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КОДОВИ НА ДРЖАВИТЕ СПОРЕД СТАНДАРДИТЕ НА WIPO 

AD - Андора 

AE - Здружените Арапски Емирати 

AF - Авганистан 

AG - Антика и Барбуда 

AI - Антигуа 

AL - Албанија 

AM - Ерменија 

AN - Холандски Антили 

AO - Ангола 

AR - Аргентина 

AT - Австрија 

AU - Австралија 

AW - Аруба 

AZ - Азербејџан 

BA - Босна и Херцеговина 

BB - Барбадос 

BD - Бангладеш 

BE - Велгија 

BF - Горна Волта 

BG - Бугарија 

BH - Бахреин 

BI - Бурунди 

BJ - Бенин 

BM - Бермуди 

BN - Брунеј Даресалам 

BO - Боливија 

BR - Бразил 

BS - Бахами 

BT - Бутан 

BV - Островот на Буве 

BW - Боцвана 

BY - Белорусија 

CF - Централноафриканска Република 

CG - Конго 

CH - Швајцарија 

CI - Брегот на слоновата коска 

CK - Острови на Кук 

CL - Чиле 

CM - Камерун 

CN - Кина 

CO - Колумбија 

CR - Костарика 

CU - Куба 

CV - Капе Верде 

CY - Кипар 

CZ - Чешка 

DE - Германија 

DJ - Џибути 

DK - Данска 

DM - Доминика 

DO - Доминиканска Република 

DZ - Алжир 

EC - Еквадор 

EE - Естонија 

EG - Египет 

EH - Западна Сахара 

ER - Еритреја 

ES - Шпанија 

ET - Етиопија 

FI - Финска 

FJ - Фиџи 

FK - Фокландски Острови 

FO - Овчи Острови 

FR - Франција 

GA - Габон 

GB - Велика Британија 

GD - Гранада 

GE - Грузија 

GH - Гана 

GI - Гибралтар 

GL - Гренланд 

GM - Гамбија 

GN - Гвинеа 

GQ - Екваторијална Гвинеа 

GR - Грција 

GS - Јужна Џорџија и Острвови на Јужни 

Сендвич 

GT - Гватемала 

GW - Гвинеа Бисао 

GY - Гвајана 

HK - Хонг Конг 

HN - Хондурас 

HR - Хрватска 

HT - Хаити 

HU - Унгарија 

ID - Индонезија 

IE - Ирска 

IL - Израел 

IN - Индија 

IQ - Ирак 

IR - Иран 

IS - Исланд 

IT - Италија 

JM - Јамајка 

JO - Јордан 

JP - Јапонија 

KE - Кенија 

KG - Киргизија 

KH - Камбоџа 

KI - Кирибати 

KM - Коморски Острови 

KN - Св. Китис и Невис 

KP - Демоктратска Република Кореја 

KR - Република Кореја 

KW - Кувајт 

KY - Кајмански Острови 

KZ - Казакстан 

LA - Лаос 

LB - Либан 

LC - Света Луција 

LI - Лихтенштајн 

LK - Шри Ланка 

LR - Либерија 

LS - Лесото 

LT - Литванија 

LU - Луксермбург 

LV - Латвија 

LY - Либија 

MA - Мароко 

MC - Монако 

MD - Молдавија 

ME - Црна Гора 

MG - Мадагаскар 

MK - Македонија 

ML - Мали 

MM - Бурма 

MN - Монголија 

MO - Макао 

MP - Северни Маријански Острови 

MR - Мавританија 

MS - Монсерато 

MT - Малта 

MU - Маурициус 

MV - Малдиви 

MW - Малави 

MX - Мексико 

MY - Малезија 

MZ - Мозамбик 

NA - Намибија 

NE - Нигер 

NG - Нигерија 

NI - Никарагва 

NL - Холандија 

NO - Норвешка 

NP - Непал 

NR - Неру 

NZ - Нов Зеланд 

OM - Оман 

PA - Панама 

PE - Перу 

PG - Нова Гвинеа 

PH - Филипини 

PK - Пакистан 

PL - Полска 

PR - Порторико 

PT - Португалија 

PY - Парагвај 

QA - Катар 

RO - Романија 

RS - Србија 

RU - Руска Федерација 

RW - Руанда 

SA - Саудиска Арабија 

SB - Соломонски Острови 

SC - Сејшелски Острови 

SD - Судан 

SE - Шведска 

SG - Сингапур 

SH - Света Елена 

SI - Словенија 

SK - Словачка 

SL - Сиера Леоне 

SM - Сан Марино 

SN - Сенегал 

SO - Сомлија 

SR - Суринам 

ST - Сао Томе и Принципе 

SV - Салвадор 

SY - Сирија 

SZ - Свазиланд 

TC - Турки 

TD - Чад 

TG - Того 

TH - Тајланд 

TJ - Таџикистан 

TM - Туркменија 

TN - Тунис 

TO - Тонга 

TP - Источни Тимор 

TR - Турција 

TT - Тринидад и Тобаго 

TV - Тувалу 

TW - Тајван 

TZ - Танзанија 

UA - Украина 

UG - Уганда 

US - Соединети Американски Држави 

UY - Уругвај 

UZ - Узбекистан 

VA - Ватикан 

VC - Св. Винсент и Гренадин 

VE - Венецуела 

VG - Британски Девствени Острови 

VN - Виетнам 

VU - Вануату 

WS - Самоа 

YE - Јемен 

YU - Југославија 

ZA - Јужноафричка Република 

ZM - Замбија 

ZR - Заир 

ZW - Зимбабве 

 

КОДОВИ НА МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

AP -  Африканска регионална организација за индустриска сопственост (ARIPO) 

BX -  Завод на Бенелукс за жигови и модели 

EA -  Евроазиска патентна организација 

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

EP -  Европска Патентна Организација (EPO) 

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

OA -  Африканска организација за интелектуална сопственост (OAPI) 

WO -  Светска организација за интелектуална сопственост (WIPO) 

GC -  Кооперативен совет на арапски земји во Заливот 
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I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ 
 

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД 

ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ 

 

 

 

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

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

на индустриска сопственост ќе се огласи за ништовно ако се утврди дека не постоеле услови 

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

 

 

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

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

276 став (1) од Законот.  

 

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

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

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

поднесувањето на предлогот знаел за користењето на подоцнежната трговска марка. 

 

 



 

 

2 | С т р а н а   П а т е н т и  

30 Септември 2018 Гласник Бр. 9/2018 

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

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

индустриска сопственост ги објавува податоците од решението за признавање на патентот 
 

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

и апстрактот  на пронајдокот. Кон податоците на решението издадено согласно со членот 66 од 

Законот, се објавува првото патентно барање и се навeдува бројот на другите патентни барања.  
 

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

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

проширување во најкус можен рок доколку е платена пропишаната такса. 
 

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

податоци кои не постојат во INID воведени се дополнителни кодови. 
 

(11) Регистарски број на документот 

(13) Вид на документот: 

А-патент А1-патент со доказ 

А2-дополнителен патент 

Т1-превод на патентни барања за признаен европски патент 

Т2-одржување на европски патент со изменети патентни барања 

(21) Број на пријавата 

(22) Датум на поднесувањето 

(23) Дата на изложбено или саемско првенство 

(30) Право на првенство: датум држава број 

(45) Дата на објавување 

(45) Објава на првичните патентни барања 

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

(54) Назив на пронајдокот 

(56) Цитирани документи 

(57) Апстракт или патентно барање 

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

пријавата година ex - YU број на патентот) 

(61) Број на основната пријава 

(62) Број на првобитната пријава 

(72) Пронајдувач(и) 

(73) Носител на правото на патентот 

(74) Застапник 

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

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

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

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

 

______________________ 

* Internationals agreed Numbers for the Identification of Data 
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(51)  G 06Q 10/00  
(11)  8532   (13) А 
(21)  2012/493   (22) 28/12/2012 

(45) 30/09/2018 
(73)  Универзитет Американ Колеџ Скопје 
Трета Македонска Бригада, 60, 1000 
Скопје, MK 
(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 
(72) Марјан Бојаџиев; Ана Томовска-Мисоска 
and Миодрага Стефановска-Петковска 
(54)  ПОСТАПКА ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА 
ОРГАНИЗАЦИСКА УСОГЛАСЕНОСТ 
(57)  Постапка за одредување на 
организациска усогласеност којашто врши 

споредба на усогласеност на 
„неформалните“ страни на организацијата 
односно помеѓу организациска култура и 
вредностите на лидерот и усогласеноста на 
„формалните“ страни на организацијата 
односно помеѓу: организациска структура, 
стратегија и деловни планови. Постапката се 
состои анализа на резултати на четири 
видови инструменти кои се задаваат во вид 
на прашања на членовите на организацијата 
и анализа на документи, а потоа со споредба 
на резултатите од инструментите одредува 
степен на усогласеност помеѓу формалниот и 
неформалниот аспект во организацијата. 
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ПРЕГЛЕДИ 
 
 

ПРЕГЛЕД НА НАЦИОНАЛНИ ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА 
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИ 

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

(51) (51) основен (11) (13) 

8G06Q10/00 8G06Q10/00 8532 А 
 
 

ПРЕГЛЕД НА НАЦИОНАЛНИ ПАТЕНТИ  
ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ 

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

(73) (51) (11) (13) 
Универзитет Американ Колеџ Скопје G 06Q 10/00 8532 А 
 

ПРОМЕНИ 
 
(11) 4414 
(73) Bayer HealthCare LLC 
100 Bayer Boulevard Whippany, New Jersey 07981, US 
 

ПРЕНОС 
 

(11) 6436 
(73) Pfizer Inc. and Bristol-Myers Squibb 
Holdings Ireland 
235 East 42nd Street New York, NY 10017, 
US and Hinterbergstrasse 16 6312 
Steinhausen, CH 
 
(11) 6806 
(73) CRDCE d.o.o. 

Stegne 25A 1000 Ljubljana , SI 
 
(11) 7164 
(73) Berlin-Chemie AG 
Glienecker Weg 125-127, 12489 Berlin, DE 
 
(11) 7715 
(73) Berlin-Chemie AG 
Glienecker Weg 125-127, 12489 Berlin, DE 
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СПОЈУВАЊЕ
(11) 4327 
(73) Alfasigma S.p.A. 
Viale Sarca n. 223, Milano (MI),, IT 
 
 

 
ПРЕСТАНОК

(11) 813 
 (73) JELAVIC MILENA 
21000 Split, Put Firula 53, HR, HR 
 
(11) 987 
 (73) Gesellschaft fur Biotechnologische 
Forschung mbH (GBF)  
38124 Braunschweig, DE 
 
(11) 1440 
 (73) PHARMACIA & UPJOHN COMPANY 
301 Henrietta Street , Kalamazoo , Michigan 
49001, US 
 
(11) 1636 
 (73) EURO-CELTIQUE S.A. 
2, Avenue Charles de Gaulle  1653 
Luxembourg, LU 

 
(11) 3495 
 (73) ТАТЈАНА БЛАЖЕВСКА 
ПАРТЕНИЕ ЗОГРАФСКИ 28 А 1000 
СКОПЈЕ, MK 
 
(11) 3525 
 (73) EURO-CELTIQUE S.A. 
2, avenue Charles de Gaulle / 1653 
Luxembourg, LU 
 
(11) 4867 
 (73) TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES, 
LTD. 
5 Basel Street,  P.O.Box 3190  49131 Petah 
Tiqva, IL 
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(51)  G 09F 3/00, B 41M 3/00, B 41M 5/28  
(11)  8533   (13) Т1 
(21)  2016/207   (22) 07/04/2016 

(45) 30/09/2018 
(30)  EP08425749  25/11/2008  -- 
(96)  13/11/2009 EP09749138.5 
(97)  17/02/2016 EP2373490 
(73)  Aziende Chimiche Riunite Angelini 
Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. 
Viale Amelia, 70 00181 Roma, IT 
(74)  Адвокатско друштво Пепељугоски  
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје 
(72)  MASCIAMBRUNI, Roberto 
(54)  МАТЕРИЈАЛ ЗА ПАКУВАЊЕ СО 
ЕЛЕМЕНТИ ВО БОЈА КОИ НА ОДРЕДЕНА 
ТЕМПЕРАТУРА ЈА ГУБАТ БОЈАТА ДЕЛУМНО, 
ОТКРИВАЈЌИ ГО СО ОЗНАКА МЕТОДОТ ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО НА ОВОЈ МАТЕРИЈАЛ 
(57)  1  1. материјал за пакување (11) за 
фармацевтскиот производ, споменатиот 
материјал за пакување (11) има обоен елемент 
(12), кој на определена температура што е под 
таа на која треба да се чува фармацевтскиот 
производ, делумно избледува, откривајќи 
белези (12'), при што: 
 

(а) наведениот елемент (12) се состои од прв 
дел, кој ги прави споменатите белези (12 ') 
печатени со конвенционално мастило, и втор 
дел (12 ") печатен со термохромично мастило; 
 
(б) споменатото термохромично мастило е 
обоено под споменатата предодредена 
температура и станува безбојно кога 
споменатата предодредена температура 
 
е постигната или надмината; 
 
(ц) споменатиот прв дел (12 ') и втор дел (12 ") 
се распоредени така што споменатиот прв дел 
(12 ') е во голема мера невидлив под 
споменатата определена температура, но 
станува видлив кога споменатата определена 
температура е постигната или е надмината; 
што се карактеризира со тоа што 
 
(д) наведениот прв дел (12 ') и втор дел (12 ") 
на обоениот елемент (12) се поставени еден до 
ДРУГ 
  
, има уште 10 патентни барања 

 
 

(51)  H 01C 7/12, H 01H 83/10, H 01T 1/14  
(11)  8531   (13) Т1 
(21)  2016/283   (22) 06/05/2016 

(45) 30/09/2018 
(30)  SI20120000318  24/10/2012  SI 
(96)  30/12/2012 EP12468006.7 
(97)  02/03/2016 EP2725588 
(73)  Razvojni Center eNem Novi Materiali d.o.o. 
Podvine 36 
1410 Zagorje ob Savi, SI 
(74)  Адвокатско друштво Пепељугоски  
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје 
(72)  Boskovic Nejc 
(54)  МОДУЛ ЗА ПРЕНАПОНСКА ЗАШТИТА 

(57)  1  Модул за пренапонска заштита ѕо 
куќиште (1) со игла со навој за снабдување (1а), 
кој се карактеризира со тоа што варистор (2) се 
загрева во случај на преголем напон и 
предизвикува загревање на растоплив 
материјал во клип (3) кој ослободува 
преднапрегната пружина (5) која турка плоча (4) 
од ѕидот на куќиштето (1) на тој начин создавајќи 
краток спој меѓу иглите за поврзување (1а и 8а); 
со тоа што долниот дел на куќиштето (1) е 
обезбедено со варистор (2) над кој се наоѓа клип 
(3) со издупчени отвори (За и 36) на две 
паралелни страни, меѓу кои е поставен 
подвижен страничен ѕид во форма на плоча (4); 
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со тоа што подвижениот страничен ѕид (4) во 
неговиот горен раб има издупчени отвори (4а и 
46), а во неговиот страничен раб има два отвора 
(4ц); со тоа што внатрешната страна на плочата 
(4) има држач на пружина (5) компресирана на 
начин што надворешниот дел од плочата (4) е 
израмнет со надворешните рабови на клипот (3); 
со тоа што растопливиот материјал се истура 
или се става во наведените издупчени отвори 
(За и 36) и паралелно издупчените отвори (4а и 
46); со тоа што плоча (7) на која е врзана 
флексибилна жица (6) е прицврстена со завртки 
(7а и 76) во издупчените отвори (4а и 46); со тоа 
што клипот (3) е затворен со клип (8) кој има 

цилиндрична игла (8а) која истовремено 
функционира и како втора игла за поврзување; 
со тоа што цилиндричната игла (8а) на клипот (8) 
има правоаголно изолирано тело (9) со еден 
отсечен ѕид кој и овозможува на плочата (4) да 
дојде во контакт со ѕидот на куќиштето (1) во 
случај на напон повисок од варисторот (2); со тоа 
што телото (9), заедно со варисторот (2), клипот 
(3) со плочата (4), жицата (6) на плочата (7) и 
клипот (8) се туркани кон дното на куќиштето (1) 
од страна на пружина (10) која е компресирана 
со капак (11) со кружен отвор (11 а) за иглата 
(8а).  
, има уште 2 патентни барања 

 
 

(51)  D 03D 13/00, D 03D 15/02, E 04B 2/02, E 
04G 21/18, E 04G 23/02  
(11)  8534   (13) Т1 
(21)  2017/972   (22) 18/12/2017 

(45) 30/09/2018 
(30)  EP13162259  04/04/2013  -- and 
EP13162261  04/04/2013  -- 
(96)  03/04/2014 EP14715278.9 

(97)  04/10/2017 EP2981659 
(73)  NV Bekaert SA 
Bekaertstraat 2 8550 Zwevegem, BE 
(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 
(72)  CORNELUS, Henk; LAMBRECHTS, Ann; 
SIX, David; VAN WASSENHOVE, Veerle and 
VERVAECKE, Frederik 
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(54)  СТРУКТУРА ЗА ЗАЈАКНУВАЊЕ 
ЅИДАРИЈА ШТО СОДРЖИ ПАРАЛЕЛНИ 
ЈАЖИЊА 
(57)  1  Зајакнување ѕидарија со најмалку една 
структура за зајакнување ѕидарија со подлога со 
споеви, наведената ѕидарија содржи број на 
слоеви од единици или цигли и споеви помеѓу 
два соседни слоеви од цигли, каде што најмалку 
еден спој од наведената ѕидарија е зајакнат со 
структура за зајакнување ѕидарија со подлога со 
споеви, наведената структура за зајакнување 
ѕидарија со подлога со споеви има должинска 

насока, наведената структура за зајакнување 
ѕидарија содржи најмалку две јажиња, 
наведените јажиња содржат метални влакна кои 
се искривени заедно, наведените јажиња се 
ориентирани паралелно или супстанцијално 
паралелно во наведената должинска насока од 
наведената структура за зајакнување ѕидарија, 
 назначено со тоа, што 
 наведените јажиња се споени на 
супстрат. 
  
, има уште 6 патентни барања 

 
 

(51)  C 07D 491/16, C 07D 471/16, C 07D 487/16, 
A 61K 31/5025, A 61K 31/5365, A 61P 31/18  
(11)  8530   (13) Т1 
(21)  2017/974   (22) 18/12/2017 

(45) 30/09/2018 
(30)  US201361824739P  17/05/2013  US 
(96)  18/04/2014 EP14798188.0 
(97)  15/11/2017 EP2997033 
(73)  Merck Sharp & Dohme Corp. 
126 East Lincoln Avenue Rahway, NJ 07065, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 
индустриската сопственост ЖИВКО 
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје 
(72)  COLEMAN, Paul J.; HARTINGH, Timothy J.; 
RAHEEM, Izzat T.; SCHREIER, John; SISKO, 
John T.; WAI, John; GRAHAM, Thomas; HU, 
Lihong and PENG, Xuanjia 
(54)  ФУЗИОНИРАНИ ТРИЦИКЛИЧНИ 
ХЕТЕРОЦИКЛИЧНИ СОЕДИНЕНИЈА КАКО 
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ИНХИБИТОРИ НА AS HIV ИНТЕГРАЗА 
 
(57)  1  Соединение кое што ја има формулата: 
 

  
 
и негови фармацевтски прифатливи соли, 
каде што: 
 
A е C1-C4 алкилен, C2-C4 алкенилен, арилен, 
C3-C7 циклоалкил, 5 или 6-член моноцикличен 
хе¬те¬роарил, 4 до 7-член хетероциклоалкил, -
O-, -NH-C(O)-, - C(O)NH- или -C(O)-; 
X е O, -N(C1-C6 алкил)- или -C(R10)(R11), така 
што кога X = O или -N(C1-C6 алкил)-, тогаш R4, 
R5, R6 и R7 се секој поинаков од -OR9, -N(R9)2 
или хало; 
секоја појава на m е независно 0 или 1; 
n е 0 или 1, така што кога n е 0, тогаш R4 и R5 
не се присутни; 
R1 е C1-C6 алкил, кој што е незадолжително 
заменет со најмногу до 3 групи, секоја 
независно селектирана од C3-C7 циклоалкил, 5 
или 6-член моноцикличен хетероарил, 4 до 6-
член моно¬цикличен хетероциклоалкил, C6-C10 
арил, хало, C1-C6 халоалкил, -OR9, -N(R9)2,-
C(O)R9, - C(O)N (R9)2, -NHC(O)R9 и -SR9, каде 
што споменатата C3-C7 циклоалкил група, 
споменатата 5 или 6-чле¬на моноциклична 
хетероарил група, споменатата 4 до 6-члена 
моноциклична хетеро¬цик¬ло¬алкил група и 
споменатата C6-C10 арил група може секоја да 
биде незадолжително и неза¬вис¬но заменета 

со една или повеќе групи, секоја независно 
селектирана од C1-C6 алкил, C3-C7 
циклоалкил, 5 или 6-член моноцикличен  
хетероарил, 4 до 6-член моноцикличен 
хетероцик¬ло¬ал¬кил, C6-C10 арил, хало, C1-
C6 халоалкил, -OR9, -N(R9)2, -C(O)R9, -
C(O)N(R9)2, -NHC(O)R9 и -SR9; 
R2 , R5, R6, R7, R10 и R11 се секој независно 
селектирани од H, C1-C6 алкил, C3-C7 
циклоалкил, ха¬ло, C1-C6 халоалкил, -OR9, -
N(R9)2, -C(O)R9, - C(O)N(R9)2 и -NHC(O)R9, 
каде што споменатата C1-C6 алкил група може 
да биде незадолжително заменета со една или 
повеќе групи, секоја неза¬вис¬но селектирана 
од хало, -OH, -O(C1-C6 алкил), -NH2, -NH(C1-C6 
алкил), -N(C1-C6 алкил)2, -SH или -S(C1-C6 
алкил); 
R3 е H, C1-C6 алкил, C3-C7 циклоалкил, C1-C6 
халоалкил, -C(O)R9, -C(O)N(R9)2 и -NHC(O)R9, 
каде што споменатата C1-C6 алкил група може 
да биде незадолжително заменета со една или 
по¬ве¬ќе групи, секоја независно селектирана 
од хало, -OH, -O(C1-C6 алкил), -NH2, -NH(C1-C6 
ал¬кил),-N(C1-C6 алкил)2, -SH или -S(C1-C6 
алкил); 
R4 е H, или R4 и R5 и заедничкиот јаглероден 
атом за кој што тие се закачени, се спојуваат за 
да формираат ендоциклична -C(O)- група; 
R8 е селектиран од C1-C6 алкил, -(C1-C3 
алкилен)m-(C3-C7 циклоалкил), -(C1-C3 
алкилен)m-(5 или 6-член моноцикличен 
хетероарил), -(C1-C3 алкилен)m-(4 до 6-член 
моноцикличен хетероцик¬ло¬алкил) и -(C1-C3 
алкилен)m-(C6-C10 арил), каде што 
споменатата C3-C7 циклоалкил група, 
спо¬ме¬натата 5 или 6-члена моноциклична 
хетероарил група, споменатата 4 до 6-члена 
моноцик¬лич¬на хетероциклоалкил група и 
споменатата C6-C10 арил група може секоја да 
биде неза¬дол¬жително и независно заменета 
со најмногу до 5 групи, секоја независно 
селектирана од C1-C6 алкил, C3-C7 
циклоалкил, 5 или 6-член моноцикличен 
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хетероарил, 4 до 6-член моноцик¬ли¬чен 
хетероциклоалкил, C6-C10 арил, хало, C1-C6 
халоалкил, -OR9, -N(R9)2, -C(O)R9, -
C(O)N(R9)2,-NHC(O)R9 и -SR9; и 
секоја појава на R9 е независно селектирана од 

H, C1-C6 алкил, C3-C7 циклоалкил, C6-C10 
арил и бензил. 
  
, има уште 12 патентни барања 

 
 

(51)  C 07H 21/00, C 12N 15/113, A 61K 31/7088, 
A 61K 31/7125, A 61P 9/10  
(11)  8535   (13) Т1 
(21)  2017/979   (22) 19/12/2017 

(45) 30/09/2018 
(30)  US20080105772P  15/10/2008  US and 
US20090174461P  30/04/2009  US 
(96)  15/10/2009 EP09821293.9 
(97)  22/11/2017 EP2379084 
(73)  Ionis Pharmaceuticals, Inc. 
2855 Gazelle Court Carlsbad, CA 92010, US 
(74)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  
ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 
(72)  MONIA, Brett, P.; FREIER, Susan, M.; 
SIWKOWSKI, Andrew, M.; ZHANG, Hong; ZHAO, 
Chenguang and CROSBY, Jeffrey, R. 

(54)  МОДУЛАЦИЈА НА ЕКСПРЕСИЈА НА 
ФАКТОР 11 
(57)  1  Соединение кое содржи модифициран 
олигонуклеотид кој се состои од 18 до 24 
поврзани нуклеозиди и содржи нукепбазна 
секвенца која содржи дел од најмалку 8 соседни 
нуклеобази кои се 100% комплементарни со 
делот на нуклеобаза со еднаква должиба од 
1275 до 1318 SEQ ID NO: 1, што е нуклеобазна 
секвенца на модифициран олигонуклеотид 
100% комплементарна со еднаков дел на 
должина на секвенца SEQ ID NO: 1, и кое 
соединение може да се инибира експресија на 
човечки фактор 11.  
, има уште 16 патентни барања 

 
 

(51)  D 03D 13/00, D 03D 15/02, E 04B 2/02, E 
04G 21/18, E 04G 23/02  
(11)  8563   (13) Т1 
(21)  2017/980   (22) 20/12/2017 

(45) 30/09/2018 
(30)  EP13162259  04/04/2013  -- and 
EP13162261  04/04/2013  -- 
(96)  03/04/2014 EP14714740.9 
(97)  04/10/2017 EP2981658 
(73)  NV Bekaert SA 
Bekaertstraat 2 8550 Zwevegem, BE 
(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  CORNELUS, Henk; LAMBRECHTS, Ann; 
SIX, David; VAN WASSENHOVE, Veerle and 
VERVAECKE, Frederik 
(54)  СТРУКТУРА ЗА ЗАЈАКНУВАЊЕ 
ЅИДАРИЈА ШТО СОДРЖИ ПАРАЛЕЛНИ 
СКЛОПОВИ ОД ГРУПИРАНИ МЕТАЛНИ 
ВЛАКНА ВО ПАРАЛЕЛНА ПОЗИЦИЈА 
(57)  1  Зајакнување ѕидарија со најмалку една 
структура за зајакнување ѕидарија (200), 
наведената ѕидарија содржи број на слоеви од 
единици или цигли и споеви помеѓу два соседни 
слоеви од цигли, каде што најмалку еден спој од 
наведената ѕидарија е зајакнат со наведената 
структура за зајакнување ѕидарија (200), 
наведената структура за зајакнување ѕидарија 
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има должинска насока, наведената структура за 
зајакнување ѕидарија содржи најмалку два 
склопа од групирани метални влакна (202), 
наведените склопови од групирани метални 
влакна се ориентирани паралелно или 
супстанцијално паралелно во наведената 
должинска насока од наведената структура за 
зајакнување ѕидарија, 
 назначено со тоа, што 
 наведените влакна има цврстина на 
истегнување над 1000 MPa, наведените влакна 

имаат дијаметар на влакна во опсег помеѓу 0.1 
мм и 1.0 mm, бројот на влакна во опсег 2 до 12, 
 наведените склопови од групирани 
метални влакна се држат во наведената 
структура во наведената паралелна или 
супстанцијално паралелна позиција преку 
најмалку едно предиво (204, 206), наведеното 
најмалку едно предиво (204, 206) формира 
шавови. 
  
, има уште 11 патентни барања 

 
 

(51)  C 07D 413/12, C 07D 417/12, A 61K 31/44, A 
61P 35/00, A 61P 19/02, A 61P 19/10  
(11)  8564   (13) Т1 
(21)  2017/981   (22) 20/12/2017 

(45) 30/09/2018 
(30)  US793517P  19/04/2006  US and 
US893857P  08/03/2007  US 
(96)  18/04/2007 EP07797244.6 
(97)  04/10/2017 EP2010528 
(73)  Novartis AG 
Lichtstrasse 35 4056 Basel, CH 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 
(72)  SENDZIK, Martin; WAGMAN, Allan; 
PFISTER, Keith; WIESMANN, Marion; 
RAMURTHY, Savithri; YANG, Hong; LAN, Jiong; 
SUTTON, James, C.; WANG, Weibo; LINDVALL, 
Mika, K.; SHARMA, Anu; MIEULI, Elizabeth, J.; 
KLIVANSKY, Liana, M.; LENAHAN, William, P.; 
KAUFMAN, Susan; NG, Simon, C. and SUNG, 
Victoria 
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(54)  6-О-СУПСТИТУИРАНИ БЕНЗОКСАЗОЛ И 
БЕНЗОТИАЗОЛ СОЕДИНЕНИЈА И МЕТОДИ 
НА ИНХИБИРАЊЕ ЦСФ-1Р СИГНАЛИЗАЦИЈА 

 

(57)  1  Соединение одбрано од групата составена од 
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или негов стереизомер, таутомер, солват, или оксид, или фармацевтски прифатлива сол. 
, има уште 11 патентни барања 

 
 

(51)  C 07D 471/04, C 07D 401/02, A 61K 31/437, 
A 61K 31/506, A 61P 35/00  
(11)  8565   (13) Т1 
(21)  2017/983   (22) 20/12/2017 

(45) 30/09/2018 
(30)  US201161512061P  27/07/2011  US and 
US201261591363P  27/01/2012  US 
(96)  25/07/2012 EP15192658.1 
(97)  25/10/2017 EP3009431 
(73)  Astrazeneca AB 
151 85 Södertälje, CH 
(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 
(72)  BUTTERWORTH, Sam; FINLAY, Maurice 
Raymond Verschoyle; WARD, Richard Andrew; 
KADAMBAR, Vasantha Krishna; CHINTAKUNTLA, 
Chandrasekhara Reddy; MURUGAN, Andiappan; 
CHUAQUI, Claudio Edmundo and REDFEARN, 
Heather Marie 
(54)  2-(2,4,5-СУПСТИТУИРАНИ-АНИЛИНО) 
ПИРИМИДИН ДЕРИВАТИ КАКО EGFR 
МОДУЛАТОРИ КОРИСНИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ 
КАНЦЕР 
(57)  1  Соединение одбрано од 
N-(2-[2-диметиламиноетил-метиламино]-5-{[4-
(1-метилиндол-3-ил)пиримидин-2-

ил]амино}фенил)проп-2-енамид:  

 и  
N-(-4-метокси-5-{[4-(1-метилиндол-3-
ил)пиримидин-2-ил]амино}-2-[метил-(2-
метиламиноетил)амино]-2-фенил)проп-2-
енамид:  
 

 
 
или негова фармацевтски прифатлива сол. 
  
, има уште 11 патентни барања 



 
 

П а т е н т и    25 | С т р а н а  
 

30 Септември 2018 Гласник Бр. 9/2018  

 
 

(51)  C 12N 15/09, C 12N 15/867, C 12N 15/49, C 
12N 15/48  
(11)  8566   (13) Т1 
(21)  2017/984   (22) 20/12/2017 

(45) 30/09/2018 
(30)  US7118P  11/12/2007  US 
(96)  11/12/2008 EP08859393.4 
(97)  06/12/2017 EP2222861 
(73)  The University of North Carolina at Chapel 
Hill 
Chapel Hill, NC 27599-4105, US 
(74)  Друштво за застапување од областа на 
индустриската сопственост ЖИВКО 
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје 
(72)  KAFRI, Tal 
(54)  MОДИФИЦИРАНИ РЕТРОВИРУСНИ 
ВЕКТОРИ ВО ПОЛИПУРИНСКИ ТРАКТ 
(57)  1  Ретровирусен вектор кој што има 
нуклеинска киселина која што содржи: 
 
a) еден или два ретровирусни долги терминални 
повторувања (long terminal repeats - LTRs), 
б) сигнал за пакување, 
ц) rev респонсивен елемент,  
д) еукариотски промотор, оперативно поврзан со 

e) хетерологна нуклеотидна низа, каде што 
незадолжително хетерологната низа содржи 
еден или повеќе маркер гени, незадолжително 
селектирани од меѓу (3-галактосидаза ген, 
хигромицин ген, бластоцидин ген, MGMT ген, 
неомицин ген, пуромицин ген, цитозин 
деами¬наза ген, излачен алкалин фосфатаза 
ген, флуоресцентен протеин ген, и нивни 
комбинации; терапевтски гени; антивирусни 
гени; антитуморни гени; цитокински гени; гени 
кои што шиф¬рираат антигени; низи кои што 
можат да се спојат со домашниот хроматин; низи 
кои што шиф¬рираат протеин кој што може да се 
спои со домашна DNA и домашниот хроматин и 
нук¬леинската киселина на векторот; низи кои 
што шифрираат протеин кој што има DNA 
метила¬циска активност; и нивни комбинации, 
 
и незадолжително пост-транскрипциски 
регулаторен елемент, 
каде што на ретровирусниот вектор му 
недостасува  3’-полипурин тракт (3’-PPT), 
незадолжително функционален cPPT. 
  
, има уште 14 патентни барања 
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(51)  C 07D 471/04, A 61K 31/5375, A 61K 
31/4985, A 61K 31/553, A 61P 43/00, A 61P 7/00, 
A 61P 37/08, A 61P 37/00, A 61P 35/00, A 61P 
29/00, A 61P 35/02  
(11)  8567   (13) Т1 
(21)  2017/985   (22) 20/12/2017 

(45) 30/09/2018 
(30)  PCT/CN2011/075431  08/06/2011  -- 
(96)  07/06/2012 EP12797167.9 
(97)  25/10/2017 EP2718293 
(73)  Hutchison Medipharma Limited 
Shanghai 201203, CN 
(74)  Друштво за застапување од областа на 
индустриската сопственост ЖИВКО 
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје 
(72)  SU, Wei-Guo; DENG, Wei and JI, Jianguo 

(54)  ЗАМЕНЕТИ ПИРИДОПИРАЗИНИ КАКО 
НОВИ SYK ИНХИБИТОРИ 
(57)  1  Најмалку едно соединение избрано од: 

 
или негова  рацемска мешавина, енантиомери, 
диастереомери, тавтомери, или нивни 
мешавини, или најмалку една фармацевтски 
прифатлива сол од тоа. 
  
, има уште 4 патентни барања 

 
 

(51)  G 04B 47/04, G 04B 19/10  
(11)  8568   (13) Т1 

(21)  2017/988   (22) 21/12/2017 
(45) 30/09/2018 
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(30)  IT2013MI01343  05/08/2013  IT 
(96)  05/08/2014 EP14777825.2 
(97)  04/10/2017 EP3030937 
(73)  Dolce & Gabbana S.r.l. 
Via C. Goldoni, 10 20129 Milan, IT 
(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје 
(72)  DOLCE, Domenico and GABBANA, Stefano 
(54)  СИСТЕМ ЗА ПРИЦВРСТУВАЊЕ НА 
СКАПОЦЕНИ КАМЕЊА ЗА БРОЈЧАНИКОТ НА 
ЧАСОВНИКОТ И ЧАСОВНИК ИЗРАБОТЕН СО 
ТАКОВ СИСТЕМ ЗА ПРИЦВРСТУВАЊЕ НА 
СКАПОЦЕНИ КАМЕЊА 
(57)  1  Системот за прицврстување на 
скапоцени камења за бројчаникот на часовникот 
снабден со еден или повеќе скапоцени камења, 
при што тој систем за прицврстување го опфаќа 
спомнатиот бројчаник и скапоцените камења, 
каде што бројчаникот (13) е изработен од горен 
плочкаст елемент (23) и од долен плочкаст 
елемент (24) соочени еден на друг, при што 

горниот плочкаст елемент (23) е изведен со еден 
или повеќе отвори (30) за сместување на 
соодветни скапоцени камења на видлив начин, а 
долниот плочкаст  елемент (24) направен е со 
еден или повеќе отвори (31) до еден или повеќе 
отвори (30) горниот плочкаст елемент  (23) и од 
иста се големина како овие претходно спомнати, 
каде што секој од отворите  (30, 31), се соочени 
еден со друг во парови, се протегаат по целата  
дебелина на соодветен плочкаст елемент  (23, 
24) со сопствен периферен раб (32, 33) кој што е 
наклонет така да секој отвор се стеснува, во 
внатрешноста на соодвентиот дел на 
плочкастиот елемент, тргнувајќи од површината 
на плочкастиот елемент, свртена кон другиот 
почкаст елемент, кон неговата  спротивна 
површина поради формирање на лежиште за 
сместување и задржување на скапоцени камења 
(14) помеѓу два плочкасти елемента (23, 24).  
, има уште 10 патентни барања 

 
 

(51)    
(11)  8569   (13) Т1 
(21)  2017/992   (22) 25/12/2017 

(45) 30/09/2018 
(30)  IN3854MU2014  01/12/2014  IN 
(96)  30/11/2015 EP15197011.8 
(97)  04/10/2017 EP3029996 
(73)  Tata Consultancy Services Limited 
Nirmal Building 9th Floor Nariman Point 
Mumbai 400 021 
Maharashtra, IN 
(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 
(72)  BIYANI, Nidhi Deepak and KANDOLCAR, 
Pundalik Mahadeo 
(54)  СЕЛЕКЦИЈА НА ЦЕЛНА ЌЕЛИЈА ЗА 
ВРЕМЕ НА ТРАНСФЕР 
(57)  1  Метода за селектирање целна ќелија за 
време на постапка за трансфер на ќелија за 

снабдување (102), методата на ќелијата за 
снабдување (102) опфаќа: 
детектирање мнозинство на соседни ќелии 
(106a, 106б) од ќелијата за снабдување (102), 
назначено со тоа, што мнозинството на соседни 
ќелии (106a, 106б) означува мнозинство на 
кандидат ќелии за примање барање за 
трансфер од снабдувачка eNodeB за Корисничка 
Опрема UE (105); примање од Корисничката 
Опрема UE (105) во периодични временски 
интервали, мнозинство на Извештаи за Мерење, 
MR, што содржат Добиена Моќност од 
Референтен Сигнал RSRP вредности од 
мнозинството на соседни ќелии (106a, 106б); 
доделување променливо порамнување на RSRP 
вредностите врз основа на периодичните 
временски интервали, каде што променливото 
порамнување се доделува на секоја RSRP 
вредност примена при секој периодичен 
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временски интервал за мнозинството на 
соседни ќелии (106a, 106б), и каде што 
променливото порамнување е променето преку 
предефинирана вредност на секој периодичен 
временски интервал додека се доделува на 
RSRP вредностите примени при секој 
периодичен временски интервал; 
пресметување порамнет просек на RSRP 
вредностите за секоја соседна ќелија од 
мнозинството на соседни ќелии (106a, 106б), 
каде што порамнетиот просек се пресметува врз 
основа на RSRP вредностите и променливите 

порамнувања доделени на RSRP вредностите; и 
селектирање целна ќелија од мнозинството на 
соседни ќелии (106a, 106б) врз основа на 
порамнетиот просек да испрати барање за 
трансфер од ќелијата за снабдување (102) до 
целната ќелија, каде што соседна ќелија од 
мнозинството на соседни ќелии (106a, 106б) што 
има највисок порамнет просек од RSRP 
вредностите е одбрана како целната ќелија. 
  
, има уште 14 патентни барања 

 
 

(51)  H 04L 1/00, H 04L 5/00, H 04L 25/03  
(11)  8529   (13) Т1 
(21)  2018/101   (22) 05/02/2018 

(45) 30/09/2018 
(30)  EP10001479  12/02/2010  -- and 
EP10003667  01/04/2010  -- 
(96)  04/02/2011 EP11702404.2 
(97)  10/01/2018 EP2534785 
(73)  Sun Patent Trust 
New York, NY 10017, US 
(74)  Друштво за застапување од областа на 
индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје 
(72)  FEUERSÄNGER, Martin; LÖHR, Joachim; 
GOLITSCHEK EDLER VON ELBWART, Alexander 
and WENGERTER, Christian 
(54)  (ДЕ) АКТИВИРАЊЕ НА КОМПОНЕНТЕН 
НОСИТЕЛ ВО КОМУНИКАЦИСКИ СИСТЕМИ 
СО КОРИСТЕЊЕ НА АГРЕГАЦИЈА НА 
НОСИТЕЛИ 
 
(57)  1  Метод за активирање или деактивирање 
на конфигурирани компонентни носачи во 
комуника¬ци-ски систем со користење на 
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агрегација на компонентни носители, при што 
методот се состои од след¬ните чекори кои што 
ги врши терминал: 
 
прием на физички излезен заеднички канал на 
транспортен блок кој што содржи порака за 
ак¬тивирање или деактивирање на компонентен 
носител, каде што пораката за активирање или 
деактивирање на компонентниот носител 
содржи информации за активирање или 
деак¬тивирање во форма на битмапа која што 
се состои од повеќе битови, каде што секој бит 
од бит¬мапата е претходно поврзан со 
соодветен бит на конфигурираните излезни 
компонент¬ни носачи, каде што логичката 
вредност на секој бит означува дали поврзаниот 
излезен компо¬нентен носител треба да се 
активира или деактивира, каде што еден од 
мноштвото конфигу¬ри¬рани компонентни 
носители е излезен примарен компонентен 
носител кој што не може да биде активиран или 
деактивиран со пораката за активирање или 

деактивирање на ком¬по¬нентниот носител, а 
пораката за активирање или деактивирање на 
компонентниот носи¬тел се прима преку 
мобилниот терминал на излезниот примарниот 
компонентен носител, и 
активирање или деактивирање на 
конфигурираните излезни компонентни 
носители според битовите од споменатата 
битмапа, кога еден од битовите од битмапата 
означува дека него¬ви¬от поврзан излезен 
компонентен носител треба да се активира, при 
што битмапата пона¬та¬му покажува звучен 
референтен сигнал ( sounding reference signal -  
SRS), барање за пре¬нос, а методот понатаму 
се состои од: 
 
почеток на пренос на SRS на влезен 
компонентен носител кој што одговара на акти-
ви¬раниот излезен компонентен носител. 
  
, има уште 10 патентни барања 

 
 

(51)  A 61K 31/495, A 61K 31/519, A 61P 11/00
  
(11)  8499   (13) Т1 
(21)  2018/104   (22) 05/02/2018 

(45) 30/09/2018 

(30)  US201361799177P  15/03/2013  US 
(96)  17/03/2014 EP14712717.9 
(97)  31/01/2018 EP2968313 
(73)  Verona Pharma PLC 
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Bradley Court 
Park Place 
Cardiff 
CF10 3DR, GB 
(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 
(72)  WALKER, Michael J.A.; CAZZOLA, Mario 
and CALZETTA, Luigino 
(54)  КОМБИНАЦИЈА НА ЛЕК 

(57)  1  Состав којшто содржи (a) PDE3/PDE4 
инхибитор којшто е 9,10-диметокси-2-(2,4,6-
триметилфенилимино)-3-(N-карбамоил-2-
аминоетил)-3,4,6,7-тетрахидро-2H-пиримидо 
[6,1-a]изокинолин-4-он или негова дополнителна 
фармацевтска прифатлива сол и (b) антагонист 
на мускарински рецептор. 
  
, има уште 12 патентни барања 

 
 

(51)  C 07K 16/30  
(11)  8500   (13) Т1 
(21)  2018/109   (22) 06/02/2018 

(45) 30/09/2018 
(30)  EP20080016277  16/09/2008  -- and 
US20080097453P  16/09/2008  US 
(96)  16/09/2009 EP09778564.6 
(97)  15/11/2017 EP2342234 
(73)  Ganymed Pharmaceuticals GmbH and 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
An der Goldgrube 12 
55131 Mainz, DE and Saarstrasse 21 
55122 Mainz, DE 
(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  SAHIN, Ugur; KOSLOWSKI, Michael; 
TÜRECI, Özlem and MITNACHT-KRAUS, Rita 
(54)  МОНОКЛОНАЛНИ АНТИ-GT468 
АНТИТЕЛА ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА РАК 
(57)  1  Антитело избрано од групата составена 
од: 
 
(i) антитело произведено од или добиено од клон 
депониран под пристапниот број DSM ACC2944 
(51-1A-1), 
(ii) антитело коешто е во химеризирана или 
хуманизирана форма на антителото под (i), и 
(iii) антитело коешто го содржи антиген 
врзувачкиот дел или антиген врзувачкото место 
на антителото под (i), 
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кадешто споменатото антитело се врзува за 
полипептидот составен од аминокиселинската 
секвенца од SEQ ID NO: 2 од листата на 
секвенцата и коешто ја инхибира 

пролиферацијата на клетки коишто го 
изразуваат споменатиот полипептид. 
  
, има уште 7 патентни барања 

 
 

(51)  H 04L 1/00, H 04L 5/00, H 04L 27/26  
(11)  8501   (13) Т1 
(21)  2018/110   (22) 07/02/2018 

(45) 30/09/2018 
(30)  EP10012822  01/10/2010  -- 
(96)  23/09/2011 EP14182686.7 
(97)  20/12/2017 EP2824865 
(73)  Sun Patent Trust 
450 Lexington Avenue, 38th Floor 
New York, NY 10017, US 
(74)  Друштво за застапување од областа на 
индустриската сопственост ЖИВКО 
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје 
(72)  Golitschek Edler Von Elbwart, Alexander; 
Feng, Sujuan; Suzuki, Hidetoshi and Wengerter, 
Christian 

(54)  ПРОСТОР ЗА ПРЕБАРУВАЊЕ ЗА 
НЕПРЕПЛЕТЕНИ R-PDCCH 
(57)  1  Метод за прием кој што се состои од: 
 
прием на сигнал вклучително излезни контролни 
информации мапирани на простор за 
пре¬ба¬ру¬вање, при што просторот за 
пребарување вклучува мноштво кандидати за 
мапирање на излезните контролни информации 
преку апаратура за пренос, и секој канди-дат 
вклучува мношт¬во собрани елементи на 
контролниот канал, елементи на контролниот 
канал (CCE-и); и 
слепо дешифрирање (1470) на мноштвото 
кандидати и обезбедување на излезните 
контрол¬ни информации (1480) кои што се 
мапирани на мноштвото кандидати вклучени во 
просторот за пребарување, 
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што се карактеризира со  
понатамошен прием на конфигурациски 
информации на просторот за пребарување 
(1450), каде што вредноста на првото ниво на 
агрегација за локализирана алокација каде што 
еле-мен¬тите на контролниот канал вклучени во 
еден кандидат се локализирани во домен на 
фрек¬венција е помала од вред¬нос¬та на 
второто ниво на агрегација за дистрибуирана 
ало¬ка-ци¬ја каде што елементите на 
контролниот канал и  вклучени во еден кандидат 
се  најмалку де¬лумно дистрибуирани во 
доменот на фреквенција, при што про¬сторот за 

пребарување вклу¬чува најмалку еден кандидат 
за локализираната алокација и најмалку еден 
кандидат за дистрибуираната алокација; 
првото ниво на агрегација е 2 или поголемо од  
2;  
и 
слепото дешифрирање (1470) се врши со 
користење на примените конфигурациски 
инфор-ма¬ции на просторот за пребарување 
(1450). 
  
, има уште 7 патентни барања 

 
 

(51)  A 61K 39/21  
(11)  8502   (13) Т1 
(21)  2018/111   (22) 07/02/2018 

(45) 30/09/2018 
(30)  US20080104449P  10/10/2008  US 
(96)  13/10/2009 EP09820044.7 
(97)  10/01/2018 EP2340038 
(73)  Children's Medical Center Corporation and 
Beth Israel Deaconess Medical Center, Inc. 

55 Shattuck Street 
Boston, MA 02115, US and 330 Brookline 
Avenue 
Boston, MA 02215, US 
(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 
(72)  HARRISON, Stephen, C.; CHEN, Bing; 
BAROUCH, Dan, H.; NKOLOLA, Joseph, P. and 
SEAMAN, Michael, Scott 
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(54)  БИОХЕМИСКИ СТАБИЛИЗИРАНА HIV-1 
ENV ТРИМЕР ВАКЦИНА 
(57)  1  Употреба на стабилизиран HIV gp140 
тример за производството на лек за индуцирање 
на неутрализирачки анти-HIV антисерум кај 
субјект, кадешто HIV gp140 тримерот содржи HIV 
gp140 полипептид којшто содржи 
аминокиселинска секвенца којашто е барем 95% 
идентична со секвенцата 
 
  
  
  
 
и, 

којашто содржи V3 јамка на пептид составен од 
секвенцата Thr Arg Pro Asn Asn Asn Thr Arg Lys 
Ser Met Arg Ile Gly Pro Gly Gln Thr Phe Tyr Ala Thr 
Gly Asp Ile Ile Gly Asp Ile Arg Gln Ala Tyr (SEQ ID 
NO:8); и 
којшто содржи T4-фибритин фолдон 
тримеризиран домен,  
при тоа формира стабилизиран тример којшто е 
способен за предизвикување на производство 
на наутрализирачки антисерум против HIV кога 
стабилизираниот тример е администриран кај 
субјект. 
  
, има уште 7 патентни барања 

 
 

(51)  C 07C 233/16, C 07D 489/00, C 07D 489/12, 
C 07D 489/08, C 07D 489/02, C 07D 519/00, A 
61K 31/137, A 61K 31/485, A 61K 31/167, A 61P 
25/04  
(11)  8503   (13) Т1 
(21)  2018/113   (22) 08/02/2018 

(45) 30/09/2018 

(30)  US201461985207P  28/04/2014  US; 
US201562101768P  09/01/2015  US and 
US201562176883P  09/01/2015  US 
(96)  27/04/2015 EP15720244.1 
(97)  15/11/2017 EP3137081 
(73)  Orphomed, Inc. 
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806 Denise Court 
Mill Valley, CA 94941, US 
(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 
(72)  SINGH, Nikhilesh 
(54)  БУПРЕНОРФИН ДИМЕР И НЕГОВАТА 
УПОТРЕБА ВО ТРЕТМАН НА 
ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНИТЕ БОЛЕСТИ 
(57)  1  Соединение бупренорфин димер со 
формула (I): 

  
Формула (I) 
или негова фармацевтски прифатлива сол или 
солват. 
  
, има уште 7 патентни барања 

 
 

(51)  C 07K 16/28, C 12N 15/70  
(11)  8504   (13) Т1 
(21)  2018/117   (22) 09/02/2018 

(45) 30/09/2018 
(30)  EP20110173880  13/07/2011  -- 
(96)  13/07/2012 EP12737492.4 
(97)  15/11/2017 EP2731973 
(73)  UCB Biopharma SPRL 
Allée de la Recherche 60 
1070 Brussels, BE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 
(72)  ELLIS, Mark and HUMPHREYS, David Paul 
(54)  БАКТЕРИСКИ ДОМАЌИНСКИ ВИД 
КОЈШТО ИЗРАЗУВА РЕКОМБИНАНТЕН DSBC 
(57)  1  Рекомбинантна грам-негативна 
бактериска клетка којашто содржи: 
 
a) експресионен вектор којшто содржи 
рекомбинантен полинуклеотид којшто кодира 
DsbC; и 
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b) еден или повеќе полинуклеотиди коишто 
кодираат антитело или негов антиген врзувачки 
фрагмент којшто специфично се врзува за 
CD154; 
c) мутиран Tsp ген којшто кодира Tsp протеин 
којшто има 50% или помалку од протазната 
активност на див-тип не мутиран Tsp протеин 
како што е прикажано во SEQ ID NO: 26 и; 
d) мутиран spr ген којшто кодира spr протеин 
чијашто див-тип на секвенца е прикажан во SEQ 
ID NO: 24 којашто ја содржи мутацијата којашто 
ја зафаќа аминокиселината C94; и 
 

кадешто споменатата грам-негативна 
бактериска клетка е избрана од видови на E. coli  
K12 и W3110, и кадешто бактериската клетка е 
изогена кон споменатите видови со исклучок на 
рекомбинантниот полинуклеотид којшто кодира 
DsbC, едниот или повеќе полинуклеотиди 
коишто кодираат антитело или негов антиген 
врзувачки фрагмент специфично врзан за 
CD154 и мутираниот Tsp ген и мутираниот spr 
ген. 
  
, има уште 14 патентни барања 

 
 

(51)  C 07C 311/29, C 07D 401/12, C 07D 217/04, 
C 07F 9/38, C 07F 9/40, C 07F 9/572, C 07F 9/62, 
A 61K 45/06, A 61K 31/675, A 61K 31/662, A 61K 
31/517, A 61K 31/4725, A 61K 31/18, A 61K 
31/472, A 61P 1/06, A 61P 13/12  
(11)  8505   (13) Т1 
(21)  2018/118   (22) 12/02/2018 

(45) 30/09/2018 
(30)  US20080141853P  31/12/2008  US; 
US20090169509P  15/04/2009  US and 
US20090237842P  28/08/2009  US 
(96)  30/12/2009 EP09796924.0 
(97)  15/11/2017 EP2384318 
(73)  Ardelyx, Inc. 
34175 Ardenwood Blvd. 
Fremont, California 94555, US 
(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 
(72)  CHARMOT, Dominique; JACOBS, Jeffrey, 
W.; LEADBETTER, Michael, Robert; NAVRE, 
Marc; CARRERAS, Chris and BELL, Noah 
(54)  СОЕДИНЕНИЈА И МЕТОДИ ЗА 
ИНХИБИРАЊЕ НА NHE-ПОСРЕДУВАН 
АНТИПОРТ ВО ТРЕТМАНОТ НА 
НАРУШУВАЊА ПОВРЗАН СО ЗАДРЖУВАЊЕ 
НА ТЕЧНОСТ ИЛИ ПРЕОПТОВАРУВАЊЕ СО 
СОЛ И НАРУШУВАЊА НА 
ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНИОТ ТРАКТ 
(57)  1  Соединение, или негова фармацевтски 
прифатлива сол, назначено со тоа што 
соединението ја има следната структура (X): 
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Core (L-NHE)n  (X) 
каде што: n е 2; 
NHE има една од следниве структури: 
L е полиалкилен гликол линкер; и 
Јадрото е избрано од група составена од: 
 

 
 
, има уште 10 патентни барања 
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(51)  G 01N 27/62, H 01J 49/22, H 01J 49/28, H 
01J 49/06  
(11)  8506   (13) Т1 
(21)  2018/119   (22) 12/02/2018 

(45) 30/09/2018 
(30)  FI20080005283  03/04/2008  FI 
(96)  02/04/2009 EP09726857.7 
(97)  17/01/2018 EP2269210 
(73)  Environics Oy 
Sammonkatu 12 
50130 Mikkeli, FI 
(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 
(72)  MATTILA, Terhi; ANTTALAINEN, Osmo; 
KÄRPÄNOJA, Esko; PAAKKANEN, Heikki; 
KÄTTÖ, Tero and SAUKKO, Erkka 
(54)  ПОСТАПКА ЗА МЕРЕЊЕ ГАСОВИ И 
СООДВЕТЕН ЈОНСКИ МОБИЛЕН 
СПЕКТРОМЕТАР 
(57)  1  Постапка за мерење на гасни супстанции, 
пришто постапката содржи чекори на:  
- јонизација на пробен гас во гасен проток (10), 
- водење на јонизираниот гасен проток низ 
издолжена јонска-мобилна мерна комора (12), 
- одвојување на јони (J1-n) со диференцијација 

на јонска подвижност во мерната комора (12) со 
додавање на трансверзално електрично поле и 
најмалку еден пар на мерни електроди (e1, e2, 
e3) поставени на зидот на мерната комора,  
 
се карактеризира со тоашто 
 
- на избрано растојание во правецот на протокот 
пред мерните електроди (e1, e2, e3), гасниот 
проток е поделен во најмалку два делумни 
протоци за претходно филтрирање (14) на 
јоните, во кои што 
- еден од делумните протоци во избрана точка е 
дефиниран како емисионен проток (a), 
останатите делумни протоци се дефинирани 
како прекинати протоци, и 
- кога јоните (J1-n) се филтрирани надвор од 
наведениот јонизиран проток на гас од секој од 
прекинатите протоци со додавање на статично 
електрично поле релативно на подвижноста на 
јоните (J1-n), и 
- барем на селектираните јони во емисиониот 
проток (a) име е дозволено да влезат во 
одвојувањето по наведеното претходно 
филтрирање (14), со додавање на нулто поле 
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поставено во емисиониот проток (a). 
  
, има уште 11 патентни барања 

 
 

(51)  C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61P 35/00  
(11)  8507   (13) Т1 
(21)  2018/120   (22) 12/02/2018 

(45) 30/09/2018 
(30)  GB201115280  05/09/2011  GB 
(96)  05/09/2012 EP12761786.8 
(97)  22/11/2017 EP2753646 
(73)  Alligator Bioscience AB 
Medicon Village 
Scheelevägen 2 
223 70 Lund, SE 
(74)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  
ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 
(72)  ELLMARK, Peter Bo Joakim and DAHLEN, 
Eva Maria 
(54)  АНТИ-CD40 АНТИТЕЛА, УПОТРЕБА И 
ПОСТАПКИ 
(57)  1  Антитело или негов фрагмент за 
врзување на антиген кој има мултивалентна 

спцифичност на врзување за CD40, кадешто 
антитело или фрагмент содржи вариабилен 
лесен синџир (ВС) во кој  CDR1 содржи или се 
состои од секвенца на амино киселини: 
 
CTGSX1SNIGAGYX2VY  
 [SEQ ID NO:1] 
 
кадешто: 
 
X1е S или T; и 
X2je K или H или D или G или N 
 
кадешто антитело или фрагмент содржи 
варијабилен лесен синџир (ВС) во кој CDR2 
содржи или се состои од секвенца на амино 
киселини: 
 
X3NINRPS    [SEQ ID 
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NO:2] 
 
кадешто: 
 
X3 е G или R 
 
кадешто антитело или фрагмент содржи 
варијабилен лесен синџир (ВС) во кој CDR3 
содржи или се состои од секвенца на амино 
киселини: 
 
CAAWDX4X5X6X7GLX8  
 [SEQ ID NO:3] 
 
кадешто: 
 
X4 е D или S или E или G или K; и 
X5 е S или T или G; и 
X6 е L или S или T или L или I; и 
X7 е S или T или L; и 
X8 е V или L 
 
кадешто антитело или фрагмент содржи 
варијабилен тежок синџир (ВТ) во кој CDR1 
содржи или се состои од секвенца на амино 
киселини: 
GFTFSTYGMH    [SEQ ID 
NO:28] 
 

кадешто антитело или фрагмент содржи 
варијабилен тежок синџир (ВТ) во кој CDR2 
содржи или се состои од секвенца на амино 
киселини: 
 
GKGLEWLSYISGGSSYIFYADSVRGR 
 [SEQ ID NO:29] 
 
кадешто антитело или фрагмент содржи 
варијабилен тежок синџир (ВТ) во кој CDR3 
содржи или се состои од секвенца на амино 
киселини: 
 
CARILRGGSGMDL   
 [SEQ ID NO:30] 
 
кадешто сила на антитело или фрагмент ба 
врзување на антиген за активација на 
дендритска клетка е поголема од, или еднаква 
со, бегова сила за активација на клетка Б и 
акдешто антитело или фрагмент за врзување 
на антиген има афинитет (КД) за  CD40 помал 
од 1x10-10 M  така што антитело или негов 
фрагмент за врзување на антиген  може да се 
врзе да домен 1 ЦД40 и кадешто афинитет (КД) 
за CD40 се мери со помош на површинска 
плазмон резонанца.  
  
