозирање; анализа на цените; бизнис
информации; испитување на јавното

(канцелариски материјал); билтени; папки
за хартија; хартија; постери; огласни карти

мислење; компјутеризирано раководење
со датотеки; внес и излез на податоци во

(канцелариски материјал); списанија;
списанија (периодични изданија); слики;

стандардизирана форма за замена со
сопствени апликации; работење и

стрипови; моливи; училишен прибор;

управување со системи за обработка на

печатени публикации; печатени
материјали; наставни материјали (освен

деловни податоци; административна
обработка на податоци; компјутеризирано

апарати)
кл. 35 агенции за увоз и извоз;

управување со бази на податоци
(административни услуги); аутсорсинг

комерцијално-информативни агенции;
бизнис менаџмент; изнајмување

услуги (подршка на бизниси); услуги за
обработка на податоци што ќе се користат

канцелариски машини и опрема (без

за статистика; подготовка на финансиски

компјутери); подготовка на деловни
статистички информации; книговодство и

извештаи
кл. 36 банкарски услуги; обезбедување

сметководство; изготвување на извештаи
за сметки; деловна ревизија; ревизија на

банкарски услуги наведени во класа 36
овде преку телекомуникациски и

сметки; деловна администрација;
канцелариски функции; подготовка на

електронски медиуми, вклучително и преку
безжична врска; банкарски услуги за

даночни пријави; професионален деловен

физички и правни лица обезбедени со

консалтинг; посреднички услуги и
консултантски услуги за купување и

апликации за персонални компјутери,
лаптопи, паметни телефони, електронски

продавање на компании и други
организации на домашниот и странскиот

таблети или други мобилни комуникациски
уреди; бизнис операции поврзани со

пазар; консултации за бизнис управување
и организација; консултации за

финансиски работи преку апликации за
персонални компјутери, лаптопи, паметни

управување со персонал; администрација

телефони, електронски таблети или други

на програми за лојалност на
потрошувачите и други програми за

мобилни комуникациски уреди; услуги за
плаќање и трансакции со кредитни

клиенти; консултации за бизнис
управување; подготовка на колумни за

картички преку апликации на персонални
компјутери, лаптопи, паметни телефони,

публицитет; рекламирање преку директна
пошта; помош за комерцијално или

електронски таблети или други мобилни
комуникациски уреди; финансиски услуги;

индустриско управување; ажурирање на

финансиско планирање и консултации

рекламен материјал; експерти за
ефикасност; аукционерство; маркетинг

преку евалуација на резултатите и
повратот на инвестициите; услуги за

истражување; бизнис проценки; бизнис
истражување; бизнис испитување;

финансиска анализа и информации;
изготвување финансиски планови за

рекламирање; маркетинг услуги и услуги
во областа на односите со јавноста;

клиенти; спроведување и извршување на
финансиски планови; следење на
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процесот на извршување на финансиските

и финансирање на комерцијален пазар;

планови; координација во однос на

финансирање; финансиско спонзорство;

финансиските планови; финансиско
планирање за семејствата; спроведување

капитални инвестиции; собирање, анализа
и пренос на информации кои се

редовни банкарски операции за клиенти;
координирање на консултации и текот на

однесуваат на кредитната способност на
правните лица; посреднички услуги кои се

финансиските трансакции; управување со
финансиските средства на клиентите;

однесуваат на склучување договори за
заеми и кредити; гарантни и јемствени

извршување на индивидуални услуги за

зделки, вклучувајќи прифаќање и

управување (оперативни услуги) поврзани
со хартии од вредност и средства на

издавање јемства, гаранции и други
хартии од вредност; издавање и работење

инвестициски фондови; инвестиции во
инвестициски друштва, заеднички

со платежни инструменти (платежни
картички, кредитни и дебитни картички,

фондови, пензиски друштва и пензиски на
локални и странски пазари на капитал;

патнички чекови, токени на вредност,
банкарски меници); откуп на чекови и

даночен консалтинг во областа на локално

банкарски меници; проверка на проверка;

и меѓународно планирање; инвестициски
консалтинг; консалтинг за недвижнини во

управување со извршените финансиски
инструменти; управување со странски

рамките на инвестициско консалтинг;
консултации и помош при регулирање на

платежни средства, вклучувајќи го и
девизниот бизнис; услуги за финансирање;

правата на сопственост на имотот во
рамките на извршувањето на проектите;

услуги на штедилница; финансиски
посреднички услуги; агенции за

запишување на сопственост на имотот, кој

недвижности (апартмани и станови);

не е наведен во други класи; посреднички
услуги во врска со пазарот на

царинско посредување; осигурување и
посреднички услуги кои се однесуваат на

недвижности; посреднички услуги во однос
на информации за настани што се

осигурување; информации и консултации
за осигурување, вклучително и помош при

случуваат на европските пазари на
капитал; консултации за купување и

изготвување на барања за осигурување;
осигурување на живот; меѓународно

продажба на хартии од вредност;

осигурување, вклучувајќи помош за

консултации за инвестиции и тековни
информации и аналитичка поддршка во

патување и медицинска помош;
осигурување на депозити, осигурување на

врска со тргувањето на глобалните пазари
на капитал; консултации за пензија

имот и лично осигурување; финансиска
евалуација (осигурување, банкарство,

(пензии); консултации за доброволно
дополнително пензиско осигурување;

недвижен имот); услуги во врска со хартии
од вредност од странски и домашни

прием на депозити и сите видови парични

издавачи (депонирање, купување,

придонеси од физички и правни лица и
услуги кои се однесуваат на депозити и

продажба, издавање, управување);
посреднички услуги во врска со берзата;

осигурување на депозити;
кредити/одобрување кредити од овие

факторинг; финансиски лизинг;
финансиски клиринг; финансиска анализа;

депозити за сопствена сметка, вклучувајќи
потрошувачки кредити, хипотекарни заеми

финансиски евалуации; фискални
евалуации; проценки на имот и средства;
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управување со недвижен имот; давање

услуги, наведени во оваа класа 36,

под закуп на недвижен имот; посредување

обезбедени on-line од компјутерски бази

со хартии од вредност; котација на
берзата; заложно посредништво; услуги на

на податоци, преку интернет и
телекомуникациски услуги, како и преку

доверители; депонирање на скапоцености;
услуги поврзани со индивидуални сефови

личен банкар
кл. 37 монтирање, одржување и поправка

во банки; управување со сеф и
изнајмување на сеф; управување со

на канцелариски машини и опрема;
одржување и поправање трезори;

плаќања; добротворно собирање

одржување и поправање каси; монтирање,

средства; наплата на долгови; наплата на
кирија; изнајмување на комерцијални

одржување и поправка на машини;
компјутерски хардвер (инсталирање,

простории; управување со странски
платежни средства; издавање и земање

одржување и поправање на компјутерски
хардвер)

заеми; издавање на хартии од вредност и
кредитни картички; купување, продажба и

кл. 38 телекомуникациски услуги,
вклучувајќи телекомуникациски услуги

управување со домашни и странски хартии

поврзани со системи за сигнализација

од вредност; прифаќање и издавање
јемства и гаранции и усвојување на други

и/или електрични и електронски стоки;
телекомуникациски услуги преку

обврски за сопствени клиенти, кои може да
се исполнат парично; откуп на побарувања

компјутерски терминали, телефон,
мобилен телефон, електронска пошта,

и наплата на долгови; трансфери на пари;
интерни трансфери на пари; следење на

факс; радио пејџинг услуги и пренос преку
кабел; пренесување слики и пораки со

тековната состојба на трансакциската

помош на компјутери; пренос на податоци,

сметка; изводи од трансакциска сметка;
електронски трансфер на средства;

документи и пораки преку компјутерски
системи; услуги кои можат да се

електронски финансиски трансфери,
вклучувајќи трансфери на валути/одливи,

испорачаат преку интегрирана услуги на
дигитална телефонска мрежа, имено

следење на трансфери/приливи, валутни
трансфери од трансакциски сметки во

пренос на изговорен збор, слики, текстови
и податоци; комуникација преку мобилен

странска валута; распределба на

телефон или телефон со фиксна линија;

приливите; следење на тековната состојба
на трансакциска сметка во странска

информации за телекомуникации;
изнајмување на телекомуникациска

валута; следење на сметките;
обезбедување финансиски информации

опрема; сателитски пренос; услуги за
дигитални мрежни телекомуникации;

во врска со девизните курсеви,
вклучително и листи за девизни курсеви за

изнајмување време за пристап до
компјутерски бази на податоци;

поединци и курсни листи за компании;

обезбедување пристап до апликации од

девизни трансакции со апликативен
софтвер; финансиски брокерски услуги и

областа на мобилното банкарство и
плаќање со платежни картички за паметни

проследување информации за банкарски
услуги, работење со кредитни картички,

телефони, електронски таблети или други
мобилни комуникациски уреди; услуги за

состојба на штедна сметка преку
електронска пошта; сите горенаведени

пренос на податоци на информации за
банкарски услуги и трансакции преку
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телефон и СМС пораки; услуги за пренос

и софтвер за извршување трансакции со

на податоци на информации за банкарски

платежни и кредитни картички преку

услуги и трансакции преку апликации од
областа на мобилното банкарство за

паметни телефони, електронски таблети
или други мобилни комуникациски уреди;

паметни телефони, таблети или други
мобилни комуникациски уреди

услуги за одржување на апликации за
мобилни банкарски услуги и услуги за

кл. 39 превезување; чуван транспорт на
готовина, хартии од вредност, стоки и

поддршка на кпиенти; услуги за
одржување на апликации за спроведување

други вредни работи; шпедитерски услуги;

на плаќања и трансакции со кредитни

складирање стоки; испорачување стоки;
складирање; изнајмување магацини;

картички преку паметни телефони,
електронски таблети или други одржувања

изнајмување возила
кл. 40 печатење, вклучувајќи офсет и

на мобилни комуникациски уреди и услуги
за подршка на корисници; програмирање

литографско печатење
кл. 41 објавување текстови, со исклучок

на компјутерски анимации; услуги на
дизајнер на графички уметности;

на рекламни текстови; образование и

индустриски дизајн; креирање и

подучување во врска со банкарство;
образование и подучување во врска со

одржување на веб-страници за други;
конверзија на податоци и компјутерски

телекомуникации; организирање и водење
колоквиуми, конференции, конгреси,

програми (освен физичка конверзија);
конверзија на податоци или документи од

семинари, симпозиуми; информирање за
настани; информирање за образование;

физички во електронски медиуми;
спроведување студии за технички проекти;

обезбедување електронски публикации

планирање на компјутерски системи;

што не се преземаат; организирање
културни и уметнички настани; уметнички

развој, консалтинг и дизајн на компјутерски
софтвер и информациски системи; дизајн,

изложби за културни, образовни или
комерцијални цели; организирање и

креирање, хостирање и одржување на
компјутерски мрежи, кои содржат

водење работилници (обука);
професионално насочување (совети во

истражувачки и референтни материјали во
областите на менаџмент, финансии,

врска со образованието и

банкарски операции и вести; изнајмување

оспособувањето); организирање шоу
програми (импресарио услуги); услуги за

на компјутерски софтвер; обновување на
компјутерски податоци; одржување на

обработка на говор и слика; услуги за
микрофилмирање

компјутерски софтвер; анализа на
компјутерски системи; компјутерски

кл. 42 изнајмување компјутери; услуги за
компјутерско програмирање; развој на веб

консалтинг; научни и индустриски
истражувања; техничко истражување за

апликации за персонални компјутери,

други во областа на компјутерите,

лаптопи, паметни телефони, електронски
таблети или други мобилни комуникациски

компјутерската опрема,
телекомуникациската галантерија и уреди;

уреди; развој на апликации за мобилни
банкарски услуги за паметни телефони,

техничко управување со бази на податоци;
тестирање на стоки; истражување и развој;

електронски таблети или други мобилни
комуникациски уреди; развој на апликации

следење и развивање на проекти, сите во
врска со телекомуникациските мрежи и
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системи и електронски пренос на