, има уште 12 патентни барања 
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(51)  C 07D 471/08, C 07D 487/08, C 07D 519/00, 
A 61K 31/407, A 61P 25/00  
(11)  8508   (13) Т1 
(21)  2018/121   (22) 12/02/2018 

(45) 30/09/2018 
(30)  US201361780378  13/03/2013  US 
(96)  12/03/2014 EP14717576.4 
(97)  13/12/2017 EP2970314 
(73)  Janssen Pharmaceutica NV 
Turnhoutseweg 30 
2340 Beerse, BE 
(74)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  
ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 
(72)  GELIN, Christine F.; LEBOLD, Terry P.; 
SHIREMAN, Brock T. and ZIFF, Jeannie M. 
(54)  ЗАМЕНЕТИ 2-АЗАБИЦИКЛИ И НИВНА 
УПОТРЕБА КАКО МОДУЛАТОРИ НА 
РЕЦЕПТОРИ НА ОРЕКСИН 

(57)  1  Соединение на формула I  

  
или негов енатиомер, диастереомер, таутомер 
или изотопска варијанта;  
или негова фармацевтски прифатлива сол или 
солват; кадешто 
X е N или CR1; 
Y е N или CR2;  
R1 е H, алкокси, хало, триазолил, тиазолил, 
пиридазинил, пиримидинил, оксазолил, 
изоксазолил, оксадиазолил, пиридил, фенил 
или пиразолил, кадешто триазолил, тиазолил, 
пиридазинил, пиримидинил, оксазолил, 
изоксазолил, оксадиазолил, пиридил, 
фенилилипиразолил е опционо заменет со до 
два супституенти избрани од група која ја 
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сочинуваат хало и алкил;  
R2 е H, алкил, алкокси, ili хало;  
Z е NH, N-CH3, N-CH2CH3, N-CH2-циклопропил, 
N-C(=O)CH3, N-CH2CH2OCH3 ili O;  
R3 е H, алкил, алкокси, хало, триазолил, 
тиазолил, пиридазинил, пиримидинил, 
оксазолил, изоксазолил, оксадиазолил, 
пиридил, фенил или пиразолил, кадешто 
триазолил, тиазолил, пиридазинил, 
пиримидинил, оксазолил, изоксазолил, 
оксадиазолил, пиридил, фенилилипиразолил е 
опционо заменет со до два сусптитуенти 
избрани од група која ја сочинуваат  хало и 
алкил;  
R4 е H или алкил; или 
R3 и R4, заедно со атоми кои се врзани, 
создаваат 6-член арил прстен или 5-или 6-член 

хетероарил прстен;  
R5 е фенил, пиридил, пиразинil, бензоксазолил, 
пиридазинил, нафтиридин или липиримидинил, 
кадешто пиридил, пиразинil, бензоксазолил, 
пиридазинил, нафтиридин или липиримидинил 
е опционо заменет со до две групи избрани од 
група која ја сочинуваат хало, алкокси, 
хдироксиметил и алкил; и 
n е 1 или 2,  
кадешто "алкил" е алкил група на прав или 
рагранат синџир кој има од 1 до 2 јаглеродни 
атоми во синџир или моноциклична, 
неароматична јагленоводородна група која има 
од 3 до 7 јаглеродни атоми и опционо заменета 
со еден или повеќе атоми на халоген.  
  
, има уште 29 патентни барања 

 
 

(51)  H 01L 31/042, F 24J 2/52  
(11)  8509   (13) Т1 
(21)  2018/122   (22) 13/02/2018 

(45) 30/09/2018 
(30)  DE102011116926  26/10/2011  DE and 
DE102012008001  20/04/2012  DE 
(96)  16/08/2012 EP12759361.4 
(97)  20/12/2017 EP2771913 

(73)  Adensis GmbH 
01129 Dresden, DE 
(74)  Друштво за застапување од областа на 
индустриската сопственост ЖИВКО 
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје 
(72)  BECK, Bernhard; SCHOLLER, Michael and 
SIEDLER, Thomas 
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(54)  Систем за монтажа на фотоволтажен 
модул 
(57)  1  Систем за држење (1) за монтирање на 
фотоволтажен модул (6) над земја (8) со помош 
на основни држачи (2, 2а, 46, 46а), кои содржат 
потпорна плоча (4, 4а, 50, 50а) за 
фотоволтажниот модул (6), основно потпорно 
тело (22) и потпорна површина на земјата (28, 
48), што ја спречува пенетрацијата на подлогата 
(2, 2а, 46, 46а) во земјата (8), 
- при што потпорната површина (28, 48) и 
потпорната плоча (4, 4а, 50, 50а) на секоја 
основа (2, 2а, 46, 46а) се поврзани меѓусебно 
преку основни потпорни тела (22, 50, 50а), 
- при што потпорните плочи (4, 4а, 50, 50а) 
содржат потпорна површина (14, 14 ', 14а, 14а', 
54, 54', 54а, 54а') која е наклонета под агол (α) на 
земјата (8), и 
- при што основните потпори (2, 2а, 46, 46а) се 
обезбедени и поставени во монтажната положба 
така што потпорните површини (14, 14 ', 14а, 
14а', 54, 54 ', 54а, 54а') на (2, 2а, 46, 46а) се 
вертикални во однос на земјата (8) и се 
хоризонтално распоредени едни од други во 

прилагодување кон фотоволтажниот модул (6) и 
се барем значително усогласени еден со друг. 
 
се карактеризира со тоа што 
потпорната плоча (4, 50) на првата основа (2) на 
парот основа (2, 2а, 46, 46а) е обезбедена за 
поддршка на работ на еден или повеќе 
фотоволтажни модули (6) и содржи аглести 
површини (12, 12 ', 52, 52') на спротивните 
страни и е соодветно свиткана нагоре под агол 
(α), поради што се формира нагорна насочена 
потпорна површина (14, 14', 54, 54') и 
потпорната плоча (4а, 50а) содржи потпорна 
површина (14а, 14а ', 54а, 54а') на крајот од 
втората страна од потпорите (2а) од парот 
основа (2, 2а, 46 , 46а) за работ на еден или 
повеќе фотоволтажни модули (6), којшто содржи 
аглести површини (12, 12 ', 52, 52') на 
спротивните страни, соодветно свиткани надолу 
под агол (α), поради што се формира надолу 
насочена потпорна површина (14, 14', 54 , 54'). 
  
, има уште 14 патентни барања 
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(51)    
(11)  8510   (13) Т1 
(21)  2018/123   (22) 13/02/2018 

(45) 30/09/2018 
(30)  EP12189604  23/10/2012  --; EP13188607  
14/10/2013  -- and US201261717187P  
23/10/2012  US 
(96)  23/10/2013 EP13786322.1 
(97)  15/11/2017 EP2911699 
(73)  SynAffix B.V. 
5342 CC Oss, NL 
(74)  Друштво за застапување од областа на 
индустриската сопственост ЖИВКО 
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје 
(72)  VAN DELFT, Floris Louis; VAN GEEL, 
Remon and WIJDEVEN, Maria Antonia 
(54)  МОДИФИЦИРАНО АНТИТЕЛО, 
АНТИТЕЛО-КОНЈУГАТ И ПРОЦЕС ЗА 
НЕГОВА ПОДГОТОВКА 

(57)  1  Процес за подготовка на антитело-
конјугат, кој што се состои од подложување на 
реакција на мо-дифицирано антитело со линкер-
конјугат, каде што споменатиот линкер-конјугат 
содржи (хетеро) цик¬лоалкил група и една или 
повеќе молекули од интерес, каде што 
споменатото модифицирано антитело е 
антитело кое што содржи GlcNAc-S(A)x 
субституент, каде што GlcNAc е N-
ацетилглукоза¬мин, каде што S(A)x е шеќерен 
дериват кој што содржи x функционални групи A 
каде што A е азидо група и x е 1, 2, 3 или 4, каде 
што споменатиот GlcNAc-S(A)x субституент е 
врзан за антителото преку C1 на N-
ацетилглукозаминот од споменатиот GlcNAc-
S(A)x субституент, и каде што споменатиот 
GlcNAc е незадолжително подложен на 
фукозилација.  
, има уште 13 патентни барања 
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(51)  B 01D 53/94, B 01J 23/38, B 01J 23/42, B 
01J 23/44, B 01J 23/63, C 01G 25/00  
(11)  8511   (13) Т1 
(21)  2018/124   (22) 13/02/2018 

(45) 30/09/2018 
(30)  US201161561095P  17/11/2011  US 
(96)  14/05/2012 EP12724017.4 
(97)  06/12/2017 EP2780102 
(73)  Johnson Matthey Public Limited Company 
5th Floor 25 Farringdon Street 
London EC4A 4AB, GB 
(74)  Адвокатско друштво Пепељугоски  
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје 
(72)  CHEN, Hai-Ying; REINING, Arthur, J. and 
CHANG, Hsiao-Lan 
(54)  ПОДДРЖАН КАТАЛИЗАТОР ОД 
БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ 
ИЗДУВЕН ГАС 
 

(57)  1  Метод за третирање издувен гас кој се 
состои од: 
 
а) контактирање на издувен гас кој содржи вишок 
на кислород и најмалку еден заситен      
     јаглеводород на оксидирачкиот катализатор; 
и 
б) оксидирање на барем дел од заситениот 
јаглеводород за да произведе CO2 и H2O; 
 
каде што оксидирачкиот катализатор содржи 
барем еден благороден метал на потпора која 
содржи најмалку 75 тежински проценти 
циркониумов оксид и стабилизирачка количина 
до 20 проценти проценти силициумов оксид и 1 
до 20 проценти проценти итриумов оксид. 
  
, има уште 11 патентни барања 

 
 

(51)  C 07D 471/10, C 07D 519/00, A 61K 31/438, 
A 61P 5/18, A 61P 3/14, A 61P 43/00  
(11)  8512   (13) Т1 

(21)  2018/125   (22) 13/02/2018 
(45) 30/09/2018 

(30)  JP2012269178  10/12/2012  JP 
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(96)  10/12/2013 EP13862318.6 
(97)  07/02/2018 EP2930176 
(73)  Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha 
5-1, Ukima 5-chome Kita-ku 
Tokyo 115-8543, JP 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   
ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768 
(72)  NISHIMURA, Yoshikazu; ESAKI, Toru and 
TAMURA, Tatsuya 
(54)  ДЕРИВАТ НА ХИДАНТОИН 
(57)  , има уште  патентни барања 

 
 

(51)  C 07D 209/08, C 07D 209/10, C 07D 401/06, 
A 61K 31/44, A 61K 31/40  
(11)  8513   (13) Т1 
(21)  2018/126   (22) 13/02/2018 

(45) 30/09/2018 
(30)  US201261672455P  17/07/2012  US and 
US201361748874P  04/01/2013  US 
(96)  15/07/2013 EP13758975.0 
(97)  29/11/2017 EP2875013 
(73)  GlaxoSmithKline Intellectual Property (No. 
2) Limited 
980 Great West Road 
Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB 
(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 
(72)  TURNBULL, Philip, Stewart and CADILLA, 
Rodolfo 

(54)  ИНДОЛКАРБОНИТРИЛИ КАКО 
СЕЛЕКТИВНИ АНДРОГЕНИ РЕЦЕПТОРНИ 
МОДУЛАТОРИ 
(57)  1  Соединението  

  
 
(R)-1-(1-(метилсулфонил)пропан-2-ил)-4-
(трифлуорометил)-1H-индол-5-     карбонитрил 
  
, има уште 13 патентни барања 

 
 

(51)  C 07D 215/56, A 61K 31/47, A 61P 31/00, A 
61P 11/08, A 61P 29/00  
(11)  8514   (13) Т1 
(21)  2018/127   (22) 13/02/2018 

(45) 30/09/2018 
(30)  US582676  24/06/2004  US; US630127  
22/11/2004  US; US635674  13/12/2004  US; 
US658219  03/03/2005  US and US661311  
11/03/2005  US 
(96)  24/06/2005 EP12152224.7 
(97)  13/12/2017 EP2489659 
(73)  Vertex Pharmaceuticals Incorporated 

50 Northern Avenue 
Boston, MA 02210, US 
(74)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  
ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 
(72)  Zhou, Jinglan; Hadida Ruah, Sarah S.; 
Hazlewood, Anna R.; Grootenhuis, Peter D. J.; 
Van Goor, Fredrick F.; Singh, Ashvani K. and 
McCartney, Jason 
(54)  МОДУЛАТОРИ НА АТП-ВРЗУВАЧКИ 
КАСЕТНИ ТРАНСПОРТЕРИ  
(57)  1  Фармацевтска композиција која содржи 
соединение N-(5-хидрокси-2,4-дитерц-бутил-
фенил)-4-оксо-1H-хинолин-3-карбоксамид или 
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негова фармацевтски прифатлива сол, кадешто 
споменатата композиција понатаму содржи: 
a) фармацевтски прифатлив носител или 
адјувант; и  
b) дополнително средство избрано помеѓу 
муколитичко средство, бронходилатар, 
антибиотик, антиинфективно 

средство,антиинфаламторно средство, 
модулатор на цистично фиброзен 
трансмембрански рецептор (ЦФТР (CFTR)) или 
нутриционо средство; 
  
, има уште 9 патентни барања 

 
 

(51)  A 61K 31/47, A 61K 47/32, A 61K 9/28, A 
61K 9/20, A 61K 9/16  
(11)  8515   (13) Т1 
(21)  2018/128   (22) 13/02/2018 

(45) 30/09/2018 
(30)  US146163P  21/01/2009  US; US181527P  
27/05/2009  US; US183345P  02/06/2009  US; 
US88704P  13/08/2008  US; US88801P  
14/08/2008  US and US90096P  19/08/2008  US 
(96)  13/08/2009 EP09789125.3 
(97)  29/11/2017 EP2328618 
(73)  Vertex Pharmaceuticals Incorporated 
50 Northern Avenue 
Boston, MA 02210, US 
(74)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  
ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 
(72)  BOTFIELD, Martyn; GROOTENHUIS, Peter, 
D., J.; HURTER, Patricia; ROWE, William; 
YOUNG, Christopher; DINEHART, Kirk; VERWIJS, 
Marinus, Jacobus; OVERHOFF, Kirk and GROSSI, 
Alfredo 
(54)  ФАРМАЦЕВТСКА КОМПОЗИЦИЈА НА N-
[2,4-бис(1,1-ДИМЕТИЛЕТИЛ)-5-
ХИДРОКСИФЕНИЛ]-1,4-ДИХИДРО-4-
ОКСОХИНОЛИИН-3-КАРБОКСАМИД 
И  НЕЈЗИНО ОРДИНИРАЊЕ 
 

(57)  1  Фармацевтска компизиција во облик на 
таблета која содржи  
a. 34.1 мас % на цврста дисперзија, пресметано 
на маса на композиција, пришто оваа дисперзија 
се состои од 80 мас % во суштина аморфен, или 
суштински аморфен u suštini amorfnog, ili 
suštinski amorfnog N-[2,4-бис(1,1-диметилетил)-
5-хидроксифенил]-1,4-дихидро-4-оксохинолин-
3-карбоксамид (Соединение 1) сметано на маса 
на дисперзија, 19.5 мас% ХПМЦАС,сметано на 
маса на дисперзија, и 0.5 мас% СЛС,сметано на 
маса на дисперзија; 
b. 30.5 мас% на микрокристална целулоза, 
сметано на маса на композиција; 
c. 30.4 мас% на лактоза, сметано на маса на 
композиција; 
d. 3 мас % на натриум кроскарамелоза, сметано 
на маса на композиција; 
e. 0.5 мас % на СЛС,r сметано на маса на 
композиција; 
f. 0.5 мас % на колоиден силициум-
диоксид,сметано на маса на композиција; и 
g. 1.0 мас % на магнезиум стеарат, сметано на 
маса на композиција. 
  
, има уште 12 патентни барања 
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(51)  C 11D 1/29, C 11D 1/72, C 11D 1/825, C 11D 
1/83, C 11D 3/50, C 11D 17/00, C 11D 3/20, C 
11D 3/37, C 11D 1/835  
(11)  8516   (13) Т1 
(21)  2018/129   (22) 14/02/2018 

(45) 30/09/2018 
(30)  IT2013MI01535  18/09/2013  IT 
(96)  17/09/2014 EP14185156.8 
(97)  10/01/2018 EP2851417 
(73)  Bolton Manitoba SpA 
Via G.B. Pirelli 19 
20124 Milano, IT 
(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје 
(72)  de Pellegrini, Federico and Alderuccio, Gianni 
(54)  Цврст тоалетен блок 
(57)  1  Тоалетен блок од формулација која 
содржи:  
- не-јонски сурфактант одбран помеѓу еден или 
повеќе полиалкилетари, во количество кое се 
движи од 85 дo 95mas.%, пожелно од 91 дo 
93mas.%, во однос на вкупната маса на блокот; 
при што спомнатиот не-јонски сурфактант  
вклучува рамен или разгранет алкилен ланец, 
посакувано рамен, со број на атоми на 
јагленород поголем од или ист 10, a уште 
посакувано со помеѓу 12 и 22; и при што 

спомнатиот не-јонски сурфактант има број на 
молови на етилен оксид по молекул поголем од 
15, дури попосакано поголем од 30; 
- средство за парфимирање во количество кое 
што се движи од 2 до 10mas.%, посакувано од 3 
до  5mas.%, во однос на вкупната маса на блок; 
- полиалкохол, со број на атоми на јагленород 
посакувано помал од 5, или полиетарска течност 
на собна температура, во количество кое се 
движи од 0.1 дo 3mas.%, посакувано од 1.5 дo 
2.5mas.%,  во однос на вкупната маса на блокот; 
- aгенс за создавање на пена одбран од класа на 
анјонски и/или не-јонски и/или катјонски и/или 
амфотерни сурфактанти, во количество кое што 
се движи од 1 до 3mas.%, посакувано од 1.5 дo  
2.5mas.%,  во однос на вкупната маса на блокот; 
- вода во количество кое што се движи од 0.1 дo 
0.5mas.%, посакувано од 0.2 дo 0.3mas.%, во 
однос на вкупната маса на блокот; 
при што спомнатата формулациа го вклучува 
неорганскиот или органскиот пунител, во 
количество помало од 10mas.%, уште 
попосакувано при што спомнатата формулација 
не вклучува било кој  неоргански или органски 
пунител. 
  
, има уште 10 патентни барања 
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(51)  A 61K 31/135, A 61K 9/00, A 61K 9/08, A 
61P 25/36  
(11)  8517   (13) Т1 
(21)  2018/130   (22) 14/02/2018 

(45) 30/09/2018 
(30)  EP20110166076  13/05/2011  -- 
(96)  11/05/2012 EP12721507.7 
(97)  03/01/2018 EP2706982 
(73)  EURO-CELTIQUE S.A. 
1, rue Jean Piret 
2350 Luxembourg, LU 
(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје 
(72)  SMITH, Kevin; OKSCHE, Alexander; 
STRANG, John; HARRIS, Stephen and MOTTIER, 
Lucie Helene Jeanne 

(54)  ИНТРАНАЗАЛЕН ФАРМАЦЕВТСКИ 
ДОЗНИ ФОРМИ КОИ ГО ОПФАЌААТ 
НАЛОКСОН 
(57)  1  Интраназални фармацевтски дозни 
форми кои што ја опфаќаат дозната единица 
која што го опфаќа налоксон или неговата 
фармацевтски прифатлива сол во количество 
еквивалентно  помеѓу  0.65 mg налоксон HCl и 
0.8 mg налоксон HCl или помеѓу 1.3 mg налоксон 
HCl и 1.6 mg налоксон HCl  растворен во 
апликационата течност во волумен од ≤ 250 µl, 
посакувано ≤ 200 µl.  
, има уште 13 патентни барања 
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(51)  C 12C 5/02, C 12G 3/06, A 23D 7/005, A 23D 
9/013, A 23J 3/22, A 23L 2/66  
(11)  8518   (13) Т1 
(21)  2018/134   (22) 14/02/2018 

(45) 30/09/2018 
(30)  US201313941211  12/07/2013  US; 
US201361751816P  11/01/2013  US and 
US201361908634P  25/11/2013  US 
(96)  13/01/2014 EP14737766.7 
(97)  27/12/2017 EP2943072 
(73)  Impossible Foods Inc. 
525 Chesapeake Drive 
Redwood City, CA 94063, US 
(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 
(72)  FRASER, Rachel; BROWN, Patrick O'Reilly; 
KARR, Jessica; HOLZ-SCHIETINGER, Celeste 
and COHN, Elysia 
(54)  ПОСТАПКИ И СОСТАВИ ЗА ВЛИЈАНИЕ 
НА ПРОФИЛОТ ЗА ВКУСОТ И АРОМАТА НА 
ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ 

(57)  1  Замена за месо којaшто содржи: 
 
a) протеин којшто содржи хем-; и 
b) барем двe молекули прекурсори за вкус 
коишто се избрани од групата составена од 
глукоза, фруктоза, рибоза, арабиноза, глукоза-6-
фосфат, фруктоза 6-фосфат, фруктоза 1,6-
дифосфат, малтоза, галактоза, лактоза, 
ксилоза, сукроза, малтодекстрин, тиамин, 
цистеин, цистин, цистеин сулфоксид, алицин, 
селенцистеин, метионин, изолеуцин, леуцин, 
лизин, фенилаланин, треонин, триптофан, 5-
хидрокситриптофан, валин, аргинин, хистидин, 
аланин, аспарагин, аспартат, глутамат, глицин, 
пролин, серин и тирозин; кадешто вкусот и 
мирисот на месо е додадено на замената за 
месо за време на постапката на готвењето. 
  
, има уште 17 патентни барања 
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(51)  C 07D 403/14, C 07D 413/14, C 07D 401/06, 
C 07D 401/14, C 07D 471/04, C 07D 407/14, C 
07D 413/06, A 61K 31/4725, A 61P 35/00  
(11)  8519   (13) Т1 
(21)  2018/139   (22) 15/02/2018 

(45) 30/09/2018 
(30)  US201261740596P  21/12/2012  US 
(96)  05/12/2013 EP13817739.9 
(97)  27/12/2017 EP2935238 
(73)  Pfizer Inc. 
235 East 42nd Street 
New York, NY 10017, US 
(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 
(72)  TATLOCK, John Howard; KUNG, Pei-Pei; 
MCALPINE, Indrawan James; EDWARDS, Martin 
Paul; KUMPF, Robert Arnold; NINKOVIC, Sacha; 
RUI, Eugene Yuanjin; SUTTON, Scott Channing; 
WYTHES, Martin James and ZEHNDER, Luke 
Raymond 
(54)  АРИЛ И ХЕТЕРОАРИЛ ФУЗИРАНИ 
ЛАКТАМИ 

(57)  1  Соединение со формула (II-A):  
 

  
 
или негова фармацевтска прифатлива сол,  
кадешто:  
 
R1 е C1-C4 алкил или хало;  
R2 е 5-6 член хетероарил опционално 
супституиран со 1 до 3 R32;  
R3 е H; 
R4 е H или хало; 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m е 0 и R5 е отсутен;  
секој R32 е независно -Cl, -F, -OH, -CH3, -
CH2CH3, -CF3, -CH2OH, -CH2OCH3, -OCH3, -
OC2H5, -OCF3, -CN, -C(O)NH2, -C(O)NHCH3, -
C(O)N(CH3)2, -NHC(O)CH3, -NH2, -NHCH3, -
N(CH3)2, циклопропил, 4-6 член хетероциклил, 
фенил или 5-6 член хетероарил, кадешто 
споменатиот 4-6 член хетероциклил, фенил или 

5-6 член хетероарил се опционално 
супституирани со 1 до 3 хало, C1-C4 алкил или 
C1-C4 алкокси, коишто се независно избрани; 
X и Z се независно C1-C4 алкил; и  
Y е H.  
  
, има уште 9 патентни барања 

 
 

(51)  C 07K 7/08  
(11)  8520   (13) Т1 
(21)  2018/140   (22) 16/02/2018 

(45) 30/09/2018 
(30)  RU2015120667  01/06/2015  RU 
(96)  01/06/2016 EP167728271.4 
(97)  17/01/2018 EP3191504 
(73)  Nearmedic International Limited 
1066 Nicosia, CY 
(74)  Друштво за застапување од областа на 
индустриската сопственост ЖИВКО 
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје 

(72)  HOLMS, Rupert; ATAULLAKHANOV, 
Ravshan; ATAULLAKHANOV, Rustam and 
SAYADYAN, Khachik 
(54)  ПЕПТИДИ ДОБИЕНИ ОД ЕЗРИН И 
НИВНИ ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ 
(57)  1  Пептид кој што содржи аминокиселинска 
низа со генерална формула (I) 
X1EKKRRETVEREX2X3 (НИЗА ИД Бр:5) 
каде што секој од X1, X2 и X3 претставува не-
поларен аминокиселински остаток и каде што 
аминоки¬селинската низа е 14 до 25 остатоци во 
должина. 
  
, има уште 13 патентни барања 
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(51)  C 07D 317/66, A 61K 31/17, A 61K 31/36  
(11)  8521   (13) Т1 
(21)  2018/141   (22) 16/02/2018 

(45) 30/09/2018 
(30)  EP20050380176  29/07/2005  -- 
(96)  28/07/2009 EP06776492.8 
(97)  27/12/2017 EP1919465 
(73)  ASD Therapeutics Partners LLC 
5 Rose Court 
Warren, NJ 07059, US 
(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 
(72)  CASTRO MORERA, Ana; MEDINA PADILLA, 
Miguel; FUERTES HUERTA, Ana; MARTÍNEZ 
GIL, Ana; ALONSO CASCÓN, Mercedes; 
NAVARRO RICO, María Luisa; PÉREZ PUERTO, 
María José and MARTÍN APARICIO, Ester 
(54)  GSK-3 ИНХИБИТОРИ 
(57)  1  Употреба на соединение со формула (I) 
 

  
или било која фармацевтска прифатлива сол 
или негов солват, кадешто: 
 
RB е група избрана од  
 
R3, R4, R’2, R’3, R’4, R’5 и R’6 се независно 
избрани од водород, супституиран или 
несупституиран алкил, супституиран или 
несупституиран  циклоалкил, супституиран или 
несупституиран  алкенил, супституиран или 
несупституиран  арил, супституиран или 
несупституиран  хетероциклил, C(=O)R7, -

C(=O)OR8, -C(=O)NR9R10, -C=NR11, -CN, -
OR12, - OC(=O)R13, -S(O)t-R14,-NR15R16, -
NR17C(=O)R18, -NO2, -N=CR19R20  или 
халоген, кадешто R3 и R4 заедно може да 
формираат a =O група, и кадешто било кој пар 
на R3 R’2, R3 R’6, R4 R’2, R4 R’6, R’2R’3, R’3R’4, 
R’4R’5, R’5R’6, R15R16, R17R18 или R19R20 
може да формираат заедно цикличен 
супституент; 
t е 0, 1, 2, 3 
R7, R8, R9, R10, R11, R13, R14, R15, R16, R17, 
R18, R19 и R20 се независно избрани од 
водород, супституиран или несупституиран  
алкил, супституиран или несупституиран  
циклоалкил, супституиран или несупституиран  
алкенил, супституиран или несупституиран  
арил, супституиран или несупституиран  
хетероциклил, супституиран или 
несупституиран  алкокси, супституиран или 
несупституиран  арилокси, халоген, 
R12 е избран од водород, несупституиран  
алкил, супституиран или несупституиран  
циклоалкил, супституиран или несупституиран  
алкенил, супституиран или несупституиран  
арил, супституиран или несупституиран 
хетероциклил, халоген, во производството на 
лек за лекувањето и/или заштита од GSK-3 
поврзана болест или состојба кадешто болеста 
или состојбата е избрана од групата од 
дијабетес, состојби поврзани со болести, 
хронични невродегенеративни состојби 
вклучувајќи деменции како што се Алцхамерова 
болест, Паркинсонова болест, прогресивна 
супрануклеарна парализа, субакутен 
склерозирачки паненцефалитис паркинсонизам, 
постенцефалитис паркинсонизам, енцефалитис 
кај боксери, гуам паркинсониза-деменција 
комплекс, Пикова болест, кортикобазална 
дегенерација, фронтотемпорална деменција, 
Хунгтингтонова болест, поврзана деменција со 
СИДА, амиотрофна латерална склероза, 
мултипла склероза и невротрауматски болести 
како што е акутен удар, епилепсија, 
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нарушувања во расположение како што е 
депресија, шизофренија и биполарни 
нарушувања, унапредување на функционално 
заздравување по удар, церебрално крварење 
како резултат на единечна церебрална 
амилоидна ангиопатија, губење на коса, 
дебелост, хипертензија, полицистичен 
оваријален синдром, синдром X, исхемија, 

повреда на мозок, трауматска повреда на 
мозок, рак, леукопенија, Даунов синдром, 
болест на Луисово тело, воспаление, хронични 
инфламаторни болести, рак и 
хиперпролиферативни болести како 
хиперплазија и имунодефициенција. 
  
, има уште 14 патентни барања 

 
 

(51)  E 05B 19/06, E 05B 27/06, E 05B 27/02  
(11)  8522   (13) Т1 
(21)  2018/142   (22) 16/02/2018 

(45) 30/09/2018 
(30)  AT12562008  12/08/2008  AT 
(96)  10/08/2009 EP09777778.3 
(97)  20/12/2017 EP2310598 
(73)  EVVA Sicherheitstechnologie GmbH 
Wienerbergstrasse 59-65 
1120 Wien, AT 
(74)  Адвокатско друштво Величковски Скопје  
ул. Аминта Трети бр. 37/1-13, 1000, Скопје 
(72)  BAUMHAUER, Walter 

(54)  ЦИЛИНДЕР БРАВА СО ЦИЛИНДЕР 
КУЌИШТЕ И РАМЕН КЛУЧ ЗА ЦИЛИНДЕР 
БРАВА 
(57)  1  Цилиндер брава со јадро на цилиндерот 
(2) и куќиште (1) во кое гумените пинови кои 
функционираат на принцип на пружина се 
состојат од пинови за куќиштето (3) и пинови на 
јадрото на цилиндерот (4) кои пак се обезбедени 
за лоцирање на мерните засеци (17, 18) 
поставени на клучот, при што пиновите на 
јадрото на цилиндерот (4) се формираат на 
крајот од излезниот пат на клучот (7 ) како 
сензорни екстензии – продолжетоци (8) кои пак 
се потесни од дијаметарот на пинот на јадрото 
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на цилиндерот (4) и кои се ориентирани кон 
лонгитудиналниот, надолжниот правец на 
правецот на клучот (7), при што најмалку два 
пина на јадрото на цилиндерот (4) имаат 
сензорни екстензии – продолжетоци (8) кои 
меѓусебно се различни, а кои се поставени 
централно долж централната лонгитудинална 
рамнина на клучот (7) или се поместени на 
паралелно оддалечено растојание на истата во 
лево или во десно, при што наведените 
екстензии се предвидени за лоцирање на 
мерните засеци (17, 18) на тесната страна од 
клучот (с) (15) кои пак се карактеризираат со тоа 
што отворите на пинот на јадрото кои се 
распоредени приближно паралелно ги има 
најмалку од едната страна на клучот (7), 
споменатите отвори на пинот на јадрото имаат 
еластично затегнати пинови на јадрото (6) кои 
можат во нив да се придвижуваат, при што 
пиновите на јадрото (6) имаат сензорски прорези 

односно испакнатини (9) кои штрчат на клучот 
(7), а кои завршуваат на некое растојание од 
централната лонгитудинална рамнина, при што 
споменатите сензорни испакнатини се 
обезбедени со цел да се отчитуваат мерните 
засеци (16) на ивиците од потесната 
страна/страни на клучот (15), при што 
растојанието на сензорните испакнатини (9) од 
централната лонгитудинална рамнина е 
поголемо од растојанието на сензорните 
екстензии – продолжетоци (8) на пиновите на 
јадрото на цилиндерот (4), кои се поставени 
поместено во лево или во десно од централната 
лонгитудинална рамнина, при што во 
лонгитудиналниот правец на клучот сензорните 
испакнатини (9) се поместени минимално во 
однос на респективните соседни сензорни 
екстензии – продолжетоци (8).  
, има уште 14 патентни барања 

 
 

(51)  C 09D 5/00  
(11)  8523   (13) Т1 
(21)  2018/143   (22) 16/02/2018 

(45) 30/09/2018 
(30)  SK501222012  31/12/2012  SK 
(96)  30/12/2013 EP13826640 
(97)  22/11/2017 EP3001842 
(73)  HELSKE Limited 

40 Gracechurch Street 
London 
EC3V 0BT, GB 
(74)  Адвокатско друштво Величковски Скопје  
ул. Аминта Трети бр. 37/1-13, 1000, Скопје 
(72)  Rusnak, Matej 
(54)  МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОВРШИНСКА 
ОБРАБОТКА И НЕЈЗИНА ПРИМЕНА 
(57)  , има уште  патентни барања 

 
 

(51)  C 07K 14/585, A 61K 38/23  
(11)  8524   (13) Т1 
(21)  2018/147   (22) 19/02/2018 

(45) 30/09/2018 
(30)  GB20130020112  14/11/2013  GB and 
GB20140014706  19/08/2014  GB 
(96)  10/11/2014 EP14802345.0 

(97)  31/01/2018 EP3068796 
(73)  KeyBioscience AG 
Spichermatt 30 
6370 Stans, CH 
(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 
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(72)  KARSDAL, Morten; HENRIKSEN, Kim and 
ANDREASSEN, Kim Vietz 
(54)  КАЛЦИТОНИН МИМЕТИЦИ ЗА 
ЛЕКУВАЊЕ НА БОЛЕСТИ И НАРУШУВАЊА 
(57)  1  Пептид којшто има аминокиселинска 
секвенца во согласност со SEQ ID NO: 43, којшто 
е опционално карбоксилиран на неговиот N-
завршеток или поинаку модифициран за да го 

редуцира позитивното полнење на првата 
аминокиселина и независно од тоа е 
опционално амидиран на неговиот C-завршеток 
и во секоја од 1 и 7 позиција на цистеинските 
остатоци се опционално заменети со α-
аминосуберична киселина (Asu).  
, има уште 10 патентни барања 

 
 

(51)  B 27N 3/02, B 27N 3/04, B 29C 43/00  
(11)  8525   (13) Т1 
(21)  2018/151   (22) 20/02/2018 

(45) 30/09/2018 
(30)  RN20130029  22/07/2013  IT 
(96)  22/07/2014 EP14777787.4 
(97)  29/11/2017 EP3024626 
(73)  Birnbaum, Richard 
Osloer Weg, 26 
67069 Ludwigshafen, DE 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-
МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 
(72)  Birnbaum, Richard 
(54)  МЕТОД И СИСТЕМ ЗА ПРАВЕЊЕ 
ПОВЕЌЕНАМЕНСКА ПЛОЧА ОД МЕШОВИТ 
МАТЕРИЈАЛ 
(57)  , има уште  патентни барања 
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(51)  D 06N 3/00, D 06N 3/18, C 09J 7/02, B 32B 
7/06, B 32B 5/24, B 32B 5/02, B 32B 7/12  
(11)  8526   (13) Т1 
(21)  2018/152   (22) 20/02/2018 

(45) 30/09/2018 
(30)  US20090500466  09/07/2009  US 
(96)  09/11/2009 EP09175405.1 
(97)  06/12/2017 EP2272931 
(73)  Lee, Sang Young 
112-605 Dongil Highville Lake City 
Apt, 555 Sang-dong 
Suseong-gu 
Daegu, 706-950, KR 
(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 
(72)  Lee, Sang Young 
(54)  Леплив производ за принтање од 
текстил кој што може да се прелепува, 
репозиционира и повторно употребува и 
постапка за негово производство 
(57)  1  Постапка за производство на леплива 
пластифицирана лента која што може да се 
прелепува, репозиционира и повторно 
употребува, која што содржи ткаенина и 
хартиена подлога за принтање слики, се состои 
од: 
 
чекор на плетење на ткаенина со полиестер ВТК 

(Влечен Текстуриран Конец); 
постапка на забрзано топлење и ладење на 
исплетената ткаенина така што нејзината 
ширина се собира за 10% до 15%; 
постапка за подготовка на течност за 
премачкување на предната страна на 
ткаенината и тридневно отстојување; 
постапка на мешање на полиуретанска смола и 
бел пигмент и премачкување на задната страна 
на ткаенината, два пати со смесата, а потоа, 
мешање на полиуретанска смола со сив пигмент 
и премачкување на сивата мешавина по 
претходното еднократно бело премачкување на 
страната;  
постапка за премачкување на предната страна 
на ткаенината, два пати со подготвената и 
отстојаната течност за премачкување, која што 
понатаму вклучува сушење и ладење на 
обложената ткаенина помеѓу двете постапки на 
премачкување на предната страна; и 
постапка за премачкување со лепак за да се 
формира леплив слој; и 
постапка за поставување ламинат на задната 
страна на обложената ткаенина на хартиена 
подлога, со лепливиот слој такашто лепливиот 
слој е кон површината на ткаенината.  
  
, има уште 4 патентни барања 
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(51)  C 07J 1/00, A 61K 31/7048, A 61K 31/58, A 
61K 31/56, A 61K 36/481, A 61P 31/18, A 61P 
7/06, A 61P 9/10, A 61P 31/12, A 61P 27/02, A 
61P 25/00, A 61P 17/02, A 61P 17/00, A 61P 
19/00  
(11)  8527   (13) Т1 
(21)  2018/153   (22) 20/02/2018 

(45) 30/09/2018 
(30)  US20030480988P  23/06/2003  US 
(96)  23/06/2004 EP04777032.6 
(97)  29/11/2017 EP1644009 
(73)  Telomerase Activation Sciences, Inc. 
420 Lexington Ave, Suite 2900 
New York 10170, US 
(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 
(72)  AKAMA, Tsutomu; HARLEY, Calvin B.; CHIN, 
Allison C.; IP, Nancy Yuk-yu; WONG, Yung-hou, 
PhD@Associate Professor, Dept of Biolochemistry 
Assoc. Director, Biotechnology Research Institute 
Hong Kong University Science & Technology and 
MILLER-MARTINI, David M., Dr. 

(54)  СОСТАВИ ЗА ПОКАЧУВАЊЕ НА 
ТЕЛОМЕРАЗНА АКТИВНОСТ И ЛЕКУВАЊЕ 
НА ХИВ ИНФЕКЦИЈА 
(57)  1  Изолирано соединение со формула I: 
 

  
 
кадешто: 
 
X1 е хидрокси или β-D-ксилопиранозид, 
X2 е хидрокси или β-D-гликопиранозид, и 
X3 е хидрокси; 
OR1 е хидрокси; 
и 
R2 формира, заедно со јаглерод 9, фузиран 
циклопропил прстен, и ---- претставува 
единечна врска помеѓу јаглеродите 9 и 11, 
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во ефективна количина за употреба во 
лекување на ХИВ инфекција. 

  
, има уште 4 патентни барања 

 
 

(51)  C 12N 7/00, A 61K 39/00  
(11)  8528   (13) Т1 
(21)  2018/154   (22) 21/02/2018 

(45) 30/09/2018 
(30)  GB20130018880  25/10/2013  GB; 
GB20130018885  25/10/2013  GB; 
GB20130022851  23/12/2013  GB; 
GB20140001159  23/01/2014  GB and 
GB20140006470  10/04/2014  GB 
(96)  24/10/2014 EP14799117.8 
(97)  29/11/2017 EP3021859 
(73)  PsiOxus Therapeutics Limited 
154B Milton Park 
Abingdon 
Oxfordshire OX14 4SD, GB 
(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 
(72)  CHAMPION, Brian Robert; BROWN, Alice 
Claire Noel; FISHER, Kerry David and NICOLSON, 
Tamara 

(54)  ОНКОЛИТИЧНИ АДЕНОВИРУСИ 
ОПРЕМЕНИ СО ХЕТЕРОЛОГНИ ГЕНИ 
(57)  1  Реплицирачкa компетентна група B на 
онколитичен аденовирус којашто содржи 
секвенца со формула (I): 
 
5’ITR-B1-BA-B2-BX-BB-BY-B3-3’ITR 
 
кадешто: 
 
B1 содржи: E1A, E1B или E1A-E1B; 
BA содржи-E2B-L1-L2-L3-E2A-L4; 
B2 е врска или содржи: E3; 
BX е врска или DNA секвенца којашто содржи: 
место на ограничување, еден или повеќе 
трансгени или заедно; BB содржи L5; 
BY содржи трансгена касета којашто содржи 
трансген и споенa примачкa секвенцa; и B3 е 
врска или содржи: E4, 
кадешто трансгената касета е под контролата 
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на ендогениот промотер избран од групата 
составена од E4 и главен последен промотер и 
кадешто трансгената касета содржи 
терапевтски ген којшто кодира материјал 
избран од групата составена од RNAi секвенца, 

протеин, антитело или негов врзувачки 
фрагмент, хемокин, имуномодулатор или 
ензим. 
  
, има уште 17 патентни барања 

 
 

(51)  C 07D 409/14, C 07D 417/12, C 07D 401/14, 
C 07D 403/12, C 07D 471/04, C 07D 413/04, C 
07D 413/12, C 07D 417/04, A 61K 31/497, A 61P 
35/00  
(11)  8536   (13) Т1 
(21)  2018/170   (22) 27/02/2018 

(45) 30/09/2018 
(30)  US139420P  19/12/2008  US; US139424P  
19/12/2008  US; US139426P  19/12/2008  US; 
US139429P  19/12/2008  US; US181794P  
28/05/2009  US and US219100P  22/06/2009  US 
(96)  18/12/2009 EP09798991.7 
(97)  06/12/2017 EP2376485 
(73)  Vertex Pharmaceuticals Incorporated 
Boston, MA 02210, US 
(74)  Друштво за застапување од областа на 
индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје 
(72)  CHARRIER, Jean-Damien; KNEGTEL, 
Ronald; MORTIMORE, Michael; PINDER, Joanne; 
REAPER, Philip, Michael; DURRANT, Steven; 
KAY, David; MACCORMICK, Somhairle; 
O'DONNELL, Michael; RUTHERFORD, Alistair; 
VIRANI, Anisa, Nizarali and YOUNG, Stephen 
(54)  ДЕРИВАТИ НА ПИРАЗИН КОРИСНИ 
КАКО ИНХИБИТОРИ НА ATR КИНАЗА 
(57)  1  Соединение претставено со следната 
формула: 
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или негова фармацевтски прифатлива сол. 
  
, има уште 16 патентни барања 

 
 

(51)  C 07D 471/04, A 61K 31/407, A 61P 35/00, A 
61P 31/18, A 61P 13/12, A 61P 3/10  
(11)  8537   (13) Т1 
(21)  2018/171   (22) 27/02/2018 

(45) 30/09/2018 
(30)  PCT/CN2011/002224  30/12/2011  -- 
(96)  11/12/2012 EP12863599.2 
(97)  29/11/2017 EP2797918 
(73)  AbbVie Inc. 
North Chicago, IL 60064, US 
(74)  Друштво за застапување од областа на 
индустриската сопственост ЖИВКО 
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје 
(72)  HASVOLD, Lisa; WANG, Le; PRATT, John 
K.; MCDANIEL, Keith F.; DAI, Yujia; FIDANZE, 
Steven D.; HOLMS, James H.; KATI, Warren M.; 
LIU, Dachun; MANTEI, Robert A.; MCCLELLAN, 
William J; SHEPPARD, George S. and WADA, 
Carol K. 
(54)  БРОМОДОМЕН ИНХИБИТОРИ 
(57)  1  Соединение со формулата (I) или негова 
фармацевтски прифатлива сол 
 

 

  
 
 назначено со тоа, што  
Rx е водород или C1-C3 алкил; 
Ry е C1-C3 алкил, -(C2-C3 алкиленил)-OH, или 
C1-C3 халоалкил; 
X1 е N или CRx1 каде што  
Rx1 е водород, C2-C6 алкенил, C2-C6 алкинил, 
-C(O)ORax1, -C(O)NRbx1Rcx1,                     -
C(O)Rdx1, S(O)2Rdx1, -S(O)2NRbx1Rcx1, Gx1, 
C1-C6 халоалкил, или C1-C6 алкил; каде што 
C1-C6 алкилот е опционално супституиран со 
еден супституент одбран од групата составена 
од ORax1, SRax1, S(O)Rdx1, S(O)2Rdx1, 
NRbx1Rcx1, -C(O)Rax1,                  -C(O)ORax1, -
C(O)NRbx1Rcx1, -S(O)2NRbx1Rcx1, и Gx1; 
Rax1, Rbx1, и Rcx1, при секое јавување, се 
секое независно водород, C1-C6 алкил, C1-C6 
халоалкил, Ga, или -(C1-C6 алкиленил)-Ga; 
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Rdx1, при секое јавување, се секое независно 
C1-C6 алкил, C1-C6 халоалкил, Ga, или -(C1-C6 
алкиленил)-Ga; 
  X2 е N или CRx2; каде што  
Rx2 е водород, C2-C6 алкенил, C2-C6 алкинил, 
-C(O)ORax2, -C(O)NRbx2Rcx2,                     -
C(O)Rdx2, -C(O)H, S(O)2Rdx2, -
S(O)2NRbx2Rcx2, Gx2, C1-C6 халоалкил, или 
C1-C6 алкил; каде што C1-C6 алкилот е 
опционално супституиран со еден супституент 
одбран од групата составена од ORax2, SRax2, 
S(O)Rdx2, S(O)2Rdx2, NRbx2Rcx2,                  -
C(O)Rax2, -C(O)ORax2, -C(O)NRbx2Rcx2, -
S(O)2NRbx2Rcx2, и Gx2; 
Rax2, Rbx2, и Rcx2, при секое јавување, се 
секое независно водород, C1-C6 алкил, C1-C6 
халоалкил, Gb, или -(C1-C6 алкиленил)-Gb; 
Rdx2, при секое јавување, е независно C1-C6 
алкил, C1-C6 халоалкил, Gb, или -(C1-C6 
алкиленил)-Gb; 
Y1 е N или CRu; каде што Ru е водород, C1-C6 
алкил, халоген, или C1-C6 халоалкил; 
A1 е N или CR1, A2 е N или CR2, A3 е N или 
CR3; и A4 е N или CR4; под услов да нула, 
еден, два, или три од A1, A2, A3, и A4 се N; 
R1, R3, и R4 се секое независно водород, C1-
C6 алкил, C2-C6 алкенил, C2-C6 алкинил, 
халоген, C1-C6 халоалкил, CN, или NO2; 
R2 е водород, C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил, C2-
C6 алкинил, халоген, C1-C6 халоалкил, -CN, 
NO2, G2a, -OR2a, -OC(O)R2d, -OC(O)NR2bR2c, 
-SR2a, -S(O)2R2d, -S(O)2NR2bR2c,              -
C(O)R2d, -C(O)OR2a, -C(O)NR2bR2c, -NR2bR2c, 
-N(R2e)C(O)R2d, -N(R2e)S(O)2R2d,             -
N(R2e)C(O)O(R2d), -N(R2e)C(O)N2bR2c, -
N(R2e)S(O)2NR2bR2c, -(C1-C6 алкиленил)-G2a, 
-(C1-C6 алкиленил)-OR2a, -(C1-C6 алкиленил)-
OC(O)R2d, -(C1-C6 алкиленил)-OC(O)NR2bR2c, 
-(C1-C6 алкиленил)-S(O)2R2d, -(C1-C6 
алкиленил)-S(O)2NR2bR2c, -(C1-C6 алкиленил)-
C(O)R2d, -(C1-C6 алкиленил)-C(O)OR2a, -(C1-
C6 алкиленил)-C(O)NR2bR2c, -(C1-C6 
алкиленил)-NR2bR2c, -(C1-C6 алкиленил)-

N(R2e)C(O)R2d, -(C1-C6 алкиленил)-
N(R2e)S(O)2R2d, -(C1-C6 алкиленил)-
N(R2e)C(O)O(R2a), -(C1-C6 алкиленил)-
N(R2e)C(O)NR2bR2c, -(C1-C6 алкиленил)-
N(R2e)S(O)2NR2bR2c, и -(C1-C6 алкиленил)-
CN; 
R2a, R2b, R2c, и R2e, при секое јавување, се 
секое независно водород, C2-C6 алкенил, C2-
C6 алкинил, C1-C6 халоалкил, G2b, или C1-C6 
алкил каде што C1-C6 алкилот е опционално 
супституиран со еден супституент одбран од 
групата составена од                 -ORz1, 
NRz1Rz2, -C(O)ORz1, -C(O)NRz1Rz2, -
S(O)2Rz1, -S(O)2NRz1Rz2, и G2b; 
R2d, при секое јавување, е независно C2-C6 
алкенил, C2-C6 алкинил, C1-C6 халоалкил, 
G2b, или C1-C6 алкил каде што C1-C6 алкилот 
е опционално супституиран со еден супституент 
одбран од групата составена од -ORz1, 
NRz1Rz2,                 -C(O)ORz1, -C(O)NRz1Rz2, -
S(O)2Rz1, -S(O)2NRz1Rz2, и G2b; 
Rz1 и Rz2, при секое јавување, се секое 
независно водород, C1-C6 алкил, или C1-C6 
халоалкил; 
Gx1, Gx2, Ga, Gb, G2a, и G2b, при секое 
јавување, се секое независно арил, хетероарил, 
хетероцикл, циклоалкил, или циклоалкенил, и 
секое од истите е независно несупституирано 
или супституирано со 1, 2, 3, 4, или 5 од Rv; 
L1 е отсутно, CH2, C(O), C(H)(OH), (CH2)mO, 
(CH2)mS(O)n каде што n е 0, 1, или 2; или 
(CH2)mN(Rz) каде што Rz е водород, C1-C3 
алкил, C1-C3 халоалкил, (C2-C3 алкиленил)-
OH, или несупституиран циклопропил; 
m е 0 или 1; 
G1 е C1-C6 алкил, алкоксиалкил, G1a или -(C1-
C6 алкиленил)-G1a; каде што секое G1a е 
независно арил, хетероарил, хетероцикл, 
циклоалкил, или циклоалкенил, и секое G1a е 
независно несупституирано или супституирано 
со 1, 2, 3, 4, или 5 од Rw; 
Rv и Rw, при секое јавување, се секое 
независно C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил, C2-C6 
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алкинил, халоген, C1-C6 халоалкил, -CN, оксо, -
ORh, -OC(O)Ri, -OC(O)NRjRk, -SRh,                       
-S(O)2Rh, -S(O)2NRjRk, -C(O)Rh, -C(O)-
моноцикличен хетероцикл, -C(O)-моноцикличен 
хетероарил,-C(O)ORh, -C(O)NRjRk, -NRjRk, -
N(Rh)C(O)Ri,                            -N(Rh)S(O)2Ri, -
N(Rh)C(O)O(Ri), -N(Rh)C(O)NRjRk, -(C1-C6 
алкиленил)-ORh, -(C1-C6 алкиленил)-OC(O)Ri, -
(C1-C6 алкиленил)-OC(O)NRjRk, -(C1-C6 
алкиленил)-S(O)2Rh, -(C1-C6 алкиленил)-
S(O)2NRjRk, -(C1-C6 алкиленил)-C(O)Rh, -(C1-
C6 алкиленил)-C(O)ORh, -(C1-C6 алкиленил)-

C(O)NRjRk, -(C1-C6 алкиленил)-NRjRk, -(C1-C6 
алкиленил)-N(Rh)C(O)Ri, -(C1-C6 алкиленил)-
N(Rh)S(O)2Ri, -(C1-C6 алкиленил)-
N(Rh)C(O)O(Ri), -(C1-C6 алкиленил)-
N(Rh)C(O)NRjRk, или -(C1-C6 алкиленил)-CN; 
Rh, Rj, Rk, при секое јавување, се секое 
независно водород, C1-C6 алкил, или C1-C6 
халоалкил; и 
R1, при секое јавување, е независно C1-C6 
алкил или C1-C6 халоалкил. 
  
, има уште 62 патентни барања 

 
 

(51)  B 63B 25/08  
(11)  8538   (13) Т1 
(21)  2018/172   (22) 27/02/2018 

(45) 30/09/2018 
(30)  EP20130174389  28/06/2013  -- 
(96)  27/06/2014 EP14734130.9 
(97)  06/12/2017 EP3013676 
(73)  Stolt-Nielsen TM B.V. 
Westerlaan 5 
3016 CK Rotterdam, NL 
(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 
(72)  ENOIZI, Paolo 
(54)  ПОСТАПКА ЗА ИЗГРАДБА НА ТАНКЕР 
(57)  1  Постапка за изградба на танкер (1), по 
можност танкер за пренос на течности, која што 
содржи чекори на: 
 
- обезбедување тело на брод (5) кој што има 
главна палуба (25) и на коешто таму е поставен 
најмалку еден склад(7) кое што е достапно преку 
капак кој се отвора (9) на главната палуба (25); 
- обезбедување на самостоен резервоар (11) кој 
што содржи бројни карго резервоари; 
- поставување во складот (7) на самостојните 
резервоари (11) за да се добие танкер, кадешто 
 
- резервоарот (11) е поставен во складот на тој 

начин што резервоарот и трупот на бродот се 
структурно независни и со тоа што резервоарот 
може да се отстрани преку капакот (9) од 
складот (7) по одреден период на употреба во 
танкерот; 
- димензијата и обликот на резервоарот (11) се 
такви што еднаш поставени во складот (7), делот 
од резервоарот кој што е поставен во скадот (7) 
одговара на димензијата и обликот на складот 
(7); и 
- и капакот кој се отвора (9) на складот е 
затворен од страна на резервоарот (11); 
 
постапката понатаму содржи чекор на: 
 
- поставување над главната палуба (25) опрема 
која содржи цевки (55) за полнење на течност 
која треба да биде транспортирана во карго 
резервоарите (61, 63, 65, 67) на резервоарот (11) 
и за празнење на течноста од карго 
резервоарите по завршување на транспортот; 
 
кадешто  
 
- еднаш поставен во складот (7), резервоарот 
(11) се издолжува над капакот кој се отвора (23); 
- членови за потпора на резервоарот (37, 39, 41) 
се поставени помеѓу телото на бродот (5) и 
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резервоарот (11) за потпора на резервоарот (11) 
во телото на бродот (5), кадешто членовите за 
потпора на резервоарот (37, 39, 41) се 
адаптирани да овозможат релативно движење 
помеѓу телото на бродот (5) и резервоарот (11); 
и 
- обезбедена е водоотпорна конструкција помеѓу 

резервоарот (11) и периферијата на капакот (9) 
со што е овозможено релативно движење 
помеѓу резервоарот (11) и периферијата на 
капакот (9). 
  
, има уште 16 патентни барања 

 
 

(51)  B 65D 19/00  
(11)  8539   (13) Т1 
(21)  2018/174   (22) 27/02/2018 

(45) 30/09/2018 
(30)  IT2013VE00044  23/08/2013  IT 
(96)  19/08/2014 EP14786242.9 
(97)  29/11/2017 EP3036172 
(73)  Pisano, Roberto 
Via C. Goldoni 29 
31100 Treviso, IT 
(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 
(72)  Pisano, Roberto 
(54)  МЕТАЛНА ПАЛЕТА СО МОНТАЖНИ 
КОМПОНЕНТИ 

(57)  1  Монтажна метална палета со најмалку 
две подножја (18) секоја обезбедена со отсечок 
и платформа за полнење (20) добиен од основен 
метален профил, чија што форма е симетрична 
околу надолжната централна рамнина и е 
обезбеден со најмалку едно надолжно ребро 
(12) со правоаголен напречен пресек и 
константна висина која се издолжува од еден до 
друг исте дел во однос на основната рамнина 
(14), и со две надворешни странични мрежи (16) 
при што нивните ивици се свиткани навнатре и 
барем делумно копланарни со врвот (17) 
нанаведеното ребро (12), се карактеризира со 
тоашто се состои од множество на компоненти 
(4, 6, 8, 10, 60, 62, 64, 66) сите добиени од 
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единечно парче од наведениот основен метален 
профил (2, 2’), наведените компоненти содржат: 
 
- прва компонента (4, 60) која се состои од парче 
од основен профил (2) превиткан во C-форма со 
отворот нанадвор и кој што дефинира централен 
дел (24), формирајќи ја долната основа на секое 
подножје (18) на палетата, два странични дела 
(26) кои го формираат кракниот завршеток на 
секое подножје, и два горни дела (32) споени со 
наведените странични делови (26) и поставени 
паралелно кон централниот дел (24), за да се 
формира завршен дел на горната основа на 
секое подножје (18), 
- втора компонента (6, 62) која се состои од 
парче од истиот основен профил (2) превиткан 
во U-форма, со централен дел (30) формирајќи 
дел од горната основа на подножјето (18) и со 
два странични дела (28) вертикално поастевни 
кон наведениот централен дел (30) и поврзан со 
чкрапнување со помош на неговиот слободен 

завршеток кон централниот (24) на наведената 
прва компонента (4, 60), 
- дополнителна компонента (8, 64, 68) 
формирана од парќе од истиот основен профил 
(2), и создавајжи напрешно парче за заедничко 
поврзување со наведеното подножје (18) и која 
што, во зависност од конфигурацијата на 
палетата и позицијата на наведената 
дополнителна компонента на палетата (8, 64, 
68), е поврзана со чкрапнување: 
- кон централниот дел (30) на барем втора 
компонента (6, 62) поврзана со првата 
компонента (4, 60) на секое подножје (18) и/или 
- кон централниот дел (30) на барем втора 
компонента (6, 62) поврзана со првата 
компонента (4, 60) и исто така кон горниот дел 
(32) на наведената прва компонента (4, 60) на 
секое подножје (18). 
  