маслинки полнети со бадеми, маслинки

податоци; дизајн и развој на компјутерски

полнети со црвена пиперка, екстра

софтвер и бази на податоци; технолошки
консултантски услуги, кои не се вклучени

девствено маслиново масло за храна,
маслинки полнети со песто во

во други класи
кл. 45 правни услуги; правни совети од

сончогледово масло, маслинки полнети со
црвена пиперка и бадеми

областа на банкарското и финансиското
право, од областа на правото на трговски

(111) 30961

(151) 11/08/2022

друштва, во областа на земјишниот

(210) TM 2021/1091

(220) 25/10/2021

регистар; правен совет и помош при
наоѓање правни застапници и советници

(181) 25/10/2031
(450) 31/08/2022
(732) Друштво за трговија и услуги БЛА
КАБЛИ ДОО Скопје бул. Св. Климент

дома и во странство; управување со сите
правни трансакции според адвокатската
тарифа врз основ на специјален договор и
специјално полномошно; правно

Охридски бр. 54/3-15, Скопје, MK

истражување

Синколи Адвокати ул. Св. Наум Охридски

(111) 30959

(151) 11/08/2022

бр. 2-в, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2021/1090

(220) 25/10/2021
(181) 25/10/2031

(740) Адвокатско друштво Бачовски

(450) 31/08/2022
(732) БРАТКО ИНВЕСТ ДОО Скопје ул.
Пера Јовановиќ бр. 3, 1000, Скопје, MK
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПJЕ бул. „Кузман Јосифовски Питу“ 28
лок.2-8, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, сива, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 жици и кабли од обичен метал, кабли
(метални неелектрични кабли) /јажиња/,

(591) маслинасто зелена, црна, бела

кабли (метални неелектрични приклучоци
за кабли)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 кабли, кабли (стегачи за електрични
кабли), канали за електрични кабли,

кл. 29 паста од маслинки, маслиново
масло, пире од маслинки, маслинки

електрични кабли, електрични кабли
(кабелски спојки), електрични кабли

(подготвени), процесирани маслинки,

(носачи на електрични калеми),

конзервирани маслинки, маслинки во
лименка, варени маслинки, сушени

електрични кабли (обвивки за електрични
кабли), електрични приклучоци,

маслинки, полнети маслинки, процесирано
пире од маслинки, процесирани маслинки

електрични утикачи, електрични
проводници

во лименка, екстра девствено маслиново
масло, маслинки полнети со сирење,

кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало (електрични кабли)
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(111) 30955

(151) 11/08/2022

(210) TM 2021/1098

(220) 28/10/2021
(181) 28/10/2031

(450) 31/08/2022
(300) UK00003676799 03/08/2021 UK
(732) Lady of Leisure Holdings Limited
69-79 Fulham High Street London,
SW63JW, UK

(551) индивидуална

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

(510, 511)
кл. 18 спортски торби за секаква намена;

(540)

атлетски торби; ранци; цилиндрични

SWEATY BETTY

торби; торби за вежбална
кл. 25 обувки; облека имено, маички без

(551) индивидуална
(510, 511)

ракави, маички, кошули со долги ракави,
хеланки, џемпери, тренерки, дуксери,

кл. 18 спортски торби за секаква намена;
атлетски торби; ранци; цилиндрични

капути, јакни, долна облека, спортски
градници, чорапи, облека за пливање,

торби; торби за вежбална
кл. 25 обувки; облека имено, маички без
ракави, маички, кошули со долги ракави,

панталони, шорцеви, здолништапанталони (skorts), маски за лице, фустани
и комбинизони; артикли што се носат на

хеланки, џемпери, тренерки, дуксери,
капути, јакни, долна облека, спортски

глава, имено, панделки и траки за глава и
капи

градници, чорапи, облека за пливање,
панталони, шорцеви, здолништапанталони (skorts), маски за лице, фустани

(111) 30960

(151) 17/08/2022

и комбинизони;артикли што се носат на
глава, имено, панделки и траки за глава и

(210) TM 2021/1120

(220) 28/10/2021

(111) 30956

(151) 11/08/2022

(181) 28/10/2031
(450) 31/08/2022
(732) Друштво за производство,
трговија и услуги МЕДИА МАРКЕТ ПЛУС

(210) TM 2021/1099

(220) 28/10/2021

ДООЕЛ Кочани ул. „Скопска“ бр. 1-1/1,

(181) 28/10/2031

2300, Кочани, MK

капи

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(450) 31/08/2022
(300) UK00003676831 03/08/2021 UK
(732) Lady of Leisure Holdings Limited
69-79 Fulham High Street London,

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје
(540)

SW63JW, UK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)
(591) бела, црвена, сива, црна
(551) индивидуална
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(510, 511)

интернет сообраќајот помеѓу преносници

кл. 35

на интернет сообраќајот

рекламирање;огласување;промоција
/продажба за трети лица/; on-line продажба

(111) 31014

(151) 16/08/2022

за трети лица (огласи, карти,
настани);поддршка за on-line продажба за

(210) TM 2021/1125

(220) 29/10/2021
(181) 29/10/2031

трети лица; огласување по пат на
електронска наредба;групирање во корист

(450) 31/08/2022
(732) Kalceks, Joint Stock company 53,

на други, овозможувајќи потрошувачите

Krustpils Street, LV-1057, Riga, LV

соодветно да ги гледаат и купуваат овие
стоки; проучување на пазарот (маркетинг),

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје

објавување рекламни текстови, рекламни
огласи (ширење на рекламни огласи),

(540)

изнајмување рекламен простор, банери,
односи со јавност, демонстрација на
производи, барање спонзорства, бизнис
информации, компјутерско рекламирање
преку интернет, комуникациски медиуми

(591) црна, бела, жолта, кафена, сина
(551) индивидуална

(презентација на стоки преку
комуникациски медиуми), за

(510, 511)
кл. 5
фармацевтски

малопродажба, надворешно
рекламирање, односи со јавноста,

и

ветеринарни

препарати

организирање бизнис настани за
комерцијални и рекламни цели,
организирање трговски саеми за
комерцијални и рекламни цели,
организирање бизнис конференции

(111) 30968

(151) 11/08/2022

(210) TM 2021/1131

(220) 01/11/2021
(181) 01/11/2031

(450) 31/08/2022
(732) Друштво за производство,

(маркетинг, продажба, менаџмент),
пребарување податоци во компјутерски

трговија и услуги КОРОНА Душко ДОО
експорт-импорт Неготино ЖЕЛЕЗНИЧКА

датотеки за трети лица
кл. 39 услуги на пренесување пораки онлајн (on-line), обезбедување интернет соби

7А, НЕГОТИНО, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

за разговор, обезбедување на групи за
дискусија со помош на интернет,

(540)

обезбедување на средствата за
комуникација за размена на податоци по
пат на електронските медиуми; имено,
пренос на податоци, обезбедување вести
и информации по пат на глобална
комуникациска мрежа; обезбедување
услуги на складирање на електронски
податоци за трети лица; обезбедување
мрежен пристап со цел на размена на
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(591) бела, светло и темно сина

екструдирана форма за употреба во

(551) индивидуална

производството, полуобработена пластика

(510, 511)
кл. 1 пластични маси; ПВЦ гранулати;

(111) 30973

(151) 11/08/2022

ПВЦ мастербачи; ПВЦ исполна; гумена
исполна; кополимерен гранулат;

(210) TM 2021/1132

(220) 29/10/2021
(181) 29/10/2031

нехалогени кополимери; полиетилен;
термопластични полиетилени;

(450) 31/08/2022
(732) VIATRIS HEALTHCARE DRUŠTVO

полиетиленски смоли; термопластични

SA OGRANIĈENOM ODGOVORNOŠĆU

смоли; вештачки и синтетички смоли;
полнила од синтетичка смола; пластика во

BEOGRAD
115a Bulevar Mihajla Pupina, Novi

сурова состојба; пластика во форма на
гранули; пластика од синтетичка смола

Beograd, 11070, RS

[необработена]
кл. 17 пластични материи,

на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

полупреработени; полиетиленска смола

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

[полупроизведена]; полуобработени
смоли; полуготови полиамидни смоли за

(540)

(740) Друштво за застапување од областа

DOLADEN

употреба во производството; смоли во
екструдирана форма за употреба во

(551) индивидуална
(510, 511)

производството; полуобработена пластика
кл. 35 огласување; водење на работење;

кл. 5 фармацевтски производи;
фармацевтски препарати, лекови;

управување со работи; канцелариски

медицински препарати кои содржат
витамини; витамински препарати;

работи; водење дејност; водење на
комерцијални работи; ширење на

мултивитамински препарати; додатоци во

рекламен материјал; објавување рекламни
текстови; проучување на пазарот; услуги

исхраната за луѓе

при продажба на големо и мало и увозизвоз со пластични маси, ПВЦ гранулати,
ПВЦ мастербачи, ПВЦ исполна, гумена

(111) 30974

(151) 11/08/2022

(210) TM 2021/1135

(220) 04/11/2021

(181) 04/11/2031
(450) 31/08/2022
(732) Друштво за производство

исполна, кополимерен гранулат,
нехалогени кополимери, полиетилен,
термопластични полиетилени,
полиетиленски смоли, термопластични

трговија и услуги ЈАСМИН КОМПАНИ
2019 ДООЕЛ увоз-извоз Кочани ул.

смоли, вештачки и синтетички смоли,
полнила од синтетичка смола, пластика во

Тодосија Паунов бр. 18, Кочани, MK
(740) Друштво за консалтинг услуги

сурова состојба, пластика во форма на

КОНСАЛТИНГ ИНТЕР ГРУП ДООЕЛ
Кавадарци

гранули; пластика од синтетичка смола
[необработена], пластични материи

ул. Енгелсова бр. 3, Кавадарци

полупреработени, полиетиленска смола
[полупроизведена], полуобработени

(540)

смоли, полуготови полиамидни смоли за
употреба во производството, смоли во
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ранци кои се носат на едно рамо; ремени
за водење мали деца; ремени за носење
доенчиња; ремени од кожа; спортски
торби; торби; торби за патување; торби за
плажа; торби со ремени за носење
доенчиња; торби со тркала за пазарење;
траки од кожа; ученички училишни торби;
футроли за кредитни картички; чадори;
(551) индивидуална

чадори за сонце; штавени кожи; џебни

(510, 511)
кл. 30 мед

паричници
кл. 25 облека; јакни [облека]; комбинезони

кл. 35 услуги при продажба на мало и
големо со мед

[облека]; готова облека [конфекциска
облека]; јаки [облека]; качулки [облека];

(111) 30976

(151) 11/08/2022

дресови [облека]; престилки [облека];
трикотажна облека; габардин [облека];

(210) TM 2021/1136

(220) 04/11/2021

ракавици [облека]; штитници зауши од

(181) 04/11/2031
(450) 31/08/2022
(732) Јакимовска Ана ул. Народен
фронт бр. 9-30, Скопје, MK

студ [облека]; панделки за коса [облека];
корсети [долна облека]; облека за

(740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ

[облека]; облека од кожа; облека за
гимнастика; ремени [облека]; долна облека

велосипедисти; горна облека [наметка];
бебешки комплети [облека]; полнети јакни

Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000,
Скопје

за апсорбирање пот; облека за на плажа;
облека од имитација на кожа; ремени за
носење пари [облека]

(540)

кл. 26 пердуви од ној [додатоци на
облека]; значки за облека, што не се од
благородни метали; украси за облека;
брошеви [додатоци на облека]; броеви за
одбележување облека; букви за
одбележување облека; пердуви [додатоци
на облека]; ѕрнѕурки [украси за облека];
(591) црвена, бела
(551) индивидуална

токи [додатоци на облека]; птичји пердуви
[додатоци на облека]

(510, 511)
кл. 18 женски чанти; имитации на кожа;

кл. 35 агенции за вработување; агенции за
рекламирање; маркетинг; претставување

кожнени торби за пакување; кофчежиња
од кожа или од кожа и картон; кутии од

на производите; рекламирање; уредување
излози

кожа или од кожа и картон; мали патни
торби; мрежести торби за пазарење;

(111) 30977

(151) 11/08/2022

мрежести чанти со синџири; кожени

(210) TM 2021/1138

(220) 05/11/2021

ремени; папки за визит-картички;
портмонеа; рамки за женски чанти; ранци;

(181) 05/11/2031
(450) 31/08/2022
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(732) Sinasi Derebey Müllerstr. 27, 12207

комерцијални и рекламни цели,

Berlin, DE

организирање трговски саеми за

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје

комерцијални и рекламни цели,
организирање бизнис конференции

(540)

(маркетинг, продажба, менаџмент),
семинари и обуки од областа на бизнисот;
помош во водењето бизнис, бизнис
консалтинг, медијација за започнување
бизнис локално и меѓународно;
пребарување податоци во компјутерски
датотеки за трети лица, проценки (бизнис

(591) бела, црвена, жолта, црна

проценки), раководење (советодавни слуги
за бизнис раководење), раководење со

(551) индивидуална
(510, 511)

датотеки (компјутеризирано раководење
со датотеки), систематизација на

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

информации во компјутерски бази на

канцелариски работи; аутсорсинг услуги

податоци, собирање информации во
компјутерските бази на податоци на

[поддршка на бизниси], бизнис (помош во
водењето бизнис), бизнис информации,

електронски речници и бази на податоци
за преведување, советување за бизнис

бизнис испитување, бизнис истражување,
бизнис консултирање (професионално

работење, советување за бизнис
работење и организација, услуги за

бизнис консултирање), бизнис проценки,
експерти за ефикасност, компјутерски бази

преместување на бизнисите

на податоци (систематизација на

кл. 41 образовни услуги; подготвување на
наставата; забава; спортски и културни

информации во компјутерски бази на
податоци) на електронски речници,

активности; академии [образование];
тренинг (обука); конференции

литературен корпус и правопис и бази на
податоци за преведување; компјутерски

(организирање и водење конференции);
конгреси (организирање и водење

бази на податоци (собирање информации

конгреси); информирање за образование;

во компјутерски бази на податоци) на
електронски речници, литературен корпус

он-лајн публикување електронски книги и
списанија; организирање изложби за

и правопис и бази на податоци за
преведување, компјутерско рекламирање

културни или образовни цели; практична
обука [демонстрирање]; објавување

преку интернет, комуникациски медиуми
(презентација на стоки преку

текстови, со исклучок на рекламни
текстови; организирање и водење на

комуникациски медиуми), за

работилници [обука]

малопродажба, изнајмување на рекламен
простор; консултирање (професионално

кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражувања и планирања кои се

бизнис консултирање), маркетинг
истражување, маркетинг студии,

однесуваат на истите, услуги за
индустриски анализи и истражувања,

надворешно рекламирање, односи со
јавноста, организирање бизнис настани за

проектирање и развој на компјутерски
хардвер и софтвер, издавање на софтвер,
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изработка (концепирање) на софтвери,

(551) индивидуална

други консултации и понуда на софтвер,

(510, 511)

проектирање и развој на електронски
речници, проектирање и развој на

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

електронски речници и бази на податоци
за преведување; програмирање на

канцелариски работи; аутсорсинг услуги
[поддршка на бизниси], бизнис (помош во

кмпјутерски софтвер за електронски
речници и бази на податоци за

водењето бизнис), бизнис информации,
бизнис испитување, бизнис истражување,

преведување на други јазици; консултации

бизнис консултирање (професионално

во врска со сметачи; интегриран софтвер
дизајниран и развиен за управување со

бизнис консултирање), бизнис проценки,
експерти за ефикасност, компјутерски бази

лабораториски информации и податоци и
управување со работните процеси,

на податоци (систематизација на
информации во компјутерски бази на

автоматско преземање на податоците
директно од инструментите, следење и

податоци) на електронски речници,
литературен корпус и правопис и бази на

управување на работните активности и

податоци за преведување; компјутерски

гаранција на квалитетот на извршената
задача, софтвер дизајниран за

бази на податоци (собирање информации
во компјутерски бази на податоци) на

управување со лаборатории и
лабораториски инвентар; централна база

електронски речници, литературен корпус
и правопис и бази на податоци за

на податоци (изнајмување време за
пристап до базите на податоци),

преведување, компјутерско рекламирање
преку интернет, комуникациски медиуми

обработка на податоци, компјутерски

(презентација на стоки преку

активности; софтверски решенија и
развивање на апликации за он-лајн

комуникациски медиуми), за
малопродажба, изнајмување на рекламен

бизниси; изнајмување веб [интернет]
сервери, изнајмување компјутерски

простор; консултирање (професионално
бизнис консултирање), маркетинг

програми, компјутерски бази на податоци
(обновување компјутерски бази на

истражување, маркетинг студии,
надворешно рекламирање, односи со

податоци), компјутерски системи,

јавноста, организирање бизнис настани за

компјутерско програмирање; дизајн на веб
страни

комерцијални и рекламни цели,
организирање трговски саеми за

(111) 30978

(151) 11/08/2022

комерцијални и рекламни цели,
организирање бизнис конференции

(210) TM 2021/1139

(220) 05/11/2021
(181) 05/11/2031

(маркетинг, продажба, менаџмент),
семинари и обуки од областа на бизнисот;

(450) 31/08/2022
(732) Sinasi Derebey Müllerstr. 27, 12207
Berlin, DE

помош во водењето бизнис, бизнис

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје

пребарување податоци во компјутерски
датотеки за трети лица, проценки (бизнис

(540)

проценки), раководење (советодавни слуги
за бизнис раководење), раководење со

консалтинг, медијација за започнување
бизнис локално и меѓународно;

DRMJ
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датотеки (компјутеризирано раководење

автоматско преземање на податоците

со датотеки), систематизација на

директно од инструментите, следење и

информации во компјутерски бази на
податоци, собирање информации во

управување на работните активности и
гаранција на квалитетот на извршената

компјутерските бази на податоци на
електронски речници и бази на податоци

задача, софтвер дизајниран за
управување со лаборатории и

за преведување, советување за бизнис
работење, советување за бизнис

лабораториски инвентар; централна база
на податоци (изнајмување време за

работење и организација, услуги за

пристап до базите на податоци),

преместување на бизнисите
кл. 41 образовни услуги; подготвување на

обработка на податоци, компјутерски
активности; софтверски решенија и

наставата; забава; спортски и културни
активности; академии [образование];

развивање на апликации за он-лајн
бизниси; изнајмување веб [интернет]

тренинг (обука); конференции
(организирање и водење конференции);

сервери, изнајмување компјутерски
програми, компјутерски бази на податоци

конгреси (организирање и водење

(обновување компјутерски бази на

конгреси); информирање за образование;
он-лајн публикување електронски книги и

податоци), компјутерски системи,
компјутерско програмирање; дизајн на веб

списанија; организирање изложби за
културни или образовни цели; практична

страни

обука [демонстрирање]; објавување
текстови, со исклучок на рекламни

(111) 30979

(151) 11/08/2022

(210) TM 2021/1140

(220) 05/11/2021

текстови; организирање и водење на

(181) 05/11/2031

работилници [обука]
кл. 42 научни и технолошки услуги и

(450) 31/08/2022
(732) МАСТЕР НАИЛС ДООЕЛ ВЕЛЕС

истражувања и планирања кои се
однесуваат на истите, услуги за

ул.Никола Карев број 25, Велес, MK
(540)

индустриски анализи и истражувања,
проектирање и развој на компјутерски
хардвер и софтвер, издавање на софтвер,
изработка (концепирање) на софтвери,
други консултации и понуда на софтвер,

(551) индивидуална
(510, 511)

проектирање и развој на електронски
речници, проектирање и развој на

кл. 3 производи за нега на нокти; гел за
нокти, течности за нокти

електронски речници и бази на податоци
за преведување; програмирање на
кмпјутерски софтвер за електронски
речници и бази на податоци за
преведување на други јазици; консултации
во врска со сметачи; интегриран софтвер
дизајниран и развиен за управување со
лабораториски информации и податоци и
управување со работните процеси,
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(111) 30983

(151) 11/08/2022

храна и супстанции прилагодени за

(210) TM 2021/1145

(220) 08/11/2021

медицинска или ветеринарна употреба,

(181) 08/11/2031
(450) 31/08/2022
(732) Onko İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Gebze OSB2 Mah. 1700 Sk. No: 1703/2

храна за бебиња; диететски додатоци во
исхраната за луѓе и животни; фластери,

Çayirova/Kocaeli, TR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

средства за дезинфекција, препарати за
уништување штетници, фунгициди,

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

хербициди

материјали за завои; материјали за
пломбирање заби и забарски смоли,

(540)

MEKSRATU
(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 30985

(151) 08/08/2022

(210) TM 2021/1147

(220) 08/11/2021
(181) 08/11/2031

(450) 31/08/2022
(732) Onko İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

кл. 5 фармацевтски, медицински и
ветеринарни препарати; санитарни

Gebze OSB2 Mah. 1700 Sk. No: 1703/2

препарати за медицински цели; диететска
храна и супстанции прилагодени за

Çayirova/Kocaeli, TR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

медицинска или ветеринарна употреба,

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје
(540)

храна за бебиња; диететски додатоци во
исхраната за луѓе и животни; фластери,
материјали за завои; материјали за
пломбирање заби и забарски смоли,

MISINTU

средства за дезинфекција, препарати за
уништување штетници, фунгициди,

(551) индивидуална
(510, 511)

хербициди

кл. 5 фармацевтски, медицински и

(111) 30984

(151) 11/08/2022

ветеринарни препарати; санитарни
препарати за медицински цели; диететска

(210) TM 2021/1146

(220) 08/11/2021
(181) 08/11/2031

храна и супстанции прилагодени за
медицинска или ветеринарна употреба,

(450) 31/08/2022
(732) Onko İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

храна за бебиња; диететски додатоци во
исхраната за луѓе и животни; фластери,

Gebze OSB2 Mah. 1700 Sk. No: 1703/2

материјали за завои; материјали за

Çayirova/Kocaeli, TR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

пломбирање заби и забарски смоли,
средства за дезинфекција, препарати за

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје
(540)

уништување штетници, фунгициди,
хербициди

TOPOTU
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски, медицински и

(111) 30986

(151) 11/08/2022

(210) TM 2021/1148

(220) 08/11/2021
(181) 08/11/2031
(450) 31/08/2022

ветеринарни препарати; санитарни
препарати за медицински цели; диететска
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(732) Onko İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

материјали за завои; материјали за

Gebze OSB2 Mah. 1700 Sk. No: 1703/2

пломбирање заби и забарски смоли,

Çayirova/Kocaeli, TR

средства за дезинфекција, препарати за
уништување штетници, фунгициди,

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје
(540)

хербициди

ZOMTU
(551) индивидуална

(111) 30988

(151) 11/08/2022

(210) TM 2021/1150

(220) 08/11/2021
(181) 08/11/2031

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски, медицински и

(450) 31/08/2022
(732) Onko İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

ветеринарни препарати; санитарни

Gebze OSB2 Mah. 1700 Sk. No: 1703/2
Çayirova/Kocaeli, TR

препарати за медицински цели; диететска
храна и супстанции прилагодени за

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје

медицинска или ветеринарна употреба,
храна за бебиња; диететски додатоци во
исхраната за луѓе и животни; фластери,
материјали за завои; материјали за

(540)

пломбирање заби и забарски смоли,

(551) индивидуална

средства за дезинфекција, препарати за
уништување штетници, фунгициди,

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски, медицински и

хербициди

ветеринарни препарати; санитарни
препарати за медицински цели; диететска

PAMINTU

(111) 30987

(151) 08/08/2022

(210) TM 2021/1149

(220) 08/11/2021

храна и супстанции прилагодени за
медицинска или ветеринарна употреба,

(181) 08/11/2031

храна за бебиња; диететски додатоци во

(450) 31/08/2022
(732) Onko İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

исхраната за луѓе и животни; фластери,
материјали за завои; материјали за

Gebze OSB2 Mah. 1700 Sk. No: 1703/2
Çayirova/Kocaeli, TR

пломбирање заби и забарски смоли,
средства за дезинфекција, препарати за

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје

уништување штетници, фунгициди,
хербициди

(540)

TIROSTU
(551) индивидуална

(111) 30989

(151) 11/08/2022

(210) TM 2021/1151

(220) 05/11/2021

(181) 05/11/2031
(450) 31/08/2022
(732) Riot Games, Inc. (a Delaware
corporation) 12333 West Olympic Blvd.