, има уште 24 патентни барања 
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(51)  C 07C 233/78, C 07C 233/66, C 07C 233/73, 
C 07C 233/75, C 07D 233/64, C 07D 211/26, C 
07D 213/40, C 07D 213/61, C 07D 231/12, C 07D 
405/06, C 07D 237/08, C 07D 239/26, C 07D 
241/12, C 07D 309/04, C 07D 401/06, C 07D 
403/04, C 07D 403/06, C 07D 405/04, A 61K 
31/505  
(11)  8540   (13) Т1 
(21)  2018/175   (22) 27/02/2018 

(45) 30/09/2018 
(30)  US201261713113P  12/10/2012  US 
(96)  11/10/2013 EP13786633.1 
(97)  10/01/2018 EP2906546 
(73)  H. Lundbeck A/S 
Ottiliavej 9 
2500 Valby, DK 
(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје 
(72)  KILBURN, John Paul; RASMUSSEN, Lars 
Kyhn; JESSING, Mikkel; ELDEMENKY, Eman 
Mohammed; CHEN, Bin; JIANG, Yu and HOPPER, 
Allen T. 
(54)  БЕНЗАМИДИ 
(57)  1  Соединение на формула I  
 

  
 
во кае што R1 e, пиримидил кој опционо е 
супституиран со еден или повеќе C1-6 aлкили, 
халогени, хидрокси, C1-6 хидроксиалкили, C1-4 
флуороалкили, C3-6 циклоалкили, C1-4 
aлкокси, C1-4 флуороалкокси, цијано или-
SO2R8; 
во кое R2 e C3-6 циклоалкил, C3-6 
циклохеталкил, C1-4 флуороалкил, C1-4 
флуороалкокси, C1-4 aлкокси,  C1-6 aлкенил, 
C1-6 aлкинил, 6-член хетероарил, фенил или 
C1-4 aлкил, опционо супституиран со еден или 
повеќе R9; 

во кое R3 e водород, флуор, C1-4 aлкил или C1-
4 флуороалкил; или 
во кое R2 се R3 комбинираат со јаглерод за кој 
се прикреплени за да се формира циклохексил, 
тетрахидропиранил, пиперазинил, 
пиперидинил, морфолинил, пиролидинил, 
азетидинил, хомоморфолинил, 
хомопиперидинил или хомопиперазинил од кои 
што секој е опционо супституиран со еден или 
повеќе C1-6 aлкили, C1-6 aлкенили, C3-6-
циклоалкили, C1-6 aлкокси, оксо, -NR6R7 или 
флуор; 
во кое R4 e халоген, C1-4 флуороалкил, цијано, 
циклопропил, C1-4 aлкилокси, C1-4 
флуороалкиокси,  SO2R8, -NR6R7 или C1-6 
aлкил; 
во кое R5 e халоген, C1-6 aлкил, C1-4 
флуороалкил, цијано, -SO2R8, -NR6R7, C1-6 
aлкокси, C1-4 флуороалкокси или C3-6-
циклоалкил; 
во кое R6 и R7 независно еден од друг 
представуваат водород или C1-6 aлкил; 
во кое R8 e C1-6 aлкил, C3-6 циклоалкил или 
C1-4 флуороалкил; 
во кое R9 e C1-6 aлкил, C3-6 циклоалкил, -
NR10R11, C1-4 флуороалкил или 3- дo 7-член 
хетероциклил кој што опционо е супституиран 
со еден или повеќе C1-6 aлкили, халогени, 
хидрокси, C1-4 флуороалкили, C3-6 
циклоалкили, C1-4 aлкокси, C1-4 
флуороалкокси или цијано; 
во кое R10 и R11 независно еден од друг 
представуваат водород или C1-6 aлкил; или 
во кое R10 и R11 се комбинираат со азот за кој 
се прикачени за да го формираат пиперазинил, 
пиперидинил, морфолинил, пиролидинил, 
азетидинил, хомоморфолинил, 
хомопиперидинил или хомопиперазинил од кој 
секој опционо е супституиран со еден или 
повеќе C1-6 aлкили, C1-6 aлкокси, оксо или 
флуори; и 
во кое n e 0-3; или неговата фармацевтски 
прифатлива сол. 
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, има уште 17 патентни барања 

 
 

(51)  C 07D 487/04, C 07D 471/04, A 61K 31/437, 
A 61K 31/519, A 61P 35/00  
(11)  8541   (13) Т1 
(21)  2018/176   (22) 27/02/2018 

(45) 30/09/2018 
(30)  US201361886552P  03/10/2013  US and 
US201462032446P  01/08/2014  US 
(96)  03/10/2014 EP14850964.9 
(97)  17/01/2018 EP3052096 
(73)  Kura Oncology, Inc. 
3033 Science Park Road, Suite 220 
San Diego, CA 92121, US 
(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје 
(72)  WU, Tao; REN, Pingda; LIU, Yi; LI, 
Liansheng and FENG, Jun 
(54)  ИНХИБИТОРИ НА ERK И МЕТОДИ НА 
УПОТРЕБА 
(57)  1  Соединение со Формула II-Е: 
 

 
 
или негова фармацевтски прифатлива сол; 
каде што: 
R1 е 

 
 
од кои секоја е несупституирана или 
супституирана од еден или повеќе независни 

R10 или R11 супституенти; 
R21 е хидроген, халоген, -OH, -CF3, -OCF3, -
OR31, -NR31R32, -C(O)R31, -CO2R31,-
C(=O)NR31, NO2, -CN, -S(O)0-2 R31, -
SO2NR31R32, -NR31C(=O)R32, -
NR31C(=O)OR32,-NR31C(=O)NR32R33, -
NR31S(O)0-2R32, -C(=S)OR31, -C(=O)SR31, -
NR31C(=NR32)NR32R33,-NR31C(=NR32)OR33, -
NR31C(=NR32)SR33, -OC(=O)OR33, -
OC(=O)NR31R32, -OC(=O)SR31,-SC(=O)SR31, -
P(O)OR31O-R32, -SC(=O)NR31R32, -LC 1-10 
алкил, -L-C2-10 алкенил, -L-C2-10 алкинил,-L-
C1-10 хетералкил , -L-C3-10 арил, -L-C1-10  
хетарил, -L-C3-10 циклоалил, -L-C1-10  
хетероциклил, -L-C-1-10  аликл-C3-10 арил, -L-C 
1-10 алкил-C 1-10 хетарил, -L-C1-10  алкил -C3-
10 циклоалкил, -LC1-10 аликил-C1-10 
хетероциклил, -L-C 2-10 алкенил-C3-10 арил, -
L-C2-10 алкенил -C1-10  хетарил, -L-C2-10 
алкенил-C3-10 циклоалил, -L-C2-10 алкенил-
C1-10  хетероциклил, -L-C2-10  алкинил-C3-10 
арил, -L-C2-10 алкинил-C 1-10   хетарил, -LC 2-
10  алкинил-C 3-10  циклоалки, -L-C2-10 
алкинил-C1-10  хетероциклил, -L-C1-10  
алкокси-C 3-10 арил, -L-C1-10 алкоксиC1-10 
хетарил, -L-C1-10 алкокси-C3-10  циклоалил, -L-
C1-10 алкокси-С1-10  хетероциклил, -L-C1-10  
хетероалкил -C3-10 арил, -L-C1-10  хетералкил-
C1-10 хетарил, -L-C1-10  хетероалил-C3-10  
циклоалкил,-L-C1-10  хетералкил-C1-10 
хетероциклил, -LC 3-10 арил-C 1-10 алкил, -L-
C3-10 арил-C 2-10 алкенил, -L-C 3-10  арил-C2-
10 алкинил, -L-C3-10 арил-C1-10 хетарил, -L-
C3-10 арил- C3-10 циклоалкил, -L-C3-10  арил-
C1- хетероциклил,-L-C1-10 хетарил-C1-10 
алкил, -L-C1-10 хетарил-C 2-10 алкенил, -L-C1-
10 хетарил-C 2-10 алкинил, -L-C 1-10  хетарил-
C3-10 арил,-L-C1-10 хетарил-C3-10 циклоалкил, 
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-L-C1-10  хетарил -C1-10 хетероциклил, -L-C3-
10 циклоалкил -C1-10 алкил, -L-C3-10 
циклоалкил-C2-10 алкенил, -L-C3-10 
циклоалкил -C2-10 алкинил, -L-C3-10 
циклоалкил-C3-10 арил, -L-C3-10 циклоалкил-
C1-10  хетарил, -L-C3-10  циклоалкил-C 1-10 
хетероциклил, -L-C1-10 хетероциклил-C1-10 
алкил, -L-C1-10 хетероциклил-C2-10 алкенил, -
L-1-10 хетероциклил-C2-10  алкинил, -L-C1-10 
хетероциклил-C3-10 арил, -L-C1-10 
хетероциклил-C1-10 хетарил , или -L-C1-10 
хетероциклил-C3-10  циклоалкил, секој 
несубституисан или субституисан со еден или 
повеќе независни R12 субституенти; L е врска, -
O-, -N(R31 )-, -S(O)0-2-, -C(=O)-, -C(=O)O-, -
OC(=O)-, -C(=O)N(R31)-,-N(R31)C(=O)-, -
NR31C(=O)O-, -NR31C(=O)NR32-, NR31S(O)0-2-
, -S(O)0-2 N(R31)-, -C(=S)O-,-C(=O)S-, -
NR31C(=NR32)NR32-, -NR31C(=NR32)O-, -
NR31C(=NR32)S-, -OC(=O)O-,-OC(=O)NR31-, -
OC(=O)S-, -SC(=O)S-, -P(O)OR31O-, или -
SC(=O)NR31-;  
R72 е хидроген, -C1-10 алкил, -C2-10 алкенил, -
C2-10 алкинил, -C1-10 хетероалкил, -C3-10 
арил, -C1-10 хетарил, -C3-10 циклоалкил, -C1-
10 хетероциклил, -OH, -CF3, -C(O)R31, -
CO2R31, -C(=O)NR31, -S(O)0-2R31, -
C(=S)OR31, или -C(=O)SR31;  

R10 е -C1-10 алкил, -C2-10 алкенил, -C2-10  
алкинил, -C1-10 хетероалкил, -C3-10 арил, -C1-
10 хетарил,-C 3-10 циклоалкил, или -C1-10  
хетероциклил, од кои секој несубституирани 
или субституиран со еден или повеќе независен 
R11 субституиент; R11 и R12 се независен 
хидроген,халоген, -C1-10 алкил, -C2-10 
алкенил, -C2-10 алкинил,-C1-10 хетероалкил , -
C3-10 арил , -C1-10 хетарил, -C3-10  
циклоалкил, -C1-10 хетероциклил, -OH, -CF3, -
OCF3,-OR31, -NR31R32, -C(O)R31, -CO2R31, -
C(=O)NR31, -NO2, -CN, -S(O)0-2 R31, -
SO2NR31R32,-NR31C(=O)R32, -
NR31C(=O)OR32, -NR31C(=O)NR32R33, -
NR31S(O)0-2R32, -C(=S)OR31, -C(=O)SR31,-
NR31C(=NR32)NR32R33, -NR31C(=NR32)OR33, 
-NR31C(=NR32)SR33, -OC(=O)OR33, -
OC(=O)NR31R32, -OC(=O)SR31, -SC(=O)SR31, -
P(O)OR31OR32, или -SC(=O)NR31NR32;секој 
од R31, R32, and R33 е независен хидроген, 
халоген, -C1-10 алкил , -C2-10 алкенил, -C2-10  
алкинил, -C1-10 хетероалкил, -C3-10 арил, -C1-
10 хетарил, -C3-10  циклоалкил, или -C1-10 
хетероциклил, или  R31 заедно со R32 со 
форма на хетероцикличен прстен. 
  
, има уште 14 патентни барања 



 
 

68 | С т р а н а   П а т е н т и  
 

30 Септември 2018 Гласник Бр. 9/2018 

 
 

(51)  A 61K 36/258, A 61K 36/484, A 61K 36/61, A 
61K 47/46, A 61K 47/12, A 61K 47/26, A 61K 
36/9068  
(11)  8542   (13) Т1 
(21)  2018/177   (22) 28/02/2018 

(45) 30/09/2018 
(30)  TR201212042  18/10/2012  TR and 
TR201212043  18/10/2012  TR 
(96)  17/10/2013 EP13786441.9 
(97)  06/12/2017 EP2908831 
(73)  Montero Gida Sanayi Ve Ticaret A.S. 

Balabandere Cad. Ilac Sanayi No:14 
Istinye 
Sariyer 
34460 Istanbul, TR 
(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-
МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 
(72)  CIFTER, Ümit; ARABACIOGLU, Nazife and 
TOKER, Özlem 
(54)  БИЛНИ ФОРМУЛАЦИИ 
(57)  , има уште  патентни барања 

 
 

(51)  A 23L 27/30  
(11)  8543   (13) Т1 
(21)  2018/178   (22) 28/02/2018 

(45) 30/09/2018 
(30)  TR201211212  02/10/2012  TR 
(96)  01/10/2013 EP13780088.4 
(97)  06/12/2017 EP2903457 

(73)  MONTERO GIDA SANAYI VE TICARET 
A.S. 
Balabandere Cad. Ilac Sanayi Yolu, No: 14 
Istinye, Istanbul 34460, TR 
(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-
МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 
(72)  TOKSÖZ, Zafer 
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(54)  МОГРОСИДНА ФОРМУЛАЦИЈА И 
НЕЈЗИН ПРОИЗВОДЕН ПРОЦЕС 

(57)  , има уште  патентни барања 

 
 

(51)  C 07D 235/16, A 61K 31/4164, A 61K 
31/4184, A 61K 9/19, A 61K 31/16, A 61K 47/40, 
A 61P 35/00  
(11)  8544   (13) Т1 
(21)  2018/179   (22) 28/02/2018 

(45) 30/09/2018 
(30)  US201161536038P  18/09/2011  US and 
US201261602408P  23/02/2012  US 
(96)  14/09/2012 EP12831417.6 
(97)  14/02/2018 EP2758052 
(73)  EURO-CELTIQUE S.A. 
2350 Luxembourg, LU 
(74)  Друштво за застапување од областа на 
индустриската сопственост ЖИВКО 
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје 
(72)  CHEN, Yi; CHEN, Yu; YANG, Lan; FENG, 
Feiyu; GE, Qiufu and GUO, Dianwu 
(54)  ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ КОЈ ШТО 
СОДРЖИ HDAC ИНХИБИТОР И 
ЦИКЛОПОЛИСАХАРИД 

(57)  1  Фармацевтски состав кој што содржи (a) 
циклополисахарид, и (б) соединение со (II) 
 
  
 
во кој што R1 и R2 независно, се H, алкил, 
алкенил, алкинил, циклоалкил, 
хетероциклоалкил, хало, -C=NH, амин, цијано, 
хидрокси, или алкокси, или фармацевтски 
прифатлива сол од тоа: 
 
каде што 
 
m е 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, или 16; и 
X1 е хало или OSO2Rc, во кој што Rc е алкил, 
алкенил, или алкинил. 
  
, има уште 21 патентни барања 

 
 

(51)  A 23J 3/14  
(11)  8545   (13) Т1 
(21)  2018/180   (22) 28/02/2018 

(45) 30/09/2018 
(30)   
(96)  16/10/2015 EP15190251.7 
(97)  03/01/2018 EP3155903 
(73)  Gold&Green Foods Oy 
Hameentie 157, 00560, FI 
(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 
(72)  KIVELÄ, Reetta and HÄKÄMIES, Anna 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 
ПРЕХРАМБЕН ПРОИЗВОД СО ТЕКСТУРА И 
ТЕКСТУРИРАН ПРЕХРАМБЕН ПРОИЗВОД 
(57)  1  Постапка за производство на прехрамбен 
производ со текстура, која што содржи чекори 
на: 
 
- подготовка на каша, 
 
i) од сувата материја која што содржи: 
 
1. најмалку 35% од тежината на протеин на 
зрнеста храна, 
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2. 10 до 45 % од тежината на овесни трици, 
брашно од цело зрно на овес или нивна 
мешавина, и 
3. 5 до 35% од тежината на овесен протеин, при 
што 2. и 3. мора секогаш да бидат додадени во 
износ не поголем од 65 % од вкупната тежина; 
 
и 
ii) кашата понатаму содржи 20 - 80 % вода, 

подобро 30 - 40 %, уште подобро 35 - 40 %, од 
тежината на сува материја; и 
 
- готвење на кашата во уред за готвење-
преса и нејзино пресување за да се формира 
прехрамбен производ со текстура.  
  
, има уште 12 патентни барања 

 
 

(51)  C 07K 14/285, C 07K 19/00, C 12N 15/00, C 
12P 21/02, A 61K 39/385, A 61K 39/145, A 61P 
31/16, A 61P 37/04  
(11)  8546   (13) Т1 
(21)  2018/181   (22) 28/02/2018 

(45) 30/09/2018 
(30)  US201161474779P  13/04/2011  US and 
US201161534012P  13/09/2011  US 
(96)  12/04/2012 EP12771540.7 
(97)  20/12/2017 EP2707393 
(73)  GlaxoSmithKline Biologicals S.A. 
Rue de l'Institut, 89 
1330 Rixensart, BE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 
(72)  POOLMAN, Jan; LABBE, Steve and BLAIS, 
Normand 
(54)  ФУЗИРАНИ ПРОТЕИНИ И КОМБИНАЦИИ 
НА ВАКЦИНИ КОИШТО СОДРЖАТ 
ХЕМОФИЛУС ИНФЛУЕНЦА ПРОТЕИН И 
ПИЛИН А 
(57)  1  Фузиран протеин со формула I: 
 
(X)m-(R1)n-A-(Y)o-B-(Z)p (формула I) 
 
кадешто: 
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X е сигнал пептид или MHHHHHH (SEQ ID NO. 
2); 
m е 0 или 1; 
R1 е аминокиселина; 
n е 0, 1, 2, 3, 4, 5 или 6; 
A е имуноген фрагмент од Протеин E избран од 
SEQ ID NO. 122, SEQ ID NO. 123, SEQ ID NO. 
124, SEQ ID NO. 125, SEQ ID NO. 126, SEQ ID 
NO. 179 или SEQ ID NO. 180 или секвенца 
којашто има барем 95% секвенца идентична со 
било која од SEQ ID NO. 122, SEQ ID NO. 123, 
SEQ ID NO. 124, SEQ ID NO. 125, SEQ ID NO. 

126, SEQ ID NO. 179 or SEQ ID NO.180; 
Y е избран од групата составена од GG, SG, 
SS, GGG и (G)h кадешто h е 4, 5, 6, 7, 8, 9, или 
10; 
o е 0 или 1; 
B е имуноген фрагмент на PilA, со барем 95% 
идентичност со аминокиселините 40-149 од 
било која од SEQ ID NO. 58 до SEQ ID NO. 121; 
Z е GGHHHHHH (SEQ ID NO. 3); и 
p е 0 или 1. 
  
, има уште 23 патентни барања 

 
 

(51)  C 07D 401/04, C 07D 409/14, A 61K 
31/4439, A 61P 9/12, A 61P 9/10, A 61P 3/10, A 
61P 13/12, A 61P 43/00  
(11)  8547   (13) Т1 
(21)  2018/183   (22) 28/02/2018 

(45) 30/09/2018 
(30)  JP2012250661  14/11/2012  JP 
(96)  13/11/2013 EP13854714.6 
(97)  31/01/2018 EP2944633 

(73)  Teijin Pharma Limited 
2-1, Kasumigaseki 3-chome Chiyoda-ku 
Tokyo 100-0013, JP 
(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 
(72)  MARUYAMA, Akinobu; TAKEUCHI, Susumu; 
TAKAHASHI, Yoshimasa; KAMADA, Hirofumi; 
FUJINUMA, Mika and SAITOH, Hiroshi 
(54)  ДЕРИВАТ НА ПИРИДИН 
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(57)  1  Дериват на пиридин претставен со 
следната формула (I) или негова фармацевтски 
прифатлива сол, или негов солват: 

  
назначено со тоа, што: 
A претставува единечна врска, атом на 
кислород, атом на сулфур, NH, или CH2; 
R1 претставува атом на азот или CH; едно од 
X1 до X5 претставува атом на азот и 
преостанатите четири претставуваат CR2; 
R2 секое независно претставува атом на 
водород, алкил група што има 1 до 6 атоми на 
јаглерод, алкенил група што има 2 до 6 атоми 
на јаглерод, алкинил група што има 2 до 6 
атоми на јаглерод, халоген атом, 
трифлуорометил група, дифлуорометил група, 
циано група, алкилкарбонил група што има 2 до 
7 атоми на јаглерод, алкилсулфонил група што 
има 1 до 6 атоми на јаглерод, нитро група, 
амино група, диалкиламино група што има 1 до 
6 атоми на јаглерод кои може опционално да 
формираат прстен, формил група, хидроксил 
група, алкокси група што има 1 до 6 атоми на 
јаглерод (кои може опционално да се 
супституирани со едно или повеќе од хидроксил 
група, фенил група, циклохексил група, и 
халоген атом), алкилтио група што има 1 до 6 
атоми на јаглерод, фенил група (кои може 
опционално да се супституирани со едно или 
повеќе од алкил група што има 1 до 6 атоми на 
јаглерод, алкокси група што има 1 до 6 атоми 
на јаглерод, и халоген атом), или фенокси група 
(кои може опционално да се супституирани со 
едно или повеќе од алкил група што има 1 до 6 
атоми на јаглерод, алкокси група што има 1 до 
6 атоми на јаглерод, и халоген атом), под услов 
да кога два CR2’и се соседни, двата R2’и може 

опционално да се соединети заедно за да 
формираат прстен; 
R3 претставува атом на водород, алкил група 
што има 1 до 6 атоми на јаглерод (кои може 
опционално да се супституирани со едно или 
повеќе од хидроксил група, амино група, 
диалкиламино група што има 1 до 6 атоми на 
јаглерод кои може опционално да формираат 
прстен, имидазол прстен, пиразол прстен, 
пиролидин прстен, пиперидин прстен, 
морфолин прстен, и пиперазин прстен (кои 
може опционално да се супституирани со едно 
или повеќе од алкил група што има 1 до 6 
атоми на јаглерод и алкилсулфонил група што 
има 1 до 6 атоми на јаглерод)), алкенил група 
што има 2 до 6 атоми на јаглерод, алкинил 
група што има 2 до 6 атоми на јаглерод, 
алкокси група што има 1 до 6 атоми на јаглерод 
(кои може опционално да се супституирани со 
едно или повеќе од хидроксил група и халоген 
атом), алкилкарбонил група што има 2 до 7 
атоми на јаглерод, алкилтио група што има 1 до 
6 атоми на јаглерод, алкилсулфинил група што 
има 1 до 6 атоми на јаглерод, халоген атом, 
трифлуорометил група, дифлуорометил група, 
циано група, фенил група (кои може 
опционално да се супституирани со едно или 
повеќе од алкил група што има 1 до 6 атоми на 
јаглерод, алкокси група што има 1 до 6 атоми 
на јаглерод, и халоген атом), пиридил група 
(кои може опционално да се супституирани со 
едно или повеќе од алкил група што има 1 до 6 
атоми на јаглерод, алкокси група што има 1 до 
6 атоми на јаглерод, и халоген атом), фенокси 
група (кои може опционално да се 
супституирани со едно или повеќе од алкил 
група што има 1 до 6 атоми на јаглерод, 
алкокси група што има 1 до 6 атоми на 
јаглерод, и халоген атом), карбоксил група, или 
-CO2R5; 
R4 претставува карбоксил група, тетразолил 
група, -CONHSO2R5, -CO2R5, или некој од  
следниве супституенти: 
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под услов да кога R3 е алкил група што има 1 
до 6 атоми на јаглерод супституирани со 
хидроксил група и кога R4 е карбоксил група, 
тогаш R3 и R4 може опционално да се 
соединети за да формираат лактон прстен; 
R5 во R3 и R4 секое независно претставува 
алкил група што има 1 до 6 атоми на јаглерод; Z 
претставува некој од  следниве назначени 
супституенти Z1 до Z7: 
  
каде што: 
R6 и R7 секое независно претставува атом на 
водород, халоген атом, алкил група што има 1 
до 6 атоми на јаглерод, трифлуорометил група, 
трифлуорометокси група, или циано група, под 
услов да е исклучен случајот кога R6 и R7 се 
истовремено атоми на водород; 
R8 претставува атом на водород, халоген атом, 
алкил група што има 1 до 6 атоми на јаглерод, 
или трифлуорометил група; 
R9 претставува атом на водород, халоген атом, 
алкил група што има 1 до 6 атоми на јаглерод, 

или трифлуорометил група; 
R10 претставува атом на водород, халоген 
атом, алкил група што има 1 до 6 атоми на 
јаглерод, или трифлуорометил група; 
R11 и R12 секое независно претставува атом 
на водород, халоген атом, алкил група што има 
1 до 6 атоми на јаглерод, или трифлуорометил 
група; 
R13 и R14 секое независно претставува атом 
на водород, халоген атом, алкил група што има 
1 до 6 атоми на јаглерод, или трифлуорометил 
група; 
R15 претставува атом на водород, халоген 
атом, алкил група што има 1 до 6 атоми на 
јаглерод, или трифлуорометил група; 
Y претставува атом на водород или алкил група 
што има 1 до 6 атоми на јаглерод; и 
W претставува атом на сулфур, атом на 
кислород, или NR16 (каде што R16 претставува 
атом на водород, алкил група што има 1 до 6 
атоми на јаглерод, или бензил група). 
  
, има уште 17 патентни барања 

 
 

(51)  C 07D 405/14, C 07D 471/04, C 07D 417/14, 
C 07D 413/14, C 07D 409/14, C 07D 401/14, C 
07D 401/04, C 07F 9/6558, C 07F 9/6596, A 61K 
31/506, A 61K 31/435, A 61P 35/00, A 61P 29/00
  
(11)  8548   (13) Т1 
(21)  2018/185   (22) 28/02/2018 

(45) 30/09/2018 
(30)  US201261605523P  01/03/2012  US 
(96)  01/03/2013 EP13710222.4 
(97)  31/01/2018 EP2820009 
(73)  Array Biopharma, Inc. and Genentech, Inc. 

3200 Walnut Street 
Boulder, CO 80301, US and One DNA Way 
South San Francisco, CA 94080-4990, US 
(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје 
(72)  BLAKE, James F.; CHICARELLI, Mark 
Joseph; GARREY, Rustam Ferdinand; GAUDINO, 
John; GRINA, Jonas; MORENO, David A.; MOHR, 
Peter J.; REN, Li; SCHWARZ, Jacob; CHEN, 
Huifen; ROBARGE, Kirk and ZHOU, Aihe 
(54)  СЕРИН/ТРЕОНИН ИНХИБИТОРИ НА 
КИНАЗА 
(57)  , има уште  патентни барања 
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(51)  B 01J 35/04, B 01J 37/02, B 05D 7/22  
(11)  8549   (13) Т1 
(21)  2018/186   (22) 01/03/2018 

(45) 30/09/2018 
(30)  DE20101007499  09/02/2010  DE 
(96)  08/02/2011 EP11706192.9 
(97)  20/12/2017 EP2533901 
(73)  Umicore AG & Co. KG 
Rodenbacher Chaussee 4 
63457 Hanau-Wolfgang, DE 
(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 
(72)  MERGNER, Bernd and MASSON, Stéphane 
(54)  МЕТОД НА ОБЛОЖУВАЊЕ И УРЕД 
(57)  1  Распоред на супстрати за премачкување 
со течно средство за премачкување за 
производство на катализатори за прочистување 
на издувните гасови - особено за моторни 
возила - при што тие супстрати се корпуси за 

поддршка на цилиндрите и секој има две крајни 
страни (301), периферна површина (302) и 
должина на оската L, а од едната крајна страна 
до другата крајна страна поминуваат многу 
канали (310), што располага со комора 
наполнета со течност и што има клип, каде што 
комората наполнета со течност комуницира со 
резервоарот, во чија внатрешност телото за 
преместување е поставено на тој начин што, 
кога клипот ќе се помести, телото за 
преместување се поместува пропорционално со 
течноста, а резервоарот комуницира со уредот 
за премачкување за супстратот, каде што телото 
за преместување дејствува врз течното 
средство за премачкување, а предизвиканиот 
резултат е пропорционална промена во нивото 
на течното средство за премачкување во уредот 
за премачкување.   
, има уште 5 патентни барања 

 
 

(51)  H 04N 19/105, H 04N 19/11, H 04N 19/137, H 
04N 19/159, H 04N 19/70, H 04N 19/44, H 04N 

19/46, H 04N 19/463, H 04N 19/593, H 04N 
19/176  
(11)  8550   (13) Т1 
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(21)  2018/187   (22) 01/03/2018 
(45) 30/09/2018 

(30)  US201161501974P  28/06/2011  US 
(96)  27/06/2012 EP16192028.5 
(97)  28/02/2018 EP3136728 
(73)  Samsung Electronics Co., Ltd. 
129, Samsung-ro 
Yeongtong-gu 
Suwon-si, Gyeonggi-do 16677, KR 
(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 
(72)  KIM, Il-koo and SEREGIN, Vadim 
(54)  ПОСТАПКА ЗА ДЕКОДИРАЊЕ ВИДЕО 
СО ВНАТРЕШНО ПРЕДВИДУВАЊЕ 
(57)  1  Постапка за декодирање на видео која 
што содржи: 
програма за синтаксичка анализа 
конфигурирана за 
добивање, од податочниот тек, најверојатен 
одбележувач на режим кој покажува дали еден 
од режимите кандидати на внатрешно 
предвидување е употребен за утврдување на 
режимот на внатрешно предвидување на 
тековниот блок; и 
кога најверојатниот одбележувач на режим 
укажува дека еден од кандидатите за режими на 
внатрешно предвидување е употребен, 
синтаксичка анализа, од податочниот тек, на 

индекс на режим кој што покажува еден помеѓу 
кандидатите од режими на внатрешно 
предвидување вклучени во листата на 
кандидати; 
утврдување фиксен број на кандидати од 
режими на внатрешно предвидување во листата 
на кандидати според режимите на 
предвидување на лев блок и горен блок; и 
изведување на внатрешно предвидување на 
постојниот блок користејќи режим на 
предвидување, означен од индексот на 
режимот, помеѓу режимите  
кадешто, 
режимските кандидати за внатрешно 
предвидување вклучува планарен режим и DC 
peжим, кога режимите за внатрешно 
предвидување на левиот блок и горниот блок се 
меѓусебно еднакви и внатрешниот режим на 
левиот блок е DC режим. 
режимските кандидати за внатрешно 
предвидување вклучува режими за внатрешно 
предвидување на левиот блок и горниот блок, 
кога режимите за внатрешно предвидување на 
левиот блок и горниот блок не се меѓусебно 
еднакви.  
  
, има уште 0 патентни барања 
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(51)  C 07D 471/06, C 07D 471/04  
(11)  8551   (13) Т1 
(21)  2018/188   (22) 02/03/2018 

(45) 30/09/2018 
(30)  GB201211021  21/06/2012  GB 
(96)  21/06/2013 EP13731470.4 
(97)  06/12/2017 EP2864328 
(73)  The Institute of Cancer Research: Royal 
Cancer Hospital 
123 Old Brompton Road 
London SW7 3RP, GB 
(74)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  
ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 
(72)  BLAGG, Julian; BAVETSIAS, Vassilios; 
MOORE, Andrew S. and LINARDOPOULOS, 
Spyridon 
(54)  ФАРМАЦЕВТСКИ АКТИВНИ 
СОЕДИНЕНИЈА 
(57)  1  Соединение според долу прикажана 
формула I : 

  
кадешто 
R1 е Br или Cl;  
R2 е избран помеѓу долу прикажана формула II  
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или формула III:  

  

кадешто Ra  е водород или метил;  
или негови фармацевтски прифатливи соли или 
солвати.  
  
, има уште 9 патентни барања 

 
 

(51)  C 07K 16/22, A 61K 39/00, A 61P 19/00  
(11)  8552   (13) Т1 
(21)  2018/189   (22) 02/03/2018 

(45) 30/09/2018 
(30)  US201161515191P  04/08/2011  US 
(96)  02/08/2012 EP12746235.6 
(97)  21/02/2018 EP2739311 
(73)  Amgen Inc. 
Patent Operations M/S 28-2-C 
One Amgen Center Drive 
Thousand Oaks, California 91320-1799, US 
(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 
(72)  LI, Xiaodong and KE, Hua, Zhu 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА ДЕФЕКТИ 
НА КОСКЕНА ПУКНАТИНА 
(57)  1  Ефективна количина на анти-склеростин 
антитело за употреба во постапка за лекување 
на дефект на коскена пукнатина кај цицач 
субјект, кадешто споменатото антитело е 
склеростин инхибитор, споменатата постапка 
содржи администрирање на антителото во 
субјектот, кадешто антисклеростин антителото е 
администрирано преку период на лекување 
којшто трае барем 20 недели и кадешто 
дефектот на коскена пукнатина содржи 
пукнатина помеѓу два сегменти на коска од 
барем 5 mm.  
, има уште 14 патентни барања 
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(51)  F 42B 12/74, F 42B 12/78, F 42B 8/12, F 42B 
5/313, F 42B 5/307  
(11)  8553   (13) Т1 
(21)  2018/190   (22) 02/03/2018 

(45) 30/09/2018 
(30)  EP20120170982  06/06/2012  -- 
(96)  04/06/2013 EP13726546.8 
(97)  06/12/2017 EP2859299 
(73)  Saltech AG 
Güterstrasse 20 
4658 Däniken, CH 
(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 
(72)  STAUFFER, Andreas 
(54)  КУРШУМ ЗА ТРЕНИНГ И ПАТРОН ЗА 
ТРЕНИНГ 
(57)  1  Тренинг патрони (14) за употреба при 
кратки растојанија, особено помали од 100 
метри, особено подобро помали од 50 метри, 
содржи куршум (1) и фишек (6), кадешто 
 
тренинг куршумите (1) содржат преден регион 

(2) кој се издолжува по централната оска (M) со 
врв на куршумот (3) и заден регион (4) кој што се 
спојува со предниот регион (2) во насока на 
централната оска (M) со завршеток во куглата 
(5), кадешто задниот регион (4) iе обликуван за 
сместување на куршумот (1) во фишекот (6), 
и кадешто тренинг куршумот (1) содржи јадро на 
куршумот (7) направено  од метал и јадро на 
куршум  (7) направено од мешавина на пластика 
и метал и јадро на куршум (7) направено од тврд 
и отпуштен метален прашак и обвивка (8) 
направена од пластичното опкрушување на 
наведеното јадро на куршумот (7) и која што 
барем делумно го определеува надворешниот 
облик на тренинг куршумот (1), 
кадешто фишекот (6) содржи куќиште (15) и 
основа на фишекот (16) поврзано со куќиштето 
(15), кадешто барем дел од куќиштето (15) е 
направено од пластика, се карактеризира со тоа 
што куршумот (1) со својот заден регион е 
задржан во сегмент за снабдување (17) во 
куќиштето (15) со помош на позитивно 
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заклучување и/или затворање со примена на 
сила.  

  
, има уште 14 патентни барања 

 
 

(51)  A 61K 31/445, A 61K 31/495, A 61P 25/24, A 
61P 25/16, A 61P 25/28, A 61P 25/00  
(11)  8554   (13) Т1 
(21)  2018/191   (22) 02/03/2018 

(45) 30/09/2018 
(30)  US201261736799P  13/12/2012  US 
(96)  12/12/2013 EP13818702.6 
(97)  21/02/2018 EP2931276 
(73)  H. Lundbeck A/S 
Ottiliavej 9 
2500 Valby, DK 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје 
(72)  MORILLO, Connie, Sanchez 
(54)  КОМПОЗИЦИИ КОИШТО ГО ОПФАЌААТ 
VORTIOKSETIN И DONEPEZIL 
(57)  1  Фармацевтска композициjа која што 
опфаќа vortioksetin и donepezil заедно со 
фармацевтски прифатлив ексципиенс.  
, има уште 5 патентни барања 
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(51)  A 23G 1/10, A 23G 1/00  
(11)  8555   (13) Т1 
(21)  2018/192   (22) 02/03/2018 

(45) 30/09/2018 
(30)  NL20142012088  15/01/2014  NL 
(96)  30/12/2014 EP14828364.1 
(97)  13/12/2017 EP3094187 
(73)  Caotech Beheer B.V. 
Handelsweg 3 
1521 NH Wormerveer, NL 
(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје 
(72)  HAMMINK, Jan 
(54)  ПОСТАПКА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО 
РАБОТА НА МЕЛНИЦА СО КУГЛИ И СИСТЕМ 
ЗА МЕЛЕЊЕ 
(57)  1  Постапката за обработување на вискозна 
маса која што опфаќа цврсти компоненти во 
систем за мелење, особено на мрсна маса со 
цврсти компоненти, при што спомнатиот систем 
за мелење опфаќа миксер и уред за мелење, а 
спомнатата постапка ги опфаќа фазите: 
- воведување на маса која што се обработува во 
миксерот, 
- повторувачко циркулирање на маса која што се 
обработува со помош на уред за насочување од 
миксер низ влезната цевка до уредот за мелење 

и низ повратната цевка наназад кон миксерот со 
цел да се намали големината на спомнатите 
цврсти компоненти во спомнатиот уред за 
мелење, при што спомнатиот уред за мелење е 
млин со кугли, 
н а з н а ч е н  со  т о а, што oваа постапка исто 
така опфаќа фази: 
- отстранување од системот најмалку дел од 
обработената маса низ разводникот сместен во 
повратната линија кога ќе се достигне претходно 
утврдена финост на мелење, и  
- воведување во миксер на нова маса која што 
се обработува и најмалку делумно насочување 
на новата маса која што се обработува во 
спомнатиот уред за мелење со помош на 
спомнатиот уред за насочување, и како 
последица на отстранување најмалку на еден 
друг дел на спомнатата обработена маса од 
спомнатиот систем, 
- при што системот опфаќа собирен сад со 
волумен поголем од волумен на миксерот, и 
воведување на нова маса која што се 
обработува од смомнатиот собирен сад во 
систем за мелење.  
  
, има уште 5 патентни барања 
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(51)  F 02B 3/08, F 02B 49/00, F 02B 51/00, C 10L 
1/10, C 10L 1/08  
(11)  8556   (13) Т1 
(21)  2018/193   (22) 05/03/2018 

(45) 30/09/2018 
(30)  AU20100905225  25/11/2010  AU and 
AU20100905226  25/11/2010  AU 
(96)  25/11/2011 EP11842584.2 
(97)  03/01/2018 EP2643437 
(73)  Gane Energy & Resources Pty Ltd 
Riverwalk, Level 2 
649 Bridge Road 
Richmond, Victoria 3121, AU 
(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 
(72)  BREAR, Michael John; SLOCOMBE, Ronald 
Andrew and MORRIS, Greg 
(54)  УПОТРЕБА НА ГОРИВО КОЕ ШТО 
СОДРЖИ МЕТАНОЛ И ПОСТАПКА ЗА 

НАПОЈУВАЊЕ НА МОТОР СО ПАЛЕЊЕ ПОД 
ПРИТИСОК 
(57)  1  Употреба на состав за комплетна замена 
на дизел гориво при напојување мотор со 
палење под притисок, составот содржи најмалку 
20% од тежината на метанол и од 3% дo 40% од 
тежината на водата, и еден или повеќе адитиви 
избрани од групата која што се состои од: 
подобрувачи на палењето, збогатувачи на 
гориво, зголемувачи на согорувањето, масло за 
апсорпција на кислород, адитиви за 
подмачкување, адитиви за боење на производ, 
адитиви за боење на пламен, анти корозивни 
адитиви, биоциди, намалувачи на точката на 
смрзнување, намалувачи на депозити, 
денатуранти, pH контролни агенси, и нивна 
мешавина, кадешто составот на горивото не 
содржи диметил етер, или содржи диметил етер 
во износ не поголем од 20% од тежината.  
, има уште 14 патентни барања 
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(51)  G 01N 33/574, G 01N 33/82, C 07K 16/28  
(11)  8557   (13) Т1 
(21)  2018/194   (22) 05/03/2018 

(45) 30/09/2018 
(30)  US201161508444P  15/07/2011  US; 
US201261604412P  28/02/2012  US and 
US201261604954P  29/02/2012  US 
(96)  13/07/2012 EP12736054.3 
(97)  20/12/2017 EP2731972 
(73)  Eisai R&D Management Co., Ltd. 
6-10, Koishikawa 4-chome Bunkyo-ku 
Tokyo 112-8088, JP 
(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 
(72)  O'SHANNESSY, Daniel, John 
(54)  АЛФА АНТИТЕЛА АНТИ-ФОЛАТЕН 
РЕЦЕПТОР И НИВНИ УПОТРЕБИ 

(57)  1  Изолирано антитело, или негов антиген-
врзувачки фрагмент, специфично за алфа 
фолатен рецептор (FRα) којшто содржи лесна 
низа CDR1 којашто ја има аминокиселинската 
секвенца на SEQ ID NO: 26, лесна низа CDR2 
којашто ја има аминокиселинската секвенца на 
SEQ ID NO: 27, лесна низа CDR3 којашто ја има 
аминокиселинската секвенца на SEQ ID NO: 28, 
тешка низа CDR1 којашто ја има 
аминокиселинската секвенца на SEQ ID NO: 30, 
тешка низа CDR2 којашто ја има 
аминокиселинската секвенца на SEQ ID NO: 31, 
и тешка низа CDR3 којашто ја има 
аминокиселинската секвенца на SEQ ID NO: 32.  
, има уште 37 патентни барања 
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(51)  C 07D 213/56, A 61K 31/444, A 61P 37/00, A 
61P 35/00  
(11)  8558   (13) Т1 
(21)  2018/196   (22) 06/03/2018 

(45) 30/09/2018 
(30)  US201261695100P  30/08/2012  US and 
US201361779868P  13/03/2013  US 
(96)  30/08/2013 EP13760222.3 
(97)  28/02/2018 EP2890680 
(73)  Athenex, Inc. 
Conventus Building 1001 Main Street, Suite 
600, Buffalo, NY 14203, US 
(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 
(72)  HANGAUER, David, G. 
(54)  N-(3-ФЛУОРОБЕНЗИЛ)-2-(5-(4-
МОРФОЛИНОФЕНИЛ)ПИРИДИН-2-ИЛ) 

АЦЕТАМИД КАКО ПРОТЕИН ТИРОЗИН 
КИНАЗНИ МОДУЛАТОРИ 
(57)  1  Состав којшто содржи 
бензенсулфонатна сол на соединение 1: 
 

 
или негов фармацевтски прифатлив солват или 
хидрат.  
  
, има уште 14 патентни барања 

 
 

(51)  A 61K 31/135, A 61K 31/137, A 61K 31/495, 
A 61K 31/496, A 61K 45/06, A 61K 31/497, A 61P 
15/00, A 61P 15/10  
(11)  8559   (13) Т1 
(21)  2018/197   (22) 06/03/2018 

(45) 30/09/2018 
(30)  US201161471505P  04/04/2011  US 
(96)  03/04/2012 EP12768489.2 

(97)  13/12/2017 EP2694065 
(73)  S1 Biopharma, Inc. 
1 Independence Way, No. 102 
Jersey City, NJ 07305, US 
(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 
(72)  SITCHON, Nicolas, G. 
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(54)  СОСТАВ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА 
НАРУШУВАЊЕ НА ХИПОАКТИВНА 
СЕКСУАЛНА ЖЕЛБА 
(57)  1  Состав којшто содржи тразодон, 
бупропион и фармацевтски прифатлив носач за 

употреба во лекувањето на женска сексуална 
дисфункција (FSD).  
, има уште 32 патентни барања 

 
 

(51)  C 07D 401/12, A 61K 31/497, A 61P 35/02
  
(11)  8560   (13) Т1 
(21)  2018/198   (22) 06/03/2018 

(45) 30/09/2018 
(30)  JP20090113936  08/05/2009  JP 
(96)  06/05/2010 EP15189570.3 
(97)  02/02/2018 EP3009428 
(73)  Astellas Pharma Inc. and Kotobuki 
Pharmaceutical Co., Ltd. 
5-1, Nihonbashi-Honcho 2-chome 
Chuo-ku 
Tokyo 103-8411, JP and 6351, Oaza-Sakaki, 
Sakaki-machi 
Hanishina-gun, Nagano 389-0697, JP 
(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје 

(72)  Shimada, Itsuro; Kurosawa, Kazuo; Matsuya, 
Takahiro; Iikubo, Kazuhiko; Kondoh, Yutaka; 
Kamikawa, Akio; Tomiyama, Hiroshi and Iwai, 
Yoshinori 
(54)  СОЕДИНЕНИЕ HA ДИАМИНО  
ХЕТЕРОЦИКЛИЧЕН КАРБОКСАМИД 
(57)  1  Соединение или неговата сол за 
употреба во постапка за превенирање и/или 
лекување на акутна мијелоцитна леукемија или 
на атипична хронична мијелоцитна леукемија, 
при што спомнатото соединение е: 
6-eтил-3-({3-метокси-4-[4-(4-метилпиперазин-1-
il)пиперидин-1-il]фенил}aмино)-5-(тетрахидро-
2H-пиран-4-иламино)пиразин-2-карбоксамид. 
  
, има уште 2 патентни барања 

 
 

(51)  A 61K 31/485, A 61P 25/32  
(11)  8561   (13) Т1 
(21)  2018/199   (22) 06/03/2018 

(45) 30/09/2018 
(30)  US201261721539P  02/11/2012  US; 
US201261736740P  13/12/2012  US; 
US201361788810P  15/03/2013  US and 
us201261664804p  27/06/2012  US 
(96)  27/06/2013 EP16187426.8 
(97)  31/01/2018 EP3138564 
(73)  H. Lundbeck A/S 
Ottiliavej 9 
2500 Valby, DK 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје 
(72)  TORUP, Lars; ABBARIKI, Afsaneh; 
BLADSTRÖM, Anna; PERSSON, Christine; 
MEULIEN, Didier; SØRENSEN, Per; JENSEN, 
Thomas, Jon and ØSTERGAARD, Jette, Buch 
(54)  НАЛМЕФЕН ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА 
КОНЗУМИРАЊЕ НА АЛКОХОЛ КАЈ 
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛНИ ПОПУЛАЦИИ 
(57)  1  Налмефен за употреба во лекување на 
алкохолна зависност кај пациенти со алкохолна 
зависност, каде што спомнатата  употреба го 
намалува конзумирање на алкохолот; при што 
спомнатиот пациент со алкохолна зависност: 
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има DRL (ниво на ризично пиење) кој одговара 
на конзумација  >60 g/на ден на чист алкохол за 
мажи и >40 g/на ден за жени; 
каде што спомнатиот пациент го одржува DRL 
кој одговара на конзумација >60 g/на ден на чист 
алкохол за мажи и >40 g/на ден за жени по 
период на набљудување кој следи  по 

иницијалната проценка; 
и каде што спомнатиот период на набњудување 
по иницијалната проценка од 1-2 недели како 
што е околу 2 недели.  
  
, има уште 13 патентни барања 

 
 

(51)  A 61K 31/137, A 61K 47/02, A 61K 9/08, A 
61L 2/04  
(11)  8562   (13) Т1 
(21)  2018/200   (22) 07/03/2018 

(45) 30/09/2018 
(30)  ITMI20140306  27/02/2014  IT 
(96)  26/02/2015 EP15712064.3 
(97)  10/01/2018 EP3110399 
(73)  Sintetica S.A.SW 
6850 Mendrisio, CH 
(74)  Друштво за застапување од областа на 
индустриската сопственост ЖИВКО 
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје 

(72)  MITIDIERI, Augusto; DONATI, Elisabetta and 
CARONZOLO, Nicola 
(54)  ПРОЦЕС ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 
СТАБИЛЕН ИНЈЕКЦИСКИ РАСТВОР НА 
НОРАДРЕНАЛИН СО НИСКА 
КОНЦЕНТРАЦИЈА 
 
(57)  1  Процес за производство на стабилен, 
инјекциски раствор кој што содржи од 0,04 до 
0,20 mg/ml но-радреналин, што се 
карактеризира со вклучување на следните 
чекори: 
 
a. растворање на норадреналин и 
незадолжително ексципиент во вода од која 
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што е отстра¬нет кислородот или гасот за да се 
добие концентрација на норадреналин од 0,04 
до 0,20 mg/ml, 
б. подесување на pH на добиениот раствор со 
додавање на хлороводородна киселина сé 
до¬дека не се добие вредност во распон од 3,2 
до 3,6, 
в. филтрирање на добиениот раствор на 

норадреналин преку проток на инертен гас, 
г. разнесување на растворот на норадреналин 
во проток на инертен гас, 
д. стерилизирање на растворот на 
норадреналин. 
  
, има уште 15 патентни барања 

 
 
 

ПРЕГЛЕДИ 
ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА 

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

(51) (51) основен (13) (11) 

8C07D401/14 8C07D413/04 8536 T1 

8C07D413/04 8C07D413/04 8536 T1 

8A61P13/12 8C07D471/04 8537 T1 

8A61K36/484 8A61K36/258 8542 T1 

8C07K19/00 8C07K19/00 8546 T1 

8A61P9/10 8C07D401/04 8547 T1 

8A61P9/12 8C07D401/04 8547 T1 

8C07D405/14 8C07D401/14 8548 T1 

8C07F9/6558 8C07D401/14 8548 T1 

8H04N19/70 8H04N19/593 8550 T1 

8A61K39/00 8A61K39/00 8552 T1 

8A61K31/495 8A61K31/445 8554 T1 

8A61P35/00 8C07D213/56 8558 T1 

8A61K31/135 8A61K31/495 8559 T1 

8A61K31/495 8A61K31/495 8559 T1 

8A61K31/497 8A61K31/495 8559 T1 

8A61K45/06 8A61K31/495 8559 T1 

8D03D15/02 8E04B2/02 8563 T1 

8A61K31/437 8C07D401/02 8565 T1 

8A61K31/519 8A61K31/495 8499 T1 

8H04L27/26 8H04L5/00 8501 T1 

8A61K39/21 8A61K39/21 8502 T1 

8A61P25/04 8A61K31/485 8503 T1 

8C12N15/70 8C07K16/28 8504 T1 

8A61K31/662 8C07C311/29 8505 T1 

8C07D217/04 8C07C311/29 8505 T1 

8C07F9/40 8C07C311/29 8505 T1 

8B01J23/44 8B01D53/94 8511 T1 

8C11D1/29 8C11D1/825 8516 T1 

8C11D17/00 8C11D1/825 8516 T1 

8C11D3/20 8C11D1/825 8516 T1 

8C07K7/08 8C07K7/08 8520 T1 

8C07D317/66 8C07D317/66 8521 T1 

8B27N3/04 8B27N3/02 8525 T1 

8C07D471/16 8C07D491/16 8530 T1 

8D03D13/00 8E04B2/02 8534 T1 

8A61K31/7088 8A61K31/7125 8535 T1 

8A61K31/7125 8A61K31/7125 8535 T1 

8A61K31/407 8C07D471/04 8537 T1 

8A61P31/18 8C07D471/04 8537 T1 

8C07D241/12 8C07D309/04 8540 T1 
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8C07D405/04 8C07D309/04 8540 T1 

8A61K36/9068 8A61K36/258 8542 T1 

8A61P35/00 8A61K47/40 8544 T1 

8A61K39/145 8C07K19/00 8546 T1 

8C07K14/285 8C07K19/00 8546 T1 

8C07D401/04 8C07D401/14 8548 T1 

8C07D409/14 8C07D401/14 8548 T1 

8H04N19/105 8H04N19/593 8550 T1 

8A61P19/00 8A61K39/00 8552 T1 

8F42B5/307 8F42B5/307 8553 T1 

8A61P25/28 8A61K31/445 8554 T1 

8D03D13/00 8E04B2/02 8563 T1 

8A61P35/00 8C07D413/12 8564 T1 

8C07D413/12 8C07D413/12 8564 T1 

8A61P43/00 8C07D471/04 8567 T1 

8A61P7/00 8C07D471/04 8567 T1 

8A61P11/00 8A61K31/495 8499 T1 

8A61K31/137 8A61K31/485 8503 T1 

8C07D489/00 8A61K31/485 8503 T1 

8C07D489/12 8A61K31/485 8503 T1 

8C07D519/00 8A61K31/485 8503 T1 

8A61K31/18 8C07C311/29 8505 T1 

8C07F9/38 8C07C311/29 8505 T1 

8A61P25/00 8C07D487/08 8508 T1 

8B01D53/94 8B01D53/94 8511 T1 

8B01J23/42 8B01D53/94 8511 T1 

8B01J23/63 8B01D53/94 8511 T1 

8C07D471/10 8C07D471/10 8512 T1 

8A61P29/00 8C07D215/56 8514 T1 

8A61P31/00 8C07D215/56 8514 T1 

8A61K9/20 8A61K47/32 8515 T1 

8A61K9/08 8A61K9/00 8517 T1 

8A61P25/36 8A61K9/00 8517 T1 

8A23L2/66 8A23D7/005 8518 T1 

8C12G3/06 8A23D7/005 8518 T1 

8E05B27/02 8E05B27/02 8522 T1 

8D06N3/18 8B32B7/12 8526 T1 

8A61P31/12 8A61K31/7048 8527 T1 

8H04L1/00 8H04L5/00 8529 T1 

8A61K31/5365 8C07D491/16 8530 T1 

8H01T1/14 8H01C7/12 8531 T1 

8B41M5/28 8B41M3/00 8533 T1 

8A61P9/10 8A61K31/7125 8535 T1 

8C12N15/113 8A61K31/7125 8535 T1 

8C07D409/14 8C07D413/04 8536 T1 

8C07C233/78 8C07D309/04 8540 T1 

8C07D309/04 8C07D309/04 8540 T1 

8C07D403/04 8C07D309/04 8540 T1 

8A61K36/258 8A61K36/258 8542 T1 

8A61K31/16 8A61K47/40 8544 T1 

8A61K31/4164 8A61K47/40 8544 T1 

8C07D401/04 8C07D401/04 8547 T1 

8A61K31/435 8C07D401/14 8548 T1 

8A61K31/506 8C07D401/14 8548 T1 

8H04N19/159 8H04N19/593 8550 T1 

8H04N19/44 8H04N19/593 8550 T1 

8H04N19/463 8H04N19/593 8550 T1 

8H04N19/593 8H04N19/593 8550 T1 

8A61K31/445 8A61K31/445 8554 T1 

8A23G1/00 8A23G1/00 8555 T1 

8F02B49/00 8C10L1/08 8556 T1 

8F02B51/00 8C10L1/08 8556 T1 

8A61K31/444 8C07D213/56 8558 T1 

8E04B2/02 8E04B2/02 8563 T1 

8A61P19/10 8C07D413/12 8564 T1 

8A61K31/506 8C07D401/02 8565 T1 

8A61K31/553 8C07D471/04 8567 T1 

8A61P37/08 8C07D471/04 8567 T1 

8G04B19/10 8G04B19/10 8568 T1 

8C07K16/30 8C07K16/30 8500 T1 

8C07D489/08 8A61K31/485 8503 T1 

8C07C311/29 8C07C311/29 8505 T1 

8H01J49/22 8H01J49/06 8506 T1 

8C07D519/00 8C07D487/08 8508 T1 

8A61P43/00 8C07D471/10 8512 T1 

8C07D209/10 8C07D401/06 8513 T1 

8C07D215/56 8C07D215/56 8514 T1 

8A61K9/00 8A61K9/00 8517 T1 

8E05B27/06 8E05B27/02 8522 T1 

8C09J7/02 8B32B7/12 8526 T1 

8A61K31/58 8A61K31/7048 8527 T1 

8A61P17/00 8A61K31/7048 8527 T1 

8H04L5/00 8H04L5/00 8529 T1 

8C07D491/16 8C07D491/16 8530 T1 

8C07H21/00 8A61K31/7125 8535 T1 

8A61P35/00 8C07D413/04 8536 T1 
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8C07D403/12 8C07D413/04 8536 T1 

8C07D417/04 8C07D413/04 8536 T1 

8C07C233/75 8C07D309/04 8540 T1 

8C07D231/12 8C07D309/04 8540 T1 

8C07D237/08 8C07D309/04 8540 T1 

8C07D487/04 8C07D471/04 8541 T1 

8A61K36/61 8A61K36/258 8542 T1 

8A61K47/26 8A61K36/258 8542 T1 

8A61P31/16 8C07K19/00 8546 T1 

8C12N15/00 8C07K19/00 8546 T1 

8A61P3/10 8C07D401/04 8547 T1 

8C07D409/14 8C07D401/04 8547 T1 

8A61P35/00 8C07D401/14 8548 T1 

8H04N19/46 8H04N19/593 8550 T1 

8F42B5/313 8F42B5/307 8553 T1 

8A61P25/00 8A61K31/445 8554 T1 

8F02B3/08 8C10L1/08 8556 T1 

8G01N33/82 8C07K16/28 8557 T1 

8A61P15/10 8A61K31/495 8559 T1 

8A61K31/137 8A61K9/08 8562 T1 

8A61K31/44 8C07D413/12 8564 T1 

8C12N15/09 8C12N15/867 8566 T1 

8A61K31/4985 8C07D471/04 8567 T1 

8A61P35/00 8C07D471/04 8567 T1 

8A61P35/02 8C07D471/04 8567 T1 

8C07D471/04 8C07D471/04 8567 T1 

8A61K31/167 8A61K31/485 8503 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 8504 T1 

8A61P1/06 8C07C311/29 8505 T1 

8G01N27/62 8H01J49/06 8506 T1 

8H01L31/042 8H01L31/042 8509 T1 

8A61K31/40 8C07D401/06 8513 T1 

8C07D401/06 8C07D401/06 8513 T1 

8C11D1/835 8C11D1/825 8516 T1 

8A23D7/005 8A23D7/005 8518 T1 

8C07D401/14 8C07D401/06 8519 T1 

8C07D407/14 8C07D401/06 8519 T1 

8C09D5/00 8C09D5/00 8523 T1 

8B32B5/02 8B32B7/12 8526 T1 

8B32B5/24 8B32B7/12 8526 T1 

8B32B7/06 8B32B7/12 8526 T1 

8A61P27/02 8A61K31/7048 8527 T1 

8C07J1/00 8A61K31/7048 8527 T1 

8C07D487/16 8C07D491/16 8530 T1 

8E04B2/02 8E04B2/02 8534 T1 

8E04G21/18 8E04B2/02 8534 T1 

8C07D417/12 8C07D413/04 8536 T1 

8C07D471/04 8C07D471/04 8537 T1 

8B63B25/08 8B63B25/08 8538 T1 

8B65D19/00 8B65D19/00 8539 T1 

8C07C233/66 8C07D309/04 8540 T1 

8C07D239/26 8C07D309/04 8540 T1 

8C07D403/06 8C07D309/04 8540 T1 

8A61K31/437 8C07D471/04 8541 T1 

8A61K31/519 8C07D471/04 8541 T1 

8C07D417/14 8C07D401/14 8548 T1 

8C07D471/06 8C07D471/04 8551 T1 

8C10L1/10 8C10L1/08 8556 T1 

8A61P37/00 8C07D213/56 8558 T1 

8C07D213/56 8C07D213/56 8558 T1 

8A61K31/496 8A61K31/495 8559 T1 

8C07D401/12 8C07D401/12 8560 T1 

8A61K47/02 8A61K9/08 8562 T1 

8A61K9/08 8A61K9/08 8562 T1 

8A61P19/02 8C07D413/12 8564 T1 

8C07D417/12 8C07D413/12 8564 T1 

8C12N15/49 8C12N15/867 8566 T1 

8A61K31/517 8C07C311/29 8505 T1 

8A61K31/675 8C07C311/29 8505 T1 

8A61P13/12 8C07C311/29 8505 T1 

8C07D487/08 8C07D487/08 8508 T1 

8A61K31/47 8A61K47/32 8515 T1 

8A61K47/32 8A61K47/32 8515 T1 

8A61K31/135 8A61K9/00 8517 T1 

8C12C5/02 8A23D7/005 8518 T1 

8C07D403/14 8C07D401/06 8519 T1 

8C07D471/04 8C07D401/06 8519 T1 

8B27N3/02 8B27N3/02 8525 T1 

8A61K31/7048 8A61K31/7048 8527 T1 

8A61K36/481 8A61K31/7048 8527 T1 

8A61P17/02 8A61K31/7048 8527 T1 

8A61P25/00 8A61K31/7048 8527 T1 

8A61P7/06 8A61K31/7048 8527 T1 

8H04L25/03 8H04L5/00 8529 T1 

8A61K31/5025 8C07D491/16 8530 T1 

8E04G23/02 8E04B2/02 8534 T1 
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8A61K31/497 8C07D413/04 8536 T1 

8C07D413/12 8C07D413/04 8536 T1 

8C07C233/73 8C07D309/04 8540 T1 

8C07D211/26 8C07D309/04 8540 T1 

8C07D233/64 8C07D309/04 8540 T1 

8C07D401/06 8C07D309/04 8540 T1 

8C07D405/06 8C07D309/04 8540 T1 

8A61P35/00 8C07D471/04 8541 T1 

8C07D471/04 8C07D471/04 8541 T1 

8A61K47/46 8A61K36/258 8542 T1 

8A23L27/30 8A23L27/30 8543 T1 

8A61K31/4184 8A61K47/40 8544 T1 

8A23J3/14 8A23J3/14 8545 T1 

8A61K31/4439 8C07D401/04 8547 T1 

8C07D401/14 8C07D401/14 8548 T1 

8B01J35/04 8B01J35/04 8549 T1 

8C07K16/22 8A61K39/00 8552 T1 

8F42B12/78 8F42B5/307 8553 T1 

8F42B8/12 8F42B5/307 8553 T1 

8A61P25/24 8A61K31/445 8554 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 8557 T1 

8A61K31/137 8A61K31/495 8559 T1 

8A61P15/00 8A61K31/495 8559 T1 

8A61K31/497 8C07D401/12 8560 T1 

8E04G21/18 8E04B2/02 8563 T1 

8E04G23/02 8E04B2/02 8563 T1 

8C07D471/04 8C07D401/02 8565 T1 

8C12N15/867 8C12N15/867 8566 T1 

8A61K31/5375 8C07D471/04 8567 T1 

8A61K31/485 8A61K31/485 8503 T1 

8C07D401/12 8C07C311/29 8505 T1 

8H01J49/28 8H01J49/06 8506 T1 

8A61K39/395 8C07K16/28 8507 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 8507 T1 

8F24J2/52 8H01L31/042 8509 T1 

8B01J23/38 8B01D53/94 8511 T1 

8C01G25/00 8B01D53/94 8511 T1 

8A61P11/08 8C07D215/56 8514 T1 

8A61K9/16 8A61K47/32 8515 T1 

8C11D1/83 8C11D1/825 8516 T1 

8A23D9/013 8A23D7/005 8518 T1 

8A61P35/00 8C07D401/06 8519 T1 

8A61K31/17 8C07D317/66 8521 T1 

8E05B19/06 8E05B27/02 8522 T1 

8D06N3/00 8B32B7/12 8526 T1 

8A61K31/56 8A61K31/7048 8527 T1 

8A61P19/00 8A61K31/7048 8527 T1 

8A61P31/18 8A61K31/7048 8527 T1 

8C12N7/00 8C12N7/00 8528 T1 

8G09F3/00 8B41M3/00 8533 T1 

8D03D15/02 8E04B2/02 8534 T1 

8A61P35/00 8C07D471/04 8537 T1 

8A61K31/505 8C07D309/04 8540 T1 

8C07D213/61 8C07D309/04 8540 T1 

8A61K47/12 8A61K36/258 8542 T1 

8A61P37/04 8C07K19/00 8546 T1 

8A61P13/12 8C07D401/04 8547 T1 

8A61P43/00 8C07D401/04 8547 T1 

8A61P29/00 8C07D401/14 8548 T1 

8C07D413/14 8C07D401/14 8548 T1 

8C07D471/04 8C07D401/14 8548 T1 

8B01J37/02 8B01J35/04 8549 T1 

8B05D7/22 8B01J35/04 8549 T1 

8H04N19/11 8H04N19/593 8550 T1 

8C07D471/04 8C07D471/04 8551 T1 

8A61P25/16 8A61K31/445 8554 T1 

8C10L1/08 8C10L1/08 8556 T1 

8A61P35/02 8C07D401/12 8560 T1 

8A61P25/32 8A61K31/485 8561 T1 

8C07D401/02 8C07D401/02 8565 T1 

8C12N15/48 8C12N15/867 8566 T1 

8A61P29/00 8C07D471/04 8567 T1 

8A61P37/00 8C07D471/04 8567 T1 

8G04B47/04 8G04B19/10 8568 T1 

8H04L1/00 8H04L5/00 8501 T1 

8C07C233/16 8A61K31/485 8503 T1 

8A61K31/472 8C07C311/29 8505 T1 

8A61K45/06 8C07C311/29 8505 T1 

8C07F9/572 8C07C311/29 8505 T1 

8A61P5/18 8C07D471/10 8512 T1 

8A61K31/44 8C07D401/06 8513 T1 

8A61K31/47 8C07D215/56 8514 T1 

8C11D1/825 8C11D1/825 8516 T1 

8C11D3/37 8C11D1/825 8516 T1 

8C07D401/06 8C07D401/06 8519 T1 

8C07D413/06 8C07D401/06 8519 T1 
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8A61K31/36 8C07D317/66 8521 T1 

8A61K38/23 8C07K14/585 8524 T1 

8C07K14/585 8C07K14/585 8524 T1 

8A61P9/10 8A61K31/7048 8527 T1 

8A61P31/18 8C07D491/16 8530 T1 

8H01H83/10 8H01C7/12 8531 T1 

8C07D471/04 8C07D413/04 8536 T1 

8A61P3/10 8C07D471/04 8537 T1 

8C07D213/40 8C07D309/04 8540 T1 

8A61K47/40 8A61K47/40 8544 T1 

8A61K9/19 8A61K47/40 8544 T1 

8C07D235/16 8A61K47/40 8544 T1 

8A61K39/385 8C07K19/00 8546 T1 

8C12P21/02 8C07K19/00 8546 T1 

8C07F9/6596 8C07D401/14 8548 T1 

8H04N19/137 8H04N19/593 8550 T1 

8H04N19/176 8H04N19/593 8550 T1 

8F42B12/74 8F42B5/307 8553 T1 

8A23G1/10 8A23G1/00 8555 T1 

8G01N33/574 8C07K16/28 8557 T1 

8A61K31/485 8A61K31/485 8561 T1 

8A61L2/04 8A61K9/08 8562 T1 

8A61P35/00 8C07D401/02 8565 T1 

8A61K31/495 8A61K31/495 8499 T1 

8H04L5/00 8H04L5/00 8501 T1 

8C07D489/02 8A61K31/485 8503 T1 

8A61K31/4725 8C07C311/29 8505 T1 

8C07F9/62 8C07C311/29 8505 T1 

8H01J49/06 8H01J49/06 8506 T1 

8A61P35/00 8C07K16/28 8507 T1 

8A61K31/407 8C07D487/08 8508 T1 

8C07D471/08 8C07D487/08 8508 T1 

8A61K31/438 8C07D471/10 8512 T1 

8A61P3/14 8C07D471/10 8512 T1 

8C07D519/00 8C07D471/10 8512 T1 

8C07D209/08 8C07D401/06 8513 T1 

8A61K9/28 8A61K47/32 8515 T1 

8C11D1/72 8C11D1/825 8516 T1 

8C11D3/50 8C11D1/825 8516 T1 

8A23J3/22 8A23D7/005 8518 T1 

8A61K31/4725 8C07D401/06 8519 T1 

8C07D413/14 8C07D401/06 8519 T1 

8B29C43/00 8B27N3/02 8525 T1 

8B32B7/12 8B32B7/12 8526 T1 

8A61K39/00 8C12N7/00 8528 T1 

8H01C7/12 8H01C7/12 8531 T1 

8B41M3/00 8B41M3/00 8533 T1 

 
 

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

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

AbbVie Inc. 
C 07D 471/04, A 61K 31/407, A 61P 35/00, A 61P 
31/18, A 61P 13/12, A 61P 3/10 

8537 Т1 

Adensis GmbH H 01L 31/042, F 24J 2/52 8509 Т1 

Alligator Bioscience AB C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61P 35/00 8507 Т1 

Amgen Inc. C 07K 16/22, A 61K 39/00, A 61P 19/00 8552 Т1 

Ardelyx, Inc. 

C 07C 311/29, C 07D 401/12, C 07D 217/04, C 07F 
9/38, C 07F 9/40, C 07F 9/572, C 07F 9/62, A 61K 
45/06, A 61K 31/675, A 61K 31/662, A 61K 31/517, A 
61K 31/4725, A 61K 31/18, A 61K 31/472, A 61P 1/06, 
A 61P 13/12 

8505 Т1 
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Array Biopharma, Inc. and Genentech, Inc. 

C 07D 405/14, C 07D 471/04, C 07D 417/14, C 07D 
413/14, C 07D 409/14, C 07D 401/14, C 07D 401/04, C 
07F 9/6558, C 07F 9/6596, A 61K 31/506, A 61K 
31/435, A 61P 35/00, A 61P 29/00 

8548 Т1 

ASD Therapeutics Partners LLC C 07D 317/66, A 61K 31/17, A 61K 31/36 8521 Т1 

Astellas Pharma Inc. and Kotobuki 
Pharmaceutical Co., Ltd. 

C 07D 401/12, A 61K 31/497, A 61P 35/02 8560 Т1 

Astrazeneca AB 
C 07D 471/04, C 07D 401/02, A 61K 31/437, A 61K 
31/506, A 61P 35/00 

8565 Т1 

Athenex, Inc. C 07D 213/56, A 61K 31/444, A 61P 37/00, A 61P 35/00 8558 Т1 

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco 
A.C.R.A.F. S.p.A. 

G 09F 3/00, B 41M 3/00, B 41M 5/28 8533 Т1 

Birnbaum, Richard B 27N 3/02, B 27N 3/04, B 29C 43/00 8525 Т1 

Bolton Manitoba SpA 
C 11D 1/29, C 11D 1/72, C 11D 1/825, C 11D 1/83, C 
11D 3/50, C 11D 17/00, C 11D 3/20, C 11D 3/37, C 11D 
1/835 

8516 Т1 

Caotech Beheer B.V. A 23G 1/10, A 23G 1/00 8555 Т1 

Children's Medical Center Corporation and Beth 
Israel Deaconess Medical Center, Inc. 

A 61K 39/21 8502 Т1 

Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha 
C 07D 471/10, C 07D 519/00, A 61K 31/438, A 61P 
5/18, A 61P 3/14, A 61P 43/00 

8512 Т1 

Dolce & Gabbana S.r.l. G 04B 47/04, G 04B 19/10 8568 Т1 

Eisai R&D Management Co., Ltd. G 01N 33/574, G 01N 33/82, C 07K 16/28 8557 Т1 

Environics Oy G 01N 27/62, H 01J 49/22, H 01J 49/28, H 01J 49/06 8506 Т1 

EURO-CELTIQUE S.A. A 61K 31/135, A 61K 9/00, A 61K 9/08, A 61P 25/36 8517 Т1 

EURO-CELTIQUE S.A. 
C 07D 235/16, A 61K 31/4164, A 61K 31/4184, A 61K 
9/19, A 61K 31/16, A 61K 47/40, A 61P 35/00 

8544 Т1 

EVVA Sicherheitstechnologie GmbH E 05B 19/06, E 05B 27/06, E 05B 27/02 8522 Т1 

Gane Energy & Resources Pty Ltd 
F 02B 3/08, F 02B 49/00, F 02B 51/00, C 10L 1/10, C 
10L 1/08 

8556 Т1 

Ganymed Pharmaceuticals GmbH and Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz 

C 07K 16/30 8500 Т1 

GlaxoSmithKline Biologicals S.A. 
C 07K 14/285, C 07K 19/00, C 12N 15/00, C 12P 21/02, 
A 61K 39/385, A 61K 39/145, A 61P 31/16, A 61P 37/04 

8546 Т1 

GlaxoSmithKline Intellectual Property (No. 2) 
Limited 

C 07D 209/08, C 07D 209/10, C 07D 401/06, A 61K 
31/44, A 61K 31/40 

8513 Т1 

Gold&Green Foods Oy A 23J 3/14 8545 Т1 

H. Lundbeck A/S 

C 07C 233/78, C 07C 233/66, C 07C 233/73, C 07C 
233/75, C 07D 233/64, C 07D 211/26, C 07D 213/40, C 
07D 213/61, C 07D 231/12, C 07D 405/06, C 07D 
237/08, C 07D 239/26, C 07D 241/12, C 07D 309/04, C 
07D 401/06, C 07D 403/04, C 07D 403/06, C 07D 
405/04, A 61K 31/505 

8540 Т1 
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H. Lundbeck A/S 
A 61K 31/445, A 61K 31/495, A 61P 25/24, A 61P 
25/16, A 61P 25/28, A 61P 25/00 

8554 Т1 

H. Lundbeck A/S A 61K 31/485, A 61P 25/32 8561 Т1 

HELSKE Limited C 09D 5/00 8523 Т1 

Hutchison Medipharma Limited 
C 07D 471/04, A 61K 31/5375, A 61K 31/4985, A 61K 
31/553, A 61P 43/00, A 61P 7/00, A 61P 37/08, A 61P 
37/00, A 61P 35/00, A 61P 29/00, A 61P 35/02 

8567 Т1 

Impossible Foods Inc. 
C 12C 5/02, C 12G 3/06, A 23D 7/005, A 23D 9/013, A 
23J 3/22, A 23L 2/66 

8518 Т1 

Ionis Pharmaceuticals, Inc. 
C 07H 21/00, C 12N 15/113, A 61K 31/7088, A 61K 
31/7125, A 61P 9/10 

8535 Т1 

Janssen Pharmaceutica NV 
C 07D 471/08, C 07D 487/08, C 07D 519/00, A 61K 
31/407, A 61P 25/00 

8508 Т1 

Johnson Matthey Public Limited Company 
B 01D 53/94, B 01J 23/38, B 01J 23/42, B 01J 23/44, B 
01J 23/63, C 01G 25/00 

8511 Т1 

KeyBioscience AG C 07K 14/585, A 61K 38/23 8524 Т1 

Kura Oncology, Inc. 
C 07D 487/04, C 07D 471/04, A 61K 31/437, A 61K 
31/519, A 61P 35/00 

8541 Т1 

Lee, Sang Young 
D 06N 3/00, D 06N 3/18, C 09J 7/02, B 32B 7/06, B 32B 
5/24, B 32B 5/02, B 32B 7/12 

8526 Т1 

Merck Sharp & Dohme Corp. 
C 07D 491/16, C 07D 471/16, C 07D 487/16, A 61K 
31/5025, A 61K 31/5365, A 61P 31/18 

8530 Т1 

Montero Gida Sanayi Ve Ticaret A.S. 
A 61K 36/258, A 61K 36/484, A 61K 36/61, A 61K 
47/46, A 61K 47/12, A 61K 47/26, A 61K 36/9068 

8542 Т1 

MONTERO GIDA SANAYI VE TICARET A.S. A 23L 27/30 8543 Т1 

Nearmedic International Limited C 07K 7/08 8520 Т1 

Novartis AG 
C 07D 413/12, C 07D 417/12, A 61K 31/44, A 61P 
35/00, A 61P 19/02, A 61P 19/10 

8564 Т1 

NV Bekaert SA 
D 03D 13/00, D 03D 15/02, E 04B 2/02, E 04G 21/18, E 
04G 23/02 

8534 Т1 

NV Bekaert SA 
D 03D 13/00, D 03D 15/02, E 04B 2/02, E 04G 21/18, E 
04G 23/02 

8563 Т1 

Orphomed, Inc. 
C 07C 233/16, C 07D 489/00, C 07D 489/12, C 07D 
489/08, C 07D 489/02, C 07D 519/00, A 61K 31/137, A 
61K 31/485, A 61K 31/167, A 61P 25/04 

8503 Т1 

Pfizer Inc. 
C 07D 403/14, C 07D 413/14, C 07D 401/06, C 07D 
401/14, C 07D 471/04, C 07D 407/14, C 07D 413/06, A 
61K 31/4725, A 61P 35/00 

8519 Т1 

Pisano, Roberto B 65D 19/00 8539 Т1 

PsiOxus Therapeutics Limited C 12N 7/00, A 61K 39/00 8528 Т1 

Razvojni Center eNem Novi Materiali d.o.o. H 01C 7/12, H 01H 83/10, H 01T 1/14 8531 Т1 

S1 Biopharma, Inc. 
A 61K 31/135, A 61K 31/137, A 61K 31/495, A 61K 
31/496, A 61K 45/06, A 61K 31/497, A 61P 15/00, A 
61P 15/10 

8559 Т1 
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Saltech AG 
F 42B 12/74, F 42B 12/78, F 42B 8/12, F 42B 5/313, F 
42B 5/307 

8553 Т1 

Samsung Electronics Co., Ltd. 
H 04N 19/105, H 04N 19/11, H 04N 19/137, H 04N 
19/159, H 04N 19/70, H 04N 19/44, H 04N 19/46, H 
04N 19/463, H 04N 19/593, H 04N 19/176 

8550 Т1 

Sintetica S.A.SW A 61K 31/137, A 61K 47/02, A 61K 9/08, A 61L 2/04 8562 Т1 

Stolt-Nielsen TM B.V. B 63B 25/08 8538 Т1 

Sun Patent Trust H 04L 1/00, H 04L 5/00, H 04L 25/03 8529 Т1 

Sun Patent Trust H 04L 1/00, H 04L 5/00, H 04L 27/26 8501 Т1 

SynAffix B.V.  8510 Т1 

Tata Consultancy Services Limited  8569 Т1 

Teijin Pharma Limited 
C 07D 401/04, C 07D 409/14, A 61K 31/4439, A 61P 
9/12, A 61P 9/10, A 61P 3/10, A 61P 13/12, A 61P 
43/00 

8547 Т1 

Telomerase Activation Sciences, Inc. 

C 07J 1/00, A 61K 31/7048, A 61K 31/58, A 61K 31/56, 
A 61K 36/481, A 61P 31/18, A 61P 7/06, A 61P 9/10, A 
61P 31/12, A 61P 27/02, A 61P 25/00, A 61P 17/02, A 
61P 17/00, A 61P 19/00 

8527 Т1 

The Institute of Cancer Research: Royal Cancer 
Hospital 

C 07D 471/06, C 07D 471/04 8551 Т1 

The University of North Carolina at Chapel Hill C 12N 15/09, C 12N 15/867, C 12N 15/49, C 12N 15/48 8566 Т1 

UCB Biopharma SPRL C 07K 16/28, C 12N 15/70 8504 Т1 

Umicore AG & Co. KG B 01J 35/04, B 01J 37/02, B 05D 7/22 8549 Т1 

Verona Pharma PLC A 61K 31/495, A 61K 31/519, A 61P 11/00 8499 Т1 

Vertex Pharmaceuticals Incorporated 
C 07D 215/56, A 61K 31/47, A 61P 31/00, A 61P 11/08, 
A 61P 29/00 

8514 Т1 

Vertex Pharmaceuticals Incorporated 
A 61K 31/47, A 61K 47/32, A 61K 9/28, A 61K 9/20, A 
61K 9/16 

8515 Т1 

Vertex Pharmaceuticals Incorporated 
C 07D 409/14, C 07D 417/12, C 07D 401/14, C 07D 
403/12, C 07D 471/04, C 07D 413/04, C 07D 413/12, C 
07D 417/04, A 61K 31/497, A 61P 35/00 

8536 Т1 
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ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ 
МАРКИ 

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

Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод за 
индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки.  
 
Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60): 
 
(210) Број на пријавата 
(220) Датум на поднесување 
(230) Датум на изложбено или саемско првенство 
(442) Датум на на објавување на пријавата 
(300) Право на првенство: датум, држава, број 
(731) Подносител: име и адреса 
(740) Застапник 
(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод 
(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои 
(551) Индивидуалена/колективена трговска марка 
(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) 
и список на производите и услугите 
(531) Меѓународната класификација на фигуративн елементи на марката (Виенска класификација 
ВКЛ (6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________ 
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data 
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(210) TM  2015/1350 (220) 29/12/2015 
(442) 30/09/2018 

(731) ПРГ ДООЕЛ Скопје 
ул. Франц Месеснел. бр. 2, Скопје, MK 
(540)  

 
(591) кафеава, жолта 
(531) 25.07.21;27.05.17 
(551) индивидуална 
(510, 511) 
 
 
(210) TM  2016/132 (220) 08/02/2016 

(442) 30/09/2018 
(731) Џалев Христијан 
ул. Алжирска бр. 18-5, Скопје, MK 
(540)  

 
(591) кафеава, сива 
(531) 05.07.01;26.01.18;27.05.17 
(551) индивидуална 
(510, 511) 
кл. 30  кафе  
кл. 43  услуги за подготвување пијалаци  
 
(210) TM  2016/479 (220) 10/05/2016 

(442) 30/09/2018 
(731) Medical Developments International 
Limited 
4 Caribbean Drive, Scoresby, Victoria, 3179 , 
AU 
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 
PENTHROX 

(551) индивидуална 
(510, 511) 
кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 
супстанции, препарати и формулации во оваа 
класа, вклучувајќи анестетски, пред-
анестетски и аналгетски супстанции, 
препарати и формулации  
кл. 10  хируршки, медицински, стоматолошки 
и ветеринарни апарати и инструменти; 
делови, фитинзи и дополнителна опрема се 
вклучени во оваа класа за сите овие 
производи  
 
(210) TM  2017/435 (220) 19/04/2017 

(442) 30/09/2018 
(731) Друштво за производство на 
фармацевтски производи и трговија СА 
ИНФИНИТИ ЕУРОПЕ ДООЕЛ Скопје 
ул. Јадранска магистрала бр. 13, Скопје, 
MK 
(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ДЕ ЛЕГЕ  
СКОПЈЕ  
бул. Кочо Рацин бр.14-6/6, 1000, Скопје 
(540)  

 
Sazolin 

(551) индивидуална 
(510, 511) 
кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 
препарати; санитарни препарати за 
медицински цели; диететски супстанции што 
се користат во медицината, храна за бебиња, 
фластери, материјали за завои, материјали за 
пломбирање заби и забарски смоли, средства 
за дезинфекција, препарати за уништување 
штетници, фунгициди, хербициди, 
фармацевтски производи  
 
(210) TM  2018/75 (220) 06/02/2018 
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(442) 30/09/2018 
(731) Радислав Анастасовски 
ул. Владимир Бакариќ бр. 11, Битола, MK 
(540)  

 
(591) црвена, бела, црна, зелена 
(531) 05.03.15;25.01.19;27.05.25 
(551) индивидуална 
(510, 511) 
 
 
(210) TM  2018/76 (220) 06/02/2018 

(442) 30/09/2018 
(731) Радислав Анастасовски 
ул. Владимир Бакариќ бр. 11, Битола, MK 
(540)  

 
(591) црвена, бела, црна, зелена, сива 
(531) 02.01.02;25.01.19;27.05.25 
(551) индивидуална 
(510, 511) 
 
 
(210) TM  2018/77 (220) 06/02/2018 

(442) 30/09/2018 
(731) Радислав Анастасовски 
ул. Владимир Бакариќ бр. 11, Битола, MK 

(540)  

 
(591) црвена, бела, црна, сина, зелена, сива 
(531) 05.03.15;25.01.19;27.05.25 
(551) индивидуална 
(510, 511) 
 
 
(210) TM  2018/122 (220) 19/02/2018 

(442) 30/09/2018 
(731) Паровски Мартин 
ул. Васил Ѓоргов бр. 20/109, 1000, Скопје, 
MK 
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 
(540)  

 
(531) 26.04.18;27.05.09;27.05.11 
(551) индивидуална 
(510, 511) 
кл. 35  рекламирање; огласување;промоција 
/продажба за трети лица/;on-line продажба за 
трети лица (огласи, карти, настани);поддршка 
за on-line продажба за трети лица;огласување 
по пат на електронска наредба;проучување на 
пазарот (маркетинг), објавување рекламни 
текстови, рекламни огласи (ширење на 
рекламни огласи), изнајмување рекламен 
простор, банери, односи со јавност, 
демонстрација на производи, барање 
спонзорства, бизнис информации,  
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компјутерско рекламирање преку интернет, 
комуникациски медиуми (презентација на 
стоки преку комуникациски медиуми), за 
малопродажба,  надворешно рекламирање, 
односи со јавноста, организирање бизнис 
настани за комерцијални и рекламни цели, 
организирање трговски саеми за 
комерцијални и рекламни цели, организирање 
бизнис конференции (маркетинг, продажба, 
менаџмент), пребарување податоци во 
компјутерски датотеки за трети лица  
кл. 38  услуги на пренесување пораки он-лајн 
(on-line), обезбедување интернет соби за 
разговор, обезбедување на групи за дискусија 
со помош на интернет, 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 скпадирање на електронски податоци за 
трети лица;обезбедување мрежен пристап со 
цел на размена на интернет сообраќајот 
помеѓу преносници на интернет сообраќајот  
 
(210) TM  2018/125 (220) 20/02/2018 

(442) 30/09/2018 
(300) 40-2017-0120806  22/09/2017  KR and 
40-2017-0120807  22/09/2017  KR 
(731) LOTTE Corporation, 
300, Olympic-ro, Songpa-gu, Seoul,, KR 
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 
(540)  

 

(591) црвена, бела 
(531) 24.17.02;26.04.18 
(551) индивидуална 
(510, 511) 
кл. 30  леб; слатки; слатки во мали порции 
(snack confectionery); гума за џвакање; 
бисквити; сладолед; чоколадо; пити; колачи; 
бомбони  
кл. 35  услуги на агенции за продажба на леб; 
услуги на агенции за продажба на 
кондиторски производи; услуги на агенции за 
продажба на слатки во мали порции (snack 
confectionery); услуги на агенции за продажба 
на гума за џвакање; услуги на агенции за 
продажба на бисквити; услуги на агенции за 
продажба на сладолед; услуги на агенции за 
продажба на чоколадо; услуги на агенции за 
продажба на за пити; услуги на агенции за 
продажба на колачи; услуги на агенции за 
продажба на бонбони  
 
(210) TM  2018/126 (220) 20/02/2018 

(442) 30/09/2018 
(300) 40-2017-0120761  22/09/2017  KR; 40-
2017-0120762  22/09/2017  KR; 40-2017-
0120763  22/09/2017  KR; 40-2017-0120764  
22/09/2017  KR; 40-2017-0120765  22/09/2017  
KR; 40-2017-0120766  22/09/2017  KR; 40-
2017-0120767  22/09/2017  KR; 40-2017-
0120768  22/09/2017  KR; 40-2017-0120769  
22/09/2017  KR; 40-2017-0120770  22/09/2017  
KR; 40-2017-0120771  22/09/2017  KR; 40-
2017-0120772  22/09/2017  KR; 40-2017-
0120773  22/09/2017  KR; 40-2017-0120774  
22/09/2017  KR; 40-2017-0120775  22/09/2017  
KR; 40-2017-0120776  22/09/2017  KR; 40-
2017-0120777  22/09/2017  KR; 40-2017-
0120778  22/09/2017  KR; 40-2017-0120779  
22/09/2017  KR; 40-2017-0120780  22/09/2017  
KR; 40-2017-0120781  22/09/2017  KR; 40-
2017-0120782  22/09/2017  KR; 40-2017-
0120783  22/09/2017  KR; 40-2017-0120784  
22/09/2017  KR; 40-2017-0120785  22/09/2017  
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KR; 40-2017-0120786  22/09/2017  KR; 40-
2017-0120787  22/09/2017  KR; 40-2017-
0120788  22/09/2017  KR; 40-2017-0120789  
22/09/2017  KR; 40-2017-0120790  22/09/2017  
KR; 40-2017-0120791  22/09/2017  KR; 40-
2017-0120792  22/09/2017  KR; 40-2017-
0120793  22/09/2017  KR; 40-2017-0120794  
22/09/2017  KR; 40-2017-0120795  22/09/2017  
KR; 40-2017-0120796  22/09/2017  KR; 40-
2017-0120797  22/09/2017  KR; 40-2017-
0120798  22/09/2017  KR; 40-2017-0120799  
22/09/2017  KR; 40-2017-0120800  22/09/2017  
KR; 40-2017-0120801  22/09/2017  KR; 40-
2017-0120802  22/09/2017  KR; 40-2017-
0120803  22/09/2017  KR; 40-2017-0120804  
22/09/2017  KR and 40-2017-0120805  
22/09/2017  KR 
(731) LOTTE Corporation 
300, Olympic-ro, Songpa-gu, Seoul,, KR 
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 
(540)  

 
(591) црвена, бела 
(531) 24.17.02;26.04.18 
(551) индивидуална 
(510, 511) 
кл. 1  ѓубрива; скроб за индустриски цели; 
индустриски хемикалии; лепила за 
индустриски цели; вештачки засладувачи 
(хемиски препарати); микроорганизми, освен 
за медицинска и ветеринарна употреба; 
препарати за исхрана на растенијата; 
керамички глазури; графит за индустриски 
цели; лепак; хартија за хемиски испитувања; 

необработена пластика; целулозна маса; 
силикони; хемиски препарати за употреба во 
фотографија; хидраулични масла; антифриз; 
соединенија за производство на техничка 
керамика; индустриски нус-производи 
произведени при преработка на житни 
култури; хемикалии за употреба во 
фотографија; хемикалии за употреба во 
шумарството; необработени вештачки смоли; 
хемикалии за употреба кај микроорганизми, 
освен за медицинска и ветеринарна употреба; 
хемикалии во науката; хемикалии за 
хортикултурни производи, освен фунгициди, 
хербициди, инсектициди и паразитициди; 
земјоделски хемикалии, освен фунгициди, 
хербициди, инсектициди и паразитициди; 
металоиди  
кл. 2  природни смоли, сурови; заштитни 
препарати за метали; конзерванси за дрво; 
антикорозивни препарати; мастило за 
тетовирање; бои; пигменти; премази [бои]; 
адитиви за бои, не-хемиски препарати за 
производствени бои; темпери; маслени бои; 
синтетизирани смолeсти бои; глазури; лакови; 
хартија за боење велигденски јајца; пасти за 
печатачи (мастило); бои за цртање слики; 
анти-'рѓосувачки масла; обојувачи; фарби  
кл. 3  аромaти [есенцијални масла]; средства 
за белење при перење; скроб за перење; 
козметика; парфимерија; маски за убавина; 
лепила за поставување на перики; средства  
за чистење; сапун за убавина; паста за заби; 
боја за чевли; средства за полирање; 
козметика за животни; влажни марамици за 
чистење; абразиви; средства за полирање; 
препарати за перење; тоалетни производи; 
абразивна хартија; есенцијални масла; 
лепило за вештачки трепки, коса и нокти; 
абразивни средства  
кл. 4  индустриски масла и масти; соединенија 
за собирање прашина со навлажнување и 
врзување; маст за обувки; масла и масти за 
зачувување на кожа; фитили за маслени 
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светилки; електрична енергија; цврсти горива; 
гасовити горива; течни горива; индустриско 
масло; восок [суровини]; ноќни свеќи [свеќи]; 
свеќи; индустриски восок; мини свеќи; 
миризливи свеќи; гориво за запалки; запалка; 
гориво; свеќи и фитили за осветлување  
кл. 5  фармацевтски производи; млечен шеќер 
за фармацевтска употреба; млеко во прав за 
бебиња; средства за дезинфекција; 
ветеринарни препарати; дезодоранси за 
ткаенини; микроорганизми за медицинска 
употреба; кутии за прва помош, пополнети; 
завои за преврски; лепливи фластери; 
санитарни влошки; памук за медицински цели; 
материјал за пломбирање на заби; пелени за 
бебиња [салфети]; медицински пелени; 
пелени за возрасни; лепила за фаќање на 
муви; хартија против молци; храна за бебиња; 
медицински и хируршки гипс  
кл. 6  метални руди;куки од метал;кошници од 
метал;огласни табли од метал;jарболи, 
метални;меморијални чаши од метал;стапици 
за диви животни;шпалир од метал за 
растенија или дрвја;монтажни куќи за животни 
од метал;скали од метал;држачи за хартија од 
метал;метални кутии за издавање на 
железнички и автобуски билети;мешалки од 
метал;кутии од метал;метални 
чепови;арматури од метал за мебел;метални 
гребалки за врати;поштенски сандачиња од 
метали;плакети за надгробна плоча од 
метал;метални калапи за чевли;метални 
прстени за конзерви и стапови за 
пешачење;метални огради / штитници за 
високи печки;завртки од метал;брави од 
метал;метални клешти за менгеме;подлоги од 
метал;челик, необработен или 
полуобработен;необработени или полу-
ковани метали кои не содржат 
железо;лемење;материјали од метал за 
ексклузивна употреба во 
градежништвото;плочки од метал;згради од 
метал;колци од метал;не-светлечки и не-

механички сообраќајни знаци од 
метал;растегнувачи за жица 
[спојувалки];метални палети за 
товарење;морски сидра;леење калапи 
[калапи] од метал;вештачки рибни гребени од 
метал;кабини од метал за прскање 
боја;вентили од метал (освен за 
машини);ракетни лансирни-платформи од 
метал;нуркачки табли од метал;кукасти 
закачалки од метал;мамузи;токи од 
метал;јажиња од метал;метални 
мрежи;уметнички дела од метал (не од 
скапоцени метали);метални цевoводи и 
цевки;метали и метални легури;метални 
обвивки за спојување на кабли;споменици на 
метал  
кл. 7  аквариумски пумпи; електрични четки 
[делови од машини]; машини за пресување; 
автомати; гас пумпи (опрема за бензинска 
пумпа); електрични косилки [машини]; 
електрични апарати за отворање и затворање 
на вратата; елеватори [лифтови]; автоматски 
мамци за морски потреби; багери; секачи 
[машини]; машини за рударство; градежни 
машини; земјоделски машини; машини за 
млеко; инкубатори за јајца; машини за ловење 
риби; хемиски машини за индустриска 
употреба; машини за отстранување на отпад; 
текстилни машини; машини за обработка на 
храна и пијалок за индустриски цели; машини 
за столарија; машини за обработка на 
целулоза; машини за печатење; машини за 
шиење; машини за обработка на кожа; 
машини за обработка на тутун; машини за 
обработка на стакло; машини за цртање; 
машини за пакување; машини за мотори 
(освен за копнени возила); пумпи и 
компресори како делови од машини, мотори и 
погонски машини; преносници на енергија и 
запчаници (освен за копнени возила); 
амортизери за машини (освен за возила); 
уреди за кочање за машини (освен за возила); 
лежишта на моторот; ветерници; машини за 
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чистење; паркинг машини; машини за 
обработка на гума; 3D печатари; мотори 
(освен копнени возила); машини за перење 
алишта за домаќинство; роботи; електроди за 
машини за заварување; сериски машини; 
сортирачки машини за индустријата; спојки за 
машини и делови за пренос (освен за копнени 
возила); машини за млечни производи; 
мотори и погонски машини [освен за копнени 
возила]; славини (машини / мотори или 
моторни делови); машини за лупење на храна 
за комерцијална употреба; машини за кафе, 
освен рачни  
кл. 8  ЛЕД апарати за сушење на лак за нокти; 
сервиси за на маса [ножеви, вилушки и 
лажички]; железарија за камин; пегли; 
повеќенаменски канцелариски ножеви; 
ножеви за обработка; пиштоли, освен огнено 
оружје; чекани [рачни алатки]; оштрачи за 
ножеви; пили [рачни алатки]; не-електрични 
апарати за масажа за домашна употреба; 
лопатки за пари; прачки за самозаштита; 
земјоделски помагала, рачни; калапи за чевли 
за рачно производство на чевли; рачни пумпи; 
електрични жилети; стругалки за чистење 
скии; планинарски копачи (казми) [за ледени 
врвови]; гребла за измазнување на песок; 
ножици; ножеви; лопати; жилети; преносливи 
мултифункционални рачни алатки; сет за 
маникир  
кл. 9  ДНК чипови; обработено стакло (не е за 
градење); логаритмар; заштитни чевли; 
електрични брави; мајсторско метро; физички 
и хемиски лабораториски апарати и 
инструменти; oптички апарати и инструменти, 
освен за стакла и фотографски апарати; 
фотографски апарати и инструменти; aпарати 
за прецизно мерење; леќи; инструменти за 
вршење пресметувања; механизми за 
апарати кои се употребуваат со монети; 
апарати и опрема за спасување на живот; 
автоматски апарат за гасење пожар; аларми; 
механички сообраќајни сигнали; апаратура за 

нуркање; спасувачки чамци (сплавови); 
сателити; пожарни коли; електрични огради; 
апарати за проверка на јајцата со светлина; 
јонизирачки апарати кои не се за третман на 
воздух или вода; електрични контролери; 
неонски знаци; eлектрични батерии; aпарати 
и инструменти за мерење на електрична 
енергија; eлектрични жици; eлектрични 
ѕвончиња; eлектричен аудио и визуелен 
апарат и додатни инструменти; слушалки; 
телекомуникациски машини и опрема; блутут 
слушалка; лабораториски роботи; 
компјутерски софтвер; компјутерски хардвер 
и компјутерски периферни уреди; 
полупроводници; електрични приклучоци; 
касети за видео игри. спортски сирени; 
заштитни ракавици; шлемови; респираторни 
маски, освен за вештачко дишење; заштитна 
облека; електронски медиуми за претходно 
снимени со музика; метрономи; електронски 
медиуми за снимање без музика (со исклучок 
на компјутерски софтвер); купони за 
превземање; кинематографски филмови; 
електронска публикација за превземање; 
калкулатори; очила; ЦД-а; инструменти за 
контрола на бојлери; апарати за итни случаи 
и спасување; аудиовизуален наставен 
апарат; монитори; безбедносни апарати за 
железнички транспорт; уреди за монтажа на 
камери и монитори; апарати за спречување 
кражба; објективи; систем за видео 
конференции; систем за домашно кино; радио 
примопредаватели; паметни телефони; 
батерии и полначи за батерии; сирени; 
превземање на мултимедијална датотека  
кл. 10  медицински апарати и инструменти, 
освен за стоматолошка употреба; медицински 
термометар; уреди за мерење на телесни 
масти за медицинска употреба; апарати за 
рехабилитација на телото за медицински 
цели; апарати за мерење гликоза во крвта; 
преносен апарат за мерење на артериски 
крвен притисок; стоматолошки апарати и 
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инструменти; апарат за контрацепција; 
електрични ќебиња за медицински цели; 
материјали за шиење; шишeнца за бебиња; 
садови за мокрење; електрични апарати за 
масажа за домашна употреба; електрични 
апарати за естетска масажа; облека, особено 
за операциони сали; ракавици за медицинска 
употреба; маски за медицинска употреба; 
апарати за масирање за лична употреба; 
ортопедски производи; медицински и 
ветеринарни апарати и  инструменти  
кл. 11  медицински стерилизатор; 
стоматолошки печки; не-електрични уреди за 
прочистување на вода за домаќинства; кутии 
за мраз (освен за пренeсување); апарати на 
гас; мијалници; светлечки броеви за куќи; 
затоплувачи на раце; апаратура за 
филтрирање на аквариум; тоалетни шољи; 
греачи за пегли; тушеви; солариум [лежалки]; 
грејни апарати; апарати за ладење и нивни 
инсталации (освен за возила); вентилатори; 
не-електрични апарати и уреди за 
осветлување; дихтунзи за славини; 
инсталации за водоснабдување; тоалети, 
преносливи; грејни апарати и уреди за 
лабораториска употреба; системи за греење и 
ладење за бродови; системи за греење и 
ладење за воздухоплови; системи за греење 
и ладење за железнички возила; системи за 
греење и ладење за моторни возила, не се 
делови на мотори или мотори; апарати и 
уреди за осветлување за велосипеди; 
пламеници; апарати за сушење за 
земјоделска употреба; апарати и машини за 
прочистување на воздухот; апарат за 
дехидрација на отпадот од храна; апарати за 
ладење за пијалаци; индустриски печки; 
инсталации за ладење за тутун; безбедносни 
додатоци за апарати за вода или гас и цевки; 
апарати за електрично осветлување; 
електрични системи за греење и ладење за 
домаќинство; фен за коса за домашна 
употреба; гасни запалки; фрижидери за 

ладење на мраз [за домаќинство]; апарати за 
греење за возила; апарати за осветлување за 
возила; инсталации и апарати за готвење; 
шпорети; греачи за нозе, електрични или не-
електрични; калеми (делови од инсталации за 
дестилација / греење или ладење); чешми 
[славини]; апарати за џакузи; апарати за 
греење и климатизација; вентилациони 
апарати; апарати за греење / вентилација и 
климатизација; воздушни подлошки; 
прочистувачи на вода за домаќинство; комори  
кл. 12  инвалидски колички; падобрани; 
електрични возила; делови и резервни 
делови за бродови; делови и резервни делови 
за авиони; делови и резервни делови за 
железнички возила; делови и резервни 
делови за автомобили; делови и резервни 
делови за велосипеди; коли; бебешки 
колички; гуми за тркала на возила; системи за 
амортизација на возила; уреди за сопирање 
за возила; трактори за земјоделски цели; 
мотори за копнени возила; енергетски уреди и 
запчаници за копнени возила; лежишта за 
копнени возила; мотори за копнени возила; 
тапацир за возила; уреди против кражба за 
возила; тркала за возила; табли за 
подигнување [делови од копнени возила]; 
мaшински / моторни / гумени појаси и кочници 
за копнени возила; воздушни пумпи за 
моторни возила со две тркала или 
велосипеди; апарати за движење по земја, 
воздух или вода; машини и мотори за копнени 
возила; копнени возила  
кл. 13  тенкови [оружје]; пиштоли [оружје]; 
артилерски пиштоли [топови]; пушки за 
солзавец; воздушни пиштоли [воздушни 
пиштоли]; пушки; пиштоли [оружје]; пиштоли 
[огнено оружје]; куршуми; експлозиви; 
детонатори; барут; гасни бомби [оружје]; 
ракети; проектили; распрснувачи [огномет]; 
рачни гранати; светлечки проектили; петарди; 
пиштоли и куршуми  
кл. 14  благородни камења; спомен чаши од 
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скапоцени метали; кутии за накит; накит за 
чевли; кружни држачи за клучеви од 
благородни метали; кожни ремчиња; 
часовници; хорологиски и хронометриски 
инструменти и нивни делови; драгоцени 
камења; накит; накит за вметнување [накит за 
костими]; благородни метали; имитации на 
благородни метали; орнаменти за лична 
употреба од благородни метали; орнаменти 
од скапоцени метали во областа на накитот; 
манжетни; уметничко дело од скапоцени 
метали; накит и благородни метали; 
часовници со MP3 плеери; часовници со 
камери  
кл. 15  апарати за штимање на музички 
инструменти; чекани за штимање; штимери за 
музички инструменти; музички инструменти; 
помошна опрема за музички инструменти; 
електронски музички инструменти; 
инструменти за судска музика; гитари; тапани 
[музички инструменти]; дигитални пијана; 
рекордер; виолини; саксофони; музички 
инструменти за вестерн музика; електрични и 
електронски музички инструменти; 
електрични гитари; виолончела; пијана; 
ударни инструменти; жичани музички 
инструменти  
кл. 16  бандероли за цигари; лепила за 
домаќинство (освен за канцелариска 
употреба); кеси за отпадоци од хартија или 
пластика; сребрена хартија; натписи од 
хартија или картон; знамиња од хартија; 
обвивки за саксии за цвеќиња од хартија; 
тапацирани перничиња за положување на 
кученца при тренирање; покривки за капаци за 
тоалет од хартија; украсни дизајни [шари]; 
хартија; тоалетна хартија; корективно 
мастило [хелиографија]; канцелариски 
прибор; пластична фолија за завиткување; 
држачи за пари; амбалажа за крем од хартија; 
кутии од хартија; торби за купување од 
хартија; хартиени прекривки за тапациран 
мебел; четки за бои за обложување, 

покривање или декорирање; тенки хартиени 
ленти за изолација за прозори; пресек на 
хистолошки делови за наставни цели; машини 
за пишување, електрични или не-електрични; 
материјали за книговезници; восок за 
запечатување; шамичиња од хартија за 
еднократна употреба; кредитни картички без 
магнетно кодирање; печатени работи (освен 
книги и периодични изданија); слики и 
калиграфски дела; скулптури направени од 
хартија; фотографски отпечатоци; материјали 
за моделирање; книги; индустриски 
контејнери за пакување од хартија; лепила 
[туткал] за канцелариски материјали или за 
домаќинство; налепници; печатени 
материјали; машини за пишување и 
канцелариски реквизити [освен мебел]; 
држачи за храна и пијалоци од картон; 
пластични материјали за пакување; картиени 
теркови на шари; пакување (порабување / 
полнење) материјали од хартија или картон  
кл. 17  лепливи ленти (што не се канцелариски 
материјали и што не се за медицинска 
употреба и употреба во домаќинствата); мика, 
во сурова состојба или делумно обработена; 
пена за правење цветни аранжмани 
[полуготови производи]; азбестна хартија; 
пластична филм фолија, освен за виткање; 
сурова гума; гумени вреќи за пакување; 
гумени затворачи; подлошки од гума; 
непроводни материјали за задржување на 
топлина; противпожарни алати и опрема од 
азбест; амортизери кои апсорбираат удари од 
гума; пакување [амортизирање, полнење] 
материјали од гума или пластика; електрични 
изолациoни материјали; електрични 
изолациони ленти; изолациони ракавици; 
хемиски влакна (не за текстилна употреба); 
неоргански влакна (не за употреба во 
текстил); нишки и предива од хемиски влакна 
(не за текстилна употреба); азбестни 
ткаенини; азбестен филц; кабли од гума; 
aзбестни мрежи; статуетки од гума; 
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nеметални флексибилни цевки; материјали за 
пакување, запирање и изолација  
кл. 18  преносни козметички кутии (се 
продаваат празни); етикети од кожа; облека за 
домашни миленици; кожа; вештачка кожа; 
торби; кутии изработени од кожа; торби 
[пликови, торбички] од кожа за пакување; 
покривки од кожа; ремени за лизгалки; 
чадори; бастуни; торби за храна за животни; 
вентили од кожа; узди за коњи; безбедносни 
ремени за водење на деца; кожни ремени; 
чадори и чадори за сонце; стапови за 
пешачење; кожени торби за пакување  
кл. 19  катран и смола;необработени 
неметални минерали за градење или 
градежна употреба;градежно 
стакло;неметални рекламни 
столбови;јарболи, метални;аквариуми 
[конструкции];монтажен кафез 
(неметален);градежно дрво;плута 
пресована;ѕидни резервоари;надворешни 
ролетни, неметални и нетекстилни;надгробни 
плочи;цемент;камен;градежни материјали, 
неметални;плочки, неметални;неметални 
модуларни градежни единици;растителни 
блокови за спречување колапс на земјата или 
лизгање на земјиштето;несветлечки и 
немеханички сообраќајни знаци 
(неметални);пловечки пристаништа што не се 
од метал, за усидрување бродови;неметални 
вештачки рибни гребени;кабини за 
бојосување со прскање неметални;вентили 
(неметал или пластика) за водоснабдување и 
одводнување;ракетни платформи за 
лансирање, неметални;нуркачки плочи, 
неметални;мрежи што не се од метал за 
заштита од инсекти;уметнички дела од камен, 
бетон или мермер;споменици, 
неметални;дела на каменоресци;тврд катран 
и битумен;плочки и плочки за поплочување 
(неметални)  
кл. 20  чадор за чадор; необработен или 
полуработуван корал; кошници, не метални; 

рекламни натписи од дрво или пластика; 
стапови што не се метални; спомен-чаши (не 
метални); неметални колци за растенија или 
дрвја; куќички за домашни миленици; скалила 
што не се од метал; рамки за плетење; рачки 
за када, што не се од метал; трска [материјал 
за плетење]; материјали од бамбус што не се 
за градење; бастуни; jапонски фолии од дрво 
за пакување храна  (Kyogi); животинска коска 
(необработен или полуобработен материјал); 
бочви што не се од метал; дрвени кутии; 
пластични поштенските цевки; затки 
(затворени) што не се од метал; мебел; 
внатрешни ролетни; рамки за слики; 
поштенски кутии, што не се од метал или 
ѕидни; постелнина, со исклучок на чаршафи; 
опрема за мртовечки сандаци; клинови за 
чевли, неметални; рачни вентилатори 
(ладила); неметални шајки; брави, освен 
електрични, неметални; ногари за сечење 
дрва; неметални арматури за врати; стаклени 
плочи за огледала; маси за цртање; столчиња 
за фризерски салони; прачки за мерење товар 
за железнички вагони што не се метални; 
палети за транспорт, што не се од метал; 
пловки за урдисување што не се од метал; 
полици за сточна храна; кошници за пчели; 
неметални вентилин што не се делови од 
машини; полици за оружје; дубачиња за деца; 
мебел за кампување; рибарски столчиња; 
пластични кредитни картички (освен 
магнетни); uметнички дела од дрво, восок, 
гипс или пластика; кукли (Mannequins); кревет 
и душеци  
кл. 21  тоалетни прибори;четки за заби;алатки 
за чистење и прибори за миење (освен 
електрични);производи базирани на стакло 
(не за градење);неелектрични садови;сервиси 
[чинии];апарати за преработка на храна и 
пијалаци за домаќинство (освен 
електрични);кофи;огласни табли од порцелан 
или стакло;кофи за јаглен;неелектронски 
апарати за заштита од штетници;стапици за 
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глувци;саксии за цвеќе;внатрешни 
аквариуми;кафези за домашни 
миленици;четки за облека;држачи за 
тоалетна хартија;штедни касички;штици за 
пеглање;закачалки и алки за крпи за 
раце;стаклени кутии;стаклени 
капачиња;шишиња (освен вазни);подлошки, 
што не се од хартија или текстил;порцелански 
садови;садови или прибори што се користат 
во спомен службите за починатиот;лажици за 
чевли;свеќници;четки за индустриска 
употреба;крпи за очила;чешли за 
животни;електрични уреди за привлекување и 
убивање на инсекти;електричен прибор за 
отстранување на шминка;преносливи садови 
и тави за кампување;ракавици за употреба во 
домаќинствата;куки за закопчување;четки за 
бањи;материјали за производство на 
четки;стаклено влакно, што не е за изолација 
или текстилна употреба;стаклен конец, што не 
е за изолација или текстилна 
употреба;уметнички дела направени од 
стакло;јајца што се ставаат како полог во 
гнезда, вештачки;кујнски прибор;прибор за 
готвење, неелектричен;чешли и 
сунѓери;четки;сунѓери;сервиси за јадење, со 
исклучок на ножеви, вилушки и 
лажици;садови за храна и пијалоци, 
топлински изолирани;садови за 
пијалаци;отварачи за шишиња, електрични и 
неелектрични;прибор за отстранување на 
шминка;уреди за отстранување на влакна од 
облека, електрични или неелектрични  
кл. 22  морска трева за полнење; стапици 
[мрежи]; скали од јаже; слама за полнење; 
дрвена пилевина; вреќи [обвивки, џепови] од 
текстил за пакување; сламени обвивки; 
шатори [што не се за кампување]; висечки 
мрежи за лежење; чевларски конци; едра за 
бродови; тапи за мрежи за риболов; шатори; 
кожурци од свилени буби; необработени 
памучни влакна; необработени свилени 
влакна; необработени влакна од коноп; 

необработени влакна од волна; џемиски 
влакна за текстилна употреба; неоргански 
влакна за текстилна употреба; јажиња; мрежи 
што не се од метал или азбест; текстилни 
влакна; полнеж што не е од гума, хартија или 
пластика; церади  
кл. 23  преѓа и конец за текстилни цели; преѓа; 
свилен конец и преѓа; микрофибер; конец и 
преѓа од вештачка свила; памучен конец и 
преѓа; полусинтетички конец и преѓа (хемиски 
обработена преѓа од природна влакнеста 
преѓа; обоен конец; ангорски конец и преѓа; 
синтетички конец и преѓа; конец и преѓа  за 
везење; конец за декорација; конец и преѓа од 
стаклени влакна; текстилни предива; гумен 
конец за текстилна употреба; конец од 
плексиглас  за текстилна употреба; хартиена 
преѓа за текстилна употреба; конец и преѓа од 
хемиски влакна за текстилна употреба; конец 
и преѓа од синтетички влакна; мешан конец и 
преѓа  
кл. 24  текстилни шамичиња за козметика; 
платна за садови; етикети од ткаенини; 
знамиња од платно; обликувани навлаки за 
клозетски капаци од ткаенина; ткаенини со 
нацртни мотиви за везови; завеси за 
туширање; ткаенини од имитација на 
животинска кожа; тапацири од текстил; ѕидни 
висечки свивки од текстил; покривачи; 
мртовечки платна; вреќи за спиење; крпи од 
текстил; ткаенини; плетени ткаенини; 
ткаенини слични на ленти; филц од ткаенини; 
драпери (завеси со густ пад); покривки за 
кревети и маси; фланел  
кл. 25  ремени за носење пари [облека]; 
обувки; спортска облека; облека за 
искачување; облека за голф; облека за 
риболов; долги палта (со исклучок на 
ексклузивна спортска облека и корејски 
традиционален фустан); наметки за лекари; 
корејски традиционален фустан (Hanbok); 
долна облека; чорапи; ракавици со провидни 
прсти кои можат да се носат при користење на 
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рачни електронски уреди со екран на допир; 
качкети; зимски маски за лице (облека); 
ремени [облека]; водоотпорна облека; 
аноракс (капут за ветер); трикоа и хулахопки; 
униформи; облека; гаќи, шорцеви и куси 
спортски панталони; трикотажа  
кл. 26  капи за фарбање коса; перики; 
натпреварувачки броеви; перничиња за игли; 
куки за килими; врвки за чевли; ленти за 
набирање завеси; игли што не се за машини 
за шиење; игли за машини за чешлање волна; 
игли за машини за шиење; електрични 
виклери за коса кои не се рачен прибор; 
украсни приврзоци што се додатоци на 
мобилни телефони; влошки за раменици за 
облека; растегливи ленти за држење ракави; 
ленти и гајтани; петлици; вештачко цвеќе; 
везови за облека; вештачко овошје; врвки и 
везови; игли; позамантерија со исклучок на 
конец; виклери за коса кои не се рачен прибор  
кл. 27  простирки за хранење домашни 
миленичења; простирки против лизгање во 
бањи; подметки; хартиени ѕидни тапети; 
рогозини; килими против лизгање; прекривки; 
гумени простирки; подни простирки од 
текстил; подни простирки за автомобили; 
надворешни простирки; безбедносни 
простирки за деца; подни простирки од винил; 
теписи; килимчиња за пред врата; таписерии 
за ѕидови што не се од текстил; висечки 
свивки за ѕид што не се од текстил; вештачка 
тревници; спортски простирки; хартиени 
ѕидни тапети и тепих  
кл. 28  мрежи за пеперутки; играчки за 
домашни миленици; украси за новогодишни 
елки, освен предмети за осветлување и 
кондиторски производи; апарати и уреди за 
забавни паркови; играчки; кукли; играчки; 
игри; спортистички артиклии (освен артиклиза 
голф / артикли за искачување); справи за 
качување [опрема за планинарење]; палки за 
голф; топки за голф; торби за голф, со или без 
тркала; ракавици за голф; опрема за голф; 

опрема за риболов; палки за жонглирање; 
мамки за лов или риболов; игри и играчки;  
гимнастички и спортски прилози  
кл. 29  замрзнат грав; полен, подготвен за 
исхрана; замрзнат зеленчук; преработени 
производи од овошје; преработени 
растителни производи; сок од зеленчук за 
готвење; тофу (сирење од соја); преработени 
производи од грав (освен изварка од грав и 
нивни преработки за исхрана; замрзнато 
овошје; замрзнато месо; јајца за јадење; 
преработено месо; преработени млечни 
производи; прехранбени производи од масло 
и масти; прехранбени производи направени 
од црви; риби и школки, што не се живи 
(вклучувајќи ги и оние замрзнати или 
конзервирани со сол); преработени производи 
од алги; прехранбени производи од риби и 
школки; конзервирани / замрзнати / сушени и 
варени овошје и зеленчук; супи; желе; 
додаток; риба; месо; живина и дивеч што не е 
жив. (Вкупно 25)  
кл. 30  полирани житни култури; Јадливо 
брашно од житни култури; Бадемова паста; 
Преработени житни култури; Квасец; Слад за 
јавна потрошувачка; Шеќер за храна; Колачи 
од ориз; Соја сос; Хемиски зачини; Сосови; 
Зачини; Јадлива сол; Чај; Кафе; Пијалоци 
базирани на чај; Мраз; Кондиторски 
производи за месо за домаќинство; Брашно и 
препарати направени од житни култури; 
Зачин; Зачини и мраз  
кл. 31  зрна [житни култури]; Зеленчук, свеж; 
Свежо цвекло; Копра; Слад за подготовка и 
дестилација; Сточна храна; Растителни 
семиња; Овошје, свежо; Природни растенија 
и цвеќиња; Хмељ; Сирово зрно од какаo; Јајца 
за шрафирање, оплодени; Живи животни; 
Црви, живи; Риби и школки, живи; Свежи алги; 
Легла за домашни животни; Складиште од 
слама; Цепаница; Сирова кора од дрво; 
Дрвени чипови за производство на дрвна 
маса; Новогодишни елки; Живи мамки; Венци 
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од природни цвеќиња; Свински булки; Алги за 
исхрана на луѓе или животни; Свежо овошје и 
зеленчук  
кл. 32  извадоци од хмељ за правење пиво; 
Слатки екстракти за правење алкохол; 
Безалкохолни пијалоци; Овошни пијалоци и 
овошни сокови; Безалкохолни пијалаци; 
Спортски пијалаци; Газирана вода; Пастили 
за шумливи пијалаци; Прав за шумски 
пијалаци; Подготовки за правење шумливи 
пијалаци; Сирупи и други препарати за 
правење пијалоци; Минерална вода; Води 
[пијалоци]; Пиење вода; Тоник; Подобрена 
вода за вкус; Пиво; Пиво без алкохол; 
Пијалоци базирани на пиво; Минерални и 
газирани води  
кл. 33  корејски дестилирани алкохолни 
пијалоци (Soju); Рафинирано винско ориз 
(Yag-ju); Sake; Корејски традиционално 
оризово вино (Bupju); Бескорисно оризово 
вино (Tag-ju); Корејски традиционално 
оризово вино (Makgeoli); Пенливо вино; 
Водка; Бренди; Шампањ; Вина и ликери; 
Западен алкохол; Виски; Kaoliang (кинески 
алкохол); Лајоџо [кинески алкохолни 
пијалоци]; Вино од црна малина (Bokbunjaju); 
Женшен алкохол; Црвен женшенски алкохол; 
Диви женшенски алкохол; Алкохолни 
пијалоци освен пива  
кл. 34  тутун; Заменa за тутун; цигари што 
содржат тутунски замени, а не за медицински 
цели; Електронски цигари; Никотинска 
течност за електронски цигари; Тутун за 
пушење; предмети за пушачи; Опаковки за 
цигари; Пепелници за пушачи; Опаковки за 
цигари; Синџири за вратоа за електронски 
цигари; Предмети за пушачи од благородни 
метали; предмети за пушачи, не од скапоцени 
метали; Електронски цигари; Натпревари; 
Запалки за цигари; Запалки за пушачи; 
Филтри за запалки; Тутун и пушачи; Предмети 
за пушачи (вклучувајќи запалки за пушачи)  
кл. 35  бесцарински услуги;Управување со 

бесцарински бизнис;Консултантски услуги за 
рекламирање и бизнис менаџмент;Деловни 
информации и сметководствени советодавни 
услуги;Канцелариски услуги;Деловна 
администрација и канцелариска 
работа;Обезбедување помошници;Услуги на 
стоковните продавници;Услуги на 
хипермаркет;Сеопфатен трговски центар 
преку интернет;Посредни телемаркетинг 
услуги преку електрична 
комуникација;Супермаркети;Малопродажни 
продавници;Рекламирање;Сметководство;Ус
луги на агенции за продавање на 
фармацевтски и ветеринарни 
препарати;Бизнис менаџмент и консултации 
на организацијата;Обезбедување на 
информации за работното место;Компилација 
на информации во компјутерски бази на 
податоци;Агенциски услуги за увоз-
извоз;Канцелариски 
функции;Аукционирање;Секретарски 
услуги;Изнајмување на вендинг 
машини;Уредување на претплати за интернет 
услуги;Услуги на агенции за продавање на 
ѓубрива;Услуги на агенции за продавање на 
преработени житни култури;Услуги на агенции 
за продавање на зачини;Услуги на агенции за 
продавање на минерална вода;Услуги на 
агенции за продавање на пиво;Услуги на 
агенции за продавање на преработено 
месо;Услуги на агенции за продавање на 
свежи алги;Услуги на агенции за продавање 
на агенции за тутун;Услуги на агенции за 
продавање на перење скроб;Услуги на 
агенции за продавање на медицински апарати 
и инструменти, освен за стоматолошки 
цели;Услуги на агенции за продавање на 
козметика;Услуги на агенции за продавање на 
препарати за чистење;Услуги на агенции за 
продавање на алатки за чистење и за перење 
(освен електрични);Услуги на агенции за 
продавање на премази [бои];Услуги на 
агенции за продавање на скапоцени 
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камења;Услуги на агенции за продавање на 
градење на стакло;Услуги на агенции за 
продавање на услуги [јадења];Услуги на 
агенции за продавање на душеци;Услуги на 
агенции за продавање за градење на 
дрва;Услуги на агенции за продавање на 
тоалетна хартија;Услуги на агенции за 
продавање на канцелариски 
материјал;Услуги на агенции за продавање на 
кожа;Услуги на агенции за продавање за 
пулпа;Услуги на агенции за продавање на 
торби;Услуги на агенции за продавање на 
мебел;Услуги на агенции за продавање на 
обувки;Услуги на агенции за продавање на 
апарати за топла вода;Услуги на агенции за 
продавање на неелектрични уреди и уреди за 
осветлување;Услуги на агенции за продавање 
на нокти од метал;Услуги на агенции за 
продавање на неелектрични жилети;Услуги 
на агенции за продавање на челик;Услуги на 
агенции за продавање на камен;Услуги на 
агенции за продавање на фотографски 
апарати и инструменти;Услуги на агенции за 
продавање на часовници;Услуги на агенции 
за продавање на аларми;Услуги на агенции за 
продавање на велосипеди;Услуги на агенции 
за продавање на преработка на храна и 
пијалаци за индустриски цели;Услуги на 
агенции за продавање на електрични аудио и 
визуелни апарати и инструменти;Услуги на 
агенции за продавање на антифриз;Услуги на 
агенции за продавање на гасни 
запалки;Услуги на агенции за продавање на 
за огнено оружје;Услуги на агенции за 
продавање на спортски производи (освен 
предмети за голф / производи за 
искачување);Услуги на агенции за продавање 
на накит;Услуги на агенции за продавање на 
мантили (освен облека за ексклузивна 
употреба за спорт и корејски традиционален 
фустан);Услуги на агенции за продавање на 
јајца од свилени буби;Услуги на агенции за 
продавање на сурови памучни влакна;Услуги 

на агенции за продавање на предиво и конец 
за текстилни цели;Услуги на агенции за 
продавање на ткаенини;Услуги на агенции за 
продавање на гумени жици и конци;Услуги на 
агенции за продавање на музички 
инструменти;Услуги на агенции за продавање 
на книги;Услуги на агенции за продавање на 
композиции за производство на техничка 
керамика  
кл. 36  финансиски услуги; Финансиско 
тргување; Банкарство; Безбедносни услуги; 
Осигурување, Финансиски работи; 
Финансиски менаџмент; Финансиска анализа; 
Финансиско советување; Управување со 
згради; Управување со недвижности; Услуги 
за кредитни прашања во врска со 
финансиите; Услуги за кредитни прашања во 
врска со осигурување; Финансиски царински 
брокерски услуги; Царинско посредување; 
Оценување на уметнички дела; Процена на 
накит; Подигање на добротворни фондови; 
Консултации во врска со финансиските и 
монетарните работи; Банкарство и услуги за 
осигурување  
кл. 37  градба; Бродоградба; Поправка на 
предмети за пушачи; Поправка на медицински 
машини и апарати; Поправка на не-
електрични апарати за прашина; Инсталација 
на опрема за кујна; Поправка на печки; 
чистење на крзно, чистење и поправка; 
Поправка на кеси; Уредување на мебел; 
Поправка на чевли; Инсталација и поправка 
на опрема за греење; Поправка на апарати и 
уреди за неелектрично осветлување; 
Поправка на безбедносни брави; Поправка на 
рачни алатки; Поправка на фотографски 
апарати; Часовник и поправка на часовници; 
Канцелариски машини и опрема инсталација, 
одржување и поправка; Помош за дефект на 
возилата [поправка]; Инсталација / 
одржување и поправка на градежни машини и 
апарати; Инсталација, одржување и поправка 
на компјутерски хардвер; Поправка на 
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запалки за пушачи; Поправка на пушки и 
куршуми; Поправка на спортски предмети 
(освен предмети за голф / производи за 
качување); Поправка на накит; обновување на 
облека; Поправка или одржување на машини 
и прибори за сериски култури; Поправка на 
музички инструменти; Поправка на книги; 
Инсталација на врати и прозорци; Пумпање; 
Дупчење на длабоки нафтени или гасни 
бунари; Чистење на мебел; Перење на 
моторни возила; Дезинфекција за градење; 
Чистење на чевли; Перење; Автомобилска 
декорација; Услуги за создавање на вештачки 
снег; Чистење и поправка на блокирани 
канализации; Кожа нега, чистење и поправка; 
Поправка на уреди за сопирање; Поправка на 
жилети; Поправка на апарати и уреди за 
осветлување  
кл. 38  комуникации по телефон; Мобилна 
телефонска комуникација; Радио 
комуникации; Испраќање на порака; Радио 
комуникација на податоци; Пренос на 
информации преку апликација за паметни 
телефони; Жични комуникации; Телевизиски 
комуникации; Комуникации од мобилните 
телефони; Пренос на податоци и 
телекомуникациски услуги; Видео 
комуникациски услуги; Обезбедување на 
кориснички пристап до глобални компјутерски 
мрежи; Дигитално емитување; Радио 
емитување; Телевизиско емитување; 
Телевизиски услуги за мобилни телефони; 
Изнајмување на радиодифузна опрема; 
Сателитски пренос; Интернет портал услуги; 
Телекомуникации  
кл. 39  транспорт; Сообраќајни информации; 
Складирање на стоки; Складирање на опасни 
материјали; Депо-услуги за складирање на 
возила; Изнајмување на инвалидски колички; 
Услуги за туристички водич; Резервација за 
патување; Обезбедување на патни 
информации; Физичко складирање на 
електронски складирани податоци или 