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски, медицински и
ветеринарни препарати; санитарни
препарати за медицински цели; диететска

Los Angeles, CA 90064, US

храна и супстанции прилагодени за
медицинска или ветеринарна употреба,

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ

храна за бебиња; диететски додатоци во

КУМАНОВО
"Србо Томовиќ" 36/1-7, 1300, Куманово

исхраната за луѓе и животни; фластери,

133

Трговски марки / Markat tregtare

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 8/2022 - 31/08/2022

обезбедување информации за разонода

(540)

кои што не може да се преземат за

WILD RIFT ESPORTS

натпревари и турнири во компјутерски и
видео игри по пат на веб-страница; услуги

(551) индивидуална
(510, 511)

на разонода, имено, организирање
состаноци и конференции на обожаватели

кл. 25 oблека; бандана марами; ремени
(облека); капи за бејзбол; плетени капи;

(фанови) во живо со интерактивна игра
помеѓу учесниците во областа на

чизми; капути; костими за употреба во игри
со улоги; фустани; обувки; ракавици

компјутерски и видео игри

(облека); костими за ноќ на вештерките;
капи; покривала за глава; спортски маици
со качулка; облека за мали деца; јакни
(облека); удобна облека за носење по
дома; панталони; пуловери; облека за

(111) 30992

(151) 11/08/2022

(210) TM 2021/1153

(220) 05/11/2021
(181) 05/11/2031

(450) 31/08/2022
(300) 36618 27/10/2021 AD
(732) Philip Morris Products S.A. Quai

дожд; сандали; марами; кошули; кондури;
кратки панталони; сукњи; облека за
спиење; чорапи; долни делови на
тренерки; џемпери; горни делови на

Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

тренерки; костими за капење; маици со

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
КУМАНОВО

кратки ракави; хулахопки и хеланки; маици
(облека); тренерки; долна облека

"Србо Томовиќ" 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

кл. 38 телекомуникациски и услуги на
емитување; услуги на емитување и пренос

BRIZA PEARL

(стриминг) на натпреварувања и турнири
во играње на компјутерски и видео игри по

(551) индивидуална

пат на глобални комуникациски мрежи,

(510, 511)

интернет и безжични мрежи; услуги на
видео, аудио и телевизиски пренос

кл. 34 жичен вапоризатор за електронски
цигари и електронски уреди за пушење;

(стриминг); услуги на интернетско
емитување преку глобални и локални

тутун, сиров или преработен; производи
од тутун, вклучувајќи пури, цигари,

компјутерски мрежи; безжичен
електронски пренос на податоци, слики и

цигарилоси, тутун за мотање на цигари,
тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут,

информации

кретек цигари; тутун во прав; замени за

кл. 41 услуги на разонода; услуги на
разонода, имено, организирање и водење

тутун (кои не се користат во медицински
цели); артикли за пушачи, вклучувајќи

на натпревари и турнири во живо на
компјутерски и видео игри;

хартија за цигари и туби, филтери за
цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари

воспоставување правила и регулативи во
врска со компјутерски и видео гејминг

и пепелници за пушачи, лулиња, џебни
машинки за мотање на цигари, запалки за

натпревари и турнири; обезбедување на

пушачи; кибрити; стапчиња од тутун,

аудио и видео презентации кои што не
може да се преземат во областа на

производи од тутун за загревање,
електронски уреди и нивни делови за

натпревари и турнири во компјутерски и
видео игри по пат на веб-страница;

загревање на цигари или тутун со цел за
ослободување на аеросоли кои содржат
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никотин за инхалација; раствори од течен

машинки за мотање на цигари, запалки за

никотин за електронски цигари;

пушачи; кибрити; стапчиња од тутун,

електронски уреди за пушење;
електронски цигари; електронски цигари

производи од тутун за загревање,
електронски уреди и нивни делови за

како замена за традиционални цигари;
електронски уреди за инхалација со

загревање на цигари или тутун со цел за
ослободување на аеросоли кои содржат

аеросоли кои содржат никотин; орални
вапоризатори за пушачи, производи од

никотин за инхалација; раствори од течен
никотин за електронски цигари;

тутун и замени за тутун; артикли за

електронски уреди за пушење;

пушачи за електронски цигари; делови и
опрема за горенаведените производи кои

електронски цигари; електронски цигари
како замена за традиционални цигари;

се вклучени во класата 34; апарати за
гаснење на загреани цигари и пури како и

електронски уреди за инхалација со
аеросоли кои содржат никотин; орални

загреани стапчиња од тутун; табакери за
полнење на електронски цигари

вапоризатори за пушачи, производи од
тутун и замени за тутун; артикли за
пушачи за електронски цигари; делови и

(111) 30995

(151) 08/08/2022

(210) TM 2021/1154

(220) 05/11/2021

опрема за горенаведените производи кои
се вклучени во класата 34; апарати за

(181) 05/11/2031
(450) 31/08/2022

гаснење на загреани цигари и пури како и
загреани стапчиња од тутун; табакери за

(300) 36612 27/10/2021 AD
(732) Philip Morris Products S.A. Quai

полнење на електронски цигари

Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH

(111) 31006

(151) 11/08/2022

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ

(210) TM 2021/1155

(220) 05/11/2021
(181) 05/11/2031

КУМАНОВО
"Србо Томовиќ" 36/1-7, 1300, Куманово

(450) 31/08/2022
(300) 36616 27/10/2021 AD
(732) Philip Morris Products S.A. Quai
Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH

(540)

AMELIA PEARL

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

(551) индивидуална
(510, 511)

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
КУМАНОВО

кл. 34 жичен вапоризатор за електронски

"Србо Томовиќ" 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

цигари и електронски уреди за пушење;
тутун, сиров или преработен; производи

ADORA PEARL

од тутун, вклучувајќи пури, цигари,
цигарилоси, тутун за мотање на цигари,

(551) индивидуална

тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут,
кретек цигари; тутун во прав; замени за

(510, 511)
кл. 34 жичен вапоризатор за електронски

тутун (кои не се користат во медицински

цигари и електронски уреди за пушење;

цели); артикли за пушачи, вклучувајќи
хартија за цигари и туби, филтери за

тутун, сиров или преработен; производи
од тутун, вклучувајќи пури, цигари,

цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари
и пепелници за пушачи, лулиња, џебни

цигарилоси, тутун за мотање на цигари,
тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут,
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кретек цигари; тутун во прав; замени за

кл. 34 жичен вапоризатор за електронски

тутун (кои не се користат во медицински

цигари и електронски уреди за пушење;

цели); артикли за пушачи, вклучувајќи
хартија за цигари и туби, филтери за

тутун, сиров или преработен; производи
од тутун, вклучувајќи пури, цигари,

цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари
и пепелници за пушачи, лулиња, џебни

цигарилоси, тутун за мотање на цигари,
тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут,

машинки за мотање на цигари, запалки за
пушачи; кибрити; стапчиња од тутун,

кретек цигари; тутун во прав; замени за
тутун (кои не се користат во медицински

производи од тутун за загревање,

цели); артикли за пушачи, вклучувајќи

електронски уреди и нивни делови за
загревање на цигари или тутун со цел за

хартија за цигари и туби, филтери за
цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари

ослободување на аеросоли кои содржат
никотин за инхалација; раствори од течен

и пепелници за пушачи, лулиња, џебни
машинки за мотање на цигари, запалки за

никотин за електронски цигари;
електронски уреди за пушење;

пушачи; кибрити; стапчиња од тутун,
производи од тутун за загревање,

електронски цигари; електронски цигари

електронски уреди и нивни делови за

како замена за традиционални цигари;
електронски уреди за инхалација со

загревање на цигари или тутун со цел за
ослободување на аеросоли кои содржат

аеросоли кои содржат никотин; орални
вапоризатори за пушачи, производи од

никотин за инхалација; раствори од течен
никотин за електронски цигари;

тутун и замени за тутун; артикли за
пушачи за електронски цигари; делови и

електронски уреди за пушење;
електронски цигари; електронски цигари

опрема за горенаведените производи кои

како замена за традиционални цигари;

се вклучени во класата 34; апарати за
гаснење на загреани цигари и пури како и

електронски уреди за инхалација со
аеросоли кои содржат никотин; орални

загреани стапчиња од тутун; табакери за
полнење на електронски цигари

вапоризатори за пушачи, производи од
тутун и замени за тутун; артикли за

(111) 31007

(151) 11/08/2022

пушачи за електронски цигари; делови и
опрема за горенаведените производи кои

(210) TM 2021/1156

(220) 05/11/2021

се вклучени во класата 34; апарати за

(181) 05/11/2031
(450) 31/08/2022

гаснење на загреани цигари и пури како и
загреани стапчиња од тутун; табакери за

(300) 36617 27/10/2021 AD
(732) Philip Morris Products S.A. Quai

полнење на електронски цигари

Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH

(111) 31009

(151) 12/08/2022

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

(210) TM 2021/1157

(220) 05/11/2021

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ

(181) 05/11/2031

КУМАНОВО
"Србо Томовиќ" 36/1-7, 1300, Куманово

(450) 31/08/2022
(300) 36623 29/10/2021 AD
(732) Philip Morris Products S.A. Quai
Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH

(540)

EXQUISA PEARL
(551) индивидуална
(510, 511)
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(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

(210) TM 2021/1160

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ

(220) 12/11/2021
(181) 12/11/2031

КУМАНОВО
"Србо Томовиќ" 36/1-7, 1300, Куманово

(450) 31/08/2022
(732) Акционерско друштво за фабрика

(540)

за чоколади, вафли и бонбони ЕВРОПА
Скопје

JARDINA PEARL

ул. 808 бр. 8, 1000, Скопје, MK

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 34 жичен вапоризатор за електронски
цигари и електронски уреди за пушење;
тутун, сиров или преработен; производи
од тутун, вклучувајќи пури, цигари,
цигарилоси, тутун за мотање на цигари,
тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут,
кретек цигари; тутун во прав; замени за

(591) кафена, бела, златна зелена,
црвена
(551) индивидуална

тутун (кои не се користат во медицински
цели); артикли за пушачи, вклучувајќи

(510, 511)
кл. 30 чоколадирани вафли (наполитанки)

хартија за цигари и туби, филтери за
цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари
и пепелници за пушачи, лулиња, џебни
машинки за мотање на цигари, запалки за
пушачи; кибрити; стапчиња од тутун,

(111) 31012

(151) 12/08/2022

(210) TM 2021/1161

(220) 12/11/2021

(181) 12/11/2031
(450) 31/08/2022
(732) Акционерско друштво за фабрика
за чоколади, вафли и бонбони ЕВРОПА

производи од тутун за загревање,
електронски уреди и нивни делови за
загревање на цигари или тутун со цел за
ослободување на аеросоли кои содржат
никотин за инхалација; раствори од течен

Скопје
ул. 808 бр. 8, 1000, Скопје, MK

никотин за електронски цигари;
електронски уреди за пушење;

(540)

електронски цигари; електронски цигари
како замена за традиционални цигари;
електронски уреди за инхалација со
аеросоли кои содржат никотин; орални
вапоризатори за пушачи, производи од
тутун и замени за тутун; артикли за
пушачи за електронски цигари; делови и
опрема за горенаведените производи кои
се вклучени во класата 34; апарати за

(591) кафена, бела, златна, црвена,
светло кафена
(551) индивидуална

гаснење на загреани цигари и пури како и
загреани стапчиња од тутун; табакери за
полнење на електронски цигари
(111) 31011

(510, 511)
кл. 30 чоколадирани десерти (бонбони)

(151) 12/08/2022
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(111) 31013

(151) 12/08/2022

(210) TM 2021/1162

(220) 12/11/2021

(111) 31016

(151) 12/08/2022

(181) 12/11/2031
(450) 31/08/2022
(732) Акционерско друштво за фабрика
за чоколади, вафли и бонбони ЕВРОПА

(210) TM 2021/1164

(220) 09/11/2021
(181) 09/11/2031

Скопје
ул. 808 бр. 8, 1000, Скопје, MK

за чоколади, вафли и бонбони ЕВРОПА
Скопје

(540)

ул. 808 бр. 8, Скопје, MK

(450) 31/08/2022
(732) Акционерско друштво за фабрика

(540)

(591) кафена, бела, златна, зелена,
црвена, светло кафена, жолта, светло
сина

(591) црвена, кафена, бела, златна, црна,
светло кафена

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30

интегрални бисквити со вкус на

кл. 30 чоколадирани десерти (бонбони)

ванила

(111) 31015

(151) 12/08/2022

(111) 31017

(151) 12/08/2022

(210) TM 2021/1163

(220) 09/11/2021

(210) TM 2021/1165

(220) 09/11/2021

(181) 09/11/2031
(450) 31/08/2022
(732) Акционерско друштво за фабрика

(181) 09/11/2031
(450) 31/08/2022
(732) Акционерско друштво за фабрика

за чоколади, вафли и бонбони ЕВРОПА
Скопје

за чоколади, вафли и бонбони ЕВРОПА
Скопје

ул. 808 бр. 8, Скопје, MK

ул. 808 бр. 8, Скопје, MK

(540)

(540)

(591) кафена, бела, златна, зелена,
црвена, светло кафена

(591) кафена, бела, златна, зелена,
црвена, светло кафена, жолта
(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30

(510, 511)

интегрални бисквити со вкус на

јаболко и цимет
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кл. 30

интегрални бисквити со вкус на

бази на податоци; компјутерски софтвер

чоколадо и ванила

за автоматизирање на складирањето

(111) 31018

(151) 12/08/2022

податоци; вграден оперативен софтвер;
софтвер за проширена реалност; софтвер

(210) TM 2021/1166

(220) 09/11/2021
(181) 09/11/2031

за проширена реалност за употреба во
мобилни уреди за интегрирање на

(450) 31/08/2022
(732) Softelligence SRL Gara Herastrau

електронски податоци со реални средини;
компјутерски софтвер за управување со

Str. 4d, Building C, 2nd Floor, Bucharest,

бази на податоци; облак сервери; софтвер

RO
(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА,

за следење на облак мрежа; апликативен
софтвер за облак компјутерски услуги;

АДВОКАТ бул.Партизански Одреди бр. 14,
кат 3, локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000,

софтвер за мобилни телефони; софтвер
за управување со мобилни уреди;

Скопје
(540)

апликативен софтвер за мобилни
телефони; компјутерски софтвер за
употреба на рачни мобилни дигитални
електронски уреди и друга потрошувачка
електроника; електронски публикации за
преземање, електронски публикации
снимени на компјутерски медиуми

(591) црна, бела, сина, темно црвена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 бизнис менаџмент и
администрација; продажба на

кл. 9 софтвер; апликативен софтвер;
банкарски софтвер; софтвер за

компјутерски софтвер; бизнис анализа,
истражување и информациски услуги;
информации и комерцијални совети за

управување со податоци и датотеки и база
на податоци; медиуми и софтвер за

потрошувачите (совет за потрошувач);
компилација на информации во

издаваштво; софтвер за комуникација,
вмрежување и социјално вмрежување;
канцелариски и деловни апликации;

компјутерски бази на податоци;
системизација на информации во

софтвер за вештачка интелигенција и
машинско учење; софтвер за следење,

компјутерски бази на податоци;
публицитет и промоција, рекламирање и
подготовка на огласи за други;

анализа, контрола и водење на операции
во физичкиот свет; софтвер за систем и

рекламирање, маркетинг и промотивни
услуги; онлајн рекламирање;

системска поддршка и фирмвер; софтвер
за виртуелна и проширена реалност; веб
апликација и серверски софтвер; софтвер

консултантски услуги во врска со
рекламирањето и бизнис менаџментот;

за управување со содржина; софтвер за етрговија и е-плаќање; компјутерски

рекламирање, маркетинг и промотивни
консултантски услуги, советодавни и
помошни услуги; ажурирање и одржување

софтвер за собирање податоци;
компјутерски програми за управување со

на податоците во компјутерските бази на
податоци; бизнис разузнавачки служби

мрежата; софтвер кој овозможува
пребарување на податоци; компјутерски

кл. 41 објавување, известување и
пишување текстови; услуги за обука во

софтвер за интеграција на апликации и
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областа на развој на компјутерски

анализа на компјутерски систем; развој на

софтвер; услуги за обука кои се

компјутерски системи; услуги за

однесуваат на компјутерски системи;
образование, имено организирање и

интеграција на компјутерски системи;
интеграција на компјутерски системи и

спроведување на курсеви, семинари и
работилници, инструкции во врска со

мрежи; контрола на квалитетот во врска со
компјутерски системи; консултантски

имплементација и развој на компјутерски
програми и дистрибуција на материјали за

услуги за обезбедување квалитет;
следење на процесот за обезбедување

курсеви во врска со нив; подготовка и

квалитет; тестирање на компјутерски

објавување на едукативни материјали за
други кои се однесуваат на развој и

програми; тестирање на компјутерски
софтвер; тестирање на компјутерски

имплементација на компјутерски програми
и употреба на компјутерски програми;

хардвер; услуги за тестирање на
употребливост на веб-страниците;

подучување; работилници за едукативни
цели; организирање и спроведување на

консултантски услуги за тестирање на
апликативниот систем; развој и тестирање

конференции, конгреси, колоквиуми и

на пресметковни методи, алгоритми и

семинари; онлајн објавување на
електронски книги и списанија; објавување

софтвер; конфигурација на компјутерски
системи и мрежи; дизајн на компјутерски

на текстови, освен текстови за публицитет;
обука; обезбедување на електронски

систем; услуги за управување со
компјутерски проекти; ископување

публикации што не се преземаат;
обезбедување онлајн упатства;

податоци; компјутерски мрежни услуги;
технолошки услуги поврзани со

организација на семинари

компјутери; следење на компјутерските

кл. 42 информатичка технологија, имено
развој на софтвер, програмирање и

системи со далечински пристап;
тестирање, автентикација и контрола на

имплементација; развој на компјутерски
хардвер; развој на компјутерски

квалитетот; хостинг платформи на
интернет; програмирање на софтвер за

софтверски апликативни решенија; развој
на софтверски решенија за интернет

платформи за е-трговија; хостирање на
платформи за е-трговија на интернет;

провајдери и интернет корисници; совети и

консултантски услуги во врска со

развојни услуги поврзани со компјутерски
софтвер; советодавни услуги во областа

креирање и дизајнирање на веб-страници
за е-трговија; дизајн и развој на програми

на развој на производи и подобрување на
квалитетот на софтверот; хостинг,

за безбедност на интернет; складирање на
податоци; компјутерски програмски услуги

софтвер како услуга и изнајмување на
компјутерски софтвер, изнајмување на

за складирање податоци; програмирање
на софтвер за управување со бази на

компјутерски хардвер и уреди, ИТ

податоци; крос-платформска конверзија на

консултантски услуги, советодавни услуги
и обезбедување информации; ИТ

дигитална содржина во други форми на
дигитална содржина; консултантски услуги

безбедносни услуги за заштита и
обновување на компјутерски податоци;

за информатичка технологија [ИТ];
аутсорсинг даватели на услуги во областа

дуплирање и конверзија на податоци,
шифрирање и кодирање на податоци,

на информатичката технологија; услуги за
поддршка и одржување на компјутерски
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софтвер; обезбедување на онлајн услуги

техничка поддршка, вклучително и

за поддршка за корисници на компјутерски

далечинско и управување со

програми; обработка во облак;
обезбедување на виртуелни компјутерски

инфраструктурата на лице место за
следење, администрација и управување со

системи преку обработка во облак;
консалтинг во областа на обработка во

јавни и приватни системи кои се
однесуваат на ИТ и апликации за

облак мрежи и апликации; програмирање
на оперативен софтвер за пристап и

обработка во облак; софтверски услуги за
мобилност, имено развој на софтвер за

користење на обработка во облак мрежа;

мобилни апликации вклучувајќи

дизајн и развој на оперативен софтвер за
пристап и користење на обработка во

прилагодени, спакувани или хостирани
клиент, клиент/сервер и решенија

облак мрежа; креирање и одржување на
веб-страници за мобилни телефони;

базирани на облак, вклучувајќи поддршка
за сите горенаведени услуги; координација

дизајн на софтвер; дизајн на компјутерски
систем; дизајн и графички уметнички

на оперативни системи на високо ниво и
облак платформи; развој на едукативен

дизајн за креирање на веб-страници на

материјал за други лица во областа на

интернет; работа со пребарувачи на
интернет; инсталација на компјутерски

развој и употреба на компјутерски
софтверски апликации и во областа на

софтвер; одржување на компјутерски
софтвер; ажурирање на компјутерски

користење на деловни и комерцијални
активности поврзани со компјутерски

софтвер; анализа на компјутерски
софтвер; креирање и одржување на веб-

софтверски апликации
кл. 45 консултантски услуги во врска со

страници за други; хостирање

лиценцирање на компјутерски софтвер;

компјутерски сајтови (веб-страници);
услуги за далечинско правење на

лиценцирање на компјутерски софтвер

резервни копии на компјутер; провајдер на
апликациони услуги [аѕр], имено,

(111) 31019

(151) 12/08/2022

(210) TM 2021/1167

(220) 10/11/2021

хостирање на компјутерски софтверски
апликации на други; истражување во врска
со компјутерско програмирање;

(181) 10/11/2031
(450) 31/08/2022
(732) Друштво за производство,

истражување кое се однесува на
обработка на податоци; истражување,

трговија и услуги КОУЧ ФУДС ДОО
увоз-изоз Скопје

развој, дизајнирање и ажурирање на
компјутерски софтвер, информатичка

ул. Вангел Тодоровски бр. 5-1/30,
Скопје, MK

технологија во врска со електронското
складирање на податоци; софтверски

(740) Адвокатско друштво Папазоски и
Мишев Бул. 8 Септември бр. 16 Хипериум

инженерски услуги за програми за

Бизнис Центар 2ри кат, 1000, 1000

обработка на податоци; развој и дизајн на
компјутерски софтвер за обработка на

(540)

Coach Josif

податоци; администрација на серверот;
обезбедување на бази на податоци од

(551) индивидуална
(510, 511)

областа на информатичката технологија,
компјутерите и компјутерските системи;

кл. 5 диететска храна; витамински
производи; додатоци во исхраната за луѓе;
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ленено семе како диететски додаток;

чоколадни намази што содржат јаткасти

протеините како диететски додаток; семе

плодови; јаткасто овошје во прав; јаткасто

од лен како диететски додаток; витамински
производи; минерални додатоци на

овошје со чоколаден прелив; додатоци на
јадења; слатки од бадем; какао; ванила

храната; белковини како диететски
додатоци; леб за дијабетичари;

[арома]; пченкарни снегулки; протеински
барови; протеински барови во облик на

растителни подготовки како замени за
кафе

шејкови; протеински барови со прелив од
млечно чоколадо; протеински ванила

кл. 29 конзервирано, смрзнато, сушено и

барови со прелив од млечно чоколадо;

варено овошје; желеа, џемови, компоти;
млечни производи; бадеми, мелени;

протеински барови со различни вкусови;
сосови [додатоци на храна]

бадемово млеко; замени за млеко;
замрзнато овошје; замрзнат-сушен

кл. 31 бадеми [овошје]; бобинки, свежи;
зрнеста храна [жита]; лешници; лушпи од

зеленчук; зеленчук, конзервиран;
зеленчук, сушен; кандирано овошје;

кокосов орев; овес; растителни семиња;
јаткасто овошје; зрнеста храна (жита),

кокосово млеко; мали парчиња храна од

јаткасто овошје, бобинки свежи, грав свеж,

овошје; мармалад; масло од кокос за
јадење; масла за јадење; маст од кокосов

леќа свежа, овошје свежо, семе од
житарици

орев; масло од лен за кујнска употреба;
маслиново масло за исхрана; млеко од

кл. 32 безалкохолни овошни екстракти;
безалкохолни овошни пијалаци; бадемов

бадем за кулинарска употреба; млеко од
ориз; млеко од соја; намази на база на

пијалак; безалкохолни пијалаци; овошни
сокови; смути (кашести пијалаци од овошје

јаткасти плодови; овесно млеко; овошни

и зеленчук); изотонични пијалаци

каши; пире од јаболка; пијалаци на база на
бадемово млеко; пијалаци на база на

кл. 41 објавување текстови, со исклучок
на рекламни текстови; организирање и

кокосово млеко; протеинско млеко; путер
од кикиритки; путер од какао; путер; путер

водење работилници [обука]; објавување
книги, организирање и водење семинари;

од кокосов орев; семки, подготвени; суво
грозје; супи; јаткасто овошје [орев, лешник,

забава
кл. 44 услуги за советување за здравјето

бадем], подготвени; јајца во прав; јогурт;

кл. 45 услуги за онлајн социјални мрежи

хумус [мелена леблебија со сусамово
масло, лимон и лук]; крем-путер; путер од
бадем; доматно пире; доматен сок за
готвење; милк-шејк
кл. 30 високопротеински плочки од
житарки; вафли; зачини; мали парчиња
храна од жита; мали парчиња храна од
ориз; мусли; намази на база на чоколада;
намази; овесни снегулки; овес (дробен
овес); плочки од житарки; подготовки од
жита; преработено семе кое се користи
како зачин; растителни подготовки како
замени за кафе; чај; храна од овес;
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(111) 31020