документи; Пакување на стоки; Услуги за 
нуркање (не за спасување); Набавка на 
електрична енергија, гас, вода и централно 
греење; Пакување и складирање на стоки; 
Превоз и складирање на ѓубре; Превоз на 
стоки; испорака на стоки; Складирање; Услуги 
за пакување / складирање и складирање; 
Транспорт и складирање на стоки  
кл. 40  преработка на гума; Преработка на 
пластика; Работа со камен; Обработка на 
очила; Дрво; Обработка на хартија; Услуги за 
рафинирање; Третман на вода; Седларски 
работи; Производство на енергија; Обработка 
на метали; Обработка на платно; Преработка 
на житни култури; Обработка на мебел; 
Услуги за сеча на дрва; Печатење; Услуги на 
забен техничар; Идол; Фотографско 
печатење; третман на отпад кој се однесува 
на контрола на загадувањето на животната 
средина; Изнајмување на апарати за 
климатизација; Изнајмување на генератори; 
Дуплирање на снимки; Врамување на 
уметнички дела; Таксидермија; Сеча и 
обработка на дрво; Ламинирање; Гравирање; 
Третман на вода и прочистување  
кл. 41  планирање на изведба; Изнајмување 
на сценографијата; Изнајмување на звучни 
снимки; Упатство за земјоделски вештини; 
Упатство за рибни вештини; Објавување на 
книги; Услуги на ноќен клуб [забава]; Работа 
на библиотеките; Организирање настани за 
културни цели; Консултации во врска со 
наставата по образование; Модни академии; 
Детски градинки; Организирање на изложби 
за образовни цели; Уметност за убавина 
уметност; Стручно водство [совет за 
образование или обука]; Обезбедување и 
работа на спортски објекти; Обезбедување и 
работа на забавни објекти; Услуги на забавен 
парк; Фотографија; Фотографско 
известување; Обука за животни; Планирање 
за забави [забава]; Превод; Уредување и 
спроведување на натпревари (образование 
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или забава); Информации за забава и забава; 
Уредување и спроведување на семинари, 
конференции и изложби за културни или 
образовни цели; Обезбедување објекти за 
филмови / емисии / претстави / музика или 
образовна обука; Тренинг [обука]; 
Информации за образование; Резервација на 
седишта за емисии и спортски настани; 
Резервирање и резервации на билети за 
забавни, спортски и културни настани; 
Упатство за глума / пеење / танцување  
кл. 42  фармацевтско истражување; 
Архитектонски услуги; Дизајн на производи; 
Визуелен дизајн; Дизајн на облека; Дизајн и 
развој на софтвер; Дизајн и развој на 
компјутерски хардвер; Истражување на 
животната средина; Козметичко 
истражување; Метеоролошко истражување; 
Земјоделско истражување; Истражување на 
градежната технологија; Механичко 
истражување; Биотехнолошко истражување; 
Рударство и истражување на минерали; 
Тестирање на безбедноста на производот; 
Морски / воздушни и геодетски работи; 
Истражување и развој на нови производи за 
други; Тестирање / инспекција или 
истражување на лекови / козметика или 
прехранбен производ; Тестирање / инспекција 
или истражување за земјоделство / 
сточарство или риболов  
кл. 43  подготовка на храна и пијалоци;Снек-
бар услуги;Ресторантски услуги;Услуги на 
ланец на ресторани;Пекари;Кафе 
услуги;Пабови;Туристички домови;Хотелски 
услуги;Сместувачки услуги [хотели, 
пансиони];Обезбедување услови за 
кампови;Изнајмување на преносливи 
објекти;Обезбедување дневни центри за 
стари лица;Дневни услуги на 
нега;Обезбедување на сместување за 
животни;Изнајмување на сали за 
состаноци;Изнајмување на уреди за 
готвење;Услуги за игротеки;Услуги на 

ресторани за сампослужување;Ресторани и 
хотелски услуги  
кл. 44  земјоделство / хортикултура и 
шумарски услуги; Рибарство за други; Аптеки; 
Стоматолошки услуги; Болници (освен 
стоматологија); Ветеринарни болници; Услуги 
на салон за убавина; Услуги за нега на нокти; 
Салони за убавина и фризерски салони; 
салони за убавина и нега на кожа; Јавни бањи; 
Масажни услуги; Уредување на цвеќиња; 
Пејзаж и градинарство; Продавници за 
убавина за домашни миленици; Услуги за 
психолошка проценка; Медицински и 
фармацевтски консултации; Хигиена и 
убавина; Услуги за нега на кожата; Болнички 
услуги  
кл. 45  правни услуги; Изнајмување на облека; 
Лични модни консултантски услуги; 
Обезбедување модни информации; Погребни 
услуги; Погребални услуги за домашни 
миленици; Помош во домаќинство за други; 
биро за служби за изгубени и пронајдени 
работи; Услуги за телохранители; Стражарски 
услуги; Услуги за безбедност и заштита; 
Услуги за брачна служба; Услуги при свадба; 
Услуги на капела; Услуги за миленичиња,  
услуги за достава на порачки; Личен шопинг 
за трети лица; Он-лајн услуги за социјално 
вмрежување; Услуги на негуватели; Услуги за 
помош на мајките  
 
(210) TM  2018/131 (220) 21/02/2018 

(442) 30/09/2018 
(731) Hankook Tire Co., Ltd 
133, Teheran-ro (Yeoksam-dong), Gangnam-
gu, Seoul, KR 
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 
(540)  

 
(531) 27.05.08;27.05.17 
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(551) индивидуална 
(510, 511) 
кл. 36  управување со згради (услуги во врска 
со недвижности); изнајмување или закуп на 
згради; рентање на згради; лизинг на 
канцелариски простор; издавање на деловен 
простор (недвижности); давање на 
информации кои се однесуваат на 
изнајмување на згради; изнајмување на 
индустриски простор; вложување во 
недвижности; услуги на управување со 
недвижности кои се однесуваат на трговски 
центри; продажни услуги за трговски центри; 
изнајмување на трговски центри; изнајмување 
на деловни простории; агенции или брокерски 
услуги за изнајмување на згради; услуги на 
управување со недвижности кои се 
однесуваат на комерцијални згради.  
кл. 42  услуги на истражување на гуми; 
техничко испитување (преглед) на 
автомобилски гуми; техничко испитување 
(преглед) на возила; преглед (испитување) на 
моторни возила пред транспорт (за проверка 
на исправност); техничко испитување 
(инспекција) на моторни возила (за проверка 
на исправност); тестирање на исправност на 
возила; технички совети во врска со 
производство на гуми; услуги на анализа на 
гуми (инспекција); услуги на дизајнирање на 
деловни простории за трговија со гуми; 
тестирање на автомобилски тркала; 
тестирање на автомобилски гуми; 
истражување и развој на производи; 
тестирање на квалитет на производи; анализа 
на развој на производи; оценување на развој 
на производи; тестирање на безбедност на 
производи; процена на производи; 
лабораториско истражување во областа на 
автомобилски гуми; мерење на тежина на 
возила; развој на производи за изработка на 
возила и каросерии; дизајн на возила и 
делови и компоненти на возила; дизајнирање 
на возила; дизајнирање на делови за возила; 

внатрешен дизајн за возила; тестирање на 
оригинални форми на возила; развој на 
технологија за изработка на интегрирани кола 
за безжична комуникација, електронска 
обработка на податоци, потрошувачки 
електронски уреди, автомобилска 
електроника; истражување на автомобилска 
технологија; истражување и развој на 
автомобилски тркала; истражување и развој 
на автомобилски делови; прегледи на 
автомобили (терхнички); развој на 
компјутерски програми за симулирање на 
експерименти во област на исправноста на 
автомобилски гуми; услуги на лабораториско 
истражување во врска со автомобилски гуми; 
услуги на тестирање и истражување во врска 
со машини, апарати и инструменти; 
механичко истражување во област на мото-
спортови; услуги на структурен инженеринг во 
индустрија на копнени возила; инженерски 
услуги во индустрија на копнени возила; 
услуги на инженеринг на материјал во 
индустрија на копнени возила; истражување и 
развој на автомобилски тркала за други; 
обезбедување на научни информации во 
врска со перформанси и работа на 
автомобил; дизајнирање на модули за 
автомобили; услуги на инженеринг и услуги на 
контрола на квалитет и тестирање на 
материјали; испитување на суровини; 
контрола на квалитет на суровини; дизајн и 
развој на софтери за виртуелна реалност  
 
(210) TM  2018/158 (220) 27/02/2018 

(442) 30/09/2018 
(300) 073215  01/09/2017  JM 
(731) Delphi Technologies, LLC 
5725 Innovation Drive, Troy, Michigan 48098, 
US 
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 
(540)  
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APTIV 
(551) индивидуална 
(510, 511) 
кл. 7  машини и машински алати; мотори и 
погонски машини (освен за копнени возила); 
машински елементи за спојување и пренос 
(освен за копнени возила); земјоделски 
направи (кои не се рачни); инкубатори за јајца; 
автоматски машини за продажба; моторни 
алати и машини за електрични инсталации и 
технологија за пакување, посебно за стегање, 
спојување, врзување во сноп, спојување, 
одвојување, изолирање, сечење, сечење на 
ленти, обвивање, означување, и 
запечатување на кабли; моторни алати за 
врзување или стегање издолжени објекти со 
спојки за кабли; електрични топлински 
апарати за греење на туби кои се собираат и 
лиени форми; моторни клешти за засекување; 
етикетирки (машини); печатарски машини; 
машини за печатење на лим; машини за 
сечење; зажарени свеќички за дизел мотори; 
свеќички; кабли за палење за свеќички; кабли 
за палење за мотори за возила; кабли за 
палење; вбризгувачи на гориво; пумпи за 
гориво за мотори за копнени возила; 
ладилници за мотори со внатрешно 
согорување; разладни пропелери; електрични 
генератори; делови за ребрасти каиши за 
мотори, имено, запченици и синџири; направи 
за палење за мотори и копнени возила; 
вбризгувачи за мотори; филтри за масло; 
филтри за мотори и за прочистување и 
разладување на воздух; струјни генератори; 
преносници, што не се за копнени возила; 
менувачи што не се за копнени возила; 
алтернатори; направи против загадување за 
мотори; осовини за мотори за возила  
кл. 9  научни, наутички, геодетски, 
фотографски, кинематографски и оптички 
апарати и инструменти, како и апарати и 
инструменти за мерење тежина, мерење, 
сигнализирање, проверка (контрола), апарати 

и инструменти за спасување и обучување;  
апарати и инструменти за спроведување, 
вклучување и исклучување, 
трансформирање, акумулирање, регулирање 
или контрола на електрична енергија; апарати 
за снимање, пренос или репродукција на звук 
или слика; магнетски носачи на податоци, 
дискови за снимање, компакт дискови, ДВДа и 
останати дигитални медиуми за снимање; 
механизми за апаратите што се активираат со 
жетони; регистарски каси, машини за 
сметање, опрема за обработка на податоци и 
компјутери; компјутерски софтвер; апарати за 
гаснење пожар; водови за електрични кабли; 
сетови електрични кабли; електрични кабли, 
жици, приклучоци и делови за спојување; 
електрични адаптери; спојувачи за жици 
(струја); спојки, електрични; спојувачи за 
оптички влакна; електрични спојувачи; 
покривачи на разводи за електрични кабли; 
покривачи за електрични кабли; струјни 
кабли; електрични струјни кола; оптички 
кабли; структурни кабелски производи за 
комерцијални или резиденцијални 
инсталации на комуникациски мрежи, имено, 
комуникациски панели, модуларни и оптички и 
електрични приклучоци, комуникациски 
кабли, ѕидни плочки кои се користат со 
штекери, винкли за закачување, спојувачи за 
оптички влакна, електрични и оптички 
разводни кутии и кабелска опрема, контролни 
панели и шкафчиња за опрема и полици за 
телекомуникациска опрема; приклучоци и 
спојувачи за оптички кабли; идентификациски 
покривачи за електрични жици; компјутерски 
софтвер за подготовка на етикети; 
компјутерски печатачи; термални печатачи; 
ознаки за идентификација на радио 
фрекфенции (RFID); читачи на ознаки за 
идентификација на радио фрекфенции 
(RFID); батерии, електрични; полначи за 
електрични батерии; монитори за полнење и 
контролори за електрични батерии; батерии, 
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електрични за возила / акумулатори, 
електрични, за возила; спојувачи за полнење 
на возила; безжични полначи; безжични 
полначи за возила и електронски направи; 
модеми; безжични рутери; мрежни рутери; 
адаптери на компјутерски мрежи, 
прекинувачи, рутери и капи; електрични 
пренесувачи, примачи и уреди кои 
истовремено примаат и пренесуваат; 
спојувачки влезови за спојување на 
електрични и електронски направи со 
автомобили; електронски капи за спојување 
преносни електронски направи во автомобил; 
сетови на жици за возила; печатени плочки  
(кола); интегрирани  модули (кола); кутии со 
електрични осигурувачи; кутии за 
дистрибуција на струја; блокови за 
дистрибуција на електрична струја; радари; 
радарски детектори на објекти за користење 
на возила; LIDAR (апарати за детекција на 
светлина и растојание); електрични сензори 
за чуствување на објекти; радија; радија за 
возила; аудио- и видео-приемници; 
навигациски апарати за возила (компјутери на 
табла); забавно/информативни направи; GPS 
навигациски направи; сензори и детекторски 
единици кои се користат при контрола на 
покренувањето и работењето на апаратите и 
опремата за автомобилска безбедност; 
систем за безбедносна и возачка помош во 
возила составен од електронски сензори за 
близина и прекинувачи, камери со висока 
резолуција, интегрални кола за обработка на 
слики и монитори за приказ; компјутерски 
софтвер и хардвер за користење со напредни 
системи за возачка помош, полу автоматски 
возачки системи, и автоматски возачки 
системи; електрични и електронски сензори, 
придвижувачи и контролори за напредни 
системи за возачка помош, полу автоматски 
возачки системи, и автоматски возачки 
системи; направи за добивање електронски 
податоци, имено, снимачи на електронски 

податоци и компјутерски софтвер за 
користење со направи за добивање 
електронски податоци при анализа на 
податоци; комуникациски софтвер и хардвер 
за безжично спојување на возило со возило, 
возило со инфраструктура, возило со пешаци, 
возило со направа, возило со мрежа; 
комуникациски софтвер и хардвер за 
спојување возила со делови од електрична 
мрежа и системи; електронски контролори за 
автомобилски системи; софтвер за креирање, 
обработка, изведба, прикажување на 
дводимензионални и тродимензионални 
визуелни содржини; компјутерски софтвер кој 
се користи за работа на блескави, 
рефлективни, транслективни, проективни, 
волуметрички, стереоскопски, повеќеслојни и 
тродимензионални екрани за приказ; 
монитори (компјутерски хардвер); 
интерактивни терминали со екран на допир; 
електронски екрани за возила; направи за 
компјутерска меморија; компјутерски 
софтвер, снимен; компјутерски софтверски 
апликации, кои може да се симнуваат; 
компјутерски хардвер; микропроцесори; 
апарати за проверка на брзината, за возила; 
пренесувачи на електронски сигнали  
кл. 12  возила; апарати за движење по земја, 
воздух или вода; полу-автономни коли; 
автономни коли; направи против кражба на 
возила; аларми против кражба на возила; 
делови и опрема за копнени, воздушни или 
возила за по вода вклучувајќи тела, мотори и 
погонски машини, хидраулични турбини, 
акцелераторски педали, лежишта, хауби, 
браници, цилиндри, цилиндерски блокови, 
шасии, педали за квачило, квачила за 
погонски системи, хидродинамични спојки, 
резервни тркала и покривки за гуми, 
покажувачи на насока, ланци и ремени за 
возење, плочки за кочници, облоги за кочници, 
обрачи за кочници, менувачи на брзини, 
електрични свирки, кола за хидраулични или 
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пневматски системи, ремени за вентилатори 
за мотори, синџири за осовини, 
хидротрансформатори за возила, 
хидраулични спојки, оски, тркала, капи за 
тркала, рамови за тркала, црева за линии за 
гориво, автобуска железарија, шини за багаж, 
држачи и носачи на багаж, ретровизори, 
калници, носачи за калници, запчаници за 
стартери, заштитни покривачи за пружини, 
маски и решетки за ладилници, странични 
плочи, амортизери, направи против 
загадување, балансери на тежина за тркала, 
пригушувачи на звук, поддршка за резервни 
тркала, окови за пружини, куќишта за 
механизми за управување, механизми за 
управување, преносни механизми за копнени 
возила, пневматски гуми и пумпи за гуми, 
спојки (квачила) со слободно тркало за 
возила, палки за свиткување, универзални 
спојки за погонски системи, вентили за гуми, 
аларми за возење во рикверц, капаци за 
резервоари за гориво и масло, резервоари за 
гориво и масло, облоги за квачило, 
електрични направи за стартување, 
менувачки кутии, запченици, пружини, 
пропелери, механизми за погонски пренос, 
инструмент табли, бришачи за шофершајбна, 
запченици за управување, материјали за 
крпење на гуми, шофершајбни, предни стакла 
за автомобили и обликувано прозорско 
стакло, одмарачи за глава за седишта, 
седишта за возила и безбедносни седишта за 
деца, обликувани покривачи за седишта  
кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 
управување со работата; канцелариски 
работи; презентација на производи на 
комуникациски медиуми, за малопродажни 
цели; совети за потрошувачи; советување за 
водење на работењето; услуги на набавки за 
други; промоција на продажба за други; 
советување за управување со персонал; 
услуги на селење на бизниси; фактурирање; 
пазарни информации и совети за 

потрошувачи (дуќани за потрошувачки 
совети); собирање информации во 
компјутерски бази со податоци; дистрибуција 
на информации од компјутерски бази со 
податоци; собирање статистички податоци; 
компјутеризирано управување со датотеки; 
пребарување на податоци низ компјутерски 
датотеки за други; презентација на производи; 
освежување и одржување податоци во 
компјутерски бази со податоци; ревизорски 
услуги; сметководство; пребарување на 
спонзорства; спојување, за корист на други, 
различни производи (исклучувајќи транспорт), 
овозможување на потрошувачите удобно да 
ги гледаат и купуваат тие производи преку 
малопродажни дуќани, големопродажни 
објекти, автоматски машини, каталози за 
порачување по пошта, веб страни и 
телевизиски програми за купување; услуги на 
обработка на податоци во областа на 
транспортот; управување со онлајн пазари со 
податоци добиени од возила, податоци за 
идентификација на корисници, собрани 
анонимни податоци  
кл. 38  телекомуникации; телекомуникациски 
услуги, имено, електронски пренос на глас, 
пораки и податоци; телекомуникациски услуги 
за користење во врска со напредни системи за 
помош на возачи, полу автоматски возачки 
системи, и автоматски возачки системи; 
елекронски пренос на информации за 
дијагностика на моторни возила преку 
глобална компјутерска мрежа; електронски 
пренос на информации за состојбата на 
системи на моторни возила; безжични 
комуникациски услуги, имено, пренос на глас, 
податоци, цртежи, слики, звук за користење во 
телематски апликации, вклучувајќи лоцирање 
и следење на возила, навигација за возила, 
далечински пристап до возила, помош при 
итни ситуации за возила, лична безбедност, 
дијагностика за возила; компјутерски 
потпомогнат пренос на пораки и слики; пренос 
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на дигитални датотеки  
кл. 40  обработка на материјали; изработка на 
производи по порачка и спецификација од 
други; изработка на делови и системи за 
моторни возила по порачка и спецификација 
од други; изработка на напредни системи за 
помош на возачи по порачка и спецификација 
од други; производство на адитиви  
кл. 42  научни и технолошки услуги и 
истражување и планирањето поврзано со нив; 
индустриски анализи и истражувачки услуги; 
изработка и развој на компјутерски хардвер и 
софтвер; компјутерско програмирање; дизајн 
на компјутерски софтвер; дизајн на 
компјутерски системи; услуги на кодирање на 
податоци; складирање на електронски 
податоци; инженерство; инженерски 
советодавни услуги поврзани со 
придобивање и направи за придобивање 
податоци; инженерски советодавни услуги 
поврзани со развој на производи во 
земјоделската индустрија, индустријата за 
одбрана, енергетската и транспортната 
индустрија; инженерски советодавни услуги 
поврзани со потврдување на производите во 
земјоделската индустрија, индустријата за 
одбрана, енетргетската и транспортната 
индустрија; инсталација на компјутерски 
софтвер; одржување на компјутерски 
софтвер; набљудување на компјутерски 
системи преку далечински простап; 
истражување и развој на нови производи за 
други; Софтвер како Услуга (SaaS); 
поставување компјутерски страници (веб 
страници); поставување веб страници кои им 
овозможуваат на корисниците да 
пристапуваат до статусни информации на 
оперативни системи на моторни возила; 
техничко истражување; освежување на 
компјутерски софтвер; освежување на 
електронски податоци сместени во возила; 
освежување на компјутерски софтвер преку 
воздух; тестирање на возната состојба на 

возила; придобивање и собирање на 
податоци со цел калибрација и мерење на 
координати; техничко советување во областа 
на инженерството; услуги на дизајн, 
инженерство и советување поврзани со 
моторни возила, делови за моторни возила и 
системи со компоненти за моторни возила; 
обезбедување веб страни со податоци 
добиени од возила, податоци за 
идентификација на корисници, собрани 
анонимни податоци  
 
(210) TM  2018/398 (220) 25/04/2018 

(442) 30/09/2018 
(731) ADRIA MEDIA GROUP D.O.O. 
Vlajkovićeva 8, 11000, Beograd, RS 
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје 
(540)  

 
kurir.mk 

(551) индивидуална 
(510, 511) 
кл. 38  телекомуникации  
кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 
спортски и културни активности  
 
(210) TM  2018/413 (220) 26/04/2018 

(442) 30/09/2018 
(731) Божиновски Александар 
ул. Ѓурчин кокале бр. 43, 1000, Скопје, MK 
(540)  

 
(591) црвена, жолта, кафена, црна, бела, 
сива сина 
(531) 01.15.05;25.01.19 
(551) индивидуална 
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(510, 511) 
кл. 35  услуги при продажба на големо и мало 
со коцки за потпалување оган  
 
(210) TM  2018/466 (220) 14/05/2018 

(442) 30/09/2018 
(731) Драган Живковиќ 
ул. Црниче бр. 13, 1000, Скопје, MK 
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје 
(540)  

 
(591) бела, црвена 
(531) 26.03.18;27.05.24 
(551) индивидуална 
(510, 511) 
кл. 16  весници; дневни цесници; неделни 
весници; месечни весници, годишни изданија; 
магазини; списанија; огласи  
кл. 35  услуги за следење на печатени вести; 
економско прогнозирање; рекламирање  
кл. 38  агенци за информирање  
кл. 39  испорачани весници  
кл. 41  он-лајн публикување на весници и 
списанија  
 
(210) TM  2018/482 (220) 16/05/2018 

(442) 30/09/2018 
(731) Драган Живковиќ 
ул. Црниче бр. 13, 1000, Скопје, MK 
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје 
(540)  

 
(591) црвена, црна, бела 
(531) 26.03.18;27.05.24 
(551) индивидуална 
(510, 511) 

кл. 16  весници; дневни весници; неделни 
весници; месечни весници; годишни изданија; 
магазини; списанија; огласи  
кл. 35  услуги за следење на печатени вести; 
економско прогнозирање; рекламирање  
кл. 38  агенции за информирање  
кл. 39  испорачани весници  
кл. 41  он-лајн публикување на весници и 
списанија  
 
(210) TM  2018/572 (220) 12/06/2018 

(442) 30/09/2018 
(731) КЕМОФАРМАЦИЈА ШЕ 
ул. Андреја Стојановиќ бр. 9, Тетово, MK 
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 
(540)  

 
SOLKET 

(551) индивидуална 
(510, 511) 
кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 
препарати;санитарни препарати за 
медицински цели;диететска храна и 
супстанции што се користат во медицината и 
ветерината, храна за бебиња, диететски 
суплементи за луѓето и животните;фластери, 
материјали за завои, материјали за 
пломбирање заби, забарски смоли, средства 
за дезинфекција, препарати за уништување 
штетници, фунгициди, хербициди  
 
(210) TM  2018/575 (220) 18/06/2018 

(442) 30/09/2018 
(731) SAVENCIA SA 
42, rue Rieussec, 78220 VIROFLAY, FR 
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје 
(540)  
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(591) жолта, бела, сина, зелена, црна, темно 
сина 
(531) 01.03.02;02.03.21;06.07.00;27.05.04 
(551) индивидуална 
(510, 511) 
кл. 29  млеко, сирење и млечни производи, 
масла и масти за јадење  
 
(210) TM  2018/576 (220) 18/06/2018 

(442) 30/09/2018 
(731) PHARMANOVA D.O.O. Drustvo za 
proizvodnju farmaceutskih prizvoda 
Obrenovac, Industriska 8, RS 
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 
(540)  

 
CALDEOSS 

(551) индивидуална 
(510, 511) 
кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 
препарати; санитарни препарати за 
медицински цели; диететски супстанции што 
се користат во медицината, храна за бебиња, 
фластери, материјали за завои, материјали за 
пломбирање заби и забарски смоли, средства 
за дезинфекција, препарати за уништување 
штетници, фунгициди, хербициди  
 
(210) TM  2018/582 (220) 20/06/2018 

(442) 30/09/2018 
(731) Акционерско друштво за 
производство и промет на вино 
ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт-
импорт АД Скопје 
ул. 810 бр. 2, 1000, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје 
(540)  

 
Vardarka 

(551) индивидуална 
(510, 511) 
кл. 33  вино  
 
(210) TM  2018/585 (220) 20/06/2018 

(442) 30/09/2018 
(731) Трговско друштво за внатрешен и 
надворешен промет ЗЕГИН ДОО Скопје 
Народен фронт 5-3/1, Скопје, MK 
(540)  

 
RESPIBIEN ANTIALLERGIC 

(551) индивидуална 
(510, 511) 
кл. 5  медицински препарати  
 
(210) TM  2018/599 (220) 21/06/2018 

(442) 30/09/2018 
(731) GoPro,Inc 
3000 Clearview Way, San Mateo, CA 94402, 
US 
(740) Друштво за застапување од областа на 
индустриската сопственост ЖИВКО 
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје 
(540)  

 
(591) црна, бела, сива, нијанси на сина 
(531) 26.04.09;27.05.17 
(551) индивидуална 
(510, 511) 
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кл. 9  фотографска опрема, имено камери, 
дигитални камери, видео камери; рачни 
преносни електронски уреди за снимање, 
складирање, пренос или репродукција на 
фотографска, видео и мултимедијална 
содржина; футроли, куќишта и додатоци за 
камери, имено, батерии, објективи, дигитални 
уреди за гледање фотографии, безжични 
адаптери, адаптери за напојување, 
прстенести адаптери за прицврстување на 
предмети на камера, далечински управувачи, 
микрофони, SD картички, блицеви за 
фотоапарати, уреди за монтирање за 
фотографска опрема, троношци и каиши за 
камери; футроли и торби за фотографски 
апарати; компјутерски софтвер за користење 
во врска со фотографска и видео опрема и 
камери, имено, софтвер за фотографирање, 
сликање, раководење, обработка, 
управување, прегледување, складирање, 
монтажа, уредување, комбинирање, делење, 
ракување, модифицирање, коментирање, 
пренос и прикажување на податоци, слики, 
видео записи, мултимедијални датотеки и 
други дигитални податоци; софтвер за 
обработка на фотографии и видео записи за 
десктоп компјутери и мобилни уреди; 
компјутерски софтвер и софтверски 
апликации за поставување, преземање, 
уредување, складирање, дистрибуција и 
делење на фотографска и видео содржина 
преку глобални и локални компјутерски мрежи 
и преку мобилни уреди; мултимедијални 
датотеки кои може да се преземат и содржат 
дигитални аудио и видео датотеки со слики, 
видео записи, мултимедијални датотеки и 
други дигитални податоци генерирани од 
корисникот; додатоци за камера, имено, 
постоља, паметни постоља, ленти, носачи, 
држачи, појаси, носачи за расвета и друга 
опрема за држење, монтирање, 
позиционирање и маневрирање со камери; 
камери за сферно фотографско и видео 

снимање; камери за снимање на приказ од 
360 степени; панорамски камери; централни 
матични плочи и сродни хардвер и софтвер 
камери за сферно фотографско и видео 
снимање; софтверски алати и апликации за 
поддршка на сферна видео содржина; 
компјутерски софтвер за фотографирање, 
сликање, раководење, обработка, 
управување, прегледување, складиштење, 
монтажа, уредување, комбинирање, делење, 
ракување, модифицирање, коментирање, 
пренос и прикажување на сферна и 
панорамска фотографска и видео содржина; 
решенија за напојување камери за сферно 
фотографско и видео снимање, вклучувајќи 
батерии, безжични адаптери, адаптери за 
напојување и полначи; прилагодени 
хардверски решенија за камера; прилагодени 
интегрирани платформски решенија; стапови 
за „селфи“, имено, рачни моноподи; ленти за 
фиксирање камери, имено, ленти околу глава, 
ленти, рамени и градни појаси; монтажни 
носачи за камери; постоља за камери; стегачи 
за камери; пловки за камери; плутачки рачки 
за камери; торби за одлагање камери; 
водоотпорни и неводоотпорни заштитни 
футроли за камери; заштитни навлаки за 
објективи на камери; заштитини фолии 
прилагодени за екран на камери; заштита од 
ветар направена од пластика; филтри за 
фотографска опрема; жици и кабли за струјна 
мрежа на камера; ѕидни полначи; полначи 
поставени во автомобил  
кл. 41  фотографски и видео услуги, имено, 
снимање фотографии и видео записи; 
обезбедување онлајн аудио, аудиовизуелна, 
мултимедијална, сликовна и видео содржина, 
која не може да се преземе, за образовни 
цели, од областа на медиуми, вести, 
политика, образование, разонода, спорт, 
култура, комедија, бизнис, здрав живот и 
животен стил, велнес, мода, лична убавина, 
актуелни случувања, прашања за зачувување 
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и одржливост на животната средина, храна, 
финансии, технологија, патувања, книги, 
фини уметности, музика, уметност, наука, 
книжевност, слободно време, гејминг, 
религија, изведувачки уметности и 
филантропија; обезбедување образовни 
услуги, имено, изведување настава од 
областа на фотографија, видеографија, 
компјутерски хардвер и софтверски 
апликации; обезбедување настава, обука, 
упатства за учење и совети од областа на 
фотографија, видеографија; обезбедување 
содржини достапни преку Интернет, имено, 
онлајн фотографии и видео содржина, што не 
може да се преземат, наменети за 
образование и разонода, од областа на 
медиуми, вести, политика, образование, 
разонода, спорт, култура, комедија, бизнис, 
здрав живот и животен стил, велнес, мода, 
лична убавина, актуелни случувања, 
прашања за зачувување и одржливост на 
животната средина, храна, финансии, 
технологија, патување, книги, фини 
уметности, музика, уметност, наука, 
книжевност, слободно време, гејминг, 
религија, изведувачки уметности и 
филантропија; обезбедување онлајн аудио, 
аудиовизуелна, мултимедијална, сликовна и 
видео содржина наменети за разонода и 
образование, од областа на медиуми, вести, 
политика, образование, забава, спорт, 
култура, комедија, бизнис, здрав живот и 
животен стил, велнес, мода, лична убавина, 
актуелни случувања, прашања за зачувување 
и одржливост на животната средина, храна, 
финансии, технологија, патувања, книги, 
фини уметности, музика, уметности, наука, 
книжевност, слободно време, гејминг, 
религија, изведувачки уметности и 
филантропија, преку безжична мрежа, 
обезбедување електронска содржина за 
разонода, имено, обезбедување онлајн 
образовна аудио, аудиовизуелна, 

мултимедијална и видео содржина, која не 
може да се преземе, од областа на медиуми, 
вести, политика, образование, забава, спорт, 
култура, комедија, бизнис, здрав живот и 
животен стил, велнес, мода, лична убавина, 
актуелни случувања, прашања за зачувување 
и одржливост на животната средина, храна, 
финансии, технологија, патувања, книги, 
фини уметности, музика, уметност, наука, 
книжевност, слободно време, гејминг, 
религија, изведувачки уметности и 
филантропија, и обезбедување веб страница 
која содржи фотографии и видео записи, кои 
не може да се преземат, со слики, видео 
записи, мултимедијални датотеки, и други 
дигитални податоци намемети за 
образование и забава од областа на медиуми, 
вести, политика, образование, забава, спорт, 
култура, комедија, бизнис, здрав живот и 
животен стил, велнес, мода, лична убавина, 
актуелни случувања, прашања за зачувување 
и одржливост на животната средина, храна, 
финансии, технологија, патувања, книги, 
фини уметности, музика, уметност, наука, 
книжевност, слободно време, гејминг, 
религија, изведувачки уметности и 
филантропија; организирање спортски и 
културни случувања во заедницата, и 
организирање регионални, државни и 
национални спортски случувања, имено, 
велосипедизам, планински велосипедизам, 
мотоциклистички и авто трки, скејтборд, 
скијање, ски скокови, сноуборд, 
падобранство, сурфање, нуркање, пливање, 
рафтинг, кајак, планинарење, и трчање; 
услуги на разонода, имено, обезбедување веб 
сајтови што содржат фотографии, аудио, 
видео и мултимедијални презентации, што не 
може да се преземат, од областа на 
технологија, патување, забавни вести, спорт, 
фитнес, рекреативни активности, вести за 
актуелни случувања, посебен интерес од 
областа на природата, луѓе од забава, 
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уметност, поп култура, авантуристички 
спортови, музика и фотографија; 
обезбедување веб сајтови кои содржат аудио 
и видео содржини, што не може да се 
преземат, наменети за разонода и 
образование од областа на технологија, 
патување, разонода, спорт, фитнес, 
рекреативни активности, вести, посебен 
интерес од областа на наука, природа, 
забава, уметност, поп култура, 
авантуристички спортови, музика и 
фотографија; обезбедување база на 
податоци која може да се пребарува онлајн, 
од областа на фотографија и видеографија, 
наменета за образование и разонода, се 
однесува на информативни упатства, слики, 
видео записи, мултимедијални датотеки, и 
други дигитални податоци од областа на 
фотографија и видеографија на теми 
поврзани со технологија, патување, разонода, 
спортови, фитнес, рекреација, вести, посебен 
интерес од областа на наука, природа, луѓе, 
уметност, поп култура, авантуристички 
спортови, музика и фотографија; услуги на 
онлајн библиотека, имено, обезбедување 
услуги на електронска библиотека која 
содржи фотографии и видео записи преку 
онлајн компјутерска мрежа; фотографски и 
видеографски услуги, имено, обезбедување 
фотографска и видео содржина за трети 
страни за употреба во создавање на 
телевизиски програми, телевизиски реклами, 
филмски записи и филмови; обезбедување он 
лајн часописи, имено, блогови, за 
споделување на мислења, идеи, искуства, 
коментари, упатства, техники и совети од 
областа на фотографија и видеографија; 
обезбедување конференции, семинари, 
работилници и водич од областа на 
фотографија и видеографија наменети за 
забава и образование  
кл. 42  обезбедување веб хостинг платформа 
за поставување, преземање, складирање, 

дистрибуција, уредување и делење на 
фотографска, видео и мултумедијална 
содржина; обезбедување привремена 
употреба на онлајн софтвер, кој не може да се 
преземе, за употреба за поставување, 
преземање, складирање, дистрибуција, 
уредување и делење фотографска, видео и 
мултимедијална содржина преку локални и 
глобални компјутерски мрежи и преку 
мобилни уреди; обезбедување привремена 
употреба на онлајн „облак“ (cloud) 
компјутерски софтвер, кој не може да се 
преземе, за употреба за поставување, 
преземање, складирање, дистрибуција, 
уредување и делење фотографска, видео и 
мултимедијална содржина преку локални и 
глобални компјутерски мрежи и преку 
мобилни уреди; услуги за P2B (peer-to-
browser) делење фотографии, имено, 
обезбедување веб сајт со технологија која на 
корисниците им овозможува да постават, 
видат и преземат дигитални фотографии и 
видео записи; обезбедување веб сајт кој 
подразбира привремена употреба на 
софтвер, кој не може да се преземе, а кој им 
овозможува нa корисниците на веб сајтот да 
постават онлајн видео записи за делење со 
други наменети за разонода; обезбедување 
на веб сајт кој на корисниците на компјутери 
им дава можност за поставување, размена и 
делење на фотографии, видео записи и видео 
логови; компјутерски услуги, имено, 
обезбедување платформи за пребарување 
кои им овозможуваат на корисниците да 
лоцираат, пристапат, копираат, пренесат, 
уредат и делат фотографска, видео и 
мултимедијална содржина; услуги на делење 
датотеки, имено, обезбедување веб сајт со 
технологија која на корисницте им 
овозможува преземање електронски датотеки 
со фотографии и видео записи генерирани од 
страна на корисници од области од општ 
интерес; хостирање онлајн веб капацитети за 
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други за бази на податоци и библиотеки на 
трети страни од областа на фотографија и 
видеографија  
 
(210) TM  2018/600 (220) 21/06/2018 

(442) 30/09/2018 
(731) GoPro,Inc 
3000 Clearview Way, San Mateo, CA 94402, 
US 
(740) Друштво за застапување од областа на 
индустриската сопственост ЖИВКО 
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје 
(540)  

 
HERO 

(551) индивидуална 
(510, 511) 
кл. 9  фотографска опрема, имено камери, 
дигитални камери, видео камери; рачни 
преносни електронски уреди за снимање, 
складирање, пренос или репродукција на 
фотографска, видео и мултимедијална 
содржина; футроли, куќишта и додатоци за 
камери, имено, батерии, објективи, дигитални 
уреди за гледање фотографии, безжични 
адаптери, адаптери за напојување, 
прстенести адаптери за прицврстување на 
предмети на камера, далечински управувачи, 
микрофони, SD картички, блицеви за 
фотоапарати, уреди за монтирање за 
фотографска опрема, троношци и каиши за 
камери; футроли и торби за фотографски 
апарати; компјутерски софтвер за користење 
во врска со фотографска и видео опрема и 
камери, имено, софтвер за фотографирање, 
сликање, раководење, обработка, 
управување, прегледување, складирање, 
монтажа, уредување, комбинирање, делење, 
ракување, модифицирање, коментирање, 
пренос и прикажување на податоци, слики, 
видео записи, мултимедијални датотеки и 

други дигитални податоци; софтвер за 
обработка на фотографии и видео записи за 
десктоп компјутери и мобилни уреди; 
компјутерски софтвер и софтверски 
апликации за поставување, преземање, 
уредување, складирање, дистрибуција и 
делење на фотографска и видео содржина 
преку глобални и локални компјутерски мрежи 
и преку мобилни уреди; мултимедијални 
датотеки кои може да се преземат и содржат 
дигитални аудио и видео датотеки со слики, 
видео записи, мултимедијални датотеки и 
други дигитални податоци генерирани од 
корисникот; додатоци за камера, имено, 
постоља, паметни постоља, ленти, носачи, 
држачи, појаси, носачи за расвета и друга 
опрема за држење, монтирање, 
позиционирање и маневрирање со камери; 
камери за сферно фотографско и видео 
снимање; камери за снимање на приказ од 
360 степени; панорамски камери; централни 
матични плочи и сродни хардвер и софтвер 
камери за сферно фотографско и видео 
снимање; софтверски алати и апликации за 
поддршка на сферна видео содржина; 
компјутерски софтвер за фотографирање, 
сликање, раководење, обработка, 
управување, прегледување, складиштење, 
монтажа, уредување, комбинирање, делење, 
ракување, модифицирање, коментирање, 
пренос и прикажување на сферна и 
панорамска фотографска и видео содржина; 
решенија за напојување камери за сферно 
фотографско и видео снимање, вклучувајќи 
батерии, безжични адаптери, адаптери за 
напојување и полначи; прилагодени 
хардверски решенија за камера; прилагодени 
интегрирани платформски решенија; стапови 
за „селфи“, имено, рачни моноподи; ленти за 
фиксирање камери, имено, ленти околу глава, 
ленти, рамени и градни појаси; монтажни 
носачи за камери; постоља за камери; стегачи 
за камери; пловки за камери; плутачки рачки 
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за камери; торби за одлагање камери; 
водоотпорни и неводоотпорни заштитни 
футроли за камери; заштитни навлаки за 
објективи на камери; заштитини фолии 
прилагодени за екран на камери; заштита од 
ветар направена од пластика; филтри за 
фотографска опрема; жици и кабли за струјна 
мрежа на камера; ѕидни полначи; полначи 
поставени во автомобил  
 
(210) TM  2018/603 (220) 21/06/2018 

(442) 30/09/2018 
(731) Дејан Атанасовски 
ул. Петарпопарсов бр. 22-3, Центар, 
Скопје, MK 
(540)  

 
(531) 27.05.01;27.05.22 
(551) индивидуална 
(510, 511) 
кл. 43  ресторани  
 
(210) TM  2018/604 (220) 21/06/2018 

(442) 30/09/2018 
(731) NBA Properties, Inc 
Olympic Tower - 645 Fifth Avenue, New York, 
New York  10022, US 
(740) Друштво за застапување од областа на 
индустриската сопственост ЖИВКО 
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје 
(540)  

 
(531) 03.01.16;03.01.24;27.05.02 

(551) индивидуална 
(510, 511) 
кл. 25  облека, обувки, покривала за глава; 
облека, имено трикотажа, обувки, обувки за 
кошарка, патики за кошарка, маици, кошули, 
поло маици, горни тренерки, долни тренерки, 
пантолони, маици без ракави, дресови, 
шорцови, пижами, спортски маици, маици за 
рагби, џемпери, ремени, вратоврски, ноќници, 
капи, качкети, стреи како покривала за глава, 
облека за загревање, пантолони за 
загревање, маици за загревање, маици за 
шутирање, јакни, јакни отпорни на ветер, 
парка, палта, бебешки лигавчиња што не се 
од хартија, стегачи за глава, стегачи за 
зглобови, престилки, долна облека, боксерки, 
пантолони, штитници за уши од студ, 
ракавици, ракавици без прсти, шалови, ткаени 
и плетени кошули, дрес-фустани, фустани, 
фустани и униформи за навивање, облека за 
капење, костуми за капење, костуми за 
пливање, бикини, дводелни костуми за 
капење (tankinis), костуми за пливање за мажи 
(swim trunks), костуми за капење за мажи 
(bathing trunks), шорцеви за на даска, нуркачки 
костуми, наметки за на плажа, наметки за со 
костуми за капење, марами за со костуми за 
капење, сандали, сандали за на плажа, капи 
за на плажа, штитници од сонце како 
покривала за глава, капи за пливање, капи за 
капење, нови покривала за глава со 
прикачени перики  
 
(210) TM  2018/605 (220) 22/06/2018 

(442) 30/09/2018 
(731) Deva Holding A.Ş. 
Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad. No. 
1 34303, Kucukcekmece, Istanbul, TR 
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје 
(540)  

 
Benipin 
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(551) индивидуална 
(510, 511) 
кл. 5  фармацевтски производи  
 
(210) TM  2018/606 (220) 22/06/2018 

(442) 30/09/2018 
(731) Deva Holding A.Ş. 
Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad. No. 
1 34303, Kucukcekmece, Istanbul, TR 
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје 
(540)  

 
Floxilevo 

(551) индивидуална 
(510, 511) 
кл. 5  фармацевтски производи  
 
(210) TM  2018/607 (220) 22/06/2018 

(442) 30/09/2018 
(731) Deva Holding A.Ş. 
Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad. No. 
1 34303, Kucukcekmece, Istanbul, TR 
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје 
(540)  

 
Respiro-D 

(551) индивидуална 
(510, 511) 
кл. 5  фармацевтски производи  
 
(210) TM  2018/608 (220) 22/06/2018 

(442) 30/09/2018 
(731) Deva Holding A.Ş. 
Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad. No. 
1 34303, Kucukcekmece, Istanbul, TR 
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје 
(540)  

 

Flixon 
(551) индивидуална 
(510, 511) 
кл. 5  фармацевтски производи  
 
(210) TM  2018/611 (220) 25/06/2018 

(442) 30/09/2018 
(731) Друштво за управување со недвижен 
имот СКОПЈЕ ЕАСТ ГАТЕ СЕГ ДОО увоз-
извоз Скопје 
ул. Беласица бр. 2, Скопје, MK 
(540)  

 
EAST GATE 

(591) црна и бела 
(551) индивидуална 
(510, 511) 
кл. 35  огласување; водење на работење; 
управување со работи; канцелариски работи  
кл. 36  осигурување; финансиски работи; 
монетарни работи; работи поврзани за 
недвижен имот  
кл. 37  градежни конструкции; поправки; 
инсталациски услуги  
кл. 39  транспортни услуги; пакување и 
складирање стока; организирање патувања  
кл. 41  образовни услуги; подготвување 
настава; забава; спортски и културни 
активности  
кл. 43  услуги за подготвување храна и 
пијалаци; привремено сместување  
 
(210) TM  2018/612 (220) 25/06/2018 

(442) 30/09/2018 
(731) Друштво за управување со недвижен 
имот СКОПЈЕ ЕАСТ ГАТЕ СЕГ ДОО увоз-
извоз Скопје 
ул. Беласица бр. 5, Скопје, MK 
(540)  
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(591) црна и бела 
(531) 27.05.17;27.05.22 
(551) индивидуална 
(510, 511) 
кл. 35  огласување; водење на работење; 
управување со работи; канцелариски работи  
кл. 36  осигурување; финансиски работи; 
монетарни работи; работи поврзани за 
недвижен имот  
кл. 37  градежни конструкции; поправки; 
инсталациски услуги  
кл. 39  транспортни услуги; пакување и 
складирање стока; организирање патувања  
кл. 41  образовни услуги; подготвување 
настава; забава; спортски и културни 
активности  
кл. 43  услуги за подготвување храна и 
пијалаци; привремено сместување  
 
(210) TM  2018/613 (220) 25/06/2018 

(442) 30/09/2018 
(731) Друштво за управување со недвижен 
имот СКОПЈЕ ЕАСТ ГАТЕ СЕГ ДОО увоз-
извоз Скопје 
ул. Беласица бр. 2, Скопје, MK 
 
(540)  

 
(591) црна и бела 
(531) 27.05.17;27.05.22 
(551) индивидуална 
(510, 511) 
кл. 35  огласување; водење на работење; 
управување со работи; канцелариски работи  
кл. 36  осигурување; финансиски работи; 
монетарни работи; работи поврзани за 
недвижен имот  
кл. 37  градежни конструкции; поправки; 
инсталациски услуги  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 
складирање стока; организирање патувања  
кл. 41  образовни услуги; подготвување 
настава; забава; спортски и културни 
активности  
кл. 43  услуги за подготвување храна и 
пијалаци; привремено сместување  
 
(210) TM  2018/614 (220) 25/06/2018 

(442) 30/09/2018 
(731) Друштво за управување со недвижен 
имот СКОПЈЕ ЕАСТ ГАТЕ СЕГ ДОО увоз-
извоз Скопје 
ул. Беласица бр. 2, Скопје, MK 
(540)  

 
(591) црна и бела 
(531) 27.05.22;27.05.24 
(551) индивидуална 
(510, 511) 
кл. 35  огласување; водење на работење; 
управување со работи; канцелариски работи  
кл. 36  осигурување; финансиски работи; 
монетарни работи; работи поврзани за 
недвижен имот  
кл. 37  градежни конструкции; поправки; 
инсталациски услуги  
кл. 39  транспортни услуги; пакување и 
складирање стока; организирање патувања  
кл. 41  образовни услуги; подготвување 
настава; забава; спортски и културни 
активности  
кл. 43  услуги за подготвување храна и 
пијалаци; привремено сместување  
 
(210) TM  2018/615 (220) 25/06/2018 

(442) 30/09/2018 
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(731) Друштво за управување со недвижен 
имот СКОПЈЕ ЕАСТ ГАТЕ СЕГ ДОО увоз-
извоз Скопје 
ул. Беласица бр. 2, Скопје, MK 
(540)  

 
(591) црна и бела 
(531) 27.05.22;27.05.24 
(551) индивидуална 
(510, 511) 
кл. 35  огласување; водење на работење; 
управување со работи; канцелариски работи  
кл. 36  осигурување; финансиски работи; 
монетарни работи; работи поврзани за 
недвижен имот  
кл. 37  градежни конструкции; поправки; 
инсталациски услуги  
кл. 39  транспортни услуги; пакување и 
складирање стока; организирање патувања  
кл. 41  образовни услуги; подготвување 
настава; забава; спортски и културни 
активности  
кл. 43  услуги за подготвување храна и 
пијалаци; привремено сместување  
 
(210) TM  2018/620 (220) 25/06/2018 

(442) 30/09/2018 
(731) Георги Димитров 
ул. 4 бр. 151, Бардовци, Скопје, MK 
(740) Адвокатско друштво Георги Димитров 
Адвокати  
ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, Скопје 
(540)  

 
(531) 26.13.00;27.05.24 
(551) индивидуална 
(510, 511) 
кл. 3  средства за белење и други материи за 
перење; препарати за чистење, полирање, 
триење и нагризување; сапуни; парфимерија, 
есенцијални масла, козметички производи, 
лосиони за коса; препарати за нега на забите  
кл. 16  хартија, картон и производите од нив 
што не се опфатени со другите класи; 
печатени работи; книговезнички материјал; 
фотографии; канцелариски материјали; 
лепила за канцелариска или куќна употреба; 
материјали што ги користат уметниците; 
сликарски четки; машини за пишување и 
канцелариски прибор (освен мебел); 
материјал за обука и настава (освен апарати); 
пластични материјали за пакување
 (што не се вклучени во другите 
класи); печатарски букви; клишиња  
кл. 24  текстил и текстилни производи кои не 
се опфатени со другите класи; покривки за 
кревети и маси  
кл. 25  облека, обувки и капи  
кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, 
саго, замена за кафе; брашно и производи од 
жито, леб, производи од тесто и слатки, 
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 
печење; сол, сенф; оцет, сосови (како 
мирудии); муридии; мраз  
 
(210) TM  2018/622 (220) 25/06/2018 

(442) 30/09/2018 
(731) N.T.P. "Butterfly" 
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Rr.B.G.Sylejmani Ferizaj, KS, ZB 
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 
СКОПЈЕ  
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје 
(540)  

 
(531) 27.05.17 
(554)  
(551) индивидуална 
(510, 511) 
кл. 1  хемиски производи за индустријата, 
науката, фотографиите, како и за 
земјоделието, градинарството и 
шумарството; сурови вештачки смоли, сурови 
пластични материи; вештачки ѓубриња; 
смеши за гаснење пожар; препарати за 
калење и заварување метали; хемиски 
производи за конзервирање прехранбени 
производи; материи за штавење; адхезиви 
(лепливи материи) наменети за индустријата  
кл. 16  хартија, картон и производите од нив 
кои не се опфатени со другите класи; 
печатени работи; книговезнички 
материјал;фотографии; канцелариски 
материјал; лепила за канцелариска и куќна 
употреба; уметнички материјали; сликарски 
четки; машини за пишување и канцелариски 
прибор (освен мебелот); материјали за обука 
и настава (освен апарати); пластични 
материјали за пакување (кои не се опфатени 
во другите класи); видови печатари; блокови 
за печатење  
кл. 27  килими, рогузини, простирки и 
бришачи, линолеум и други подни 
прекривачи; ѕидни тапети (што не се од 
текстил)  
кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 
управување со работата; канцелариски 
работи  
кл. 39  транспорт;пакување и складирање 
стоки;организирање патувања  

 
(210) TM  2018/626 (220) 27/06/2018 

(442) 30/09/2018 
(731) Друштво за производство, трговија, 
услуги на градежни  материјали, прехрана, 
земјоделство, автомотива, мебел, 
компјутери туризам, текстил, консалтинг 
ит ИМЕКС СЕНТР ДООЕЛ експорт-импорт 
Скопје 
ул. Фјодор Достоевски бр. 1, Скопје, MK 
(740) Филип Ристески, адвокат  
ул. Даме Груев бр. 7/8-14, 1000, Скопје 
(540)  

 
(591) црна, бела, црвена, жолта 
(531) 26.01.22;27.05.22 
(551) индивидуална 
(510, 511) 
кл. 43  услуги на обезбедување храна и 
пијалоци  
 
(210) TM  2018/639 (220) 28/06/2018 

(442) 30/09/2018 
(731) Друштво за производство трговија и 
услуги ПИВКА 2002 ДОО увоз-извоз 
Неготино 
ул. Манчо Малиминов бр. 30, Неготино, MK 
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 
(540)  



 
 

126 | С т р а н а   Т р г о в с к и  м а р к и  
 

30 Септември 2018 Гласник Бр. 9/2018 

 
(591) златна, окер 
(531) 24.01.03;24.01.10;24.01.15 
(554)  
(551) индивидуална 
(510, 511) 
кл. 32  пиво, минерална и сода вода и други 
безалкохолни напитоци, напитоци од овошје и 
овошни сокови, сирупи и други препарати за 
производство на напитоци  
кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)  
 
(210) TM  2018/640 (220) 28/06/2018 

(442) 30/09/2018 
(731) МАКПРОГРЕС ДОО 
ул. Илинденска бб, 2310, Виница, MK 
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 
(540)  

 
(591) бела, беж, светло и темно кафена, 
портокалова, црвена, зелена, црна 
(531) 05.07.19;05.09.17;08.01.06;25.01.19 
(551) индивидуална 
(510, 511) 
кл. 30  двопек со вкус на домат и маслинка  
 
(210) TM  2018/642 (220) 28/06/2018 

(442) 30/09/2018 

(731) МАКПРОГРЕС ДОО 
ул. Илинденска бб, 2310, Виница, MK 
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 
(540)  

 
(591) бела, светло и темно црвена 
(531) 26.01.20;27.05.24 
(551) индивидуална 
(510, 511) 
кл. 29  месо, риба, живина и дивеч, месни 
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено 
и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, 
компоти, јајца, млеко и млечни производи, 
масла и масти за јадење  
кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, 
саго, замена за кафе; брашно и производи од 
жита, бисквити, леб, производи од тесто и 
слатки, колачи и торти; сладолед; мед, 
меласа; какао; квасец, прашок за печење, сол, 
сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; 
мраз; чоколадо  
кл. 35  огласување; водење на работење; 
управување со работи; канцелариски работи, 
услуги при увоз-извоз и трговија на големо и 
мало со: месо, риба, живина и дивеч, месни 
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено 
и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, 
компоти, јајца, млеко и млечни производи, 
масла и масти за јадењеч кафе, чај, какао, 
шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; 
брашно и производи од жита, бисквити, леб, 
производи од тесто и слатки, колачи и торти; 
сладолед; мед, меласа; какао; квасец, прашок 
за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како 
мирудии); мирудии; мраз; чоколадо  
 
(210) TM  2018/643 (220) 28/06/2018 

(442) 30/09/2018 
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(731) ВЕТЕКС ГРУП ДООЕЛ 
ул. Железничка бр. 12, Штип, MK 
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 
(540)  

 
(591) црна, бела и црвена 
(531) 26.04.17;27.05.04;27.05.08 
(551) индивидуална 
(510, 511) 
кл. 7  машини за шиење  
кл. 35  услуги при продажба на големо и мало 
и увоз-извоз со машини за шиење  
 
(210) TM  2018/647 (220) 28/06/2018 

(442) 30/09/2018 
(731) Друштво за производство трговија и 
услуги експорт-импорт ВОРИ Јорданка 
ДООЕЛ 
ул. Загребска бр. 2/8, 1480, Гевгелија, MK 
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 
(540)  

 
(591) црвена, бела, темно кафена, светло 
кафена, окер, зелена, црна 
(531) 05.09.19;11.03.11;25.01.19;26.01.22 
(551) индивидуална 
(510, 511) 
кл. 29  грав, конзервиран во сос  
 
(210) TM  2018/648 (220) 28/06/2018 

(442) 30/09/2018 

(731) Друштво за производство трговија и 
услуги експорт-импорт ВОРИ Јорданка 
ДООЕЛ 
ул. Загребска бр. 2/8, 1480, Гевгелија, MK 
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 
(540)  

 
(591) црвена, бела, кафена, окер, зелена, 
црна, жолта, окер 
(531) 11.03.20;25.01.19;26.01.22 
(551) индивидуална 
(510, 511) 
кл. 30  рижото [мешавина од ориз и зеленчук]  
 
(210) TM  2018/650 (220) 28/06/2018 

(442) 30/09/2018 
(731) Друштво за производство трговија и 
услуги експорт-импорт ВОРИ Јорданка 
ДООЕЛ 
ул. Загребска бр. 2/8, 1480, Гевгелија, MK 
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 
(540)  

 
(591) црвена, бела и зелена 
(531) 05.03.11;05.09.17;25.01.19;26.01.22 
(551) индивидуална 
(510, 511) 
кл. 30  сос (доматен сос)  
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(210) TM  2018/651 (220) 28/06/2018 
(442) 30/09/2018 

(731) Друштво за производство трговија и 
услуги експорт-импорт ВОРИ Јорданка 
ДООЕЛ 
ул. Загребска бр. 2/8, 1480, Гевгелија, MK 
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 
(540)  

 
(591) црвена и бела 
(531) 26.01.17;26.01.20;27.05.24 
(551) индивидуална 
(510, 511) 
кл. 29  месни преработки; конзервирано, 
смрзнато, сушено и варено овошје; желеа, 
џемови, компоти и слатка; ајвар  
кл. 30  преработени житарки како храна; 
сосови (како мирудии)  
кл. 35  услуги при продажба на големо и мало 
и увоз-извоз со: месни преработки; 
конзервирано, смрзнато, сушено и варено 
овошје; желеа, џемови, компоти и слатка; 
ајвар; преработени житарки како  храна; 
сосови (како мирудии)  
 
(210) TM  2018/660 (220) 29/06/2018 

(442) 30/09/2018 
(731) Трговско друштво за пиво, слад, 
оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци 
ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 
ул. 808 бр. 12, Скопје, MK 
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје 
(540)  

The heroes among us 
(551) индивидуална 
(510, 511) 
кл. 35  аутсорсинг услуги [поддршка на бизнис]  
кл. 41  практична обука  

 
(210) TM  2018/661 (220) 29/06/2018 

(442) 30/09/2018 
(731) Трговско друштво за пиво, слад, 
оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци 
ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 
ул. 808 бр. 12, Скопје, MK 
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје 
(540)  

Хероите меѓу нас 
(551) индивидуална 
(510, 511) 
кл. 35  аутсорсинг услуги [поддршка на бизнис]  
кл. 41  практична обука  
 
(210) TM  2018/664 (220) 29/06/2018 

(442) 30/09/2018 
(731) Трговско друштво за пиво, слад, 
оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци 
ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 
ул. 808 бр. 12, Скопје, MK 
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје 
(540)  

We plant love 
(551) индивидуална 
(510, 511) 
кл. 35  рекламирање  
кл. 44  садење дрва за намалување на 
емисија на јаглен  
 
(210) TM  2018/665 (220) 29/06/2018 

(442) 30/09/2018 
(731) Трговско друштво за пиво, слад, 
оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци 
ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 
ул. 808 бр. 12, Скопје, MK 
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје 
(540)  

Садиме љубов 
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(551) индивидуална 
(510, 511) 
кл. 35  рекламирање  
кл. 44  садење дрва за намалување на 
емисија на јаглен  
 
(210) TM  2018/666 (220) 29/06/2018 

(442) 30/09/2018 
(731) МАКПРОГРЕС ДОО 
ул. Илинденска бб, 2310, Виница, MK 
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 
(540)  

 
(591) бела, темно кафена 
(531) 01.01.20;27.05.04 
(551) индивидуална 
(510, 511) 
кл. 29  желеа, џемови, компоти; конзервирано, 
смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук  
кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, 
саго, замена за кафе; брашно и производи од 
жита, леб, производи од тесто и слатки, 
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 
печење, сол, сенф; оцет, сосови (како 
мирудии); мирудии; мраз; локум; алва; 
бонбони; колачиња; чајни колачиња; 
бисквити; брускети; погачици; зелник; крем; 
смрзнати производи од тесто  
кл. 35  огласување;водење на 
работење;управување со 
работи;канцелариски работи, услуги при 
продажба на големо и мало и увоз-извоз со: 
желеа, џемови, компоти;конзервирано, 
смрзнато, сушено и варено овошје и 
зеленчук;кафе, чај, какао, шеќер, ориз, 
тапиока, саго, замена за кафе;брашно и 

производи од жита, леб, производи од тесто и 
слатки, сладолед;мед, меласа;квасец, прашок 
за печење, сол, сенф;оцет, сосови (како 
мирудии);мирудии;мраз;локум;алва;бонбони;
колачиња;чајни 
колачиња;бисквити;брускети;погачици;зелник
;крем;смрзнати производи од тесто  
 
(210) TM  2018/670 (220) 03/07/2018 

(442) 30/09/2018 
(731) Друштво за маркетиншки, 
промотивни и продукциски услуги ЕЕММ 
ГРУП ДООЕЛ Скопје 
ул. Наум Наумовски Борче 50/3-11, Скопје, 
MK 
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје 
(540)  

 
(591) црна, зелена, бела 
(531) 27.05.01;27.05.22 
(551) индивидуална 
(510, 511) 
кл. 41  агенција за резервации за забавен 
настан; агенција за резервации за музички 
настан; планирање на посебни настани за 
цели на социјална забава  
 
(210) TM  2018/671 (220) 03/07/2018 

(442) 30/09/2018 
(731) British American Tobacco (Brands) 
Limited, 
Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 
2PG, GB 
(740) Друштво за застапување од областа на 
индустриската сопственост ЖИВКО 
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје 
(540)  

CORES 
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(551) индивидуална 
(510, 511) 
кл. 34  цигари; тутун, сиров или преработен; 
производи од тутун; замени за тутун (не за 
медицински цели); пури, циграилос; запалки; 
ќибрити; артикли за пушачи; хартија за 
цигари, туби за цигари, филтери за цигари; 
џебни апарати за виткање цигари; рачни 
машини за вбризгување на тутун во хартиени 
туби; електронски цигари; течности за 
електронски цигари; производи од тутун 
наменети за загревање; уреди и делови за 
уреди за загревање на тутун и замени за тутун 
наменети за инхалација  
 
(210) TM  2018/672 (220) 03/07/2018 

(442) 30/09/2018 
(300) 87/775,220  29/01/2018  US 
(731) Life Perspectives, Inc 
PO Box 600533, San Diego,  California 92160, 
US 
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 
(540)  

 
 

(591) водено сина и сина 
(531) 26.11.12 
(551) индивидуална 
(510, 511) 
кл. 35  промовирање на подигнување на јавна 
свест за здравствени прашања, промовирање 
подигнување на јавна свест за здравје, живот, 
социјални вредности и прашања поврзани со 
бременост  

 
(210) TM  2018/679 (220) 05/07/2018 

(442) 30/09/2018 
(731) Deva Holding A.Ş. 
Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad. No. 
1 34303, Kucukcekmece, Istanbul, TR 
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје 
(540)  

Rediclon 
(551) индивидуална 
(510, 511) 
кл. 5  фармацевтски производи  
 
(210) TM  2018/680 (220) 05/07/2018 

(442) 30/09/2018 
(731) Deva Holding A.Ş. 
Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad. No. 
1 34303, Kucukcekmece, Istanbul, TR 
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје 
(540)  

 
Gemysetin 

(551) индивидуална 
(510, 511) 
кл. 5  фармацевтски производи  
 
(210) TM  2018/684 (220) 05/07/2018 

(442) 30/09/2018 
(731) SHINE ТV LIMITED 
Shepherds Building Central, Charecroft Way, 
W14 0EE London, GB 
(740) Друштво за застапување од областа на 
индустриската сопственост ЖИВКО 
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје 
(540)  

MASTERCHEF 
(551) индивидуална 
(510, 511) 
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кл. 7  машини и машински алати за домашна 
употреба, кои исто така вклучуваат и 
електрични маталки за јајца; електрични 
блендери за храна; електрични сецкалки за 
храна; електрични мелници за храна за 
домашна употреба; електрични процесори за 
храна; електрични рендиња; електрични 
преси за овошје за употреба во 
домаќинството; електрични цедалки за 
овошје наменети за домаќинството; 
електрични соковници; електрични машини за 
мелење месо; електрични миксери наменети 
за домаќинството; соковници; машини за 
кујна, имено, електрични миксери со постоље; 
електрични отварачи за конзерви; електрични 
острачи на ножеви; електрични ножеви; 
електрични рачни миксери и рачни блендери; 
електрични маталки; машина за вакумирање 
и делови за неа; електрични мелници за кафе  
кл. 8  прибор за јадење, имено, ножеви, 
вилушки и лажици (прибор за јадење); 
готвачки ножеви; кујнски ножеви; ножеви за 
сечење торта; ножеви за пица; неелектрични 
отварачи за конзерви; апарати за сечење 
сирење и ножеви за сирење; прибор за јадење 
за една употреба, имено, ножеви, вилушки и 
лажици; електрични машинки за бричење; 
неелектрични машинки за бричење; нож за 
отстранување на лушпи на риба; рачни 
кујнски машинки за сечење на коцки, за 
сецкање ситно, за сечење на кришки и за 
сечење храна; сатари за месо, кршалки за 
ореви, отварачи за остриги, ножици, шпатули, 
ножеви за сечење и ножеви за лупење; рачен 
алат за правење дробен мраз; рачни ножеви 
за правење паста (тестенини); кршалки за 
ореви; лопатки за боја; ножици; ножици за 
чистење конци; нож за лупење кора од 
цитрусни овошја; острачи за ножеви; 
комплети за скара, имено вилушки за скара, 
ножеви за скара, штипки за скара, лопатки за 
скара, прибор за чистење на решетки на 
скара, четки и садови за премачкување за 

скара, даски за сечење за скара; 
неелектрични процесори за храна  
кл. 11  апарати за готвење вклучувајќи 
(електрични) тавчиња, тенџериња, лонци и 
експрес лонци (лонци под притисок); скари, 
скари на јаглен, kettle скара, надворешна 
плинска скара, делови, опрема и додатоци за 
нив; покривки за скара; скара за димење; 
решетки за скара; светла за скара; 
индустриски кујнски апарати; апарати за 
загревање и готвење, вклучувајќи рерни, 
електрични рерни, електрични скари, печки и 
микробранови; електрични парни лонци; 
апарати за ладење и разладување, 
вклучувајќи фрижидери, замрзнувачи и 
електрични ладилници; (електрични) 
диспензери за пијалаци; апарат за 
водоснабдување и санитарна намена; 
апарати за сушење зеленчук, тостери, готвачи 
на топол воздух, апарати за сендвичи; 
кафемати; електрични чајници  
кл. 21  прибор и садови за домаќинство, кујна, 
готвење или печење (кои не се од благородни 
метали или пресвлечни со нив) и вклучуваат 
експрес лонци (лонци под притисок), 
тенџериња за готвење, тавчиња и лонци, вок 
тави, неелектрични маталки, подметки за 
готвење што се виткаат, мерици, длабоки 
чинии, длабоки чинии за мешање, садови за 
шеќер, садови за путер, цедилки, покривки за 
чинии, неелектрични чајници, неелектрични 
процесори за храна, цедалки за овошје, 
капаци за тенџериња, кујнски модли (калапи), 
модли за тесто (калапи), плитки чинии, 
цедилки за чај, ѓезвиња за кафе и чајници, 
сервиси за ручавање, комплети за чај, 
комплети за мирудии, полици, полици за 
зачини, преси за лук, ножиња за лупење 
компири, отварачи за конзерви, лажици за 
готвење со дупчиња, лопатки за превртување, 
преса за компири, рендиња, мелници за 
зачини и мирудии; прибор за сервирање, 
вклучувајќи длабоки чинии, плитки чинии, 
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чинии, бокалчиња, стаклени садови, 
порцелански длабоки чиничиња, шољи, 
кригли, земјени садови, емајлирани садови, 
тенџериња, чиничиња, послужавници, кујнски 
алати и тацни за сервирање; комплети 
шишенца и комплети за сол и бибер; даски за 
сечење; даски за ножеви; ракавици за рерна 
со и без прсти; ракавици наменети за 
домаќинство; стакларија, вклучувајќи чаши за 
пиење; прибор за пиење; пластични чинии и 
садови за пиење; чешли и сунѓери; четки 
(освен сликарски четки); артикли наменети за 
чистење; неелектричен прибор за перење и 
чистење; необработено или полуобработено 
стакло (освен стакло за градба); стакларија, 
порцелан и земјени садови што не се 
вклучени во други класи; касички за штедење 
кои не се од метал; стаклени кутии; садови за 
готвење и печење за скара, имено долни 
решетки за гориво за скарата, решетки со 
ногалки за скара, поклопци за скара, тавчиња 
за готвење за скара, вок тави за скара, четки 
за чистење скара, ракавици за скара со и без 
прсти; неелектрични чајници; неелектрични 
блендери; неелектрични мелници за кафе; 
неелектрични лонци на пареа; неелектрични 
миксери за храна  
 
(210) TM  2018/685 (220) 06/07/2018 

(442) 30/09/2018 
(731) Grünenthal GmbH 
Zieglerstrasse 6 52078 Aachen, DE 
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје 
(540)  

ПАЛЕКСИЯ 
(551) индивидуална 
(510, 511) 
кл. 5  фармацевтски препарати; аналгетици за 
човечка употреба  
 
(210) TM  2018/686 (220) 06/07/2018 

(442) 30/09/2018 

(731) Deva Holding A.Ş. 
Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad. No. 
1 34303, Kucukcekmece, Istanbul, TR 
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје 
(540)  

Fixef 
(551) индивидуална 
(510, 511) 
кл. 5  фармацевтски производи  
 
(210) TM  2018/687 (220) 06/07/2018 

(442) 30/09/2018 
(731) Deva Holding A.Ş. 
Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad. No. 
1 34303, Kucukcekmece, Istanbul, TR 
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје 
(540)  

Pralas 
(551) индивидуална 
(510, 511) 
кл. 5  фармацевтски производи  
 
(210) TM  2018/688 (220) 06/07/2018 

(442) 30/09/2018 
(731) Здружение на сомелиери на 
Република Македонија БРИКС Скопје 
бул.АСНОМ бр. 158/17, Скопје, MK 
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје 
(540)  

 
(591) сина, бела 
(531) 25.07.04;25.07.07 
(551) индивидуална 
(510, 511) 
кл. 32  вино  
кл. 35  организирање трговски саеми за 
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комерцијални или рекламни цели  
кл. 41  организирање и водење работилници 
[обука]  
 
(210) TM  2018/689 (220) 06/07/2018 

(442) 30/09/2018 
(731) Deva Holding A.Ş. 
Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad. No. 
1 34303, Kucukcekmece, Istanbul, TR 
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје 
(540)  

Foterol 
(551) индивидуална 
(510, 511) 
кл. 5  фармацевтски производи  
 
(210) TM  2018/692 (220) 09/07/2018 

(442) 30/09/2018 
(731) Милаими Хабиб and Ризванче Јасин 
ул Калина Јовановска бр. 15, Гостивар, 
MK and ул. Ленинградска бр. 19, Гостивар, 
MK 
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 
(540)  

 
(531) 27.05.07 
(551) индивидуална 
(510, 511) 
кл. 3  средства за белење и други материи за 
перење; препарати за чистење, полирање, 
триење и нагризување; сапуни; парфимерија, 
есенцијални масла, козметички производи, 
лосиони за коса; препарати за нега на забите  
кл. 35  рекпамирање; водење на работењето; 
управување со работата; канцелариски 
работи; услуги при продажба на големо и 
мало и увоз-извос со:Средства за белење и 

други материи за перење; препарати за 
чистење, полирање, триење и нагризување; 
сапуни; парфимерија, есенцијални масла, 
козметички производи, 
лосиони за коса; препарати за нега на забите  
 
(210) TM  2018/698 (220) 11/07/2018 

(442) 30/09/2018 
(731) Драган Живковиќ 
ул. Црниче бр. 13, Скопје, MK 
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје 
(540)  

 
(591) црна, бела 
(531) 27.05.02 
(551) индивидуална 
(510, 511) 
кл. 16  весници; дневни весници; неделни 
весници; месечни весници; годишни изданија; 
магазини; списанија; огласи  
кл. 35  услуги за следење на печатени вести; 
економско прогноџирање; рекламирање  
кл. 38  агенции за информирање  
кл. 39  испорачани весници  
кл. 41  он-лајн публикување на весници и 
списанија  
 
(210) TM  2018/699 (220) 11/07/2018 

(442) 30/09/2018 
(731) Драган Живковиќ 
ул. Црниче бр. 13, Скопје, MK 
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје 
(540)  

 
(591) црна, бела, црвена 
(531) 27.05.02;27.05.11 
(551) индивидуална 
(510, 511) 
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кл. 16  весници; дневни весници; неделни 
весници; месечни весници; годишни изданија; 
магазини; списанија; огласи  
кл. 35  услуги за следење на печатени вести; 
економско прогноџирање; рекламирање  
кл. 38  агенции за информирање  
кл. 39  испорачани весници  
кл. 41  он-лајн публикување на весници и 
списанија  
 
(210) TM  2018/700 (220) 12/07/2018 

(442) 30/09/2018 
(731) Друштво за изнајмување на деловен 
простор БОМА ГРУП ДООЕЛ Скопје 
ул. Рајко Жинзифов бр. 18/1-2, Скопје, MK 
(740) Адвокатско друштво Дебарлиев, 
Дамески и Ќелешоска  
ул. Мирче Ацев бр. 2 кат 3, 1000, Скопје 
(540)  

 
(591) црна и бела 
(531) 27.05.11 
(551) индивидуална 
(510, 511) 
кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 
управување со работата; канцелариски 
работи  
кл. 36  осигурување; финансиски работи; 
монетарни работи; работи поврзани со 
недвижен имот  
 
(210) TM  2018/701 (220) 12/07/2018 

(442) 30/09/2018 
(300) 87/754060  12/01/2018  US 
(731) BlackBarry Limited A Canadian 
Corporation 
2200 University Avenue East Waterloo, 
Ontario, Canada N2K0A7, CA 
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 
(540)  

JARVIS 
(551) индивидуална 
(510, 511) 
кл. 42  научни и технолошки услуги и услуги за 
истражување и дизајн поврзани со истите; 
услуги за индустриска анализа и 
истражување; дизајн и развој на компјутерски 
хардвер и софтвер; услуги на платформа како 
сервис (ПААС) и софтвер како сервис (СААС) 
со софтвер кој се користи за вршење 
проценка на ранливост и тестирање на 
пенетрација; обезбедување привремена 
употреба на он-лајн компјутерски софтвер 
што не се презема за безбедност на крајната 
точка, анализа на малициозен софтвер, 
тестирање на ранливост, тестирање на 
пенетрација, и проценка на ранливоста  
 
(210) TM  2018/702 (220) 12/07/2018 

(442) 30/09/2018 
(300) 87/754054  12/01/2018  US 
(731) BlackBarry Limited A Canadian 
Corporation 
2200 University Avenue East Waterloo, 
Ontario, Canada N2K0A7, CA 
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 
(540)  

BLACKBERRY 
(551) индивидуална 
(510, 511) 
кл. 42  научни и технолошки услуги и услуги за 
истражување и дизајн поврзани со истите; 
услуги за индустриска анализа и 
истражување; дизајн и развој на компјутерски 
хардвер и софтвер; услуги на платформа како 
сервис (ПААС) и софтвер како сервис (СААС) 
со софтвер кој се користи за вршење 
проценка на ранливост и тестирање на 
пенетрација; обезбедување привремена 
употреба на он-лајн компјутерски софтвер 
што не се презема за безбедност на крајната 
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точка, анализа на малициозен софтвер, 
тестирање на ранливост, тестирање на 
пенетрација, и проценка на ранливоста  
 
(210) TM  2018/705 (220) 16/07/2018 

(442) 30/09/2018 
(731) Фари Нуредини 
ул. 6 бр. 53, Кодово, Скопје, MK 
(540)  

 
(591) жолта, светло сина, темно сина, 
портокалова и бела 
(531) 02.05.23;25.01.19;27.05.04 
(551) индивидуална 
(510, 511) 
кл. 16  бебешки пелени од хартија и целулоза 
за еднократна употреба  
кл. 35  услуги при продажба на мало и големо 
со бебешки пелени  
 
(210) TM  2018/706 (220) 13/07/2018 

(442) 30/09/2018 
(731) Фармацевтска хемиска козметичка 
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000, 
Скопје, MK 
(540)  

 

(591) бела, црвена, темно црвена, сина, 
светло сина, розева, виолетова, жолта, 
зелена 
(531) 25.01.19;26.01.18 
(551) индивидуална 
(510, 511) 
кл. 3  универзално средство за чистење  
 
(210) TM  2018/707 (220) 13/07/2018 

(442) 30/09/2018 
(731) Фармацевтска хемиска козметичка 
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000, 
Скопје, MK 
(540)  

 
(591) бела, црна, сребрена, сива, црвена, 
темно црвена, сина, светло сина 
(531) 25.01.19;26.01.18 
(551) индивидуална 
(510, 511) 
кл. 3  абразивно средство  
 
(210) TM  2018/708 (220) 13/07/2018 

(442) 30/09/2018 
(731) Фармацевтска хемиска козметичка 
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000, 
Скопје, MK 
(540)  
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(591) бела, црна, црвена, темно црвена, 
кафена, темна кафена, окер, сива, 
портокалова, жолта 
(531) 25.01.19;26.01.18 
(551) индивидуална 
(510, 511) 
кл. 3  политура за мебел  
 
(210) TM  2018/709 (220) 13/07/2018 

(442) 30/09/2018 
(731) Фармацевтска хемиска козметичка 
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000, 
Скопје, MK 
(540)  

 
(591) бела, црна, сребрена, сива, црвена, 
темно црвена, сина, светло сина 
(531) 25.01.19;26.01.18 
(551) индивидуална 
(510, 511) 
кл. 3  средство за рачно и машинско штиркање  
 
(210) TM  2018/710 (220) 13/07/2018 

(442) 30/09/2018 

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000, 
Скопје, MK 
(540)  

 
(591) бела, црвена, темно црвена, сина, 
светло сина, виолетова, окер 
(531) 25.01.19;26.01.18 
(551) индивидуална 
(510, 511) 
кл. 3  универзално средство за чистење  
 
(210) TM  2018/711 (220) 13/07/2018 

(442) 30/09/2018 
(731) Фармацевтска хемиска козметичка 
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000, 
Скопје, MK 
(540)  

 
(591) темна црвена, светла и темна кафена, 
бела, црвена, зелена, сива 
(531) 25.01.19;26.01.18 
(551) индивидуална 
(510, 511) 
кл. 3  средство за чистење теписи  
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(210) TM  2018/712 (220) 13/07/2018 

(442) 30/09/2018 
(731) Фармацевтска хемиска козметичка 
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000, 
Скопје, MK 
(540)  

 
(591) темна црвена, светла и темна кафена, 
бела, жолта, црвена, портокалова, окер 
(531) 25.01.19;26.01.18 
(551) индивидуална 
(510, 511) 
кл. 3  средство за чистење дрвени подови  
 
(210) TM  2018/713 (220) 13/07/2018 

(442) 30/09/2018 
(731) Фармацевтска хемиска козметичка 
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000, 
Скопје, MK 
(540)  

 
(591) темна црвена, светла и темна сина, 
светла и темна зелена, бела, црвена, сива 
(531) 07.05.15;25.01.19;26.01.18 

(551) индивидуална 
(510, 511) 
кл. 3  средство за отстранување бигор  
 
(210) TM  2018/714 (220) 13/07/2018 

(442) 30/09/2018 
(731) Фармацевтска хемиска козметичка 
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000, 
Скопје, MK 
(540)  

 
(591) светла и темна сина, бела, жолта, 
црвена, темна црвена 
(531) 07.03.02;25.01.19;26.01.18 
(551) индивидуална 
(510, 511) 
кл. 3  средство за отстранување мувла и за 
дезинфекција на површините  
 
(210) TM  2018/715 (220) 13/07/2018 

(442) 30/09/2018 
(731) Фармацевтска хемиска козметичка 
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000, 
Скопје, MK 
(540)  
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(591) темна црвена, сива, светла и темна 
сина, црвена, портокалова, жолта, бела, 
кафена 
(531) 14.01.01;25.01.19;26.01.18 
(551) индивидуална 
(510, 511) 
кл. 3  средство за одзатнување на мијалници 
и на одводни цевки  
 
(210) TM  2018/717 (220) 16/07/2018 

(442) 30/09/2018 
(731) Ристо Бузарденов 
ул. Карпошово востание 4/3-11, Скопје, MK 
(540)  

 
(531) 26.11.25;27.05.04 
(551) индивидуална 
(510, 511) 
кл. 41  забава, продукција на шоу програми, 
фотографија, одржување претстави во живо, 
производство на филмови  
кл. 42  дизајнирање облека  
 
(210) TM  2018/721 (220) 18/07/2018 

(442) 30/09/2018 
(731) Друштво за производство, трговија, 
услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ  увоз-
извоз Скопје 
ул. Качанички пат бр. 168, инд. зона-
Визбегово, Скопје, MK 
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) зелена, црвена и портокалова 
(531) 05.03.11;27.05.04;27.05.07 
(551) индивидуална 
(510, 511) 
кл. 29  месо, риба, живина и дивеч, месни 
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено 
и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, 
компоти, јајца, млеко и млечни производи, 
масла и масти за јадење  
кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, 
саго, замена за кафе; брашно и производи од 
жита, леб, производи од тесто и слатки, 
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 
печење, сол, сенф; оцет, сосови (како 
мирудии); мирудии; мраз  
кл. 32  минерална и сода вода и други 
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и 
овошни сокови, сирупи и други препарати за 
производство на пијалоци  
 
(210) TM  2018/733 (220) 20/07/2018 

(442) 30/09/2018 
(731) Агенција за цивилно 
воздухопловство Скопје 
ул. Даме Груев бр. 1, Скопје, MK 
(540)  

 
(591) сина, gradient CMYK 97/65/37/19 CMYK 
77/36/13/0 
(531) 26.03.23;27.05.02 
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(551) индивидуална 
(510, 511) 
кл. 35  управување и давање помош за 
поуспешно деловно работење  
 
(210) TM  2018/735 (220) 23/07/2018 

(442) 30/09/2018 
(731) Друштво за информатички 
инжењеринг СЕКОНД ПИКСЕЛ ДООЕЛ 
Гевгелија 
, MK 
(740) МАРА ПОП-КОЧЕВА  
ул. Мицо Шаренков бр. 2/1, Гевгелија 
(540)  

 
(531) 26.04.18;27.05.02;27.05.14 
(551) индивидуална 
(510, 511) 
кл. 42  софрвер како услуг (SaaS)  
 
(210) TM  2018/742 (220) 24/07/2018 

(442) 30/09/2018 
(731) FRONT LLC 
Magjistralja Nënë Tereza, Prishtinë - Fushë 
Kosovë, 10000, Prishtinë, ZB 
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 
СКОПЈЕ  
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје 
(540)  

 
(591) црна и сива 
(531) 26.11.11;27.05.02 
(551) индивидуална 
(510, 511) 

кл. 2  бои, фирнајзи, лакови; слоеви(бои); 
средства за заштита од 'рѓа; заштитни 
препарати за градежни материјали, слоеви на 
материјали засновани на вештачки смоли  
кл. 11  панели за готвење, ладење, сушење и 
вентилација, делови за поставување на 
водоводни цевки, бањи и тоалети  
кл. 12  конструктивни делови во облик на 
панели и материјали за покривање на машини 
за земја, воздух и вода; внатрешни делови за 
средства како панелни инструменти 
составени од фибер панели  
кл. 16  декоративни хартии  
кл. 17  стоки изработени од синтетички панели 
(полупроизводи), особено пластични панели 
за облажување на ѕидови и производство на 
мебел и подови, ламинирани слоеви, сендвич 
панели, декоративни ламинати во форма на 
панели или фолии, конструктивни делови во 
форма на панели , облоги за ѕидови, тавани и 
подови за згради; подни ламинати; пластични 
фолии како фолии за обложување; 
изолациски плочи, како плочи за топлинска 
изолација  
кл. 19  градежни материјали (неметални) за 
апликации во ентериер и екстериер, посебно 
пластични панели и пластични ламинирани 
панели како ѕидни површини и мебел, како и 
обложувањето на ѕидови и одвојување на 
ѕидови, дрвени панели, фибер панели, фибер 
панели со подобрена површина, на пример со 
површински слоеви со форми, структури, 
обоени, лакирани и / или декоративни слоеви 
од хартија како и од пластифицирани 
површини; обложени фибер панели, фибер 
панели со линиски структури или релјевни во 
површинскиот слој; повеќеслојни 
конструктивни делови во форма на панели 
кои содржат фибер панели, дрвени кутии, 
иверки од дрво; цевки (неметални); подвижни 
структури (не од метал); фибер-дрвен бетон; 
повеќеслојни делови во форма на панели кои 
употребуват дрво, иверки плочи, картон во 
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форма на сеќа, пенаста пластика, синтетички 
материјали, импрегнирана смола и јако 
декоративни хартии и слично; делови од 
врати; тавански елементи за обложување на 
тавани; рамки за прозори; ламинатни врати  
кл. 20  рамки, мебел и делови од нив, особено 
врз основа на пластични плочи, ламинирана 
пластична плочка или декоративни ламинати; 
особено плочки за производство на мебел, 
површински материјал за мебел; кујнска 
маса,горниот дел на маса , челниот дел, 
простирки од дрвено влакно, скали и други 
делови за поправки цели, странични ленти, 
крајни ленти на подови тавани, странични 
ремени, ламинирани слоеви, ламинати за 
врати  
кл. 27  подови (плочки, талпи, паркет)  
кл. 35  рекламирање; водење на работење; 
управување со работи; канцелариски работи  
кл. 37  градежништсво, градежни конструкции; 
поправки; инсталациски услуги; одржување на 
згради и опрема  
кл. 40  третман на материјали особено 
третман на дрво, дрвени влакни, дрвени 
чипсови, материалите од ламинирана 
пластика и декоративни ламинати  
кл. 42  консултантски услуги во областа на 
архитектурата и информатиката; услуги за 
внатрешен дизајн; индустриски дизајн и развој 
на производи од областа на дрвната 
индустрија; тестирање на материјали; 
пројектирање на конструкции и консултации 
за истите  
 
(210) TM  2018/743 (220) 24/07/2018 

(442) 30/09/2018 
(731) FRONT LLC 
Magjistralja Nënë Tereza, Prishtinë - Fushë 
Kosovë, 10000, Prishtinë, ZB 
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 
СКОПЈЕ  
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје 
(540)  

 
(531) 27.05.02 
(551) индивидуална 
(510, 511) 
кл. 2  бои, фирнајзи, лакови; слоеви(бои); 
средства за заштита од 'рѓа; заштитни 
препарати за градежни материјали, слоеви на 
материјали засновани на вештачки смоли  
кл. 11  панели за готвење, ладење, сушење и 
вентилација, делови за поставување на 
водоводни цевки, бањи и тоалети  
кл. 12  конструктивни делови во облик на 
панели и материјали за покривање на машини 
за земја, воздух и вода; внатрешни делови за 
средства како панелни инструменти 
составени од фибер панели  
кл. 16  декоративни хартии  
кл. 17  стоки изработени од синтетички панели 
(полупроизводи), особено пластични панели 
за облажување на ѕидови и производство на 
мебел и подови, ламинирани слоеви, сендвич 
панели, декоративни ламинати во форма на 
панели или фолии, конструктивни делови во 
форма на панели , облоги за ѕидови, тавани и 
подови за згради; подни ламинати; пластични 
фолии како фолии за обложување; 
изолациски плочи, како плочи за топлинска 
изолација  
кл. 19  градежни материјали (неметални) за 
апликации во ентериер и екстериер, посебно 
пластични панели и пластични ламинирани 
панели како ѕидни површини и мебел, како и 
обложувањето на ѕидови и одвојување на 
ѕидови, дрвени панели, фибер панели, фибер 
панели со подобрена површина, на пример со 
површински слоеви со форми, структури, 
обоени, лакирани и / или декоративни слоеви 
од хартија како и од пластифицирани 
површини; обложени фибер панели, фибер 
панели со линиски структури или релјевни во 
површинскиот слој; повеќеслојни 
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конструктивни делови во форма на панели 
кои содржат фибер панели, дрвени кутии, 
иверки од дрво; цевки (неметални); подвижни 
структури (не од метал); фибер-дрвен бетон; 
повеќеслојни делови во форма на панели кои 
употребуват дрво, иверки плочи, картон во 
форма на сеќа, пенаста пластика, синтетички 
материјали, импрегнирана смола и јако 
декоративни хартии и слично; делови од 
врати; тавански елементи за обложување на 
тавани; рамки за прозори; ламинатни врати  
кл. 20  рамки, мебел и делови од нив, особено 
врз основа на пластични плочи, ламинирана 
пластична плочка или декоративни ламинати; 
особено плочки за производство на мебел, 
површински материјал за мебел; кујнска 
маса,горниот дел на маса , челниот дел, 
простирки од дрвено влакно, скали и други 
делови за поправки цели, странични ленти, 
крајни ленти на подови тавани, странични 
ремени, ламинирани слоеви, ламинати за 
врати  
кл. 27  подови (плочки, талпи, паркет)  
кл. 35  рекламирање; водење на работење; 
управување со работи; канцелариски работи  
кл. 37  градежништсво, градежни конструкции; 
поправки; инсталациски услуги; одржување на 
згради и опрема  
кл. 40  третман на материјали особено 
третман на дрво, дрвени влакни, дрвени 
чипсови, материалите од ламинирана 
пластика и декоративни ламинати  
кл. 42  консултантски услуги во областа на 
архитектурата и информатиката; услуги за 
внатрешен дизајн; индустриски дизајн и развој 
на производи од областа на дрвната 
индустрија; тестирање на материјали; 
пројектирање на конструкции и консултации 
за истите  
 
(210) TM  2018/744 (220) 24/07/2018 

(442) 30/09/2018 
(731) TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD 

2-2-3 Fujinoki, Itami-shi, Hyogo, JP 
(740) Друштво за застапување од областа на 
индустриската сопственост ЖИВКО 
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје 
(540)  

TOYO 
(551) индивидуална 
(510, 511) 
кл. 12  гуми за автомобили; внатрешни гуми за 
гуми за автомобили; тркала за автомобили  
 
(210) TM  2018/750 (220) 25/07/2018 

(442) 30/09/2018 
(731) JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ 
d.d. 
Svilno 20, 51000, Rijeka, HR 
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 
(540)  

VISET 
(551) индивидуална 
(510, 511) 
кл. 3  парфимериски производи, козметички 
производи; тоалетни производи   
кл. 5  лекови за хумана медицина, диететски 
производи, фармацевтски производи, 
медицински проиводи  
кл. 35  огласување и рекламирање  
 
(210) TM  2018/751 (220) 26/07/2018 

(442) 30/09/2018 
(731) TOSOH CORPORATION 
4560, Kaisei-cho, Shunan-shi, Yamaguchi, 
746-8501, JP 
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 
(540)  

HSZ 
(551) индивидуална 
(510, 511) 
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кл. 1  синтетички зеолит за употреба во 
хемикалии, индустриски хемикалии  
 
(210) TM  2018/767 (220) 30/07/2018 

(442) 30/09/2018 
(731) Biocon Limited 
20th KM, Hosur Road, Electronic City, 
Bangalore-560100, IN 
(740) Друштво за застапување од областа на 
индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје 
(540)  

 
CANHERA 

(551) индивидуална 
(510, 511) 
кл. 5  фармацевтски производи и медицински 
препарати  
 

 
 
 

ПРЕГЛЕДИ 
 

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД 
МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ 

(510) код во Меѓународната класафикација на трговски марки (Ниченска) 
(210) број на пријавата 
 

(510) (210) 

1 TM 2015/1350 

1 TM 2018/0126 

1 TM 2018/0622 

1 TM 2018/0751 

2 TM 2018/0126 

2 TM 2018/0742 

2 TM 2018/0743 

3 TM 2018/0126 

3 TM 2018/0620 

3 TM 2018/0692 

3 TM 2018/0706 

3 TM 2018/0707 

3 TM 2018/0708 

3 TM 2018/0709 

3 TM 2018/0710 

3 TM 2018/0711 

3 TM 2018/0712 

3 TM 2018/0713 

3 TM 2018/0714 

3 TM 2018/0715 

3 TM 2018/0750 

4 TM 2018/0126 

5 TM 2016/0479 

5 TM 2017/0435 

5 TM 2018/0075 

5 TM 2018/0076 

5 TM 2018/0077 

5 TM 2018/0126 

5 TM 2018/0572 

5 TM 2018/0576 

5 TM 2018/0585 

5 TM 2018/0605 

5 TM 2018/0606 

5 TM 2018/0607 

5 TM 2018/0608 

5 TM 2018/0679 

5 TM 2018/0680 

5 TM 2018/0685 

5 TM 2018/0686 

5 TM 2018/0687 

5 TM 2018/0689 

5 TM 2018/0750 

5 TM 2018/0767 

6 TM 2015/1350 

6 TM 2018/0126 

7 TM 2018/0126 

7 TM 2018/0158 

7 TM 2018/0643 

7 TM 2018/0684 

8 TM 2018/0126 

8 TM 2018/0684 

9 TM 2018/0126 

9 TM 2018/0158 

9 TM 2018/0599 

9 TM 2018/0600 

10 TM 2016/0479 

10 TM 2018/0126 

11 TM 2018/0126 

11 TM 2018/0684 

11 TM 2018/0742 

11 TM 2018/0743 

12 TM 2018/0126 

12 TM 2018/0158 

12 TM 2018/0742 

12 TM 2018/0743 
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12 TM 2018/0744 

13 TM 2018/0126 

14 TM 2018/0126 

15 TM 2018/0126 

16 TM 2018/0126 

16 TM 2018/0466 

16 TM 2018/0482 

16 TM 2018/0620 

16 TM 2018/0622 

16 TM 2018/0698 

16 TM 2018/0699 

16 TM 2018/0705 

16 TM 2018/0742 

16 TM 2018/0743 

17 TM 2018/0126 

17 TM 2018/0742 

17 TM 2018/0743 

18 TM 2018/0126 

19 TM 2018/0126 

19 TM 2018/0742 

19 TM 2018/0743 

20 TM 2018/0126 

20 TM 2018/0742 

20 TM 2018/0743 

21 TM 2018/0126 

21 TM 2018/0684 

22 TM 2018/0126 

23 TM 2018/0126 

24 TM 2018/0126 

24 TM 2018/0620 

25 TM 2018/0126 

25 TM 2018/0604 

25 TM 2018/0620 

26 TM 2018/0126 

27 TM 2018/0126 

27 TM 2018/0622 

27 TM 2018/0742 

27 TM 2018/0743 

28 TM 2018/0126 

29 TM 2018/0075 

29 TM 2018/0076 

29 TM 2018/0077 

29 TM 2018/0126 

29 TM 2018/0575 

29 TM 2018/0642 

29 TM 2018/0647 

29 TM 2018/0651 

29 TM 2018/0666 

29 TM 2018/0721 

30 TM 2016/0132 

30 TM 2018/0075 

30 TM 2018/0076 

30 TM 2018/0077 

30 TM 2018/0125 

30 TM 2018/0126 

30 TM 2018/0620 

30 TM 2018/0640 

30 TM 2018/0642 

30 TM 2018/0648 

30 TM 2018/0650 

30 TM 2018/0651 

30 TM 2018/0666 

30 TM 2018/0721 

31 TM 2018/0126 

32 TM 2018/0126 

32 TM 2018/0639 

32 TM 2018/0688 

32 TM 2018/0721 

33 TM 2018/0126 

33 TM 2018/0582 

33 TM 2018/0639 

34 TM 2018/0126 

34 TM 2018/0671 

35 TM 2018/0075 

35 TM 2018/0076 

35 TM 2018/0077 

35 TM 2018/0122 

35 TM 2018/0125 

35 TM 2018/0126 

35 TM 2018/0158 

35 TM 2018/0413 

35 TM 2018/0466 

35 TM 2018/0482 

35 TM 2018/0611 

35 TM 2018/0612 

35 TM 2018/0613 

35 TM 2018/0614 

35 TM 2018/0615 

35 TM 2018/0622 

35 TM 2018/0642 

35 TM 2018/0643 

35 TM 2018/0651 

35 TM 2018/0660 

35 TM 2018/0661 

35 TM 2018/0664 

35 TM 2018/0665 

35 TM 2018/0666 

35 TM 2018/0672 

35 TM 2018/0688 

35 TM 2018/0692 

35 TM 2018/0698 

35 TM 2018/0699 

35 TM 2018/0700 

35 TM 2018/0705 

35 TM 2018/0733 

35 TM 2018/0742 

35 TM 2018/0743 

35 TM 2018/0750 

36 TM 2018/0126 

36 TM 2018/0131 

36 TM 2018/0611 

36 TM 2018/0612 

36 TM 2018/0613 

36 TM 2018/0614 

36 TM 2018/0615 

36 TM 2018/0700 

37 TM 2018/0126 

37 TM 2018/0611 

37 TM 2018/0612 

37 TM 2018/0613 

37 TM 2018/0614 

37 TM 2018/0615 

37 TM 2018/0742 

37 TM 2018/0743 

38 TM 2018/0122 

38 TM 2018/0126 

38 TM 2018/0158 

38 TM 2018/0398 

38 TM 2018/0466 



 
 

144 | С т р а н а   Т р г о в с к и  м а р к и  
 

31 Декември  2017 Гласник Бр. 6/2017 

38 TM 2018/0482 

38 TM 2018/0698 

38 TM 2018/0699 

39 TM 2018/0075 

39 TM 2018/0076 

39 TM 2018/0077 

39 TM 2018/0126 

39 TM 2018/0466 

39 TM 2018/0482 

39 TM 2018/0611 

39 TM 2018/0612 

39 TM 2018/0613 

39 TM 2018/0614 

39 TM 2018/0615 

39 TM 2018/0622 

39 TM 2018/0698 

39 TM 2018/0699 

40 TM 2015/1350 

40 TM 2018/0126 

40 TM 2018/0158 

40 TM 2018/0742 

40 TM 2018/0743 

41 TM 2018/0122 

41 TM 2018/0126 

41 TM 2018/0398 

41 TM 2018/0466 

41 TM 2018/0482 

41 TM 2018/0599 

41 TM 2018/0611 

41 TM 2018/0612 

41 TM 2018/0613 

41 TM 2018/0614 

41 TM 2018/0615 

41 TM 2018/0660 

41 TM 2018/0661 

41 TM 2018/0670 

41 TM 2018/0688 

41 TM 2018/0698 

41 TM 2018/0699 

41 TM 2018/0717 

42 TM 2015/1350 

42 TM 2018/0126 

42 TM 2018/0131 

42 TM 2018/0158 

42 TM 2018/0599 

42 TM 2018/0701 

42 TM 2018/0702 

42 TM 2018/0717 

42 TM 2018/0735 

42 TM 2018/0742 

42 TM 2018/0743 

43 TM 2016/0132 

43 TM 2018/0075 

43 TM 2018/0076 

43 TM 2018/0077 

43 TM 2018/0126 

43 TM 2018/0603 

43 TM 2018/0611 

43 TM 2018/0612 

43 TM 2018/0613 

43 TM 2018/0614 

43 TM 2018/0615 

43 TM 2018/0626 

44 TM 2018/0126 

44 TM 2018/0664 

44 TM 2018/0665 

45 TM 2018/0126 

 
 
 

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ 
МАРКИ 

 
(731) носител на правото на трговски марка 
(210) број на трговската марка 
 

(732) (210) 

Medical Developments International Limited MK/T/ 2016/479 

Друштво за производство на фармацевтски производи и трговија СА ИНФИНИТИ ЕУРОПЕ 
ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2017/435 

Радислав Анастасовски MK/T/ 2018/75 

Радислав Анастасовски MK/T/ 2018/76 

Радислав Анастасовски MK/T/ 2018/77 

Паровски Мартин MK/T/ 2018/122 

LOTTE Corporation, MK/T/ 2018/125 

LOTTE Corporation MK/T/ 2018/126 

Hankook Tire Co., Ltd MK/T/ 2018/131 

Delphi Technologies, LLC MK/T/ 2018/158 
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ADRIA MEDIA GROUP D.O.O. MK/T/ 2018/398 

Божиновски Александар MK/T/ 2018/413 

Драган Живковиќ MK/T/ 2018/466 

Драган Живковиќ MK/T/ 2018/482 

КЕМОФАРМАЦИЈА ШЕ MK/T/ 2018/572 

SAVENCIA SA MK/T/ 2018/575 

PHARMANOVA D.O.O. Drustvo za proizvodnju farmaceutskih prizvoda MK/T/ 2018/576 

Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ 
експорт-импорт АД Скопје 

MK/T/ 2018/582 

Трговско друштво за внатрешен и надворешен промет ЗЕГИН ДОО Скопје MK/T/ 2018/585 

GoPro,Inc MK/T/ 2018/599 

GoPro,Inc MK/T/ 2018/600 

Дејан Атанасовски MK/T/ 2018/603 

NBA Properties, Inc MK/T/ 2018/604 

Deva Holding A.Ş. MK/T/ 2018/605 

Deva Holding A.Ş. MK/T/ 2018/606 

Deva Holding A.Ş. MK/T/ 2018/607 

Deva Holding A.Ş. MK/T/ 2018/608 

Друштво за управување со недвижен имот СКОПЈЕ ЕАСТ ГАТЕ СЕГ ДОО увоз-извоз Скопје MK/T/ 2018/611 

Друштво за управување со недвижен имот СКОПЈЕ ЕАСТ ГАТЕ СЕГ ДОО увоз-извоз Скопје MK/T/ 2018/612 

Друштво за управување со недвижен имот СКОПЈЕ ЕАСТ ГАТЕ СЕГ ДОО увоз-извоз Скопје MK/T/ 2018/613 

Друштво за управување со недвижен имот СКОПЈЕ ЕАСТ ГАТЕ СЕГ ДОО увоз-извоз Скопје MK/T/ 2018/614 

Друштво за управување со недвижен имот СКОПЈЕ ЕАСТ ГАТЕ СЕГ ДОО увоз-извоз Скопје MK/T/ 2018/615 

Георги Димитров MK/T/ 2018/620 

N.T.P. "Butterfly" MK/T/ 2018/622 

Друштво за производство, трговија, услуги на градежни  материјали, прехрана, 
земјоделство, автомотива, мебел, компјутери туризам, текстил, консалтинг ит ИМЕКС 
СЕНТР ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 

MK/T/ 2018/626 

Друштво за производство трговија и услуги ПИВКА 2002 ДОО увоз-извоз Неготино MK/T/ 2018/639 

МАКПРОГРЕС ДОО MK/T/ 2018/640 

МАКПРОГРЕС ДОО MK/T/ 2018/642 

ВЕТЕКС ГРУП ДООЕЛ MK/T/ 2018/643 

Друштво за производство трговија и услуги експорт-импорт ВОРИ Јорданка ДООЕЛ MK/T/ 2018/647 

Друштво за производство трговија и услуги експорт-импорт ВОРИ Јорданка ДООЕЛ MK/T/ 2018/648 

Друштво за производство трговија и услуги експорт-импорт ВОРИ Јорданка ДООЕЛ MK/T/ 2018/650 

Друштво за производство трговија и услуги експорт-импорт ВОРИ Јорданка ДООЕЛ MK/T/ 2018/651 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА 
СКОПЈЕ А.Д. 

MK/T/ 2018/660 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА 
СКОПЈЕ А.Д. 

MK/T/ 2018/661 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА 
СКОПЈЕ А.Д. 

MK/T/ 2018/664 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА 
СКОПЈЕ А.Д. 

MK/T/ 2018/665 
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МАКПРОГРЕС ДОО MK/T/ 2018/666 

Друштво за маркетиншки, промотивни и продукциски услуги ЕЕММ ГРУП ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2018/670 

British American Tobacco (Brands) Limited, MK/T/ 2018/671 

Life Perspectives, Inc MK/T/ 2018/672 

Deva Holding A.Ş. MK/T/ 2018/679 

Deva Holding A.Ş. MK/T/ 2018/680 

SHINE ТV LIMITED MK/T/ 2018/684 

Grünenthal GmbH MK/T/ 2018/685 

Deva Holding A.Ş. MK/T/ 2018/686 

Deva Holding A.Ş. MK/T/ 2018/687 

Здружение на сомелиери на Република Македонија БРИКС Скопје MK/T/ 2018/688 

Deva Holding A.Ş. MK/T/ 2018/689 

Милаими Хабиб and Ризванче Јасин MK/T/ 2018/692 

Драган Живковиќ MK/T/ 2018/698 

Драган Живковиќ MK/T/ 2018/699 

Друштво за изнајмување на деловен простор БОМА ГРУП ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2018/700 

BlackBarry Limited A Canadian Corporation MK/T/ 2018/701 

BlackBarry Limited A Canadian Corporation MK/T/ 2018/702 

Фари Нуредини MK/T/ 2018/705 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје MK/T/ 2018/706 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје MK/T/ 2018/707 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје MK/T/ 2018/708 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје MK/T/ 2018/709 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје MK/T/ 2018/710 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје MK/T/ 2018/711 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје MK/T/ 2018/712 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје MK/T/ 2018/713 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје MK/T/ 2018/714 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје MK/T/ 2018/715 

Ристо Бузарденов MK/T/ 2018/717 

Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ  увоз-извоз Скопје MK/T/ 2018/721 

Агенција за цивилно воздухопловство Скопје MK/T/ 2018/733 

Друштво за информатички инжењеринг СЕКОНД ПИКСЕЛ ДООЕЛ Гевгелија MK/T/ 2018/735 

FRONT LLC MK/T/ 2018/742 

FRONT LLC MK/T/ 2018/743 

TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD MK/T/ 2018/744 

JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d. MK/T/ 2018/750 

TOSOH CORPORATION MK/T/ 2018/751 

Biocon Limited MK/T/ 2018/767 

ПРГ ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2015/1350 

Џалев Христијан MK/T/ 2016/132 
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РЕШЕНИЈА НА  
ТРГОВСКИ МАРКИ 

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

весник на Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), 
Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права 
на трговски марки. 
 
Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60): 
 
(111) Регистарски број на документот 
(151) Дата на регистрирање 
(181) Дата на важење (очекувано) 
(186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано) 
(210) Број на пријавата 
(220) Дата на поднесување 
(230) Дата на изложбено или саемско првенство 
(300) Право на првенство: дата, држава, број 
(450) Дата на објавување 
(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги 
(Ничанска) и список на производите и услугите 
(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод 
(551) Ознака за пријава на колективена трговска марка 
(560) Ознака за тродимензионалена трговска марка 
(580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот 
(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои 
(600) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (дата еx-YU број на 
пријавата/исправа/решение) 
(732) Носител на правото 
(740) Застапник 
(770) Име и адреса на претходниот носител 
(791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата 
 
 
________________ 
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа 
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(111)  26597  (151)  19/09/2018 
(210)  TM  2011/1039 (220)  03/10/2011 

(181)  03/10/2021 
(450)  30/09/2018 

(732)  Друштво за организирање на бизнис 
и приватни настани СИТИ ХОЛ ЦЕНТАР 
доо Скопје 
бул.Јане Сандански бр.26/2-6, Скопје, MK 
(740)  Адвокатско друштво ДЕБАРЛИЕВ, 
ДАМЕСКИ И ЌЕЛЕШОСКА 
ул. Алберт Ајнштајн бр.4/1 1000 Скопје 
(540)  

 
(591)  црна и бела 
(551)  индивидуална 
(510, 511) 
кл. 35  огласување; водење на работење; 
управување со работи; канцелариски работи  
кл. 41  образовни услуги; подготвување на 
наставата; забава; спортски и културни 
активности  
кл. 43  услуги за подготвување храна и 
пијалоци, привремено сместување  
 
(111)  26575  (151)  21/09/2018 
(210)  TM  2014/146 (220)  13/02/2014 

(181)  13/02/2024 
(450)  30/09/2018 

(732)  PPG INDUSTRIES OHIO, INC. a 
corporation organized and existing under the 
laws of the State of Delaware 
3800 West 143rd Street, Cleveland, State of 
Ohio 44111, US 
(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО 
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 
(540)  

 

АUTOLUX 
(551)  индивидуална 
(510, 511) 
кл. 2  мешавини за премачкување во облик 
на боја  
 
(111)  26538  (151)  03/09/2018 
(210)  TM  2014/1117 (220)  21/10/2014 

(181)  21/10/2024 
(450)  30/09/2018 

(732)  Друштво за физикална медицина и 
специјализирана медицинска 
рехабилитација „Катлановска Бања “ ДОО 
Катланово  
ул.Катлановска Бања бр.1, MK 
(740)  Недковски Игор 
ул.бул. Св.Климент Охридски бр.54/3-4, 
Скопје 
(540)  

 
(591)  жолта, темно сина, светло сина 
(551)  индивидуална 
(510, 511) 
кл. 43  привремено сместување; хотел  
кл. 44  услуги со лековити бањи; бањи за 
закепнување; терапија (физикална терапија); 
услуги со сауна; масажа  
 
(111)  26599  (151)  18/09/2018 
(210)  TM  2015/86 (220)  28/01/2015 

(181)  28/01/2025 
(450)  30/09/2018 

(732)  April International Enterprise Pte. Ltd 
80 Raffles Place #50-01, UOB Plaza, 
Singapore 048624, SG 
(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 
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ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000, 
Скопје 
(540)  

PaperOne 
(551)  индивидуална 
(510, 511) 
кл. 16  хартија, картон и канцелариски 
материјал, вкпучувајќи печатарска хартија, 
хартија за пишување и цртање, хартија за 
отчукување (на машина за пишување), 
хартија за нацрт (план / скица), табла со бела 
хартија, хартија за разгледница (поштенска / 
дописна картичка), тенка хартија за пакување 
(свилена хартија), свилена хартија за 
копирање, хартија за употреба за факс, 
хартија за писма, блок листови, посебни 
листови од хартија (кои може да се вадат или 
ставаат во папки), тетратка, блок за цртање 
(книга за скици), книга за вежбање, блок за 
пишување, химизирана (некарбонска) хартија 
за копирање; бележник (нотес) со леплива 
позадина, датотека (досие, документ), 
налепници, коверти, главна книга (книга на 
сметка), хартија со вертикални и/или 
хоризонтални линии (милиметарска хартија), 
џебна хартија (за во џеб, со димензии за во 
џеб), мемо хартија (хартија за меморандум), 
хартија и материјали што се за завитукување 
и пакување ; книжни (хартиени) марамици / 
шамичиња, хартија за копирање  
 
(111)  26552  (151)  17/09/2018 
(210)  TM  2015/992 (220)  07/10/2015 

(181)  07/10/2025 
(450)  30/09/2018 

(732)  Мирко Петровски 
ул. Женевска бр. 20-22, Скопје, MK 
(740)  МАЈА ПАРГОВСКА, АДВОКАТ 
ул. Миладин Поповиќ бр.13, 1000, Скопје 
(540)  

 
(591)  жолта, црна 
(551)  индивидуална 
(510, 511) 
кл. 5  диететски супстанции што се користат 
во медицината  
кл. 28  производи за гимнастика и спорт кои 
не се опфатени со другите класи  
кл. 41  образовни услуги;подготвување на 
наставата;забава;спортски активности  
 
(111)  26576  (151)  21/09/2018 
(210)  TM  2015/1199 (220)  23/11/2015 

(181)  23/11/2025 
(450)  30/09/2018 

(732)  Друштво за интерактивни веб 
медиуми ИВМ НЕТВОРК ДООЕЛ увоз-
извоз Скопје 
Ул. Никола Вапцаров 15/2-5, Скопје, MK 
(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 
(540)  

 
(591)  бела и црвена 
(551)  индивидуална 
(510, 511) 
кл. 35  oгласување, водење на работење, 
управување со работи, односи со јавноста; 
медиумска презентација; бизнис 
информации, демонстрација на производи,  
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медиуми за комуникација (презентација на 
производи и услуги од областа на интеренет 
технологијата) за малопродажни цели; 
спојување за доброто на другите, на 
различни стоки (од информатичка 
технологија), овозможувајќи им на 
корисниците полесно да ги видат и купат тие 
стоки; маркетинг услуги, изложби 
(организирање на изложби) во комерцијални 
и рекламни цели, изнајмување време за 
рекламирање преку медиумите, изнајмување 
рекламен простор, информации, јавно 
мислење (испитување на јавното мислење), 
оn-line заедница на ИТ ентузијасти и 
експерти, оn-line рекламирање по пат на 
компјутерска мрежа, односи со јавност, 
промоција, промовирање на продажбата за 
трети лица, објавување рекламни текстови, 
организирање трговски саеми за 
комерцијални или рекламни цели, ширење на 
рекламни огласи, обработка на текстови, 
oрганизирање дејности и советување за 
организирање дејнoсти; компјутеризирани 
услуги за on-line нарачки на производи, on-
line продажба на мало; обезбедување на 
продажби и нивно уредување преку онлајн 
шопинг во компјутерски мрежи; 
компјутеризирани услуги за on-line нарачки 
кои имаат широк спектар на производи за 
широка потрошувачка; обезбедување на веб-
страни за рејтинг, прегледи и препораки за 
производи и услуги за комерцијални цели 
постирани од корисниците; обезбедување на 
информации преку интернет во врска со 
стоки и услуги на други во вид на водич на 
купувачи, обезбедување на веб-страни за 
рејтинг, прегледи и препораки за производи и 
услуги за комерцијални цели постирани од 
корисниците; обезбедување на информации 
преку интернет во врска со стоки и услуги на 
други во вид на водич на купувачи, онлајн 
медиум за информатичка технологија, 
објавување новости и статии од полето на 

информатичка технологија, информации 
(бизнис информации); компјутерски бази на 
податоци (систематизација на информации 
во компјутерски бази на податоци); 
компјутерски бази на податоци (собирање 
информации во компјутерски бази на 
податоци); компјутерско рекламирање преку 
интернет; пребарување (бизнис 
пребарување); рекламен простор 
(изнајмување рекламен простор); 
рекламирање; рекламирање [огласување]; 
систематизација на информации во 
компјутерски бази на податоци; собирање 
информации во компјутерските бази на 
податоци; собирање статистички податоци, 
објавување на огласи за вработување, сите 
горенаведени услуги од полето на 
информатичка технологија  
кл. 41  oбразовни услуги; обука; забава, 
електронско издаваштво, информации за 
образовни и забавни настани, услуги врзани 
за исполнување на слободното време,  оn-
line електронско издавање на книги и 
периодични списанија, компјутерско 
персонално издавателство, електронски 
публикации (не можат да се даунлодираат); 
пружање оn-linе публикации; издавање 
електронски книги и часописи оn-linе; 
пружање публикации со глобална 
компјутерска мрежа или интернет што можат 
да се пребаруваат; објавување текстови, со 
исклучок на рекламни текстови, 
организирање и водење работилници, 
организирање и водење семинари, 
симпозиуми, организирање изложби за 
културни или образовни цели, пишување 
текстови што не се рекламни, преведување и 
публикации на печатени медиуми и снимки, 
разонода  
кл. 42  алатки за пребарување 
(обезбедување алатки за пребарување), за 
интернет; давање простор за веб [интернет] 
страници; изнајмување веб [интернет] 
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сервери; инсталирање компјутерски 
програми; компјутерско програмирање; 
изработка на компјутерски програми; 
комјутерски бази на податоци (обновување 
комјутерски бази на податоци); компјутерски 
програми (изнајмување и изработка 
компјутерски програми); компјутерски 
програми (советување за компјутерски 
програми); креирање и одржување веб 
[интернет] страници за други; обезбедување 
алатки за пребарување по интернет; 
одржување компјутерски програми; 
програмирање компјутерски системи; 
конверзија на податоци од физички на 
електронски носачи; програми 
(осовременување на компјутерските 
програми); компјутерски системи 
(програмирање компјутерски системи); 
размена на компјутерски програми и 
податоци [конверзија која не е физичка]; 
сервери (изнајмување веб [интернет] 
сервери); услуги на ИТ Маркет: Услуги во 
врска со компјутеризирани on-line 
пребарувања за нарачување, и испорака на 
потрошувачки добра; обезбедување на 
интерактивен веб-сајт за технологија која им 
овозможува на корисниците да влезат, 
пристапат, следат, управуваат, контролираат 
и да генерираат информации и извештаи во 
врска со продажба на производи и услуги; ИТ 
форуми (сервис за водење разговори на 
интернет или софтвер за веб-апликации што 
овозможува вакви услуги)  
 
(111)  26532  (151)  17/09/2018 
(210)  TM  2016/131 (220)  05/02/2016 

(181)  05/02/2026 
(450)  30/09/2018 

(732)  „МАШИНТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД 
гр. Пловдив, ул. „Братя Бъкстон“ No 134, 
ет. 3, BG 
(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

MEBLO 
(551)  индивидуална 
(510, 511) 
кл. 20  мебел, огледала, рамки за слики; 
производи што не се опфатени со другите 
класи од дрво, плута, трска, врбови прачки, 
рогозина, рогови, коски, слонова коска, 
школки, килибар, седеф, морска пена и 
замена за сите овие материјали или 
производи од пластика  
кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 
управување со работата, канцелариски 
работи, услуги при производство и продажба 
на големи и мало и увоз/извоз со: мебел, 
огледала, рамки за слики; производи што не 
се опфатени со другите класи од дрво, плута, 
трска, врбови прачки, рогозина, рогови, 
коски, слонова коска, школки, килибар, 
седеф, морска пена и замените за сите овие 
материјали или производи од пластика  
кл. 40  обработка на материјали, услуги за 
изнајмување на машини за производство на 
мебел и машини за производство  
 
(111)  26556  (151)  10/09/2018 
(210)  TM  2016/680 (220)  04/07/2016 

(181)  04/07/2026 
(450)  30/09/2018 

(732)  ПРГ ДООЕЛ Скопје 
ул. Франц Месеснел бр. 2, 1000, Скопје, MK 
(540)  

 
 

(551)  индивидуална 
(510, 511) 
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кл. 1  Хемиски производи за индустријата, 
науката и фотографиите, како и за 
земјоделството, градинарството и 
шумарството;сурови вештачки смоли, 
пластични материи во сурова 
состојба;ѓубриња;смеси за гаснење 
пожар;производи за калење и 
заварување;хемиски материи за 
конзервирање прехранбени 
производи;материи за штавење;лепливи 
материи што се користат во индустријата. 
  
кл. 6  обични метали и нивните 
легури;метални градежни 
материјали;метални преносни 
конструкции;метални материјали за 
железнички шини;неелектрични кабли и жици 
од обичен метал;железарија, мали метални 
предмети;метални цевки;каси;производи од 
обичен метал што не се вклучени во другите 
класи;руди 
  
кл. 40  обработка на материјали. 
  
кл. 42  научни и технолошки услуги и 
истражување и планирањето поврзано со 
нив;индустриски анализи и истражувачки 
услуги;изработка и развој на комјутерски 
хардвер и софтвер. 
  