(151) 12/08/2022

кокосово млеко; протеинско млеко; путер

(210) TM 2021/1168

(220) 10/11/2021

од кикиритки; путер од какао; путер; путер

(181) 10/11/2031
(450) 31/08/2022
(732) Друштво за производство,
трговија и услуги КОУЧ ФУДС ДОО

од кокосов орев; семки, подготвени; суво
грозје; супи; јаткасто овошје [орев, лешник,

увоз-изоз Скопје
ул. Вангел Тодоровски бр. 5-1/30,

масло, лимон и лук]; крем-путер; путер од
бадем; доматно пире; доматен сок за

Скопје, MK

готвење; милк-шејк

(740) Адвокатско друштво Папазоски и
Мишев Бул. 8 Септември бр. 16 Хипериум

кл. 30 високопротеински плочки од
житарки; вафли; зачини; мали парчиња

Бизнис Центар 2ри кат, 1000, 1000
(540)

храна од жита; мали парчиња храна од
ориз; мусли; намази на база на чоколада;

бадем], подготвени; јајца во прав; јогурт;
хумус [мелена леблебија со сусамово

намази; овесни снегулки; овес (дробен
овес); плочки од житарки; подготовки од

(551) индивидуална
(510, 511)

жита; преработено семе кое се користи
како зачин; растителни подготовки како
замени за кафе; чај; храна од овес;

кл. 5 диететска храна; витамински
производи; додатоци во исхраната за луѓе;
ленено семе како диететски додаток;

чоколадни намази што содржат јаткасти
плодови; јаткасто овошје во прав; јаткасто

протеините како диететски додаток; семе
од лен како диететски додаток; витамински

овошје со чоколаден прелив; додатоци на
јадења; слатки од бадем; какао; ванила

производи; минерални додатоци на
храната; белковини како диететски

[арома]; пченкарни снегулки; протеински
барови; протеински барови во облик на
шејкови; протеински барови со прелив од

додатоци; леб за дијабетичари;
растителни подготовки како замени за
кафе

млечно чоколадо; протеински ванила
барови со прелив од млечно чоколадо;

кл. 29 конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје; желеа, џемови, компоти;

протеински барови со различни вкусови;
сосови [додатоци на храна]

млечни производи; бадеми, мелени;
бадемово млеко; замени за млеко;

кл. 31 бадеми [овошје]; бобинки, свежи;
зрнеста храна [жита]; лешници; лушпи од
кокосов орев; овес; растителни семиња;

замрзнато овошје; замрзнат-сушен
зеленчук; зеленчук, конзервиран;
зеленчук, сушен; кандирано овошје;

јаткасто овошје; зрнеста храна (жита),
јаткасто овошје, бобинки свежи, грав свеж,

кокосово млеко; мали парчиња храна од
овошје; мармалад; масло од кокос за

леќа свежа, овошје свежо, семе од
житарици

јадење; масла за јадење; маст од кокосов
орев; масло од лен за кујнска употреба;

кл. 32 безалкохолни овошни екстракти;
безалкохолни овошни пијалаци; бадемов
пијалак; безалкохолни пијалаци; овошни

маслиново масло за исхрана; млеко од
бадем за кулинарска употреба; млеко од
ориз; млеко од соја; намази на база на

сокови; смути (кашести пијалаци од овошје
и зеленчук); изотонични пијалаци

јаткасти плодови; овесно млеко; овошни
каши; пире од јаболка; пијалаци на база на

кл. 41 објавување текстови, со исклучок
на рекламни текстови; организирање и

бадемово млеко; пијалаци на база на
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водење работилници [обука]; објавување
книги, организирање и водење семинари;
забава
кл. 44 услуги за советување за здравјето
кл. 45 услуги за онлајн социјални мрежи
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(111) 31021

(151) 12/08/2022

кл. 19 иверка водоотпорна иверка, иверки

(210) TM 2021/1169

(220) 10/11/2021

за употреба во градежништво,

(181) 10/11/2031
(450) 31/08/2022
(732) Друштво за производство,
трговија и услуги БУЈО-ГРАДБА ДООЕЛ

компресирана иверка, панели од иверка,
дрво, дрвени плочи, дрвени фурнири,

увоз-извоз Скопје Борис Трајковски 79,
1000, Скопје, MK

обработка на дрво
кл. 41 рекламирање, водење на

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

работењето; управување со работата,

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје
(540)

анализа на цени,
бизнис проценки, рекламен материјал

обложување на дрво, пилено дрво
кл. 40 обработка на материјали,

(551) индивидуална
(510, 511)
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ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ / PASQYRA E MARKAVE TREGTARE
SIPAS KUALIFIKIMIT NDËRKOMBËTAR TË MARKAVE TREGTARE
(510) код во Меѓународната класафикација на трговски марки (Ниченска) / kodi në kualifikimin
ndërkombëtar të markave tregtare (Niçe)
(111) регистарски броj / numri i regjistrimit
(510)

(111)

1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

30927
30932
30965
30966
30968
30969
30970
30965
30966
30969
30970
30965
30966
30969
30970
30979
31022
30927
30965
30966
30969
30970
31026
30922
30923
30928
30929
30932
30935
30936
30942
30965
30966
30969
30970

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7

30971
30972
30973
30982
30983
30984
30985
30986
30987
30988
30997
30998
30999
31000
31001
31002
31003
31004
31014
31019
31020
31022
30927
30961
30965
30966
30969
30970
30933
30934
30939
30965
30966
30969
30970

8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
14
14
146

30965
30966
30969
30970
30937
30938
30940
30961
30965
30966
30969
30970
30980
31018
30965
30966
30969
30970
30972
31004
30933
30934
30937
30938
30965
30966
30969
30970
30965
30966
30969
30970
30975
30943
30944

16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
20
20
20
20
22
22
22
22
24
24
24
24

30965
30966
30969
30970
30980
31022
30965
30966
30968
30969
30970
30955
30956
30965
30966
30969
30970
30976
30965
30966
30969
30970
31021
30965
30966
30969
30970
30965
30966
30969
30970
30965
30966
30969
30970
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25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
26
26
26
26
26
28
28
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

30955
30956
30965
30966
30969
30970
30971
30976
30982
30989
31022
30965
30966
30969
30970
30976
30971
30982
30924
30925
30958
30959
30965
30966
30969
30970
30993
31019
31020
31025
30924
30925
30948
30949
30950
30951
30952
30953
30954
30965
30966

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
33
33
33
33

30969
30970
30972
30974
30993
31011
31012
31013
31015
31016
31017
31019
31020
31025
30922
30923
30924
30925
30965
30966
30969
30970
31019
31020
30924
30925
30965
30966
30969
30970
30971
30982
30990
30991
31019
31020
31023
30924
30925
30965
30966

33
33
33
33
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

147

30969
30970
30990
30991
30921
30924
30925
30964
30965
30966
30969
30970
30992
30995
31006
31007
31009
30921
30924
30925
30926
30931
30933
30934
30939
30941
30943
30944
30946
30947
30957
30958
30960
30961
30962
30965
30966
30968
30969
30970
30974

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
37
37
37
37
37
37
37
37
37
38
38
38
38
38
38

30976
30977
30978
30980
30994
30996
30997
30998
31003
31008
31010
31018
31023
31026
30926
30931
30933
30934
30941
30965
30966
30969
30970
30980
31023
31024
30927
30931
30933
30934
30940
30943
30944
30980
31026
30965
30966
30969
30970
30980
30989
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39
39
39
39
39
39
39
39
39
40
40
40
40
40
40
40
40
40
41

30927
30933
30934
30960
30965
30966
30969
30970
30980
30933
30934
30965
30966
30969
30970
30980
31021
31026
30933

41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41

30934
30941
30962
30963
30965
30966
30967
30969
30970
30971
30977
30978
30980
30981
30982
30989
31018
31019
31020

41
41
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
43
43
43
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31021
31024
30926
30933
30934
30941
30962
30965
30966
30969
30970
30977
30978
30980
31018
31024
30924
30925
30927

43
43
43
44
44
44
44
44
44
45
45
45
45
45
45
45
45

30930
30945
31005
30941
30981
31003
31004
31019
31020
30933
30934
30980
30994
30996
31018
31019
31020
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ /
PASQYRA SIPAS PRONARËVE TË SË DREJTËS SË MARKAVE TREGTARE
(732) носител на правото на трговски марка / pronari i të drejtës së markës tregtare
(111) регистарски број / numri i regjistrimit
(210) број на пријавата / numri i aplikimit
(732)

(111)

(210)

BOSNALIJEK d.d.

30936

MK/T/2021/0798

BeiGene, Ltd.

31008

MK/T/2021/1033

BeiGene, Ltd.

31010

MK/T/2021/1034

Burn to Give SpA

30941

MK/T/2021/0713

Hankook Tire & Technology Co., Ltd.

30975

MK/T/2021/0712

ISKRA ZELINA KEMIJSKA INDUSTRIJA d.o.o.

30932

MK/T/2021/0789

KEFELİ TARIM ALETLERİ OTOMOTİV VE ELEKTRİK MALZEMELERİ SANAYU
VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

30939

MK/T/2021/0960

Kalceks, Joint Stock company

30929

MK/T/2021/0889

Kalceks, Joint Stock company

31014

MK/T/2021/1125

Kassatly Group Holding SAL

30991

MK/T/2021/0686

Kassatly Group Holding SAL

30990

MK/T/2021/0687

Kentucky Fried Chicken International Holdings LLC

30930

MK/T/2021/0726

Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda BAMBI AD Požarevac

30948

MK/T/2021/1082

Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda BAMBI AD Požarevac

30949

MK/T/2021/1083

Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda BAMBI AD Požarevac

30950

MK/T/2021/1084

Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda BAMBI AD Požarevac

30951

MK/T/2021/1085

Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda BAMBI AD Požarevac

30952

MK/T/2021/1086

Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda BAMBI AD Požarevac

30953

MK/T/2021/1087

Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda BAMBI AD Požarevac

30954

MK/T/2021/1088

Lady of Leisure Holdings Limited

30955

MK/T/2021/1098

Lady of Leisure Holdings Limited

30956

MK/T/2021/1099

MARBO PRODUCT d.o.o.

31025

MK/T/2018/0020

MATE MATE ASIA PTE. LTD

31023

MK/T/2021/0837

MCNEIL AB

30972

MK/T/2021/0570

Meridian Corporation SH.P.K.

30924

MK/T/2021/1058

Meridian Corporation SH.P.K.

30925

MK/T/2021/1060

NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana

30980

MK/T/2021/1089

Onko İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

30983

MK/T/2021/1145

Onko İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

30984

MK/T/2021/1146

Onko İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

30985

MK/T/2021/1147

Onko İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

30986

MK/T/2021/1148

Onko İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

30987

MK/T/2021/1149

Onko İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

30988

MK/T/2021/1150

POSCO INTERNATIONAL Corporation

30937

MK/T/2021/0696
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POSCO INTERNATIONAL Corporation

30938

MK/T/2021/0697

PROTON MED d.o.o. Beograd-Vracar

30942

MK/T/2021/0968

Philip Morris Products S.A.

30964

MK/T/2021/0731

Philip Morris Products S.A.

30992

MK/T/2021/1153

Philip Morris Products S.A.

30995

MK/T/2021/1154

Philip Morris Products S.A.

31006

MK/T/2021/1155

Philip Morris Products S.A.

31007

MK/T/2021/1156

Philip Morris Products S.A.

31009

MK/T/2021/1157

ROLEX SA

30943

MK/T/2021/0683

ROLEX SA

30944

MK/T/2021/0684

Riot Games, Inc. (a Delaware corporation)

30989

MK/T/2021/1151

Rivian IP Holdings, LLC (a Delaware limited liability company)

30933

MK/T/2021/0718

Rivian IP Holdings, LLC, (a Delaware limited liability company)

30934

MK/T/2021/0719

SYNGENTA CROP PROTECTION AG

30935

MK/T/2021/0685

Sinasi Derebey

30977

MK/T/2021/1138

Sinasi Derebey

30978

MK/T/2021/1139

Softelligence SRL

31018

MK/T/2021/1166

VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. / VEM Pharmaceuticals

31000

MK/T/2021/0714

VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. / VEM Pharmaceuticals

31001

MK/T/2021/0715

VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. / VEM Pharmaceuticals

31002

MK/T/2021/0716

VIATRIS HEALTHCARE DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
BEOGRAD

30973

MK/T/2021/1132

Јакимовска Ана

30976

MK/T/2021/1136

АЛКАЛОИД АД Скопје

30997

MK/T/2021/0680

АЛКАЛОИД АД Скопје

30998

MK/T/2021/0681

АЛКАЛОИД АД Скопје

30999

MK/T/2021/0682

Адвокатско друштво БАЧОВСКИ СИНКОЛИ АДВОКАТИ

30994

MK/T/2021/0690

Адвокатско друштво БАЧОВСКИ СИНКОЛИ АДВОКАТИ

30996

MK/T/2021/0691

Аксапта Мастерс ДОО Скопје

30962

MK/T/2021/0721

Скопје

31011

MK/T/2021/1160

Акционерско друштво за фабрика за чоколади, вафли и бонбони ЕВРОПА
Скопје

31012

MK/T/2021/1161

Акционерско друштво за фабрика за чоколади, вафли и бонбони ЕВРОПА
Скопје

31013

MK/T/2021/1162

Акционерско друштво за фабрика за чоколади, вафли и бонбони ЕВРОПА
Скопје

31015

MK/T/2021/1163

Акционерско друштво за фабрика за чоколади, вафли и бонбони ЕВРОПА
Скопје

31016

MK/T/2021/1164

Скопје

31017

MK/T/2021/1165

БРАТКО ИНВЕСТ ДОО Скопје

30959

MK/T/2021/1090

ВИДЕО АЛАРМ ДОО Скопје

30940

MK/T/2021/0704

Акционерско друштво за фабрика за чоколади, вафли и бонбони ЕВРОПА

Акционерско друштво за фабрика за чоколади, вафли и бонбони ЕВРОПА
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ДТУ „ДИДЕ РОЈАЛ ФУД“ ДОО СТРУМИЦА

30945

MK/T/2021/0688

Друштво за производство трговија и услуги ЈАСМИН КОМПАНИ 2019 ДООЕЛ
увоз-извоз Кочани

30974

MK/T/2021/1135

Друштво за производство, промет и услуги СУПЕРТРЕЈД ДОО увоз-извоз
Скопје

31026

MK/T/2017/0870

Друштво за производство, трговија и услуги АЛГОМАК ДООЕЛ Свети Николе

30993

MK/T/2021/0708

Друштво за производство, трговија и услуги БУЈО-ГРАДБА ДООЕЛ увозизвоз Скопје

31021

MK/T/2021/1169

Друштво за производство, трговија и услуги КОРОНА Душко ДОО експортимпорт Неготино

30968

MK/T/2021/1131

Друштво за производство, трговија и услуги КОУЧ ФУДС ДОО увоз-изоз
Скопје

31019

MK/T/2021/1167

Друштво за производство, трговија и услуги КОУЧ ФУДС ДОО увоз-изоз
Скопје

31020

MK/T/2021/1168

Друштво за производство, трговија и услуги МЕДИА МАРКЕТ ПЛУС ДООЕЛ
Кочани

30960

MK/T/2021/1120

Друштво за производство, трговија и услуги ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје

30981

MK/T/2021/0216

Друштво за производство, трговија и услуги ПОИНТ КАФЕ БАР ДОО Скопје

31005

MK/T/2021/0720

Друштво за производство, трговија и услуги ПРОТОПЕТС увоз-извоз ДООЕЛ
Прилеп

30922

MK/T/2021/1052

Прилеп

30923

MK/T/2021/1053

Друштво за производство, трговија и услуги ХАРДКОР ШОП ДООЕЛ увозизвоз Битола

30971

MK/T/2021/0732

Друштво за производство, трговија и услуги ХАРДКОР ШОП ДООЕЛ увозизвоз Битола

30982

MK/T/2021/0733

Друштво за трговија и услуги БЛА КАБЛИ ДОО Скопје

30961

MK/T/2021/1091

Друштво за трговија и услуги КИППЕР МАРКЕТ ДОО Желино

30946

MK/T/2021/0706

Друштво за трговија и услуги КИППЕР МАРКЕТ ДОО Желино

30947

MK/T/2021/0707

Друштво за трговија и услуги КИППЕР МАРКЕТ ДОО Желино

30957

MK/T/2021/0735

Друштво за трговија и услуги КИППЕР МАРКЕТ ДОО Желино

30958

MK/T/2021/0736

Струмица

31003

MK/T/2020/0725

Друштво за услуги и трговија ЕНДОМАК ДЕНТАЛ ГРУП - ЕДГ ДООЕЛ
Струмица

31004

MK/T/2020/0726

Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје

30928

MK/T/2011/1244

EUROPEAN TRADITIONAL KARATE FEDERATION

30963

MK/T/2021/0841

ИНТЕРНАЦИОНАЛНА ТРАДИЦИОНАЛНА КАРАТЕ ФЕДЕРАЦИЈА
INTERNATIONAL TRADITIONAL KARATE FEDERATION

30967

MK/T/2021/0836

ИПМО АДВИСОРИ АГ

31024

MK/T/2020/1020

МАСТЕР НАИЛС ДООЕЛ ВЕЛЕС

30979

MK/T/2021/1140

МОНОПОЛИСТ ИНВЕСТ ДООЕЛ Гевгелија

30926

MK/T/2021/1063

ОКТА Рафинерија на нафта Акционерско друштво - Скопје

30927

MK/T/2021/1070

Друштво за производство, трговија и услуги ПРОТОПЕТС увоз-извоз ДООЕЛ

Друштво за услуги и трговија ЕНДОМАК ДЕНТАЛ ГРУП - ЕДГ ДООЕЛ

ЕВРОПСКА ТРАДИЦИОНАЛНА КАРАТЕ ФЕДЕРАЦИЈА
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РОМАНОФФ ГРОУП ДООЕЛ

30921

MK/T/2021/1048

Т.Д. Јеловица Трејд ДОО Скопје

31022

MK/T/2019/0366

Трговско друштво за внатрешен и надвоешен промет ЗЕГИН ДОО Скопје

30965

MK/T/2021/0727

Трговско друштво за внатрешен и надворешен промет ЗЕГИН ДОО Скопје

30966

MK/T/2021/0728

Трговско друштво за внатрешен и надворешен промет ЗЕГИН ДОО Скопје

30969

MK/T/2021/0729

Трговско друштво за внатрешен и надворешен промет ЗЕГИН ДОО Скопје

30970

MK/T/2021/0730

ХАУЗ МАЈСТОР ПЛУС ДООЕЛ Скопје

30931

MK/T/2019/0467

ПРЕНОС / BARTJE
(111) 296
(732) Baxalta Incorporated 1200 Lakeside Drive, Bannockburn, Illinois 60015, US
(111) 8681
(732) Corteva Agriscience LLC 9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, US
(111) 10436
(732) Corteva Agriscience LLC 9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, US
(111) 17568
(732) Corteva Agriscience LLC 9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, US
(111) 25335
(732) Друштво за прозводство, трговија и услуги РОДОПИ 2021 увоз-извоз ДОО Прилеп
ул. Кеј 9-ти Септември бр. 2/27, Прилеп, MK
(111) 25336
(732) Друштво за прозводство, трговија и услуги РОДОПИ 2021 увоз-извоз ДОО Прилеп
ул. Кеј 9-ти Септември бр. 2/27, Прилеп, MK
(111) 25337
(732) Друштво за прозводство, трговија и услуги РОДОПИ 2021 увоз-извоз ДОО Прилеп
ул. Кеј 9-ти Септември бр. 2/27, Прилеп, MK
(111) 25338
(732) Друштво за прозводство, трговија и услуги РОДОПИ 2021 увоз-извоз ДОО Прилеп
ул. Кеј 9-ти Септември бр. 2/27, Прилеп, MK
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(111) 25339
(732) Друштво за прозводство, трговија и услуги РОДОПИ 2021 увоз-извоз ДОО Прилеп
ул. Кеј 9-ти Септември бр. 2/27, Прилеп, MK

ПРОМЕНИ / NDRYSHIME
(111) 3458
(732) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY LIMITED 2-7-1, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 1036020, JP
(111) 11693
(732) Вангел Фуштиќ Бул.8 септември бр.4-2/20, 1000 Скопје, MK
(111) 11043
(732) Schneider Electric IT Corporation 70 Mechanic Street, Foxboro, Massachusetts, 02035,
US
(111) 11184
(732) Astellas Pharma Inc. 5-1, Nihonbashi-Honcho 2-Chome Chuo-ku Tokyo 103-8411, JP
(111) 19427
(732) Друштво за преработка на овошје и зеленчук ТРГОПРОДУКТ ДООЕЛ увоз-извоз с.
Дабиље Струмица Населено место без уличен систем бр. 480 Дабиље, Струмица, MK
(111) 18974
(732) Друштво за преработка на овошје и зеленчук ТРГОПРОДУКТ ДООЕЛ увоз-извоз с.
Дабиље Струмица Населено место без уличен систем бр. 480 Дабиље, Струмица, MK
(111) 20461
(732) Друштво за преработка на овошје и зеленчук ТРГОПРОДУКТ ДОО увоз-извоз
с.Дабиље Струмица Населено место без уличен систем бр.480 Дабиље, Струмица, MK
(111) 20534
(732) Друштво за производство, трговија и услуги ФАНСИ КОРНЕР ЦОПАНЕЛИС ДОО
с.Раброво, Валандово ул. Индустриска бр. 3, с. Рабово, Валандово, MK
(111) 20645
(732) ДТПУ ПРОМЕДИКА ДООЕЛ Скопје ул.„Св. Кирил и Методиј“ бр. 50 Центар, 1000,
Скопје, MK
(111) 20646
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(732) ДТПУ ПРОМЕДИКА ДООЕЛ Скопје ул.„Св. Кирил и Методиј“ бр. 50 Центар, 1000,
Скопје, MK
(111) 20489
(732) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S. Saray Mah. Dr. Adnan Buyukdeniz Cad. No: 14,
34768 Umraniye Istanbul, TR
(111) 25335
(732) Друштво за консалтинг, производство, трговија и услуги ЊУ ТЕХНОЛОЏИ
КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје ул. Бул. 8 ми Септември бр. 2/2-27, Скопје, MK
(111) 25336
(732) Друштво за консалтинг, производство, трговија и услуги ЊУ ТЕХНОЛОЏИ
КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје ул. Бул. 8 ми Септември бр. 2/2-27, Скопје, MK
(111) 25337
(732) Друштво за консалтинг, производство, трговија и услуги ЊУ ТЕХНОЛОЏИ
КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје ул. Бул. 8 ми Септември бр. 2/2-27, Скопје, MK
(111) 25338
(732) Друштво за консалтинг, производство, трговија и услуги ЊУ ТЕХНОЛОЏИ
КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје ул. Бул. 8 ми Септември бр. 2/2-27, Скопје, MK
(111) 25339
(732) Друштво за консалтинг, производство, трговија и услуги ЊУ ТЕХНОЛОЏИ
КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје ул. Бул. 8 ми Септември бр. 2/2-27, Скопје, MK

СПОЈУВАЊЕ / BASHKIM
(111) 20303
(732) Goodyʼs single member societe anonyme of catering services
Athens International airport ʺEl.Venizelosʺ, Building 14B, Spata, Attiki 19019, GR
(111) 20321
(732) Goodyʼs single member societe anonyme of catering services
Athens International airport ʺEl.Venizelosʺ, Building 14B, Spata, Attiki 19019, GR
(111) 22570
(732) АСПЕКТ ДОО Скопје ул. 11-ти Октомври бр. 25/9, 1000, Скопје, MK
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(111) 26530
(732) Sun Pharmaceutical Industries Limited Sun House, Plot No. 201 B/1, Western Express
Highway, Goregaon (E), Mumbai, Maharashtra 400 063, IN

ОТКАЖУВАЊЕ / DORËHEQJE NGA REGJISTRIMI
(11) 14886
(73) Верица Милеска Стефановска and Ирена Митровска Бул.АВНОЈ бр.4/2-3, Скопје,
MK and ул.Јани Лукровски бр.5/1-8, Скопје, MK

ПРЕСТАНОК / NDËRPRERJE
(11) 14886
(73) Верица Милеска Стефановска and Ирена Митровска Бул.АВНОЈ бр.4/2-3, Скопје,
MK and ул.Јани Лукровски бр.5/1-8, Скопје, MK

ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ / VAZHDIMËSIA E
VLEFSHMËRISË
(111) 2782