 
(111)  26542  (151)  03/09/2018 
(210)  TM  2016/730 (220)  22/07/2016 

(181)  22/07/2026 
(450)  30/09/2018 

(732)  I G L A Sh.p.k. 
Komuna Vaqarr, Tirana, AL 
(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 
СКОПЈЕ 
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје 
(540)  

 

(591)  бела, портокалова, жолта, црвена 
(551)  индивидуална 
(510, 511) 
кл. 34  филтри за цигари, хартија за виткање 
цигари  
 
(111)  26548  (151)  17/09/2018 
(210)  TM  2016/860 (220)  06/09/2016 

(181)  06/09/2026 
(450)  30/09/2018 

(732)  Друштво за производство, трговија 
и услуги ЛУАНА-МАР ДООЕЛ увоз-извоз 
Кавадарци 
ул. Илинденска бр. 60, Кавадарци, MK 
(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје 
(540)  

 

DUDIN 
(551)  индивидуална 
(510, 511) 
кл. 33  алкохолни пијалаци (освен пиво); 
вино; ракија  
кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 
управување со работата; канцелариски 
работи; огласување  
кл. 43  услуги на обезбедување храна и 
пијалоци; ресторани; служење храна и 
пијалаци  
 
(111)  26539  (151)  17/09/2018 
(210)  TM  2016/915 (220)  26/09/2016 

(181)  26/09/2026 
(450)  30/09/2018 

(732)  Агенција за супервизија на 
капитално финансирано пензиско 
осигурување МАПАС 
ул. Стив Наумов бр. 100, Скопје, MK 
(540)  
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(591)  темно сина, светло сина и црна 
(551)  индивидуална 
(510, 511) 
кл. 36  супервизија на осигурување  
 
(111)  26577  (151)  21/09/2018 
(210)  TM  2016/1172 (220)  09/12/2016 

(181)  09/12/2026 
(450)  30/09/2018 

(732)  Western Digital Technologies, Inc. 
3355 Michelson Drive, Suite 100, Irvine 
California 92612, US 
(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО 
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 
(540)  

 

PRECISIVE 
(551)  индивидуална 
(510, 511) 
кл. 9  уреди за складирање на податоци, 
имено, хард диск драјвери, дигитални диск 
драјвери, мултимедијални читачи (плеери), 
празни дигитални медии за складирање на 
податоци, преносливи хард диск драјвери, 
полупроводнички дискови (SSD), драјвери за 
флеш меморија, хибридни диск драјвери и 
компјутерски периферни единици; 
компјутерски уреди за складирање на 
податоци, имено, хардвер за компјутерска 
меморија, хард драјвери за компјутери и 
полупроводнички дискови (SSD) за 
компјутери; пренослив компјутерски бекап 
систем (систем за правење на резервни 

копии)  базиран на  хард драјвери; уреди за 
складирање на податоци на компјутерски 
мрежи, имено, хард диск драјвери, дигитални 
диск драјвери, мултимедијални читачи 
(плеери), празни дигитални медии за 
складирање на податоци, преносливи хард 
диск драјвери, полупроводнички дискови, 
драјвери за флеш меморија, хибридни диск 
драјвери и компјутерски периферни единици 
за складирање и бекапување на електронски 
податоци локално или преку 
телекомуникациона мрежа или преку облак 
(cloud); компјутерски производи кои што се 
користат за пренос, проток (streaming), 
преглед и репродукција на текстуални, аудио, 
видео и други податоци и датотеки, 
дигитални слики и мултимедијални содржини 
од уреди за складирање на податоци, хард 
драјвери, диск драјвери, и компјутерски 
периферни единици до телевизори, видео 
монитори, проектори, компјутерски и 
мобилни уреди, имено, компјутерски таблети, 
паметни телефони, лаптоп компјутери; 
чипови со интегрирани кола; чипови за флеш 
меморија; дијагностичка апаратура, не за 
медицинска намена, имено, апаратура која 
што се користи за анализа и оптимизација на 
компјутерски системи; апаратура за анализа, 
имено, интегрирани хардверски и софтверски 
системи и системи со вградени програми 
(фирмвер) за управување со центри на 
податоци од голем обем, и кој што се користи 
за анализа на податоци, уреди за 
складирање на податоци и за работа на 
системот за складирање на податоци, кои не 
се за медицинска намена; празни картички со 
интегрирани кола; компјутерски интерфејси; 
преносливи уреди за комуникација, 
мултимедијални читачи, и компјутерски 
уреди, имено, единици со магнетски ленти за 
компјутери, компјутерски мемориски уреди, 
компјутерски оперативни системи и 
компјутерски влезни уреди; компјутерски 
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софтвер, хардвер и компјутерски вградени 
програми (фирмвер) за складирање, 
синхронизирање, испраќање, пронаоѓање, 
превземање, управување, организирање, 
обезбедување, споделување и бекапување 
на електронски податоци; компјутерски 
софтвер кој што се користи за анализа и 
оптимизација на компјутерски системи; 
компјутерски оперативни системи; 
компјутерски вградени програми (фирмвер) 
кој што се користи за контролирање на 
оптималната ефикасност на компјутерските 
системи и компоненти; софтвер кој што може 
да се прeвзема за употреба во анализа и 
оптимизација на компјутерски системи; 
софтвер за мобилни уреди  кој што може да 
се превзема за употреба во анализа и 
оптимизација на компјутерски системи; 
електронски упатства за употреба кои што 
може да се превземаат и кои се користат во 
областа на уредите за складирање на 
податоци, имено, хард диск драјвери, 
дигитални диск драјвери, мултимедијални 
читачи (плеери), празни дигитални медии за 
складирање на податоци, преносливи хард 
диск драјвери, полупроводнички дискови 
(SSD), драјвери за флеш меморија, хибридни 
диск драјвери и компјутерски периферни 
единици  
кл. 42  Научни и технолошки услуги во вид на 
анализи на системи и оптимизација на уреди 
со постојана флеш меморија, центри за 
чување и обработка на податоци, анализи на 
хиперскалабилни компјутерски системи 
(компјутерски системи кои имаат можност за 
додавање на нови процесори, хард дискови 
и/или меморија на постоечката компјутерска 
и/или дистрибутивна околина, 
карактеристични за сервери со голем број на 
компјутери) и анализа на компјутерски 
систем во облак (cloud) и оптимизација, 
истражување и дизајн  во врска со 
горенаведеното; индустриски истражувања 

во областа на системската анализа и 
оптимизација на уреди со постојана флеш 
меморија, центри за чување и обработка на 
податоци, хиперскалабилни компјутерски 
системи и компјутерски системи во облак 
(cloud); дизајн и развој на компјутерски 
хардвер и софтвер; калибрација; 
компјутерско програмирање; дизајнирање на 
компјутерски системи; анализа на 
компјутерски системи; претворање на 
компјутерски податоци и програми (не 
физичко претворање); преснимување на 
компјутерски програми; електронско 
складирање на податоци; инсталација на 
компјутерски софтвер; обезбедување 
информации за компјутерски технологии и 
програмирање; одржување на вграден 
софтвер (фирмвер) и софтвер; мониторинг 
на компјутерски системи со далечински 
пристап за да се осигура правилно работење 
и оптимизација на наведените системи; 
чување на резервни копии (бекапување) на 
податоци надвор од мрежа; повторно 
враќање на компјутерски податоци; 
хостирање на сервер; испитување на 
материјал; ажурирање на вграден софтвер 
(фирмвер) и софтвер; услуги на складирање 
на компјутерски и електронски податоци; 
услуги на дизајн, развој, ажурирање и 
одржување податоци на хард дискови (HDD), 
полупроводнички дискови (SSD) и  
компјутерски уреди за складирање на 
податоци; обезбедување на услуги на дизајн, 
развој, ажурирање и одржување на 
компјутерски хардвер, софтвер и системи за 
складирање на податоци, управување со 
податоци и бекапување (чување на резервни 
копии) на електронски податоци, во службени 
простории и во облак (cloud); услуги на 
техничка поддршка во областа на 
складирање на податоци, управување со 
податоци и бекапување (чување на резервни 
копии) на електронски податоци, во службени 
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простории и во облак (cloud); компјутерски 
услуги за пристапување и собирање на 
содржини и медиски содржини кои се чуваат 
во облак (cloud) или на уреди, имено, 
обезбедување на употреба на технологија по 
пат на интернет страници за пристап до 
податоци складирани на дистрибуирани 
компјутерски сервери и мобилни дигитални 
електронски уреди; компјутерски услуги, 
имено, обезбедување на софтвер за онлајн 
апликациски програмски интерфејси (APIs) за 
пристапување, собирање, креирање, 
организација и управување со содржини и 
медиски содржини за употреба во развој на 
софтвер; компјутерство во облак (cloud) со 
помош на софтвер за пристап на 
компјутерски мрежи во облак ( cloud), услуги 
на софтвер за управување со ресурси во 
облак (cloud); услужни платформи кои што 
опфаќаат компјутерски софтверски 
платформи за пристапување и собирање на 
содржини и медиски содржини сочувани 
(складирани) во облак (cloud) на електронски 
уреди во вид на мобилни телефони, таблет 
компјутери, и компјутери; компјутерски услуги 
кои што се наменети за обезбедување 
електронско складирање на глас, податоци 
или слики; услуги на безжично електронско 
складирање на податоци; услуги на безжично 
складирање на податоци за архивирање на 
бази на податоци, слики и други електронски 
податоци  
 
(111)  26557  (151)  10/09/2018 
(210)  TM  2017/419 (220)  12/04/2017 

(181)  12/04/2027 
(450)  30/09/2018 

(732)  Друштво за трговија на големо и 
мало СТОКОМАК ДОО увоз-извоз Скопје 
ул. Димо Хаџи Димов бр. 6Б, MK 
(740)  Ѓурѓа Георгиева  
ул.Димо Хаџи Димов бр. 6Б 
(540)  

 
(591)  црвена, жолта и бела 
(551)  индивидуална 
(510, 511) 
кл. 30  производство на бисквити и чајни 
колачиња  
кл. 35  услуги при прдажба на големо и мало 
со бисквити и чајни колачиња  
 
(111)  26558  (151)  10/09/2018 
(210)  TM  2017/421 (220)  12/04/2017 

(181)  12/04/2027 
(450)  30/09/2018 

(732)  Друштво за трговија на големо и 
мало СТОКОМАК ДОО увоз-извоз Скопје 
ул. Димо Хаџи Димов бр. 6Б, MK 
(740)  Ѓурѓа Георгиева  
ул.Димо Хаџи Димов бр. 6Б 
(540)  

 
(591)  црвена и бела 
(551)  индивидуална 
(510, 511) 
кл. 29  производство на млеко  
кл. 35  услуги при прдажба на големо и мало 
со млеко  
 
(111)  26554  (151)  10/09/2018 
(210)  TM  2017/426 (220)  13/04/2017 

(181)  13/04/2027 
(450)  30/09/2018 

(732)  Şölen Çikolata Gida Sanayi ve Ticaret 
Anonim Şirketi 
4.Organize Sanayi Bölgesi 83412 Nolu Cad. 
No:4 Şehitkamil Gaziantep, TR 
(740)  ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат 
Ул.’'ДамеГруев’'  3/ 2-11, 1000, Скопје 
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(540)  

 
(591)  бела, црвена, сите нијанси на кафена, 
жолта и портокалова 
(551)  индивидуална 
(510, 511) 
кл. 30   слатки и бисквити  
 
(111)  26563  (151)  10/09/2018 
(210)  TM  2017/442 (220)  21/04/2017 

(181)  21/04/2027 
(450)  30/09/2018 

(732)  ТП РОК КАФАНА РУСТИКАНА 
Арманд Рори Вељан Скопје 
булевар Илинден бр. 94, Скопје, MK 
(740)  Маја Јакимовска, адвокат 
бул.Партизански Одреди бр. 17, 1000, Скопје 
(540)  

 
(591)  црвена, бела и црна 
(551)  индивидуална 
(510, 511) 
кл. 43  услуги на безбедување храна и 
пијалаци; служење храна и пијалаци  
 
(111)  26553  (151)  04/09/2018 
(210)  TM  2017/669 (220)  05/07/2017 

(181)  05/07/2027 
(450)  30/09/2018 

(732)  Друштво за услуги, производство и 
трговија БЕЈРОН увоз-извоз ДООЕЛ Ресен 
ул.Мите Богоевски бр. 21А, 7310, Ресен, 
MK 
(740)  АНДОНОСКИ  МИТКО, адвокат 
Бул.Кочо Рацин бр. 30/2-2, 1000, Скопје 
(540)  

 
(591)  црвена, сива, бела 
(551)  индивидуална 
(510, 511) 
кл. 35  огласување; рекламирање; менаџмент 
и консултациски услуги поврзани со 
изнајмување на возила; промовирање на 
услуги за патување  
кл. 39  изнајмување на возила; такси превоз; 
транспортни услуги вклучувајќи возач, 
автомобил, такси, автобус; транспорт на 
возила, патници, багаж, мебел и товар; 
патнички услуги вклучително и 
обезбедување на резервации; организирање 
патувања; патнички аранжмани, патнички 
информации и туристички информации во 
врска со сите начини на патување; 
консултациски и советодавни услуги за 
сместување; обезбедување на информација, 
консултациски и советодавни услуги во врска 
со сите напоменати услуги вклучително и 
информации за овие услуги преку глобална 
компјутерска мрежа  
 
(111)  26565  (151)  19/09/2018 
(210)  TM  2017/758 (220)  28/07/2017 

(181)  28/07/2027 
(450)  30/09/2018 
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(732)  Трговско друштво за трговија и 
услуги ПАНТЕР ФАКС Олег ДООЕЛ 
експорт-импорт Скопје 
ул. Живко Чинго бр. 4, 1000, Скопје, MK 
(740)  МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА 
ДОО 
бул.”Кочо Рацин” 14, 1000, Скопје 
(540)  

 
(591)  црна и маслинесто зелена 
(551)  индивидуална 
(510, 511) 
кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 
управување со работата, канцелариски 
работи  
 
(111)  26555  (151)  04/09/2018 
(210)  TM  2017/901 (220)  21/09/2017 

(181)  21/09/2027 
(450)  30/09/2018 

(732)  Друштво за трговија и услуги ЕУРО 
ТАБАК ДОО Скопје and Друштво за 
производство и трговија ИВОНА-П ДООЕЛ 
Василево 
ул.Босна и Херцеговина бр. 11 А, Скопје, 
MK and населено место без уличен систем 
бр. 380 (Вон/Градошорци), Василево, MK 
(740)  АНДОНОСКИ  МИТКО, адвокат 
Бул.Кочо Рацин бр. 30/2-2, 1000, Скопје 
(540)  

 
(591)  сина, бела, црвена, зелена, жолта 

(551)  индивидуална 
(510, 511) 
кл. 16  хартија, тоалетна хартија, хартиени 
џебни марамчиња, хартиени крпи, хартиени 
бришачи на шминка, хартиени прекривки за 
маси, хартиени бришачи за маси, тоалетни 
хартиени бришачи за стакло и садови, 
материјали од хартија за пакување и 
завиткување, носни марамчиња од хартија за 
еднократна употреба, бришачи за лице од 
хартија, чаршави од хартија, престилки од 
хартија, чаршави за на маса од хартија, 
хартија, картон и производите од нив кои не 
се опфатени во другите класи  
кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 
управување со работата, промовирање на 
продажбата за трети лица, маркетинг 
истражување, маркетинг, претставување на 
производите, дистрибуција на примероци, 
услуги за посредување во трговија, 
административна обработка на нарачките за 
купување, бизнис информации, бизнис 
испитување, бизнис истражување, бизнис 
консултирање, комерцијално или 
индустриско управување, нарачки за 
купување, административна обработка на 
нарачките за купување, услуги при продажба 
на големо и мало со хартија, тоалетна 
хартија, хартиени џебни марамчиња  
кл. 39  транспортни услуги, дистрибуција на 
стоки, логистика, консултации во полето на 
логистиката, пакување и складирање стоки, 
испорачување стоки, транспортирање стоки, 
завиткување стоки, сортирање стоки, 
превезување на стоки со камиони и комбиња, 
следење на стоки во транспортот  
 
(111)  26578  (151)  21/09/2018 
(210)  TM  2017/944 (220)  04/10/2017 

(181)  04/10/2027 
(450)  30/09/2018 

(732)  ТДПТ-Елен Спирова Благица и др. 
ЈТД 
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ул.Н.Н. Борче бр.41, Виница, MK 
(540)  

 
(591)  зелена и портокалова 
(551)  индивидуална 
(510, 511) 
кл. 35  услуги при продажба на мало и 
големо со рачен и електричен алат  
 
(111)  26584  (151)  21/09/2018 
(210)  TM  2017/958 (220)  06/10/2017 

(181)  06/10/2027 
(450)  30/09/2018 

(732)  Трговско друштво за внатрешен и 
надворешен промет ЗЕГИН ДОО Скопје 
ул.Народен Фронт бр. 5-3/1, Скопје, MK 
(540)  

 

RESPIBIEN 
(551)  индивидуална 
(510, 511) 
кл. 5  медицински препарати  
 
(111)  26566  (151)  06/09/2018 
(210)  TM  2017/1103 (220)  15/11/2017 

(181)  15/11/2027 
(450)  30/09/2018 

(732)  Д.Т.П.У. МИНЕКС ГРОУП ДООЕЛ  
бул.Гоце Делчев бр. 11 сутерен, ДТЦ 
Мавровка, Скопје, MK 
(540)  

 

MINEX 
(551)  индивидуална 
(510, 511) 
кл. 35  услуги за продажба на големо и мало 
со прехрамбени производи  
кл. 36  работи поврзани со недвижен имот  
кл. 37  градежни конструкции, поправки, 
инсталациски услуги  

кл. 43  услуги за обезбедување храна и 
пијалоци, привремено сместување  
 
(111)  26567  (151)  06/09/2018 
(210)  TM  2017/1104 (220)  15/11/2017 

(181)  15/11/2027 
(450)  30/09/2018 

(732)  Д.П.Т.У. МИНЕКС ГРОУП ДООЕЛ 
бул.Гоце Делчев бр. 11 сутерен, ДТЦ 
Мавровка, Скопје, MK 
(540)  

 

SKOKI 
(551)  сертификатна 
(510, 511) 
кл. 30  производи од жито, тесто  
кл. 32  безалкохолни пијалоци, енергетски 
пијалоци  
кл. 43  услуги за обезбедување храна и 
пијалоци, привремено сместување  
 
(111)  26568  (151)  06/09/2018 
(210)  TM  2017/1105 (220)  15/11/2017 

(181)  15/11/2027 
(450)  30/09/2018 

(732)  Д.П.Т.У. МИНЕКС ГРОУП ДООЕЛ 
бул.Гоце Делчев бр. 11 сутерен, ДТЦ 
Мавровка, Скопје, MK 
(540)  

 

MAGNUM 
(551)  сертификатна 
(510, 511) 
кл. 32  безалкохолни пијалоци, енергетски 
пијалоци  
кл. 35  услуги при продажба на големо и 
мало со прехрамбени производи и пијалоци  
кл. 43  услуги за обезбедување храна и 
пијалоци, привремено сместување  
 
(111)  26569  (151)  06/09/2018 
(210)  TM  2017/1106 (220)  15/11/2017 
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(181)  15/11/2027 
(450)  30/09/2018 

(732)  Д.П.Т.У. МИНЕКС ГРОУП ДООЕЛ 
бул.Гоце Делчев бр. 11 сутерен, ДТЦ 
Мавровка, Скопје, MK 
(540)  

 

MOREA 
(551)  индивидуална 
(510, 511) 
кл. 37  градежни конструкции, поправки, 
инсталациски услуги  
кл. 43  услуги за обезбедување храна и 
пијалоци, привремено сместување  
 
(111)  26570  (151)  06/09/2018 
(210)  TM  2017/1107 (220)  15/11/2017 

(181)  15/11/2027 
(450)  30/09/2018 

(732)  Д.П.Т.У. МИНЕКС ГРОУП ДООЕЛ 
бул.Гоце Делчев бр. 11 сутерен, ДТЦ 
Мавровка, Скопје, MK 
(740)   
 
 

 

NUTINO 
(551)  сертификатна 
(510, 511) 
кл. 30  производи од тесто и слатки  
кл. 43  услуги за обезбедување храна и 
пијалоци, привремено сместување  
 
(111)  26579  (151)  21/09/2018 
(210)  TM  2017/1139 (220)  27/11/2017 

(181)  27/11/2027 
(450)  30/09/2018 

(732)  Друштво за трговија и услуги 
АЛКОМ Александар ДООЕЛ експорт-
импорт Скопје 
ул. Елисие Поповски - Марко бр. 10/лок. 7, 
Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје 
(540)  

 
(591)  сива, тиркизна, сина, црна 
(551)  индивидуална 
(510, 511) 
кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 
управување со работата; канцелариски 
работи; административна обработка на 
нарачките за купување; бизнис (помош во 
водењето бизнис); бизнис информации; 
бизнис пребарување; бизнис проценки; 
информации (бизнис информации); 
изпитување (бизнис испитување); јавно 
мислење (испитување на јавното мислење); 
компјутерски бази на податоци 
(систематизација на информации во 
компјутерски бази на податоци); компјутерско 
рекламирање преку интернет; комуникациски 
медиуми (презентација на стоки преку 
комуникациски медиуми); за малопродажба, 
консултации за раководење со персонал; 
консултирање (професионално бизнис 
консултирање); маркетинг истражување; 
објавување рекламни текстови; обработка на 
текстови; пребарување (бизнис 
пребарување); раководење со датотеки 
(компјутеризирано раководење со датотеки); 
раководење со персонал (консултации за 
раководење со персонал); рекламирање; 
рекламни огласи (ширење на рекламните 
огласи); рекламни текстови (објавување 
рекламни текстови); рекламни текстови 
(пишување рекламни текстови); собирање 
информации во компјутерските бази на 
податоци; собирање статистички податоци; 
советување за бизнис работење и 
организација, советување за организирање 
на работењето; текстови (обработка на 
текстови); текстови (пишување рекламни 
текстови)  
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кл. 38  телекомуникации; емитување радио 
програми; емитување телевизиски програми; 
телевизиски програми (емитување 
телевизиски програми); телекомуникации 
(информации од областа на 
телекомуникациите)  
кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 
спортски и културни активности; електронско 
издаваштво; звучни записи (изнајмување 
звучни записи); он-лајн публикување 
електронски книги и списанија  
 
(111)  26585  (151)  21/09/2018 
(210)  TM  2017/1152 (220)  30/11/2017 

(181)  30/11/2027 
(450)  30/09/2018 

(732)  PHARMANOVA DOO DRUŠTVO ZA 
PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH 
PROIZVODA OBRENOVAC 
Industrijska 8, 11500, Obrenovac, RS 
(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО 
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 
(540)  

 
(591)  бела, виолетова, розова, црна, сина, 
портокалова, зелена и сива 
(551)  индивидуална 
(510, 511) 
кл. 5  фармацевтски препарати, средства за 
варење за медицинска употреба, препарати 
од микроорганизми за медицинска и 
ветеринарна употреба, ензими за 
медицинска употреба, препарати од ензими 
за медицинска употреба, ензими како 
додаток на исхрана, диететски  
 
(111)  26590  (151)  21/09/2018 
(210)  TM  2017/1160 (220)  04/12/2017 

(181)  04/12/2027 
(450)  30/09/2018 

(732)  ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје 
Качанички пат бр. 158, 1000, Скопје, MK 
(740)  МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ 
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 
(540)  

 
(591)  бела, кафена 
(551)  индивидуална 
(510, 511) 
кл. 30  крем од чоколадо и лешник  
кл. 35  услуги при продажба на големо и 
мало со крем од чоколадо и лешник  
 
(111)  26586  (151)  21/09/2018 
(210)  TM  2017/1161 (220)  04/12/2017 

(181)  04/12/2027 
(450)  30/09/2018 

(732)  ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје 
Качанички пат бр. 158, 1000, Скопје, MK 
(740)  МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ 
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 
(540)  

 
(591)  бела, сина 
(551)  индивидуална 
(510, 511) 
кл. 3  сапуни, омекнувачи, детергенти, 
средства за чистење  
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кл. 35  услуги при продажба на големо и 
мало со сапуни, омекнувачи, детергенти, 
средства за чистење  
 
(111)  26587  (151)  21/09/2018 
(210)  TM  2017/1162 (220)  04/12/2017 

(181)  04/12/2027 
(450)  30/09/2018 

(732)  ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје 
Качанички пат бр. 158, 1000, Скопје, MK 
(740)  МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ 
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 
(540)  

 
(591)  бела, зелена, жолта, кафена 
(551)  индивидуална 
(510, 511) 
кл. 3  шамичиња натопени со козметички 
лосиони  
кл. 35  услуги при продажба на големо и 
мало со шамичиња натопени со козметички 
лосиони  
 
(111)  26588  (151)  21/09/2018 
(210)  TM  2017/1163 (220)  04/12/2017 

(181)  04/12/2027 
(450)  30/09/2018 

(732)  ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје 
Качанички пат бр. 158, 1000, Скопје, MK 
(740)  МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ 
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 
(540)  

 
(591)  бела,сина, црвена, жолта, кафена, 
сива 
(551)  индивидуална 
(510, 511) 

кл. 3  шамичиња натопени со козметички 
лосиони  
кл. 35  услуги при продажба на големо и 
мало со шамичиња натопени со козметички 
лосиони  
 
(111)  26589  (151)  21/09/2018 
(210)  TM  2017/1164 (220)  04/12/2017 

(181)  04/12/2027 
(450)  30/09/2018 

(732)  ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје 
Качанички пат бр. 158, 1000, Скопје, MK 
(740)  МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ 
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 
(540)  

 
(591)  бела,сина, црвена, виолетова, жолта, 
златна 
(551)  индивидуална 
(510, 511) 
кл. 16  бебешки пелени, бебешки пелени 
гаќички  
кл. 35  услуги при продажба на големо и 
мало со бебешки пелени, бебешки пелени, 
гаќички  
 
(111)  26580  (151)  21/09/2018 
(210)  TM  2017/1171 (220)  06/12/2017 

(181)  06/12/2027 
(450)  30/09/2018 

(300)  1841545  08/06/2017  CA 
(732)  Nutrien Ltd. 
122 - 1st Avenue South, Suite 500 
Saskatoon, Saskatchewan, S7K 7G3, CA 
(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 
(540)  
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(551)  индивидуална 
(510, 511) 
кл. 1  поташа; ѓубрива; хемикалии за 
употреба во производството на ѓубрива 
вклучувајќи, азот, амонијак, амониум, калиум, 
поташа, фосфат, сулфур, калиум нитрат, 
амониум нитрат, амониум фосфат, уреа, 
сулфурна киселина и фосфорна киселина; 
хемикалии за употреба во производството на 
пестициди; земјоделски хемикалии, односно 
сурфактанти, помошни средства (адјуванси) 
и средства за мокрење за употреба при 
нанесувањето на хербициди, инсектициди, 
пестициди и хранливи материи во почвата; 
помошни средства (адјуванси) за употреба со 
земјоделски хемикалии; помошни средства 
(адјуванси) за распрскување масло за 
употреба со земјоделски инсектициди и 
фунгициди; хемиски активни состојки за 
употреба во производството на ѓубривa, 
пестициди, хербициди, фунгициди, 
инсектициди и родентициди; кондиционери 
за почва за земјоделска употреба; хранлив 
додаток за подобрување на биолошката 
активност на водата и почвата за целите на 
оплодување, подобрување на рН на почвата 
и рН на водата за наводнување, 
подобрување на порозноста на почвата и 
подобрување на перформансите на 
пестицидите и ѓубривата; хемиски препарати 
за употреба во земјоделството, имено, 
хемиски препарати за третирање на семиња; 
сурфактант на почвата се користи да 
поттикне рамномерно движење на вода во 

почвата; инкокуланти на почва за примена на 
семиња што се користат во земјоделството; 
хемиски адитиви за ѓубрива; агенс за 
мокрење, агенс за ширење, пенетрант и 
сурфактант за употреба во врска со 
пестициди, хербициди, десиканти, 
дефолијанти, инсектициди, фунгициди, 
акарациди, регулатори за растење на 
растенијата и фолијарни хранливи материи; 
кондиционери за вода, имено, фосфати за 
прочистување на вода за пиење; препарати 
против пенливост, отпенувач за земјоделска 
употреба; амино киселини за употреба со 
растворливи во вода растителни хранливи 
материи; амино киселини како извор на азот 
за употреба со растворливи во вода 
растителни хранливи материи и амино 
киселини како извори на азот за употреба во 
комбинација со растворливи во вода 
растителни хранливи материи формулирани 
за фолијарна апликација или наводнување 
капка по капка; хранливи материи за раст на 
растенијата; хранливи материи за билки; 
додаток за третман на вода за употреба во 
управување со тревник на голф терен; 
раствор на уреа со висока чистота за 
третман и контрола на издувни гасови, 
емисија на азотен оксиди и азот диоксид, 
имено, хемиски адитиви за издувни гасови  
кл. 5  пестициди; хербициди; фунгициди; 
инсектициди; родентициди; паразитициди  
кл. 44  прилагодена апликација, имено 
примена на ѓубрива и други земјоделски 
хемикалии; агрономски консултантски услуги; 
агрономски услуги, имено, консултантски 
услуги во вид на обезбедување на 
информации за управување со 
производството на култури и приноси во вид 
на управување со информациите во вид на 
земјоделски совети и препораки за 
културите, препораки за управување со 
штетници и препораки за семе; агрономски 
менаџмент, имено, обезбедување на 
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информации во врска со прецизното 
земјоделство и технологијата со варијабилна 
стапка користејќи глобални системи за 
позиционирање, географски информациски 
системи и сателитски снимки; услуги за 
контрола на штетници за земјоделство; 
земјоделски совети и информации во 
областа на производство на културите, 
планирање на посевите, остварливост на 
културите, стапки на семенски посеви, 
одгледување култури, следење на културите, 
плодноста на културите, селекција на 
семиња и подобрување на производство на 
културите  
 
(111)  26581  (151)  21/09/2018 
(210)  TM  2017/1172 (220)  06/12/2017 

(181)  06/12/2027 
(450)  30/09/2018 

(300)  1841262  07/06/2017  CA 
(732)  Nutrien Ltd. 
122 - 1st Avenue South, Suite 500 
Saskatoon, Saskatchewan, S7K 7G3, CA 
(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 
(540)  

 

NUTRIEN 
(551)  индивидуална 
(510, 511) 
кл. 1  поташа; ѓубрива; хемикалии за 
употреба во производството на ѓубрива 
вклучувајќи, азот, амонијак, амониум, калиум, 
поташа, фосфат, сулфур, калиум нитрат, 
амониум нитрат, амониум фосфат, уреа, 
сулфурна киселина и фосфорна киселина; 
хемикалии за употреба во производството на 
пестициди; земјоделски хемикалии, односно 
сурфактанти, помошни средства (адјуванси) 
и средства за мокрење за употреба при 
нанесувањето на хербициди, инсектициди, 
пестициди и хранливи материи во почвата; 
помошни средства (адјуванси) за употреба со 

земјоделски хемикалии; помошни средства 
(адјуванси) за распрскување масло за 
употреба со земјоделски инсектициди и 
фунгициди; хемиски активни состојки за 
употреба во производството на ѓубривa, 
пестициди, хербициди, фунгициди, 
инсектициди и родентициди; кондиционери 
за почва за земјоделска употреба; хранлив 
додаток за подобрување на биолошката 
активност на водата и почвата за целите на 
оплодување, подобрување на рН на почвата 
и рН на водата за наводнување, 
подобрување на порозноста на почвата и 
подобрување на перформансите на 
пестицидите и ѓубривата; хемиски препарати 
за употреба во земјоделството, имено, 
хемиски препарати за третирање на семиња; 
сурфактант на почвата се користи да 
поттикне рамномерно движење на вода во 
почвата; инкокуланти на почва за примена на 
семиња што се користат во земјоделството; 
хемиски адитиви за ѓубрива; агенс за 
мокрење, агенс за ширење, пенетрант и 
сурфактант за употреба во врска со 
пестициди, хербициди, десиканти, 
дефолијанти, инсектициди, фунгициди, 
акарациди, регулатори за растење на 
растенијата и фолијарни хранливи материи; 
кондиционери за вода, имено, фосфати за 
прочистување на вода за пиење; препарати 
против пенливост, отпенувач за земјоделска 
употреба; амино киселини за употреба со 
растворливи во вода растителни хранливи 
материи; амино киселини како извор на азот 
за употреба со растворливи во вода 
растителни хранливи материи и амино 
киселини како извори на азот за употреба во 
комбинација со растворливи во вода 
растителни хранливи материи формулирани 
за фолијарна апликација или наводнување 
капка по капка; хранливи материи за раст на 
растенијата; хранливи материи за билки; 
додаток за третман на вода за употреба во 
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управување со тревник на голф терен; 
раствор на уреа со висока чистота за 
третман и контрола на издувни гасови, 
емисија на азотен оксиди и азот диоксид, 
имено, хемиски адитиви за издувни гасови  
кл. 5  пестициди; хербициди; фунгициди; 
инсектициди; родентициди; паразитициди  
кл. 44  прилагодена апликација, имено 
примена на ѓубрива и други земјоделски 
хемикалии; агрономски консултантски услуги; 
агрономски услуги, имено, консултантски 
услуги во вид на обезбедување на 
информации за управување со 
производството на култури и приноси во вид 
на управување со информациите во вид на 
земјоделски совети и препораки за 
културите, препораки за управување со 
штетници и препораки за семе; агрономски 
менаџмент, имено, обезбедување на 
информации во врска со прецизното 
земјоделство и технологијата со варијабилна 
стапка користејќи глобални системи за 
позиционирање, географски информациски 
системи и сателитски снимки; услуги за 
контрола на штетници за земјоделство; 
земјоделски совети и информации во 
областа на производство на културите, 
планирање на посевите, остварливост на 
културите, стапки на семенски посеви, 
одгледување култури, следење на културите, 
плодноста на културите, селекција на 
семиња и подобрување на производство на 
културите  
 
(111)  26582  (151)  21/09/2018 
(210)  TM  2017/1174 (220)  06/12/2017 

(181)  06/12/2027 
(450)  30/09/2018 

(732)  Amazon Europe Core S.à.r.l. 
 5, Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, LU 
(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 
 

 

ECHO 
(551)  индивидуална 
(510, 511) 
кл. 9  направи за контрола на автоматизација 
на домот; безжични комуникациски направи 
за пренос на звук, податоци или слики; 
направи за пренос и прием на звук и 
податоци; самостојни информациони 
направи со гласовна контрола; самостојни 
направи како персонални асистенти со 
гласовна контрола кои интегрираат услуги 
кои се обезбедуваат преку апликации; 
звучници со гласовна контрола; научни, 
наутички, геодетски, фотографски, 
кинематографски, оптички апарати и 
инструменти, апарати и инструменти за 
мерење тежина, мерење, сигнализирање, 
проверка (контрола), апарати 
и инструменти за спасување и обучување; 
апарати за снимање, пренос или 
репродукција на звук или слика; машини за 
сметање; опрема за обработка на 
информации; компјутери; апарати и 
инструменти за спроведување, вклучување и 
исклучување, трансформирање, 
акумулирање, регулирање или контрола на 
електрична енергија; магнетни носачи на 
податоци; дискови за снимање; компакт 
дискови, ДВДа, и останати дигитални 
медиуми за снимање; механизми за 
апаратите што се активираат со жетони; 
компјутерски софтвер; преносни електронски 
направи за прием, пренос и читање текст, 
слики и звук преку безжичен Интернет 
пристап; далечински управувачи за направи 
за снимање; далечински управувачи; 
далечински управувачи за далечинско 
следење и контрола на функцијата и 
статусот на други електрични, електронски, и 
механички направи или системи; 
компјутерски екрани на допир; дигитални 
аудио плеери; аудио рекордери; дигитални 
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видео плеери; преносни апарати за снимање, 
пренос и репродукција на музика, слики, и 
видео; електронски апарати и инструменти за 
обука и учење; камери; дигитални камери; 
софтвер за препраќање на пораки; 
компјутерски хардвер и софтвер за 
обработка, репродукција, синхронизација, 
снимање, организирање, симнување, 
прикачување, стриминг, примање, пуштање и 
гледање на телевизиски шоуа, филмови, 
текст, слики, дигитални медиуми, мултимеиа, 
звук, слика и податочни фајлови; 
компјутерски софтвер за пристап, 
надгледување, следење, пребарување, 
чување, делење на информации на теми од 
генерален интерес; компјутерски софтвер, и 
периферни направи за персонализирано 
интерактивно телевизиско (ТВ) 
програмирање; компјутерски софтвер, и 
периферни направи за користење при 
прикажување и манипулирање со визуелни 
медиуми, графички слики, текст, 
фотографии, илустрации, дигитална 
анимација, видео клипови, филмски снимки и 
аудио податоци, како и за користење за 
социјално вмрежување; компјутерски 
програми за влез, работа и пребарување на 
онлајн бази со податоци; компјутерски 
хардвер и софтвер за обезбедување 
интегрирана телефонска комуникација со 
компјутеризирани глобални информациони 
мрежи; компјутерски софтвер кој се користи 
за контрола на самостојни направи за 
информации и персонални асистенти со 
гласовна контрола; компјутерски софтвер кој 
се користи во врска со услуги за претплата 
на дигитални содржини, обезбедување 
платформи за пребарување кои им 
овозможуваат на корисниците да побараат и 
да добијат содржини од дигитални медиуми; 
компјутерски софтвер за креирање, творење, 
дистрибуирање, симнување, пренос, 
примање, пуштање, форматирање, 

уредување, вадење, кодирање, декодирање, 
конвертирање, прикажување, чување и 
организирање текст, визуелни дела, аудио 
дела, аудиовизуелни дела, литературни 
дела, податоци, фајлови, документи и 
електронски дела и мултимедијални 
содржини; компјутерски софтвер кој 
овозможува содржини, текст, визуелни дела, 
аудио дела, аудиовизуелни дела, 
литературни дела, податоци, документи и 
електронски дела да бидат симнувани на, и 
да им се пристапува на компјутер или други 
преносни електронски направи за широка 
потрошувачка; компјутерски софтвер за 
пренос, делење, примање, симнување, 
стриминг, прикажување и пренос на 
содржини, текст, визуелни дела, аудио дела, 
аудиовизуелни дела, литературни дела, 
податоци, фајлови, документи и електронски 
дела преку преносни електронски направи и 
компјутери и глобални компјутерски и 
комуникациски мрежи; персонални стерео 
звучници; микрофони; софтвер за 
препознавање на карактери; софтвер за 
препознавање на глас; софтвер за 
електронска пошта и пораки; компјутерски 
софтвер за форматирање и конвертирање на 
содржини, текст, визуелни дела, аудио дела, 
аудиовизуелни дела, литературни дела, 
податоци, фајлови, документи и електронски 
дела во форма компатибилна со преносни 
електронски направи и компјутери; 
компјутерски софтвер за управување со 
лични информации, и за  пристап, работа, и 
пребарување на аудио и мултимедијални 
содржини, игри, и софтверски апликации; 
софтвер за звучни команди и препознавање 
на звук, софтвер за преточување на говор во 
текст, и софтверски апликации кои се 
активираат со звук; софтвер за симнување во 
вид на мобилни апликации за компјутери или 
други преносни електронски направи за 
широка потрошувачка; компјутерски софтвер 
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во областите пренос и приказ на текст, слики 
и звук  
кл. 35  рекламирање; услуги на рекламирање 
и маркетинг, имено, промовирање на стоки и 
услуги од други; услуги на одработување на 
нарачано, имено, услуги поврзани со 
примање нарачки и обработка; 
обезбедување информации за производи со 
цел помагање при избор на стока за широка 
потрошувачка за задоволување на потребите 
на потрошувачот; обезбедување услуги за 
оптимизација на машини за пребарување; 
услуги за споредување при пазарење имено, 
промовирање на стоки и услуги од други; 
компјутеризирана база на податоци и 
управување со фајлови; креирање индекси 
со информации, страници и други извори 
достапни на глобални компјутерски мрежи и 
други електронски и комуникациски мрежи за 
други; обезбедување информации за 
потрошувачи со цел селектирање на стоката 
за широка потрошувачка да биде во 
согласност со спецификацијата и потребите 
на потрошувачот; пазарни информации и 
совети за потрошувачи, имено, 
обезбедување можности за корисниците на 
Интернет да постираат вреднувања, 
евалуации и препораки за широк дијапазон 
на стоки за широка потрошувачка; услуги на 
онлајн малопродажни продавници со широка 
понуда на стоки за широка потрошувачка од 
други; услуги на продавници на мало со 
широка понуда на стоки за широка 
потрошувачка од други; услуги на 
продавници на мало и онлајн услуги на 
малопродажба во врска со книги, 
електроника за широка потрошувачка, храна, 
вино и пијалоци, кујнски производи, 
производи за чистење, садови за готвење, 
покуќнина, облека, производи за лична нега, 
производи за животни, спротска опрема, 
опрема за кампување, играчки, накит, 
цвеќиња, обувки и капи; водење на 

работењето; управување со работата; 
канцелариски работи; обезбедување 
именици со телефонски броеви, бизнис 
адреси, адреси за електронска пошта, 
страници од мрежа, адреси и телефонски 
броеви од луѓе, места и организации  
кл. 38  услуги на телекомуникации;услуги на 
телекомуникации, имено, електронски пренос 
на аудио, визуелни и фајлови со 
мултимедијални содржини кои се стримувани 
и кои може да се симнуваат преку компјутер 
и други комуникациски мрежи;електронски 
пренос на пораки, глас, податоци и слики 
преку глобална комуникациска 
мрежа;електронски комуникации;електронски 
пренос на информации и 
податоци;разнесување на пораки преку 
електронски пренос;обезбедување пристап 
до форуми за дискусија;обезбедување онлајн 
електронски табли за пренос на пораки 
помеѓу корисниците на компјутери во 
областа на информирање поврзано со 
информации за стоки за широка 
потрошувачка;аудио емитување на 
рецитирање;аудио емитување и пренос на 
поучни и забавни дигитални 
медиуми;безжични широкопојасни 
комуникациски услуги;обезбедување пристап 
до интерактивни бази со податоци за пренос 
на пораки помеѓу компјутерски корисници и 
претплатници во врска со книги, филмови, 
снимени содржини, игри, играчки, спортска 
опрема, електроника, мултимедијални 
содржини, и други стоки за домаќинство и 
стоки за широка потрошувачка;обезбедување 
пристап до онлајн директориуми, бази со 
податоци, актуелни настани, веб страни и 
блогови, и онлајн референтни 
материјали;обезбедување онлајн портали и 
веб страни со едукативни и забавни 
содржини, имено, филмови, телевизиски 
шоуа, аудиовизуелни дела, музика, аудио 
дела, книги, театарски дела, литаратурни 
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дела, спортски настани, рекреативни 
активности, активности за слободно време во 
вид на хобија, турнири, уметност, танц, 
мјузикли, култура, спортски и актуелни 
настани изложби, спортски обуки, клубови, 
радио програми, комедија, драма, 
натпреварувања, визуелни уметнички дела, 
играње, игри, фестивали, музеи, паркови, 
културни настани, концерти, компјутерски 
објави, анимации, актуелни настани, модни 
ревии, мултимедијални презентации, и 
интерактивни едукативни квизови;пренос на 
подкасти, пренос на вебкасти;услуги на 
дигитални безжижни текстуални и нумерички 
пораки;обезбедување на онлајн мрежа која 
им овозможува на корисниците да пристапат 
и да делат содржини, текст, визуелни дела, 
аудио дела, аудиовизуелни дела, 
литературни дела, податоци, фајлови, 
документи и електронски дела;обезбедување 
на корисници со време на телекомуникациски 
пристап до електронски комуникациски 
мрежи со средства за идентификација, 
лоцирање, групирање, дистрибуирање, и 
управување со податоци и линкови до 
компјутерски сервери на трети лица, 
компјутерски процесори и компјутерски 
корисници;обезбедување директориуми за 
телефонски броеви, бизнис адреси, адреси 
за електронска пошта, страници од мрежа, 
адреси и телефонски броеви од луѓе, места и 
организации;обезбедување пристап до 
помошни направи или електронски направи 
или електронски направи во вид на 
обезбедување услуги за телекомуникациска 
поврзаност за пренос на слики, пораки, 
аудио, визуелни, аудиовизиелни и 
мултимедијални дела помеѓу е-читателите, 
мобилни телефони, смартфони, преносни 
електронски направи, преносни дигитални 
направи, таблети или компјутери;стриминг на 
аудио, визуелни и аудиовизуелни материјали 
преку работењето;управување со 

работата;канцелариски 
работи;обезбедување именици со 
телефонски броеви, бизнис адреси, адреси 
за електронска пошта, страници од мрежа, 
адреси и телефонски броеви од луѓе, места и 
организации  
кл. 41  обезбедување информации поврзани 
со забава; објавување на периодични 
изданија; обезбедување онлајн електронски 
публикации (кои не може да се симнуваат); 
објавување на електронски книги, журнали; 
објавување на материјали на магнетни или 
оптички податочни медиуми; објавување на 
музика онлајн; обезбедување онлајн 
информации во областа на забавата; 
обезбедување предходно снимена музика и 
подкасти кои не може да се симнуваат; 
обезбедување едукативни и забавни 
информации, вести, и коментари во областа 
на актуелните настани, забава, културни 
настани, вести, спорт, забава, бизнис и 
финансии, политика и влада, здравје и 
физичка припрема, време, наука и 
технологија, патување, уметност и 
литература, животен стил и личен развој, 
земјени возила и транспорт за пренос, 
образование и развој на деца, недвижнини, 
мода и дизајн, рецепти, состојки и готвење, 
декорирање на домот, музика и кино, 
историја, медицина, право и обезбедување 
образовни и забавни информации за 
потрошувачки права; обезбедување веб 
страни со информации, звук, публикации 
сите поврзани со забава; обезбедување 
вести и информации во областа на забавата 
поврзани со информации, натпревари, текст, 
звук, публикации сите поврзани со забава; 
советување во областа на забавата и 
забавната индустрија; обезбедување 
информации за забава, филмови и 
телевизиски шоуа преку социјални мрежи; 
дистрибуција на радио забава и 
интерактивно рекламирање; услуги на 
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забавни информации, имено, обезбедување 
можности за размена на информации и 
разговори во врска со широк дијапазон на 
теми преку настани во живо и информации 
преку пошта; обезбедување информации, 
мислења и персонализирани препораки во 
областа на забавата преку глобални 
комуникациски мрежи; обезбедување 
информациии и коментари во областа на 
забавата или образованието преку глобални 
комуникациски мрежи, имено,  информации 
од областа на музиката, книгите, филмовите, 
снимени содржини, игри, играчки, спортска 
опрема, електроника, мултимедијални 
содржини, и други стоки за домаќинството и 
стоки за широка потрошувачка; услуги на 
забава, имено, обезбедување онлајн 
предходно снимени звучни програми во 
областа на музиката, книгите,  филмовите, 
содржини, игри, играчки, спортска опрема, 
електроника, мултимедијални содржини, и 
други стоки за домаќинството и стоки за 
широка потрошувачка; услуги на забава, 
имено, обезбедување онлајн мислења, 
вреднувања и препораки за музика, книги, 
филмови, снимени содржини, игри, играчки, 
спортска опрема, електроника, 
мултимедијални презентации, и други стоки 
за домаќинството и стоки за широка 
потрошувачка; услуги на забава, имено, 
обезбедување делови од предходно снимени 
звучни дела преку Интернет; издавање на 
книги, магазини, публикации, литературни 
дела, звучни дела, и аудиовизуелни дела; 
обезбедување предходно снимени звучни, 
визуелни и аудиовизуелни дела кои не може 
да се симнуваат преку безжични мрежи; 
обезбедување онлајн компјутерски игри и 
онлајн интерактивни приказни; обезбедување 
информации, вести, натписи и коментари во 
областа на образованието и образовните 
институции; образовни услуги во име на 
насоки за училници и онлајн учење на 

далечина на теми за актуелни настани, 
образование, историја, јазик, либерални 
уметности, математика, бизнис, наука, хоби, 
технологија, култура, спорт, уметност, 
психологија, и филозофија; услуги на 
интерактивно образование во вид на 
компјутерски базирани и компјутерски 
потпомогнати насоки за теми од актуелни 
настани, образование, историја, јазик, 
либерални уметности, литература, 
математика, бизнис, наука, хоби, технологија, 
култура, спорт, уметност, психологија, и 
филозофија; образовни и услуги на забава 
во вид на подкасти, вебкасти, и 
продолжителни програми со вести и 
коментари во областа на музиката, звучните 
дела, книгите, театарот, литературните дела, 
спортски настани, рекреативни активности, 
активности во слободно време, турнири, 
уметност, танц, мјузикли, изложби, спортски 
тренинзи, клубови, радио, комедија, 
натпревари, визуелни дела, игри, играње, 
фестивали, музеи, парквови, културни 
настани, концерти, издавање, анимација, 
актуелни настани, мода, и мултимедијални 
презентации достапни преку Интернет или 
други компјутерски комуникациски мрежи; 
продукција на радио програми; радио забава; 
услуги на студија за снимање; обезбедување 
онлајн информации поврзани со компјутерски 
игри и компјутерски подобрувања за игри; 
обезбедување онлајн бази со податоци со 
забавни содржини кои може да се 
пребаруваат онлајн со музика и други 
дигитални текстови кои не може да се 
симнуваат, звучни фајлови со книги, 
магазини, вести и информации; 
обезбедување на услуги на информирање, 
советување и помош поврзани со 
горенаведеното  
кл. 42   обезбедување на машини за 
пребарување; компјутерски услуги, имено, 
хостирање на оперативни системи и 
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компјутерски апликации од далечина; 
хостирање на оперативни системи и 
компјутерски апликации преку Интернет; 
компјутерско програмирање; консултантски 
услуги поврзани со управување со 
мултимедијални апликации, презентации и 
контрола; хардвер, софтвер и дизајн на 
компјутерски системи; уредување, 
освежување на информации, одржување и 
услуги за поддршка за софтвер и 
компјутерски системи; компјутерски услуги 
поврзани со управување на мултимедијални 
апликации, презентација и контрола, 
истражување, управување со бази со 
податоци, управување со помошни средства 
и аутсорсирање; компјутерски услуги, имено, 
хостирање онлајн бази со податоци со широк 
спектар на информации од генерален 
интерес преку Интернет; компјутерски услуги, 
имено, обезбедување на машини за 
пребарување за добивање информации од 
генерален интерес; хостирање интерактивна 
база на податоци за пренос на пораки помеѓу 
корисници на компјутери и претплатници; 
хостирање интерактивна база на податоци за 
пренос на податоци помеѓу корисници на 
компјутери и претплатници во врска со книги, 
филмови, снимени содржини, телевизиски 
програми,  игри, играчки, спортска опрема, 
електроника, милтимедијални презентации, и 
други стоки за домаќинство и стоки за 
широка потрошувачка, мислења за 
производи и продажни информации на 
Интернет; обезбедување онлајн софтвер за 
Интернет пребарувачи кој не може да се 
симнува; обезбедување софтвер за мобилни 
комуникациски направи кој не може да се 
симнува за појачување на мобилниот 
пристап до Интернет преку компјутери, 
мобилни компјутери, и мобилни 
комуникациски направи; техничка поддршка, 
имено, лоцирање на проблеми кај 
компјутерски хардвер и софтвер и мобилни 

компјутери и проблеми кај хардвер и софтвер 
кај мобилни  комуникациски направи; 
советување и дизајн за компјутерски хардвер 
и софтвер; дизајн на компјутерски софтвер 
за други; советување и дизајн за хардвер и 
софтвер за мобилни компјутери и мобилни  
комуникациски направи; хостирање на 
содржини, фотографии, текст, податоци, 
слики, веб страници и други; обезбедување 
платформи за пребарување кои им 
овозможуваат на корисниците да побаруваат 
и примаат фотографии, текст, податоци, 
слики, електронски дела, визуелни дела, 
аудио дела, аудиовизуелни дела, 
литературни дела, и документи; услуги на 
интерактивен хостинг кои им овозможуваат 
на корисниците да објавуваат и споделуваат 
нивни лични фотографии, текст, податоци, 
слики онлајн; одржување и освежување на 
софтвер за обезбедување на компјутери, 
Интернет и лозинки и превенција на ризици 
за компјутери, Интернет и лозинки; 
инсталација и одржување на компјутерски 
софтвер; обезбедување веб страна со 
технички информации поврзани со 
компјутерски софтвер  и хардвер; 
компјутерско советување; пренос на 
податоци од документи од еден компјутерски 
формат во друг; хостирање дигитални 
содржини на глобални компјутерски мрежи, 
безжични мрежи, и мрежи за електронска 
комуникција; обезбедување на привремено 
користење на компјутерски софтвер кој не 
може да се симнува и онлајн помагала за да 
им се овозможи на корисниците да пристапат 
и да симнат компјутерски софтвер; 
обезбедување на привремено користење на 
онлајн компјутерски софтвер кој не се 
симнува а генерира персонализирани 
препораки за софтверски апликации 
базирани на преференците на корисникот; 
надгледување на компјутеризирани податоци 
и компјутерски системи и мрежи за 
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безбедносни цели; хостирање, скелетирање 
и одржување на онлајн бази со податоци за 
други; компјутерски софтвер во облак за 
користење при управување со бази со 
податоци; хостирање на електронски бази на 
податоци преку облак; обезбедувачи на 
услуги на апликации (ASP) со софтвер за 
управување со бази со податоци; платформи 
како услуги (PAAS) со платформи на 
компјутерски софтвер за управување со бази 
со податоци; Софтвер како Услуга (SAAS) 
услуги со софтвер за користење при 
управување со бази со податоци; Софтвер 
како Услуга (SaaS) за пристап, 
набљудување, следење, пребарување, 
чување, и споделување  информации на 
теми од генерален интерес; Софтвер како 
Услуга (SaaS) за управување со лични 
информации, и за пристапување, работење и 
пребарување на онлајн бази со податоци, 
аудио и мултимедијални содржини, игри, 
софтверски апликации, софтверски 
апликации за пазари, листи на програми и 
водичи, и видео по потреба; Софтвер како 
Услуга (SaaS) со софтвер за гласовни 
команди и софтвер за препознавање глас, 
софтвер за конверзија на говор во текст, 
софтверски апликации кои се активираат со 
глас, управување со лични информации, и за 
пристап, работење и пребарување на онлајн 
бази со податоци, звучни, видео, и 
мултимедијални содржини, игри, софтверски 
апликации, софтверски апликации за пазари, 
програмски листи и водичи, и видео по 
нарачка; Софтвер како Услуга (SaaS) кој 
овозможува звучни и мултимедијални 
фајлови да се симнуваат и да им се пристапи 
на компјутер или други преносни електронски 
направи за широка потрошувачка; Софтвер 
како Услуга (SaaS) за мобилни направи кој 
му овозможува на корисникот да пребарува 
низ содржината на направата информации, 
контакти, и апликации; Софтвер како Услуга 

(SaaS) за креирање индекси со информации, 
индекси со веб страници, и индекси со други 
информативни ресурси; Софтвер како Услуга 
(SaaS) за препознавање на гласовни 
команди; Софтвер како Услуга (SaaS) за 
контрола на смарт аудио звучници; Софтвер 
како Услуга (SaaS) со софтвер за користење 
во врска со услуги на претплата на дигитални 
содржини; Софтвер како Услуга (SaaS) со 
софтвер за креирање, творење, 
дистрибуција, превземање, пренос, прием, 
пуштање, уредување, одделување, 
кодирање, декодирање, прикажување, 
чување и организирање звучни и 
мултимедијални содржини; обезбедување 
платформи за пребарување кои им 
овозможуваат на корисниците да бараат и 
примаат  дигитални медиумски содржини, 
апликација; обезбедување привремено 
користење на онлајн софтвер кој не може да 
се симнува и апликации за пристап до 
стриминг звучни и видео фајлови, игри, 
социјални мрежи, текстуални фајлови и 
мултимедијални фајлови; компјутерски 
услуги, имено, обезбедување сервери на 
бази со податоци со различен капацитет за 
други; обезбедување веб страни со софтвер 
кој не може да се превзема за управување со 
бази со податоци; обезбедување хостирани 
оперативни системи и компјутерски 
апликации преку Интернет; изнајмување на 
простории за чување на компјутери и 
податоци со различен капацитет; 
обезбедување, развој и дизајн на софтвер, 
кој не може да се симнува, до кој може да се 
пристапи преку глобална компјутерска 
мрежа, за управување со компјутерски 
апликации; дизајнирање, управување и 
следење на онлајн форуми за дискусии; 
креирање веб страни кои се чуваат 
електронски за онлајн услуги и Интернет; 
складиштење на податоци, образложување и 
одржување на веб страници за трети лица; 
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управување веб страници за други; 
изнајмување на веб сервери; одржување на 
веб страни, услуги на креирање и хостинг; 
обезбедувач на услуги на апликации имено, 
обезбедување, хостирање, управување, 
развој и одржување апликации, софтвер, веб 
страни и бази со податоци во областите на 
електронската трговија, онлајн плаќања, 
редослед на нарачки, дизјан на веб страни, 
чување на податоци, подредување на 
капацитетот на компјутери кои се делат 
помеѓу повеќе корисници, услуги на пораки и 
пресметки на рангирање на веб страници 
базирани на посетите од корисниците; 
хостирање веб страни кои на корисниците им 
даваат можност да дават мислење за 
различни отпечатоци, фотографии, графички 
слики и звучни содржини и развој на 
специјално направен шаблон за 
обезбедување влезни информации, 
одобрување, неодобрување, уредување, 
измени, модификации, мислења, сугестии, и 
коментари и ангажирање во социјално, 
бизнис и општествено вмрежување; 
компјутерски услуги, имено, креирање онлајн 
заедница за регистрираните корисници да 
учествуваат во дискусии, да добиваат 
повратно мислење од нивните колеги, 
формирање на виртуелни заедници, и 
ангажирање во социјално вмрежување; 
дизајн и развој на компјутерски хардвер и 
софтвер; дизајн и развој на софтвер за 
компјутерски игри; обезбедување 
привремено користење на онлајн софтверски 
развојни алатки кои не може да се симнуваат 
за дизајн и развој на електронски игри; 
услуги на техничка поддршка, имено, 
дијагностика на проблеми кај софтвер на 
компјутерски игри; обезбедување софтверски 
апликации кои не може да се симнуваат; 
обезбедување привремено користење на 
онлајн компјутерски софтвер во облак кој не 
може да се симнува за користење при 

електронско чување на податоци; развој на 
компјутерски софтвер во областа на 
мобилните апликации; обезбедување на 
услуги за апликации, имено, хостирање, 
управување, развој, и одржување на 
апликации, софтвер, и веб страни, во 
областите на личната продуктивност, 
безжичните комуникации, и мобилната 
технологија; научни и технолошки услуги и 
истражување и дизајн поврзани со тоа; 
индустриски анализи и услуги на 
истражување; обезбедување информации, 
советување и услуги на помош поврзани со 
горенаведеното  
кл. 45  интернет базирани услуги на 
претставување, социјално вмрежување и 
состаноци; обезбедување контакти и 
потпомагање на претставување со цел 
креирање и развој на продуктивни лични 
врски за луѓе со заедничка желба да сретнат 
други луѓе со слични интереси; услуги на 
претставување, лични врски, и социјално 
вмрежување обезбедени преку Интернет или 
друга компјутерска или комуникациска 
мрежа; онлајн услуги на социјално 
вмрежување, имено, потпомагање социјално 
претставување или интеракција помеѓу 
индивидуите; онлајн услуги на социјално 
вмрежување; онлајн услуги на социјално 
вмрежување во областа на забавата; услуги 
на социјално вмрежување во областа на 
забавата обезбедени преку веб страна и 
комуникациски мрежи; услуги на лични 
асистенти; правни услуги; услуги на 
обезбедување на заштита на имот и лица; 
обезбедување онлајн компјутерски бази со 
податоци и онлајн бази со податоци кои 
може да се пребаруваат во областа на 
социјалното вмрежување; обезбедување веб 
страни за социјално вмрежување за забавни 
цели; обезбедување услуги на социјално 
вмрежување со цел за коментирање, 
споредби, соработка, советување, помош, 
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дискусии, истражување, размена на 
информации, индексирање, лоцирање на 
информации и забава; лични услуги за 
пазарување; обезбедување база на податоци 
која може да се пребарува со звучни, видео и 
аудиовизуелни содржини достапни преку 
Интернет, телекомуникациски мрежи и 
безжични телекомуникациски мрежи во 
областа на онлајн социјалното вмрежување  
 
(111)  26583  (151)  21/09/2018 
(210)  TM  2017/1175 (220)  06/12/2017 

(181)  06/12/2027 
(450)  30/09/2018 

(732)  Друштво за странски јазици и 
преведувачки услуги ЈАЗИЧЕН ЦЕНТАР 
ВОРТЕКС ДООЕЛ Скопје 
бул.„ Јане Сандански “ бр. 74-1/39, 1000, 
Скопје, MK 
(540)  

 

VORTEX 
(551)  индивидуална 
(510, 511) 
кл. 35  огласување; водење на работење; 
управување со работи; канцелариски работи  
кл. 41  образовни услуги; подготвување на 
наставата; спортски и културни активности  
кл. 42  научни и технолошки услуги и 
истражувања и планирања кои се однесуваат 
на истите; услуги за индустриска анализа и 
истражувања; проектирање и развој на 
компјутерски хардвер и софтвер  
 
(111)  26591  (151)  21/09/2018 
(210)  TM  2017/1183 (220)  07/12/2017 

(181)  07/12/2027 
(450)  30/09/2018 

(732)  B. Braun Melsungen AG 
Carl-Braun-Strase 1, 34212 Melsungen, DE 
(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје 
(540)  