(186) 15/09/2032

(111) 3986

(186) 10/09/2032

(111) 6314

(186) 13/07/2032

(111) 4877

(186) 25/08/2032

(111) 2457

(186) 26/07/2032

(111) 4277

(186) 10/09/2032

(111) 1587

(186) 10/07/2032

(111) 1592

(186) 08/07/2032

(111) 1413

(186) 10/09/2032

(111) 3458

(186) 10/08/2032

(111) 6870

(186) 15/09/2032

(111) 2432

(186) 10/09/2032

(111) 11693

(186) 15/04/2032

(111) 11388

(186) 07/05/2032

(111) 11043

(186) 05/06/2032
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(111) 15796

(186) 02/07/2032

(111) 11353

(186) 02/07/2032

(111) 11345

(186) 02/07/2032

(111) 11366

(186) 05/07/2032

(111) 11285

(186) 08/08/2032

(111) 11184

(186) 16/08/2032

(111) 11224

(186) 19/09/2032

(111) 12003

(186) 23/09/2032

(111) 11178

(186) 23/09/2032

(111) 11033

(186) 27/09/2032

(111) 11031

(186) 27/09/2032

(111) 11177

(186) 27/09/2032

(111) 11315

(186) 04/11/2032

(111) 23795

(186) 18/10/2031

(111) 20534

(186) 14/11/2031

(111) 20304

(186) 30/01/2032

(111) 20645

(186) 12/04/2032

(111) 20646

(186) 12/04/2032

(111) 20702

(186) 24/04/2032

(111) 20985

(186) 12/06/2032

(111) 20769

(186) 14/06/2032

(111) 20771

(186) 18/06/2032

(111) 20772

(186) 18/06/2032

(111) 20324

(186) 02/07/2032

(111) 20474

(186) 05/07/2032

(111) 20440

(186) 12/07/2032

(111) 20865

(186) 19/07/2032

(111) 20661

(186) 19/07/2032

(111) 20721

(186) 21/08/2032

(111) 20887

(186) 10/09/2032

(111) 22570

(186) 08/11/2032

(111) 20961

(186) 14/11/2032
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale

ПРИЈАВИ НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН /
APLIKIMET PЁR DISENJO INDUSTRIALE
Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на
Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод
индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за идустрискиот дизајн. / Në përputhje me
nenin 154 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 21/2009, 24/11,
12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18), Enti Shtetëror për Pronësi Industriale publikon të dhënat e aplikimeve
për disenjo industrialе.
Податоците означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80) / Të dhënat
shënohen me kodet për disenjo industrial INID* (standart WIPO ST.80):
(21) број на пријавата / numri i aplikimit
(22) датум на поднесување / data e depozitimit
(23) датум на изложба, саем / data e ekspozitës, panairit
(45) датум на објавување / data e publikimit
(28) вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот (дво/тродимензионален) / numri i
përgjithshëm i disenjove dhe i lloji i përcaktimit të dizajnit (dy/tre dimensional)
(30) право на првенство: датум, држава, број / Data e prioritetit: data, shteti, numri
(51) меѓународна класификација на индустриски дизајн (од Локарно) / klasifikimi ndërkombëtar (prej
Locarno)
(54) назив на дизајнот / emërimi i dizajnit
(55) прикази на индустрискиот дизајн / pamja e disenjos industriale
(57) назначување на боите или комбинации на бои / Theksimi ngjyrave ose kombinimi i tyre
(72) податоци за авторот: презиме, име и адреса / të dhënat e autorit: mbiemri, emir dhe adresa
(73) податаци за подносителот на пријавата / të dhënat e aplikantit
(74) податоци за застапник / të dhënat e përfaqësues juridik

________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа
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(21) ID 2022/4

(45) 31/08/2022
(22) 27/05/2022

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) Иле Мирчевски; Софија Сидоренко; Филип Димитриев; Никола Маркоски and Васил
Јанев
(73) Друштво за трговија и услуги Греен Мацхинес ДОО Велес ул.Раштански пат бр.2,
Велес, MK
(74) Марин Гавриловски, адвокат бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
(51) 12-13
(54) „Возило за чистење“
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(21) ID 2022/5

(45) 31/08/2022
(22) 27/05/2022

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) Иле Мирчевски; Софија Сидоренко; Филип Димитриев; Никола Маркоски; Васил Јанев;
Елена Ангелеска and Бојан Јосифовски
(73) Друштво за трговија и услуги Греен Мацхинес ДОО Велес ул.Раштански пат бр.2,
Велес, MK
(74) Марин Гавриловски, адвокат бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
(51) 12-13
(54) „Возило за чистење“
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Гласник/ Buletini Бр./Nr. 8/2022 - 31/08/2022

(21) ID 2022/6

(45) 31/08/2022
(22) 27/05/2022

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) Васил Јанев; Љупчо Џалев and Душко Крагељ
(73) Друштво за трговија и услуги Греен Мацхинес ДОО Велес ул.Раштански пат бр.2,
Велес, MK
(74) Марин Гавриловски, адвокат бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
(51) 12-13
(54) „Возило за чистење“
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 8/2022 - 31/08/2022
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 8/2022 - 31/08/2022

ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA
ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ ЗА ИНДУСТРИСКИ
ДИЗАЈН / PASQYRA SIPAS BARTËSIT TË SË DREJTËS PËR
DISENJO INDUSTRIALE

(51) код по меѓународна класификација на индустриски дизајн / kodi sipas
kualifikimit ndërkombëtar të disenjove industriale
(21) број на пријавата / numri i aplikimit

(51)

(21)

12-13

MK/I/ 2022/4

12-13

MK/I/ 2022/5

12-13

MK/I/ 2022/6
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 8/2022 - 31/08/2022

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН / PASQYRA
SIPAS BARTËSIT TË SË DREJTËS SË APLIKIMIT PËR DISENJO
(73) носител на правото на индустриски дизајн / bartësi i së drejtës së disenjos
industriale
(21) број на пријавата / numri i aplikimit
(73)
Друштво за трговија и услуги Греен Мацхинес ДОО Велес ул.Раштански
пат бр.2, Велес, MK
Друштво за трговија и услуги Греен Мацхинес ДОО Велес ул.Раштански
пат бр.2, Велес, MK
Друштво за трговија и услуги Греен Мацхинес ДОО Велес ул.Раштански
пат бр.2, Велес, MK
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(21)
MK/I/ 2022/4
MK/I/ 2022/5
MK/I/ 2022/6

Индустриски дизајн / Disenjot industriale

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 8/2022 - 31/08/2022

РЕШЕНИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН /
VENDIMET PЁR DISENJOT INDUSTRIALE
Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на
Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод
индустриска сопственост ги објавува податоците за идустрискиот дизајн.. Në përputhje me nenin
154 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 21/2009, 24/11,
12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18”) Enti Shtetëror për Pronësi Industriale publikon të dhënat për
disenjot industriale.
Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80) / Të dhënat
shënohen me INID* kode për disenjo industriale (standart WIPO ST. 80):
(11) Регистарски број на документот / Numri i regjistrimit të dokumentit
(18) Датум на важење на индустриски дизајн / Data e vlefshmërisë së disenjos industriale
(21) Број на пријавата / Numri i aplikimit
(22) Дата на поднесување / Data e depozitimit
(18) Дата на изложбено, или саемско првенство / Data e prioritetit të ekspozitës ose të panairit
(28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број на индустриски дизајни / Lënda e aplikimit,
theksohet numri i përgjithshëm i disejnove industriale
(30) Право на првенство: датум, држава, број / Data e prioritetit: data, shteti, numri
(45) Дата на објавување / Data e publikimit
(51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска) / Klasifikimi Ndërkombëtar I
Disenjove Industriale (Locarno)
(54) Назив на телото, односно сликата или цртежот / Emri i objektit, përkatësisht fotografia ose
vizatimi
(55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот / Fotografia ose
paraqitja grafike (skica) e objektit, përkatësisht fotoja ose vizatimi
(57) Назначување на боите или комбинации на бои / caktimimi ngjyrave ose kombinimi i ngjyrave
(72) Автор / Autori
(73) Носител на правото / Bartësi i së drejtës
(74) Застапник / Përfaqësuesi juridik

_________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 8/2022 - 31/08/2022

(11) 951

(45) 31/08/2022

(21) ID 2021/6

(22) 06/05/2021

(18) 06/05/2026
(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) Александар Панчев (ул. Петре Георгиев бр. 102, Скопје) and Владимир Арсов (ул. Даме
Груев бр. 3/5-12, Скопје)
(73) Друштво за трговија и услуги БАЛКАН МЕТЕРИНГ СОЛУТИОНС ДОО Скопје
ул."Титовелешка" 85, Скопје, MK
(74) Борко Бајалски, адвокат ул."Ристо Шишков" бр.38/1-1, 1000, Скопје
(51) 12-16
(54) "ЦЕРАДА"
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 8/2022 - 31/08/2022
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 8/2022 - 31/08/2022

(11) 952

(45) 31/08/2022

(21) ID 2021/22

(22) 09/07/2021

(18) 09/07/2026
(28) 5 (пет) дизајни, дводимензионални
(72) Јовчески Димитар (ул. Јане Сандански бр. 48, Охрид)
(73) Јовчески Димитар ул. Јане Сандански бр. 48, Охрид, MK
(51) 32-00
(54) "Дизајни на амбалажа"
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 8/2022 - 31/08/2022
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 8/2022 - 31/08/2022

(11) 953

(45) 31/08/2022

(21) ID 2021/39

(22) 21/12/2021

(18) 21/12/2026
(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) Христовски Ѓорѓи (ул.Тасино чешмиче 6, 1000, Скопје)
(73) Трговско друштво за вработување инвалидни лица, производство, трговија и
услуги МУЛТИМЕДИЈА ДОО експорт-импорт Скопје ул. Тасино чешмиче 6, 1000, Скопје,
MK
(74) Марин, Гавриловски, адвокат бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
(51) 23-04
(54) "ПРОЧИСТУВАЧ НА ВОЗДУХОТ"
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 8/2022 - 31/08/2022
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 8/2022 - 31/08/2022

ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA
ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН /
PASQYRA E DISENJOVE TË PUBLIKUARA SIPAS KUALIFIKIMIT
NDËRKOMBËTAR TË DISENJOVE INDUSTRIALE

(51) код по меѓународната класификација на индустриски дизајн / kodi sipas
kualifikimit ndërkombëtar të disenjove industriale
(11) регистарски број на дизајнот / numri i regjistrimit së disenjos
(51)

(11)

12-16

MK/I/ 2021/951

32-00

MK/I/ 2021/952

23-04

MK/I/ 2021/953
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 8/2022 - 31/08/2022

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕН ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН /
PASQYRA SIPAS BARTËSIT TË SË DREJTËS TË DISENJOS
INDUSTRIALE TË PUBLIKUAR
(73) носител на правото на индустриски дизајн / bartësi i së drejtës së disenjos
industriale
(11) регистарски број на документот / numri i regjistrimit të dokumentit
(21) број на пријавата / numri i aplikimit
(73)
Друштвп за тргпвија и услуги БАЛКАН МЕТЕРИНГ СОЛУТИОНС ДОО Скппје
ул."Титпвелешка" 85, Скппје, MK
Јпвчески Димитар ул. Јане Сандански бр. 48, Охрид, MK
Тргпвскп друштвп за врабптуваое инвалидни лица, прпизвпдствп, тргпвија
и услуги МУЛТИМЕДИЈА ДОО експпрт-имппрт Скппје ул. Тасинп чешмиче 6,
1000, Скппје, MK
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(11)
465
467

(21)
MK/I/ 2021/951
MK/I/ 2021/952

469
MK/I/ 2021/953

ВПИШУВАЊЕ
259. Блаже Крчински, адвокат
ул. Рајко Жинзифов бр. 49А
1000 Скопје
Република Македонија
моб. 075 355 120
факс. 02 3246 350
e-mail: krcinski@gmail.com
БРИШЕЊЕ
225. Весна Трајчева, адвокат
ул. Мирче Оровчанец бр. 16/3
1000 Скопје
Република Северна Македонија
моб. 077 959 110
e-mail:vtrajceva@yahoo.com
226. Адвокатско друштво АПОСТОЛСКИ Скопје
бул. Кочо Рацин бр. 14/лок. 6
1000 Скопје
Република Северна Македонија
Тел/факс. 02 3109 684
Email.apostolski@apostolski.com.mk

ПРОМЕНИ
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