 

Fluconazole B.Braun 
(551)  индивидуална 
(510, 511) 
кл. 5  фармацевтски производи; раствори за 
вбризгување и инфузии  
 
(111)  26592  (151)  21/09/2018 
(210)  TM  2017/1184 (220)  07/12/2017 

(181)  07/12/2027 
(450)  30/09/2018 

(732)  B. Braun Melsungen AG 
Carl-Braun-Strase 1, 34212 Melsungen, DE 
(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје 
(540)  

 

KALIUM HLORID 7,45% 
B.BRAUN 

(551)  индивидуална 
(510, 511) 
кл. 5  фармацевтски производи; раствори за 
вбризгување и инфузии  
 
(111)  26559  (151)  04/09/2018 
(210)  TM  2017/1239 (220)  20/12/2017 

(181)  20/12/2027 
(450)  30/09/2018 

(732)  ТДПТУ ХФР ТУРС ДОО увоз-извоз 
Скопје 
Булевар Туристичка 52 згр. Кифла, ламела 
1/локал 3, 6000, Охрид, MK 
(540)  

 
(591)  сина, портокалова, бела 
(551)  индивидуална 
(510, 511) 
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кл. 39  организирање патувања; резервации 
за превоз; посредување за превоз  
кл. 41  организирање и водење конференции; 
организирање и водење конгреси  
кл. 43  резервирање хотели  
 
(111)  26560  (151)  04/09/2018 
(210)  TM  2017/1248 (220)  22/12/2017 

(181)  22/12/2027 
(450)  30/09/2018 

(732)  Друштво за производство, трговија 
и услуги НЈСК ХОЛДИНГ ДООЕЛ Скопје 
ул. Борис Трајковски бр. 73, Скопје, MK 
(740)  Николчо Лазаров, адвокат 
Ул. Димитар Чуповски бр.4/1-14, 1000, Скопје 
(540)  

 
(591)  зелена 
(551)  индивидуална 
(510, 511) 
кл. 5  фармацевтски производи, диететски 
супстанции за медицинска употреба  
 
(111)  26561  (151)  04/09/2018 
(210)  TM  2017/1250 (220)  22/12/2017 

(181)  22/12/2027 
(450)  30/09/2018 

(732)  BMJ INDUSTRIES FZ-LLC 
Al-Jazeera Al-Hamra, Ras Al Khaimah, AE 
(740)  КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ 
Пиринска 66, 7500, Прилеп 
(540)  

 
(591)  сива, црна 
(551)  индивидуална 
(510, 511) 
кл. 34  цигари, пури, тутун, сиров и 
преработен тутун, кутии за пури, кутии 
(цигари), тутун за џвакање, цигарелоси, 
меласа, производи за пушачи, запалки за 
пушачи, филтери (цигари), кибрити и кутии за 
кибрит  
 
(111)  26564  (151)  05/09/2018 
(210)  TM  2017/1251 (220)  22/12/2017 

(181)  22/12/2027 
(450)  30/09/2018 

(732)  Друштво за промет и услуги на 
здрава храна БИЛНА АПТЕКА АЛКАЛОИД 
увоз-извоз ДООЕЛ Скопје 
ул. 11 Октомври бр. 46, Скопје, MK 
(740)  АЛКАЛОИД А.Д. СКОПЈЕ 
ул.”Александар Македонски” 12, 1000, Скопје 
(540)  

 
(591)  сина, зелена, бела 
(551)  индивидуална 
(510, 511) 
кл. 3  козметички производи  
кл. 5  фармацевтски производи, помошни 
лековити средства, ОТЦ производи, диетески 
производи, медицински чаеви  
кл. 10  медицински помагала, медицински 
инструменти  
кл. 29  сушено овошје  
кл. 30  чаеви, зачини, мусли, мешавини од 
житарки  
кл. 31  сушени семиња  
 
(111)  26562  (151)  10/09/2018 
(210)  TM  2017/1266 (220)  28/12/2017 
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(181)  28/12/2027 
(450)  30/09/2018 

(732)  Слободанка Велов 
ул. Јордан Мијалков бр. 6, Скопје, MK 
(740)  СЕНЗАЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ 
ул. Сава Ковачевиќ бр.47a лок.бр.10, 1000, 
Скопје 
(540)  

 
(551)  индивидуална 
(510, 511) 
кл. 41  обука од областа на личниот развој, 
давање помош од областа на 
спиритуалното,подучување за примена на 
медитација како начин на живот, одржување 
на работилници и семинари на тема 
самосвес  
кл. 44  подучување за подобрување на 
енергијата, имено советување за управување 
со стресот и намалување на стресот за 
поединци со цел да се подобри квалитетот 
на животот, консултации во областа на 
спиритуалното и психофизичката состојба со 
цел постигнување лична среќа  
 
(111)  26598  (151)  18/09/2018 
(210)  TM  2018/56 (220)  29/01/2018 

(181)  29/01/2028 
(450)  30/09/2018 

(732)  Емилија Стоименова Цаневска 
бул. Партизански Одреди 83 - 1/19, Скопје, 
MK 
(540)  

 

(591)  темно виолетова 
(551)  индивидуална 
(510, 511) 
кл. 35  консултантски услуги  
кл. 41  обука; стручно оспособување  
кл. 42  услуги на истражување  
кл. 44  медицински услуги  
кл. 45  лични и општествени услуги што ги 
даваат трети лица, за задоволување на 
потребите на поединците  
 
(111)  26572  (151)  21/09/2018 
(210)  TM  2018/110 (220)  16/02/2018 

(181)  16/02/2028 
(450)  30/09/2018 

(732)  Друштво за трговија и услуги 
ТАРГЕТ ГРУП ДОО Скопје 
ул. Загребска бр. 28А-1/1/8, Центар, Скопје, 
MK 
(540)  

 
(591)  сива и црвена 
(551)  индивидуална 
(510, 511) 
кл. 36  анализирање (финансиско 
анализирање), информации (финансиски 
информации), советување во врска со 
финансии, управување (финансиско 
управување) финансиски услуги  
 
(111)  26541  (151)  17/09/2018 
(210)  TM  2018/120 (220)  16/02/2018 

(181)  16/02/2028 
(450)  30/09/2018 

(732)  Amazon Europe Core S.à.r.l. 
5, Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, LU 
(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 
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(540)  

 
(551)  индивидуална 
(510, 511) 
кл. 9  научни, поморски, геодетски, 
фотографски, кинематографски и оптички 
апарати и инструменти, апарати и 
инструменти за мерење тежина, мерење, 
сигнализирање, проверка (контрола), 
апарати и инструменти за спасување и 
обучување; апарати и инструменти за 
спроведување, вклучување и исклучување, 
трансформирање, акумулирање, регулирање 
или контролирање на електрична енергија; 
апарати за снимање, пренос или 
репродукција на звук или слики; магнетски 
носачи на податоци, дискови за снимање; 
компакт дискови, ДВД-а (DVD дискови) и 
други медиуми за дигитално снимање; 
автоматски машини и механизми за 
апаратите што се активираат со жетони; 
регистарски каси, машини за сметање, 
опрема за обработка на податоци, 
компјутерски софтвер; компјутерски софтвер 
за проследување (стриминг), емитување, 
пренесување, дистрибуирање, репродукција, 
организирање и споделување на музика, 
аудио, видео, игри, аудиовизуелни, 
мултимедијални содржини и други податоци 
преку глобална комуникациска мрежа; 
компјутерски софтвер за употреба при 
авторизација (пишување), симнување, 
пренесување, примање, уредување, вадење, 
кодирање, декодирање, играње, гледање, 
складирање (чување) и организирање на 
текст, податоци, слики, аудио и видео 
датотеки, како и мултимедијални содржини; 
компјутерски софтвер кој им овозможува на 
корисниците да гледаат или слушаат аудио, 
видео, текст и мултимедијални содржини; 

компјутерски софтвер за креирање и 
обезбедување на кориснички пристап до 
базите на податоци што се пребаруваат со 
информации и податоци; софтвер за 
пребарувачки машини; компјутерски софтвер 
за безжична испорака на содржини; 
компјутерски софтвер за пристап до онлајн 
информации; компјутерски софтвер за 
олеснување на плаќањата и онлајн 
трансакциите; компјутерски софтвер за 
употреба во ширење на реклами за други; 
компјутерски софтвер за употреба во 
споделувањето на информации за 
производи, услуги и зделки; компјутерски 
софтвер за електронско складирање 
(чување) на податоци; компјутерски софтвер 
за препознавање на слики и говор; 
компјутерски софтвер за домашна 
автоматизација; компјутерски софтвер за 
купување, пристап и гледање филмови, ТВ 
емисии, видеа, музика и мултимедијални 
содржини; софтвер за интернет пребарувач; 
аудиовизуелни снимки кои содржат забавни 
програми; музички датотеки со можност за 
превземање; аудиовизуелни и 
мултимедијални содржини со можност за 
превземање кои содржат фиктивни и 
нефиктивни приказни на различни теми 
обезбедени преку услугата видео-по-барање; 
филмови и телевизиски емисии со можност 
да се превземат кои содржат фиктивни и 
нефиктивни приказни на различни теми, како 
и аудио и видео снимки кои содржат 
фиктивни и нефиктивни приказни на 
различни теми; дигитални медиуми, имено, 
претходно снимени дигитални видео дискови, 
дигитални разноврсни дискови; аудио и 
видео снимкни со можност за превземање, 
ДВД-а, и дигитални дискови со висока 
дефиниција кои содржат фиктивни и 
нефиктивни приказни на различни теми; 
аудио датотеки, мултимедијални датотеки, 
текстуални датотеки, пишани документи, 
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аудио материјал, видео материјал со 
можност за превземање кои содржат 
фиктивни и нефиктивни содржини на 
различни теми; мобилни апликации со 
можност да се превземат кои им 
овозможуваат на корисниците пристап до 
музика, аудио, видео, игри, аудиовизуелни, 
мултимедијални содржини и други податоци; 
дигитални медиумски стриминг уреди; сет-
топ боксови (сет-топ кутии); преносни и рачни 
електронски уреди за пренесување, 
складирање, манипулирање, снимање и 
разгледување на текст, слики, аудио, видео и 
податоци, вклучувајќи преку глобални 
компјутерски мрежи, безжични мрежи, како  и 
електронски комуникациски мрежи и нивни 
елетронски и механички делови и фитинзи; 
компјутери, таблет компјутери, аудио и видео 
плеери, електронски лични организатори, 
лични дигитални асистенти, и уреди за 
глобален позиционен систем како и нивни 
елетронски и механички делови и фитинзи; 
компјутерски периферни уреди; компјутерски 
компоненти; монитори, дисплеи, жици, кабли, 
модеми, принтери, диск драјвови, адаптери, 
адаптерски картички, кабелски конектори, 
приклучни конектори, конектори за 
електрична енергија, докинг станици 
(станици за полнење), како и драјвери; 
полначи за батерии; батериски пакувања 
(акумулаторни пакети); мемориски картички и 
читачи на мемориски картички; слушалки за 
на глава и слушалки за во уши; звучници, 
микрофони, и слушалки со микрофон (уреди 
за на глава); футроли, навлаки, и држачи за 
преносни и рачни електронски уреди и 
компјутери; далечински управувачи за 
преносни и рачни електронски уреди и 
компјутери; магнетски кодирани гифт 
картички; компјутерски софтвер за собирање, 
организирање, модифицирање, означување, 
пренесување и споделување на податоци и 
информации; софтвер за пренос и 

прикажување текст, слика и звук; 
компјутерски софтвер за онлајн шопинг 
(купување); компјутерски хардвер; 
компјутерски чипови; батерии; рачни уреди 
за контролирање на телевизори, звучници, 
засилувачи, стерео системи и системи за 
забава; компјутерски софтвер за управување 
со информации; софтвер за синхронизација 
на база на податоци; компјутерски програми 
за пристап, разгледување и пребарување на 
онлајн бази на податоци; софтвер за 
синхронизација на податоци помеѓу 
оддалечена станица или уред и фиксна или 
далечна станица или уред; софтвер за 
телекомуникација и комуникација преку 
локални или глобални комуникациски мрежи; 
софтвер за пристап до комуникациски мрежи 
вклучувајчи го интернетот; софтвер за 
анализирање и поврат на податоци; софтвер 
за бекап на компјутерски систем; радија, 
радио предаватели, и приемници; медиа 
плеери, аудио звучници; аудио компоненти и 
додатоци; телефони; мобилни телефони; 
аудио засилувачи и приемници; апарати и 
инструменти за звучен ефект за употреба со 
музички инструменти; електронски тонски 
генератори за употреба со музички 
инструменти; електронски компоненти за 
употреба со музички инструменти; играчка 
аудио апарат; аудио звучници, телефонски 
апарати, телекомуникациски уреди, и 
компјутери за употреба во моторни возила; 
апарати за снимање на глас и за 
препознавање на глас; апарати за мрежна 
комуникација; опрема и инструменти за 
електронска комуникација; 
телекомуникациски апарати и инструменти; 
камери; камкордери; кинематографски 
камери; футроли особено направени за 
фотографски апарати и инструменти; 
центрирачки апарати за фотографски фолии 
(транспаренти); леќи за блиску (за крупен 
кадар); екрани за проекции; апарати за 
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проекции; телевизии; телевизиси приемници; 
телевизиски монитори; стерео системи, 
системи за домашно кино и системи за 
домашна забава; софтвер за развој на 
апликации; компјутерски софтвер кој се 
користи во развојот на други софтверски 
апликации; софтвер за компјутерски 
оперативен систем; компјутерски софтвер за 
конфигурирање, управување и контрола на 
мобилни уреди, уреди за носење, мобилни 
телефони, компјутери и компјутерски 
периферни уреди, како и аудио и видео 
плеери; компјутерски софтвер за создавање 
бази на податоци што се пребаруваат со 
информации и податоци за бази на податоци 
на пир-ту-пир социјално вмрежување; 
софтвер за компјутерски игри; електронски 
книги, списанија, периодични изданија, 
билтени, весници, списанија (дневници) и 
други публикации со можност да се 
превземат; информатичка технологија и 
аудиовизуелна опрема; тонови за ѕвонење 
(ринг тон / мелодија) за мобилни телефони 
со можност за превземање; анимирани 
цртани филмови; интеркомуникациски 
апарати; смартфони (паметни телефони); 
преносни телефони; телефонски апарати; 
телефонски приемници; телефонски 
предаватели; видеотелефони; фонографски 
записи, дискови за снимање звук; ленти за 
снимање звук; носачи на звучни записи; 
видео касети; касети за видео игри; 
видеокасети; компјутерски мемориски уреди; 
микропроцесори; модеми; 3Д очила; ремени, 
алки, ленти и стегачи за преносливи и рачни 
дигитални електронски уреди за снимање 
организирање, пренесување, манипулирање 
и преглед на текст, податоци, аудио, слики и 
видео датотеки; торби и футроли 
прилагодени или обликувани за да содржат 
дигитални музички и/или видео плеери, 
рачни компјутери, лични дигитални 
асистенти, електронски организатори и 

електронски тефтери; прирачници за 
користење во електронски читлив, машински 
читлив или компјутерски читлив облик за 
употреба со, и за продажба како единица со, 
претходно наведените производи  
кл. 38  телекомуникации; видео-на-барање 
пренос; услуги на пренос на интернет 
протокол телевизија (IPTV); електронски 
пренос на аудио и видео датотеки кои се 
проследени и со можност да се превземат 
преку компјутер и други комуникациски 
мрежи; електронски пренос на информации и 
податоци; електронски пренос и 
проследување на дигитални медиумски 
содржини за други преку глобални и локални 
компјутерски мрежи; телекомуникациски 
услуги, имено, пренос и проследување на 
глас, податоци, слики, филмови, телевизиски 
програми, аудио и аудиовизуелни програми и 
други дигитални медиумски содржини и 
информации преку телекомуникациски 
мрежи, безжични комуникациски мрежи, и 
интернет; проследување на аудио, видео и 
аудиовизуелни материјали на интернет, 
комуникациски мрежи и безжични 
телекомуникациски мрежи;  проследување на 
податоци; проследување на музика, 
филмови, филмови, ТВ емисии и игри на 
интернет; услуги на емитување 
(радиодифузни сервиси); услуги на аудио и 
видео емитување; емитување на 
кинематографски филмови и аудиовизуелни 
програми; услуги за аудио и видео 
емитување базирани на претплата преку 
Интернет; услуги за емитување и 
обезбедување на телекомуникациски 
пристап до филмови, телевизиски програми, 
аудио и аудиовизуелни програми и други 
дигитални медиумски содржини и 
информации, обезбедени преку услугата 
видео-по-барање; услуги на интернет 
емитување; услуги на радио интернет 
емитување; телекомуникациски услуги, 
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имено, пренос на емисии (видеа или настани 
преку интернет / webcasts); пренос на 
дигитални датотеки; пренос на дигитални 
содржини преку компјутерски мрежи, 
интернет, DSL, кабелски мрежи, дигитално 
превземање, дигитално проследување, 
видео-на-барање, (во близина)-видео-на-
барање (near-video-on-demand), ТВ, 
бесплатна (free-to-air) телевизија, плати-по-
гледање (pay-per-view) ТВ, сателит, кабел, 
телефон или мобилен телефон; електронски 
пренос на дигитални датотеки со слики 
помеѓу интернет корисниците; oбезбедување 
пристап до онлајн директориуми, бази на 
податоци, веб-сајтови, блогови и референтни 
материјали; пренос на вести; испорака на 
пораки преку електронски пренос; 
електронски пренос на пошта и пораки; 
услуги на подкасти (објавување дигитални 
медиумски датотеки); обезбедување на он-
лајн виртуелни простории за разговор за 
социјално вмрежување; обезбедување он-
лајн форум за пренос на пораки помеѓу 
компјутерските корисници и пренос на 
фотографии, видеа, текст, податоци, слики и 
звук; телекомуникациски услуги, имено, 
обезбедување онлајн електронски огласни 
табли за пренос на пораки помеѓу 
компјутерските корисници во врска со забава; 
обезбедување услуги на телекомуникациско 
поврзување за пренос на слики, пораки, 
аудио, визуелни, аудиовизуелни и 
мутлимедијални дела помеѓу мобилните 
телефони, смартфони (паметни телефони), 
преносливите електронски уреди, 
преносливите дигитални уреди, таблети или 
компјутери; пренос на телевизиски и 
филмски водичи; комуникација помеѓу 
компјутерите; обезбедување на време за 
пристап до мултимедијални материјали на 
интернет; обезбедување на 
телекомуникациски врски со компјутерски 
бази на податоци; пренос на податоци преку 

аудиовизуелни апарати контролирани со 
уреди за обработка на податоци или 
компјутери; услуги на телекомникациско 
насочување и спојување; изнајмување на 
време за пристап до глобални компјутерски 
мрежи; онлајн пренос на (картички за 
изразување) честитки; изнајмување на 
апарати за праќање пораки; изнајмување на 
модеми; изнајмување на телекомуникациска 
опрема  
кл. 41  образование; обезбедување на обука; 
забава; спортски и културни активности; 
услуги за забава, имено обезбедување на 
информации преку глобална компјутерска 
мрежа во областа на забавата и теми 
поврзани со забава; обезбедување на веб-
сајт кој содржи аудио, видео и аудиовизуелна 
содржина без можност да се превземе од 
типот на снимки кои содржват филмови, ТВ 
емисии, видеа и музика; услуги за забава, 
имено, обезбедување на привремена 
употреба на онлајн видео без можност да се 
превземат; обезбедување на видеа без 
можност да се превземат кои содржат 
програми на широк спектар на теми за 
забава преку услугата видео-на-барање; 
обезбедување на филмови, филмови и 
телевизиски емисии без можност да се 
превземат преку услугата видео-на-барање; 
дистрибуција и изнајмување на забавни 
содржини, имено компјутеризирани услуги на 
онлајн пребарување и порачување кои 
содржат филмови, (долгометражни) 
филмови, документарни филмови, филмови, 
телевизиски програми, графика, анимации и 
мултимедијални презентации, како и други 
аудиовизиелни дела во вид на дигитални 
преземања и директен дигитален пренос кој 
може да се гледа преку компјутерски мрежи и 
глобални компјутерски мрежи; услуги за 
изнајмување на филмови и видеа; 
изнајмување на аудиовизуелни дела, 
посебно долгометражни филмови, 
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телевизиски програми, видеа, музички 
спотови и музика; продукција и дистрибуција 
на филм, филм, ТВ емисија и видео; 
создавање и развивање на концепти за 
филмови и телевизиски програми; услуги за 
аудио и видео снимање; обезбедување на 
база на податоци со можност за 
пребарување која содржи аудио, видео и 
аудиовизуелна содржина преку интернет, 
телекомуникациски мрежи и безжични 
телекомуникациски мрежи во областа на 
филмовите, ТВ емисиите, видеата и 
музиката; обезбедување на онлајн радио 
програма; дигитални аудио, видео и 
мултимедијални издавачки услуги; услуги за 
забава, имено, обезбедување претходно 
снимени музички и аудио програми без 
можност за превземање кои содржат 
фиктивни и нефиктивни приказни на 
различни теми, како и информации во 
областа на музиката, и коментари и статии за 
музиката, сите онлајн преку глобална 
компјутерска мрежа; услуги за забава, имено 
визуелни и аудио изведби во живо, музички, 
разновидни, вести, драматични и комедиски 
емисии; услуги за забава, имено, 
обезбедување на виртуелни средини во кои 
корисниците можат да комуницираат со цел 
за рекреација, одмор и забава; услуги за 
забава, имено, обезбедување на веб-
страница која содржи рејтинзи и критики на 
содржината на телевизијата, филмовите, 
видеата, музиката, сценаријата, скриптите, 
книгите и видео игрите; забавни 
информации; обезбедување на онлајн вести, 
информации и коментари во областа на 
забавата; онлајн списанија, имено, блогови 
кои содржат информации за забава; 
организирање на натпревари; услуги за игри; 
услуги за игри обезбедени преку глобална 
компјутерска мрежа која oдржува игри и 
натпревари за други; издавање на книги, 
списанија, периодични изданија, литературни 

дела, визуелни дела, аудио дела, и 
аудиовизуелни дела; прикажување на 
музички концерти и изведби во живо; услуги 
на музичко производство; услуги на музичко 
издаваштво; услуги за забава, имено, 
правење профил на музичари, уметници и 
бендови преку обезбедување на видео 
клипови на музички изведби без можност да 
се превземат преку глобална компјутерска 
мрежа; обезбедување на интерактивни 
извори без можност за превземање за 
пребарување, одбирање, управување и 
гледање на аудиовизуелна содржина во вид 
на снимки кои содржат филмови, ТВ емисии, 
видеа и музика; обезбедување на онлајн 
билтени во областа на телевизијата, 
филмовите и видеата преку електронска 
пошта; услуги на превод и толкување; 
обезбедување на онлајн електронски 
публикации, без можност за превземање; 
објавување на текстови, освен рекламни 
текстови; пишување на текстови, освен 
рекламни текстови; изнајмување на аудио 
опрема; кино презентации; организирање и 
држење концерти; забава, разонода; услуги 
на игри обезбедени онлајн од компјутерска 
мрежа; изнајмување на опрема за игри; 
обезбедување на услуги за караоке; 
изнајмување на филмски проектори и 
опрема; филмски студија; услуги на 
композиција на музика; организација на 
емисии [импресарио услуги]; радио забава; 
изнајмување на радио и телевизиски сетови; 
производство на радио и телевизиски 
програми; изнајмување звучни снимки; 
титлување; телевизиска забава; театарски 
продукции; организирање на натпревари 
(образование или забава); организирање 
изложби за културни или образовни цели; 
услуги за снимање во студио; монтажа на 
видео ленти; видеозапишување; образовни 
информации; веронаука (верско 
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образование); наставни, образовни услуги, 
услуги за обука  
 
(111)  26550  (151)  17/09/2018 
(210)  TM  2018/134 (220)  21/02/2018 

(181)  21/02/2028 
(450)  30/09/2018 

(732)  ХАЈ КОМУНИКАЦИИ ДОО Скопје 
ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 24 а, Скопје, 
1000, MK 
(740)  МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ 
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 
(540)  

 
(591)  бела,  портокалова 
(551)  индивидуална 
(510, 511) 
кл. 12  Електрични возила; Автомобили, 
пумпи за гуми за велосипеди; велосипеди; 
воздушни транспортери; колички; санки 
[возила]; Гуми; опрема за поправка на 
внатрешни гуми; воздушни возила; возила 
што се движат во вода; сигурносни седишта 
за деца, за возила; спортски автомобили; 
трицикпи; инвалидски колички; колички; 
лепиливи гумени парчиња за поправка на 
внатрешните гуми; ветробрани; тапацир за 
возила; автомобили  
кл. 14  кутии за накит; белегзии, брошеви, 
накит; синџирчиња [накит]; приврзок [ситни 
украси или синџирчиња]; ѓердани [накит]; 
вратоврски [игли за вратоврскиј; парички 
[монети]; приврзоци за клучеви [бисери или 
фобс]; брошеви од благородни метали; игли 
за вратоврски; иглички [украсни игли]; обетки; 
орнаменти од благородни метали; прстени 
[накит]; орнаменти [накит]; медали; 
часовници; рачни часовници; штоперица; 
кутии за часовници; кутии за часовничарство; 
часовници; часовници и рачни часовници, 
електрични; синџириња за часовници; 
ремчиња за часовници; благородни метали, 

сурови или полуобработени; скапоцени 
камења; иридиум; злато, сурово или ковано; 
осмиум; паладиум; платина [метал]; родиум; 
легури од благородни метали; сребро, 
сурово или ковано; сребрена жица; сребрен 
нишки; чевли украси за чевли од благородни 
метали; амајлии [накит]; накит насликан со 
специјална техника клаузоне [накит]; 
хроноскопи; часовник со аларм; сребрен 
накит; шапка (украси за шапки); тајмер 
(часовник); часовник и кутија за часовник 
(подарок); механизми за часовници; кутии за 
часовничарство  
кл. 16  подметки за чаши за пиво; памфлети; 
брошури, прирачници [упатства]; 
обележувачи за во книги; печатени 
материјали; албуми лепење слики и исечоци; 
плика[канцелариски материјал]; разгледници; 
знамиња на хартија; албуми; календари; 
периодични публикации; постери; печатени 
публикации; проспекти; атласи; книги; слики; 
литографски уметнички дела; кеси [плика, 
торбички] од хартија или пластика, за 
пакување; кутии од картон или хартија; 
машини за острење на моливи, електрични 
или неелектрични; канцелариски материјал; 
спојки за хартија; канцелариски прибор, 
освен мебел; папки [канцелариски 
материјали]; папки за документи; папки со 
документи [канцелариски материјал]; книги; 
спојници за канцеларии;штипки за пари; 
печат [печати]; моливи; челични пенкала; 
гумена лента [канцелариски материјал]; 
држачи за лепливи ленти [канцелариски 
прибор]; хартија; јаглеродна хартија; плакати 
од хартија или картон; мастило; инструменти 
за цртање; средства за сликарство; машини 
за пишување, електрични или неелектрични; 
наставни материјали [освен апарати]; 
материјали за моделирање; бројаници; 
нотеси; алманах; стрипови; Ножеви за 
хартија [секачи] [канцеларискиприбор]; 
лепливи ленти за канцелариски материјал 
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или за домаќинство цели; компаси за 
цртање; тоалетна хартија; хартиени крпи; 
честитки; картички; табак; тетратка или книга 
за цртање; календарот на кинење; рачно 
пишувани шаблони за копирање 
(канцелариски прибор); печатач; бележник  
кл. 18  мрежасти торби за паарување; 
актовка; куфери за патување; сетови за 
патување [кожни]; џебни паричници; чанти; 
училишни чанти; чанти за книги; куфери; 
чанти за клучеви; кожни пликови за 
пакување; ранци; ранци кои се носат на едно 
рамо; чадори; крзно; планинарски стапови; 
кожни ремени; прицврстени ремени; ремени 
од кожа [за узди]; облека за домашни 
миленици; жици од животински црева за 
правење колбаси; животински кожи; кожа, 
необработени или полуработени; крзно; 
молескин [имитација на кожа]; вештачка 
кожа; џебни паричници; остатоци од кожа за 
мебел; кутии од кожа; портмонеа; папки за 
визит картички; прстени за чадори; ќебиња за 
коњи; мал паричник; мала торба  
кл. 20  држачи за сметачки машини; кошници, 
неметални; рамки за слики; рамки за 
фотографии; ветерници (декорација); 
уметнички дела од дрво, восок, гипс или 
пластика; бисти од дрво, восок, гипс или 
пластика; перници; потпирачи; рачки за алат 
што не се метал; плетени слами, освен 
рогозини; регистарски таблички што не се од 
метал; декорации од пластика за 
прехранбени производи; куќички за домашни 
миленици; идентификациски белегзии, што 
не се од метал; погребни урни; куки, што не 
се од метал, за шини за облека; куки за 
завеса; рачки на врати, што не се од метал; 
Мебел; контејнери; душеци; лулки; огледала; 
препарирани животни; кројачки кукли; 
перници за домашни миленичиња; перници; 
вреќи за спиење за кампување; оградени 
простоии за бебиња; навлаки за перница  
кл. 21  садови [чинии]; мешалки, 

неелектрични, за домаќинство; прибори за 
употреба во домаќинствата; кутии за оброк; 
стапчиња за јадење; кујнски прибор; кутии за 
употреба во домаќинството или во кујната; 
бокали; кутии за бонбони; урни; садови за 
јадење, со исклучок на ножеви, вилушки и 
лажички; чаши; садови; саксии; чаши за 
сервирање на овошје; шишиња; стаклени 
тегли; кутии од стакло; керамика за употреба 
во домаќинство; порцеланска опрема; 
керамика; комплети за ликер; комплети за чај 
[садови]; чајници; чаши за пиење; садови за 
кафе услуги; чајници; свеќници; крпи за 
сушење; вазни; чешли; козметички прибор; 
уметнички дела од порцелан, керамички, 
глинени или стакпени четки за заби; држачи 
за чепкалки; рачни инструменти за чистење; 
Апарати за полирање и машини за 
домаќинство, неелектрични; кристал [стакло]; 
полупроизведени стаклени цевки; кафези за 
птици; затворени аквариуми; стапици за 
инсекти; футроли за очила; садови за бибер; 
кошница за отпадоци; прозорски 
кутии;кошница за прашина; четки за заби, 
електрични; чепкалки за заби; апарати за 
отстранување шминка; ракавици за 
домаќински цели  
кл. 25  вел за калуѓерки; облека; водоотпони 
костуми за скијање на вода; водоотпорна 
облека; венчаници; маски за спиење; појаси; 
капа за туширање; комбинезони; панталони; 
маици [облека]; елеци; маици сократки 
ракави; трикотажа [облека]; спортски 
дресови; здолништа; јакни [облека]; облека 
од кожа; долна облека; панталони; чизми за 
спорт; обувки; чизми; спортски чевли; 
Папучи;чевли;капи (облека); чорапи, облека 
за облека; капи; капи [головна облека]; 
трикотажа; чорапи; ракавици [облека]; 
вратоврска; мантили; шалови; шамии ;појаси 
[облека]; појаси; кошули со кратки ракави; 
пончо; пижами; хартиена облека; детски 
панталони [долна облека]; облека за 
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велосипедисти; ски чизми; додатоци против 
лизгање за обувки; манили; сценски костум; 
џемпер; наметки  
кл. 28  апарат за игри; сложувалки; кукли; 
балони за играње; играчки; игри; мобилни 
[играчки]; кадифени играчки; карти за играње; 
игри со табли; Скејтборди; заштитни подлоги 
(делови од спортски костуми); опрема за 
вежбање; опрема за стрелаштво; базени за 
пливање [објекти за игра]; украси за 
новогодишни елки, освен предмети за 
осветлување и кондиторски производи; 
картички за гребење за играње на игри на 
лотарија; опрема за риболов; маскирни 
екрани [спортски статии]; преносни игри со 
дисплеи со течни кристали; радио 
контролирани играчки возила; мах-јонг 
(кинеска хазардна игра); шаховски игри; 
рекети; Ролерки; штитници (спортови 
статии); линии за риболов; играчки за 
игралишта во дневна соба; игри на 
платформа; покер; заштитна рампа 
(комплетен комплет спортски компоненти); 
спортски рекет; пластична трска; лента за 
апсорпција на пот за рекет; пливање; 
навивачка играчка  
кл. 36  финансиски менаџмент, финансики 
информации, финанскиски проценки 
(осигурување, банкарство, недвижнини), 
финансики услуги, услуги за ликвидација на 
бизнис, финансиски; евалуација на 
трошоците за [финансиска проценка]; 
банкарство; инвестирање на средства; 
консултантски услуги за осигурување; 
информации за осигурување; осигурителни 
услуги; финансиска анализа; услуги за 
финансирање; финансирање на наемнина; 
посредување за хартии од вредност; 
капитални инвестиции; наплата на 
изнајмување; домашно банкарство; размена 
на пари; електронски трансфер на средства; 
управување со недвижности; брокерска 
работа; гаранција услуги; доверителство; 

депозити од скапоцености; проценување на 
уметнички дела; нумизматичка проценка; 
проценка на накит; проценка на антиквитети; 
посредување со недвижен имот; 
добротворни фондови; обработка на 
плаќања со кредитни картички; здравствено 
осигурување; штедилница; услуги со 
кредитни картички  
 
(111)  26551  (151)  17/09/2018 
(210)  TM  2018/148 (220)  23/02/2018 

(181)  23/02/2028 
(450)  30/09/2018 

(732)  Друштво за трговија и услуги АБ-К 
ТРЕИД ДООЕЛ-СКОПЈЕ 
ул. Вера Јоциќ бр. 16-а/1, Скопје, MK 
(540)  

 
(591)  црвена, светло сина, темно сина и 
бела 
(551)  индивидуална 
(510, 511) 
кл. 32  вода (изворска многу ниско минерална 
вода)  
кл. 35  услуги при продажба на големо и 
мало со вода  
 
(111)  26571  (151)  21/09/2018 
(210)  TM  2018/149 (220)  22/02/2018 

(181)  22/02/2028 
(450)  30/09/2018 

(732)  Фармацевтска хемиска козметичка 
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000, 
Скопје, MK 
(540)  
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(591)  светла и темна зелена, црвена, светла 
и темна сина, бела, розева 
(551)  индивидуална 
(510, 511) 
кл. 3  влажни марамчиња за одржување 
хигиена во домаќинството со мирис на 
ментол, антибактериски  
 
(111)  26573  (151)  21/09/2018 
(210)  TM  2018/150 (220)  22/02/2018 

(181)  22/02/2028 
(450)  30/09/2018 

(732)  Фармацевтска хемиска козметичка 
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000, 
Скопје, MK 
(540)  

 
(591)  светла и темна портокалова, црвена, 
светла и темна сина, бела 
(551)  индивидуална 
(510, 511) 
кл. 3  влажни марамчиња за одржување 
хигиена во домаќинството со мирис на 
ментол, антибактериски  
 
(111)  26574  (151)  21/09/2018 
(210)  TM  2018/153 (220)  27/02/2018 

(181)  27/02/2028 
(450)  30/09/2018 

(300)  32033  12/09/2017  AD 
(732)  British American Tobacco (Brands) 
Limited 
4 Temple Place, London, WC2R 2PG, UK 
(740)  Друштво за застапување од областа на 
индустриската сопственост ЖИВКО 
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје 
(540)  

 
(591)  сива и портокалова 
(551)  индивидуална 
(510, 511) 
кл. 34  тутун, сиров или 
преработен;производи од тутун;замени за 
тутун (не за медицински цели);сите со цел да 
бидат загреани но не и горени;артикли за 
пушачи;електронски направи и нивните 
делови со цел за загревање на тутун  
 
(111)  26537  (151)  17/09/2018 
(210)  TM  2018/154 (220)  27/02/2018 

(181)  27/02/2028 
(450)  30/09/2018 

(732)  Трговско друштво за производство, 
трговија и услуги НЕТАМ Драган и др. 
увоз-извоз ДОО с.Марино 
ул.534 бр. 22б, Марино, Илинден, Скопје, 
MK 
(740)  Адвокатско друштво Јоанидис 
ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје 
(540)  
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(591)  бела и црна 
(551)  индивидуална 
(510, 511) 
кл. 20  душеци, душеци со федери, душеци 
од сунѓер/пена, перници и навлаки за душеци  
кл. 24  текстил и текстилни производи, 
неткаен текстил-вата домашен текстил, 
перници, јоргани, прекривки, постелнина, 
прекривки за кревети  
 
(111)  26536  (151)  17/09/2018 
(210)  TM  2018/155 (220)  27/02/2018 

(181)  27/02/2028 
(450)  30/09/2018 

(732)  Трговско друштво за производство, 
трговија и услуги НЕТАМ Драган и др. 
увоз-извоз ДОО с.Марино 
ул.534 бр. 22б, Марино, Илинден, Скопје, 
MK 
(740)  Адвокатско друштво Јоанидис 
ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје 
(540)  

 
(591)  бела и темно-зелена 
(551)  индивидуална 
(510, 511) 
кл. 20  душеци, душеци со федери, душеци 
од сунѓер/пена, перници и навлаки за душеци  
кл. 24  текстил и текстилни производи, 
неткаен текстил-вата домашен текстил, 
перници, јоргани, прекривки, постелнина, 
прекривки за кревети   
 

(111)  26534  (151)  17/09/2018 
(210)  TM  2018/156 (220)  27/02/2018 

(181)  27/02/2028 
(450)  30/09/2018 

(732)  Трговско друштво за производство, 
трговија и услуги НЕТАМ Драган и др. 
увоз-извоз ДОО с.Марино 
ул.534 бр. 22б, Марино, Илинден, Скопје, 
MK 
(740)  Адвокатско друштво Јоанидис 
ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје 
(540)  

 
(591)  бела и темно-зелена 
(551)  индивидуална 
(510, 511) 
кл. 20  душеци, душеци со федери, душеци 
од сунѓер/пена, перници и навлаки за душеци  
кл. 24  текстил и текстилни производи, 
неткаен текстил-вата домашен текстил, 
перници, јоргани, прекривки, постелнина, 
прекривки за кревети   
 
(111)  26533  (151)  17/09/2018 
(210)  TM  2018/157 (220)  27/02/2018 

(181)  27/02/2028 
(450)  30/09/2018 

(732)  Трговско друштво за производство, 
трговија и услуги НЕТАМ Драган и др. 
увоз-извоз ДОО с.Марино 
ул.534 бр. 22б, Марино, Илинден, Скопје, 
MK 
(740)  Адвокатско друштво Јоанидис 
ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје 
(540)  
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(591)  бела и црна 
(551)  индивидуална 
(510, 511) 
кл. 20  душеци, душеци со федери, душеци 
од сунѓер/пена, перници и навлаки за душеци  
кл. 24  текстил и текстилни производи, 
неткаен текстил-вата домашен текстил, 
перници, јоргани, прекривки, постелнина, 
прекривки за кревети  
 
(111)  26540  (151)  17/09/2018 
(210)  TM  2018/159 (220)  27/02/2018 

(181)  27/02/2028 
(450)  30/09/2018 

(732)  E. I. du Pont de Nemours and 
Company 
Chestnut Run Plaza, 974 Centre Road, 
Wilmington, DE 19805, US 
(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 
(540)  

 
 

(551)  индивидуална 
(510, 511) 
кл. 1  земјоделски хемикалии и адјуванти  
кл. 5  пестициди; препарати за уништување 
на штетници, фунгициди, хербициди и 
инсектициди  
кл. 31  земјоделски семиња  
 
(111)  26543  (151)  17/09/2018 

(210)  TM  2018/185 (220)  07/03/2018 
(181)  07/03/2028 
(450)  30/09/2018 

(732)  Друштво за комуникациски услуги 
ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 
ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 
Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 
(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 
(540)  

 
(551)  индивидуална 
(510, 511) 
кл. 35  дејности (помош во водењето на 
дејностите), демонстрација на производи, 
информации за дејноста, информатички 
картотеки (водење на информатичките 
картотеки), изложби (организирање изложби) 
во комерцијални или рекламни цели, 
изнајмување рекламен простор, изнајмување 
уреднички апарати, изнајнување рекламен 
материјал, изработка на такси, изводи од 
сметка (изработка на изводи од сметка), 
јавно мислење (испитување на јавното 
мислење), објавување рекламни текстови, 
огласување /рекламирање/, организирање 
дејности (советување за организирање на 
дејностите), плакатирање /огласување/, 
преписи на соопштенија, промоција 
/продажба за трето лице/, пропагандни 
дејности, проучување на пазарот/маркетинг/, 
проверка на сметки, рекламирање по пат на 
радио, рекламирање по пат на телевизија, 
рекламни огласи (ширење на рекламни 
огласи), статистичко информирање, 
телефонско одговарање (служби за 
телефонско одговарање/за отсутни 
претплатници/, ширење рекламен материјал 
/трактати, проспекти, печатени примероци  
кл. 38  услуги на телекомуникација и 
информативна технологија, имено, пренос на 
глас, податоци, слика, аудио, видео и 
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информации по пат на телефон, телевизија и 
глобална комуникациска мрежа;услуги на 
лична комуникација;услуги на пејцери;лизинг 
телекомуникациски опреми, напојувања и 
системи;услуги на електронска пошта;услуги 
на телевизиски пренос;обезбедување вести и 
информации по пат на телефон, телевизија и 
глобална комуникациска 
мрежа;обезбедување информацми од 
именик по пат нателефон, телевизија и 
глобална комуникациска 
мрежа;обезбедување мултикориснички 
интерактивен пристап на глобална 
комуникациска мрежа;пренос и емитирање 
на сите видови аудио и видео програми по 
пат нателефон, телевизија и глобална 
комуникациска мрежа, главни (стожерни) 
интернет услуги, имено, брзалинија или 
сериски врски кои ствараат главен премин во 
рамките на мрежата;видео и аудио 
телеконференции по пат на интернет, услуги 
на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги 
на дигитални мрежи на интегрирани услуги 
(ИСДН), интернет протокол (ИП) на 
комуникациски услуги, услуги на виртуелна 
приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна 
линија;обезбедување услуги на 
телекомуникациски мрежни премини и услуги 
на поврзување со протокол на пренос на 
рамка заради пренос на податоци;услуги на 
пренос на пакет од електронски 
податоци;услуги на комутација на гласот, 
податоци, видео и 
мултимедиа;овозможување 
телекомуникациско поврзување на интернет 
и на други компјутеризирани комуникации, 
податоци и безжична мрежа;обезбедување 
мултикориснички пристап на безжична 
комуникациска мрежа;обезбедување факс 
услуги;обезбедување услуги на складирање 
на електронски податоци за трети 
лица;телекомуникациски услуги, особено, 
обезбедување мрежен премин за 

поврзување независни телекомуникациски и 
компјутерски мрежи заради поделба на 
интернет сообраќајот;услуги на говорна 
пошта;телекомуникациски услуги, особено, 
обезбедување бесплатни услуги и услуги на 
насочување на повиците;услуги на центрите 
за пораки во вид на телефонски говорни 
пораки;услуги на видео и аудио конференции 
и конференции на телефонски 
податоци;безжични телекомуникациски 
услуги, имено, безжичен пренос на звук и 
податоци;телекомуникациски услуги, имено 
обезбедување глас по пат на интернет 
протокол;обезбедување мрежен пристап со 
цел на размена на интернет сообраќајот 
помеѓу преносници на интернет 
сообраќајот;услуги на електронски пораки  
кл. 42  услуги на хостирање на web страници, 
услуги на дизајнирање на web страни, работа 
на електронски информациски мрежи; 
консалтинг услуги и услуги на дизајн во 
областа на информативни технологии, 
компјутерско програмирање, 
телекомуникација, комуникациски мрежи, 
компјутеризирани комуникации, услуги на 
менаџмент на центри на податоци и 
глобални комуникациски мрежи; 
обезбедување услуги на центри на податоци; 
хостирање (хостинг), складирање и 
одржување на web сајтови, web центри, 
електронска пошта, електронски групи, лист 
сервери како и на дигитална содржина и 
податоци на трети лица; услуги на 
провајдери на апликативни услуги (АСП), 
имено, хостирање компјутерски софтверски 
апликации за трети лица; услуги на 
автентификација во областа на 
телекомуникација и мрежа; дизајн во областа 
на компјутеризирани комуникации и мрежи 
наподатоци; обезбедување на информации 
во областа на мрежни услуги на 
компјутеризирани комуникации и услуги на 
центри на податоци  
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(111)  26544  (151)  17/09/2018 
(210)  TM  2018/186 (220)  07/03/2018 

(181)  07/03/2028 
(450)  30/09/2018 

(732)  Друштво за комуникациски услуги 
ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 
ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 
Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 
(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 
(540)  

 
(551)  индивидуална 
(510, 511) 
кл. 35  дејности (помош во водењето на 
дејностите), демонстрација на производи, 
информации за дејноста, информатички 
картотеки (водење на информатичките 
картотеки), изложби (организирање изложби) 
во комерцијални или рекламни цели, 
изнајмување рекламен простор, изнајмување 
уреднички апарати, изнајнување рекламен 
материјал, изработка на такси, изводи од 
сметка (изработка на изводи од сметка), 
јавно мислење (испитување на јавното 
мислење), објавување рекламни текстови, 
огласување /рекламирање/, организирање 
дејности (советување за организирање на 
дејностите), плакатирање /огласување/, 
преписи на соопштенија, промоција 
/продажба за трето лице/, пропагандни 
дејности, проучување на пазарот/маркетинг/, 
проверка на сметки, рекламирање по пат на 
радио, рекламирање по пат на телевизија, 
рекламни огласи (ширење на рекламни 
огласи), статистичко информирање, 
телефонско одговарање (служби за 
телефонско одговарање/за отсутни 
претплатници/, ширење рекламен материјал 
/трактати, проспекти, печатени примероци  
кл. 38  услуги на телекомуникација и 
информативна технологија, имено, пренос на 

глас, податоци, слика, аудио, видео и 
информации по пат на телефон, телевизија и 
глобална комуникациска мрежа;услуги на 
лична комуникација;услуги на пејцери;лизинг 
телекомуникациски опреми, напојувања и 
системи;услуги на електронска пошта;услуги 
на телевизиски пренос;обезбедување вести и 
информации по пат на телефон, телевизија и 
глобална комуникациска 
мрежа;обезбедување информацми од 
именик по пат нателефон, телевизија и 
глобална комуникациска 
мрежа;обезбедување мултикориснички 
интерактивен пристап на глобална 
комуникациска мрежа;пренос и емитирање 
на сите видови аудио и видео програми по 
пат нателефон, телевизија и глобална 
комуникациска мрежа, главни (стожерни) 
интернет услуги, имено, брзалинија или 
сериски врски кои ствараат главен премин во 
рамките на мрежата;видео и аудио 
телеконференции по пат на интернет, услуги 
на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги 
на дигитални мрежи на интегрирани услуги 
(ИСДН), интернет протокол (ИП) на 
комуникациски услуги, услуги на виртуелна 
приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна 
линија;обезбедување услуги на 
телекомуникациски мрежни премини и услуги 
на поврзување со протокол на пренос на 
рамка заради пренос на податоци;услуги на 
пренос на пакет од електронски 
податоци;услуги на комутација на гласот, 
податоци, видео и 
мултимедиа;овозможување 
телекомуникациско поврзување на интернет 
и на други компјутеризирани комуникации, 
податоци и безжична мрежа;обезбедување 
мултикориснички пристап на безжична 
комуникациска мрежа;обезбедување факс 
услуги;обезбедување услуги на складирање 
на електронски податоци за трети 
лица;телекомуникациски услуги, особено, 
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обезбедување мрежен премин за 
поврзување независни телекомуникациски и 
компјутерски мрежи заради поделба на 
интернет сообраќајот;услуги на говорна 
пошта;телекомуникациски услуги, особено, 
обезбедување бесплатни услуги и услуги на 
насочување на повиците;услуги на центрите 
за пораки во вид на телефонски говорни 
пораки;услуги на видео и аудио конференции 
и конференции на телефонски 
податоци;безжични телекомуникациски 
услуги, имено, безжичен пренос на звук и 
податоци;телекомуникациски услуги, имено 
обезбедување глас по пат на интернет 
протокол;обезбедување мрежен пристап со 
цел на размена на интернет сообраќајот 
помеѓу преносници на интернет 
сообраќајот;услуги на електронски пораки  
кл. 42  услуги на хостирање на web страници, 
услуги на дизајнирање на web страни, работа 
на електронски информациски мрежи; 
консалтинг услуги и услуги на дизајн во 
областа на информативни технологии, 
компјутерско програмирање, 
телекомуникација, комуникациски мрежи, 
компјутеризирани комуникации, услуги на 
менаџмент на центри на податоци и 
глобални комуникациски мрежи; 
обезбедување услуги на центри на податоци; 
хостирање (хостинг), складирање и 
одржување на web сајтови, web центри, 
електронска пошта, електронски групи, лист 
сервери како и на дигитална содржина и 
податоци на трети лица; услуги на 
провајдери на апликативни услуги (АСП), 
имено, хостирање компјутерски софтверски 
апликации за трети лица; услуги на 
автентификација во областа на 
телекомуникација и мрежа; дизајн во областа 
на компјутеризирани комуникации и мрежи 
наподатоци; обезбедување на информации 
во областа на мрежни услуги на 

компјутеризирани комуникации и услуги на 
центри на податоци  
 
(111)  26545  (151)  17/09/2018 
(210)  TM  2018/188 (220)  07/03/2018 

(181)  07/03/2028 
(450)  30/09/2018 

(732)  Друштво за комуникациски услуги 
ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 
ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 
Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 
(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 
(540)  

 
(551)  индивидуална 
(510, 511) 
кл. 35  дејности (помош во водењето на 
дејностите), демонстрација на производи, 
информации за дејноста, информатички 
картотеки (водење на информатичките 
картотеки), изложби (организирање изложби) 
во комерцијални или рекламни цели, 
изнајмување рекламен простор, изнајмување 
уреднички апарати, изнајнување рекламен 
материјал, изработка на такси, изводи од 
сметка (изработка на изводи од сметка), 
јавно мислење (испитување на јавното 
мислење), објавување рекламни текстови, 
огласување /рекламирање/, организирање 
дејности (советување за организирање на 
дејностите), плакатирање /огласување/, 
преписи на соопштенија, промоција 
/продажба за трето лице/, пропагандни 
дејности, проучување на пазарот/маркетинг/, 
проверка на сметки, рекламирање по пат на 
радио, рекламирање по пат на телевизија, 
рекламни огласи (ширење на рекламни 
огласи), статистичко информирање, 
телефонско одговарање (служби за 
телефонско одговарање/за отсутни 
претплатници/, ширење рекламен материјал 
/трактати, проспекти, печатени примероци  
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кл. 38  услуги на телекомуникација и 
информативна технологија, имено, пренос на 
глас, податоци, слика, аудио, видео и 
информации по пат на телефон, телевизија и 
глобална комуникациска мрежа;услуги на 
лична комуникација;услуги на пејцери;лизинг 
телекомуникациски опреми, напојувања и 
системи;услуги на електронска пошта;услуги 
на телевизиски пренос;обезбедување вести и 
информации по пат на телефон, телевизија и 
глобална комуникациска 
мрежа;обезбедување информацми од 
именик по пат нателефон, телевизија и 
глобална комуникациска 
мрежа;обезбедување мултикориснички 
интерактивен пристап на глобална 
комуникациска мрежа;пренос и емитирање 
на сите видови аудио и видео програми по 
пат нателефон, телевизија и глобална 
комуникациска мрежа, главни (стожерни) 
интернет услуги, имено, брзалинија или 
сериски врски кои ствараат главен премин во 
рамките на мрежата;видео и аудио 
телеконференции по пат на интернет, услуги 
на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги 
на дигитални мрежи на интегрирани услуги 
(ИСДН), интернет протокол (ИП) на 
комуникациски услуги, услуги на виртуелна 
приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна 
линија;обезбедување услуги на 
телекомуникациски мрежни премини и услуги 
на поврзување со протокол на пренос на 
рамка заради пренос на податоци;услуги на 
пренос на пакет од електронски 
податоци;услуги на комутација на гласот, 
податоци, видео и 
мултимедиа;овозможување 
телекомуникациско поврзување на интернет 
и на други компјутеризирани комуникации, 
податоци и безжична мрежа;обезбедување 
мултикориснички пристап на безжична 
комуникациска мрежа;обезбедување факс 
услуги;обезбедување услуги на складирање 

на електронски податоци за трети 
лица;телекомуникациски услуги, особено, 
обезбедување мрежен премин за 
поврзување независни телекомуникациски и 
компјутерски мрежи заради поделба на 
интернет сообраќајот;услуги на говорна 
пошта;телекомуникациски услуги, особено, 
обезбедување бесплатни услуги и услуги на 
насочување на повиците;услуги на центрите 
за пораки во вид на телефонски говорни 
пораки;услуги на видео и аудио конференции 
и конференции на телефонски 
податоци;безжични телекомуникациски 
услуги, имено, безжичен пренос на звук и 
податоци;телекомуникациски услуги, имено 
обезбедување глас по пат на интернет 
протокол;обезбедување мрежен пристап со 
цел на размена на интернет сообраќајот 
помеѓу преносници на интернет 
сообраќајот;услуги на електронски пораки  
кл. 42  услуги на хостирање на web страници, 
услуги на дизајнирање на web страни, работа 
на електронски информациски мрежи; 
консалтинг услуги и услуги на дизајн во 
областа на информативни технологии, 
компјутерско програмирање, 
телекомуникација, комуникациски мрежи, 
компјутеризирани комуникации, услуги на 
менаџмент на центри на податоци и 
глобални комуникациски мрежи; 
обезбедување услуги на центри на податоци; 
хостирање (хостинг), складирање и 
одржување на web сајтови, web центри, 
електронска пошта, електронски групи, лист 
сервери како и на дигитална содржина и 
податоци на трети лица; услуги на 
провајдери на апликативни услуги (АСП), 
имено, хостирање компјутерски софтверски 
апликации за трети лица; услуги на 
автентификација во областа на 
телекомуникација и мрежа; дизајн во областа 
на компјутеризирани комуникации и мрежи 
наподатоци; обезбедување на информации 
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во областа на мрежни услуги на 
компјутеризирани комуникации и услуги на 
центри на податоци  
 
(111)  26546  (151)  17/09/2018 
(210)  TM  2018/190 (220)  07/03/2018 

(181)  07/03/2028 
(450)  30/09/2018 

(732)  Друштво за комуникациски услуги 
ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 
ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 
Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 
(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 
(540)  

 
(551)  индивидуална 
(510, 511) 
кл. 35  дејности (помош во водењето на 
дејностите), демонстрација на производи, 
информации за дејноста, информатички 
картотеки (водење на информатичките 
картотеки), изложби (организирање изложби) 
во комерцијални или рекламни цели, 
изнајмување рекламен простор, изнајмување 
уреднички апарати, изнајнување рекламен 
материјал, изработка на такси, изводи од 
сметка (изработка на изводи од сметка), 
јавно мислење (испитување на јавното 
мислење), објавување рекламни текстови, 
огласување /рекламирање/, организирање 
дејности (советување за организирање на 
дејностите), плакатирање /огласување/, 
преписи на соопштенија, промоција 
/продажба за трето лице/, пропагандни 
дејности, проучување на пазарот/маркетинг/, 
проверка на сметки, рекламирање по пат на 
радио, рекламирање по пат на телевизија, 
рекламни огласи (ширење на рекламни 
огласи), статистичко информирање, 
телефонско одговарање (служби за 

телефонско одговарање/за отсутни 
претплатници/, ширење рекламен материјал 
/трактати, проспекти, печатени примероци  
кл. 38  услуги на телекомуникација и 
информативна технологија, имено, пренос на 
глас, податоци, слика, аудио, видео и 
информации по пат на телефон, телевизија и 
глобална комуникациска мрежа;услуги на 
лична комуникација;услуги на пејцери;лизинг 
телекомуникациски опреми, напојувања и 
системи;услуги на електронска пошта;услуги 
на телевизиски пренос;обезбедување вести и 
информации по пат на телефон, телевизија и 
глобална комуникациска 
мрежа;обезбедување информацми од 
именик по пат нателефон, телевизија и 
глобална комуникациска 
мрежа;обезбедување мултикориснички 
интерактивен пристап на глобална 
комуникациска мрежа;пренос и емитирање 
на сите видови аудио и видео програми по 
пат нателефон, телевизија и глобална 
комуникациска мрежа, главни (стожерни) 
интернет услуги, имено, брзалинија или 
сериски врски кои ствараат главен премин во 
рамките на мрежата;видео и аудио 
телеконференции по пат на интернет, услуги 
на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги 
на дигитални мрежи на интегрирани услуги 
(ИСДН), интернет протокол (ИП) на 
комуникациски услуги, услуги на виртуелна 
приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна 
линија;обезбедување услуги на 
телекомуникациски мрежни премини и услуги 
на поврзување со протокол на пренос на 
рамка заради пренос на податоци;услуги на 
пренос на пакет од електронски 
податоци;услуги на комутација на гласот, 
податоци, видео и 
мултимедиа;овозможување 
телекомуникациско поврзување на интернет 
и на други компјутеризирани комуникации, 
податоци и безжична мрежа;обезбедување 
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мултикориснички пристап на безжична 
комуникациска мрежа;обезбедување факс 
услуги;обезбедување услуги на складирање 
на електронски податоци за трети 
лица;телекомуникациски услуги, особено, 
обезбедување мрежен премин за 
поврзување независни телекомуникациски и 
компјутерски мрежи заради поделба на 
интернет сообраќајот;услуги на говорна 
пошта;телекомуникациски услуги, особено, 
обезбедување бесплатни услуги и услуги на 
насочување на повиците;услуги на центрите 
за пораки во вид на телефонски говорни 
пораки;услуги на видео и аудио конференции 
и конференции на телефонски 
податоци;безжични телекомуникациски 
услуги, имено, безжичен пренос на звук и 
податоци;телекомуникациски услуги, имено 
обезбедување глас по пат на интернет 
протокол;обезбедување мрежен пристап со 
цел на размена на интернет сообраќајот 
помеѓу преносници на интернет 
сообраќајот;услуги на електронски пораки  
кл. 42  услуги на хостирање на web страници, 
услуги на дизајнирање на web страни, работа 
на електронски информациски мрежи; 
консалтинг услуги и услуги на дизајн во 
областа на информативни технологии, 
компјутерско програмирање, 
телекомуникација, комуникациски мрежи, 
компјутеризирани комуникации, услуги на 
менаџмент на центри на податоци и 
глобални комуникациски мрежи; 
обезбедување услуги на центри на податоци; 
хостирање (хостинг), складирање и 
одржување на web сајтови, web центри, 
електронска пошта, електронски групи, лист 
сервери како и на дигитална содржина и 
податоци на трети лица; услуги на 
провајдери на апликативни услуги (АСП), 
имено, хостирање компјутерски софтверски 
апликации за трети лица; услуги на 
автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа 
на компјутеризирани комуникации и мрежи 
наподатоци; обезбедување на информации 
во областа на мрежни услуги на 
компјутеризирани комуникации и услуги на 
центри на податоци  
 
(111)  26547  (151)  17/09/2018 
(210)  TM  2018/193 (220)  07/03/2018 

(181)  07/03/2028 
(450)  30/09/2018 

(732)  Друштво за комуникациски услуги 
ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 
ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 
Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 
(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 
(540)  

 
(551)  индивидуална 
(510, 511) 
кл. 35  дејности (помош во водењето на 
дејностите), демонстрација на производи, 
информации за дејноста, информатички 
картотеки (водење на информатичките 
картотеки), изложби (организирање изложби) 
во комерцијални или рекламни цели, 
изнајмување рекламен простор, изнајмување 
уреднички апарати, изнајнување рекламен 
материјал, изработка на такси, изводи од 
сметка (изработка на изводи од сметка), 
јавно мислење (испитување на јавното 
мислење), објавување рекламни текстови, 
огласување /рекламирање/, организирање 
дејности (советување за организирање на 
дејностите), плакатирање /огласување/, 
преписи на соопштенија, промоција 
/продажба за трето лице/, пропагандни 
дејности, проучување на пазарот/маркетинг/, 
проверка на сметки, рекламирање по пат на 
радио, рекламирање по пат на телевизија, 
рекламни огласи (ширење на рекламни 
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огласи), статистичко информирање, 
телефонско одговарање (служби за 
телефонско одговарање/за отсутни 
претплатници/, ширење рекламен материјал 
/трактати, проспекти, печатени примероци  
кл. 38  услуги на телекомуникација и 
информативна технологија, имено, пренос на 
глас, податоци, слика, аудио, видео и 
информации по пат на телефон, телевизија и 
глобална комуникациска мрежа;услуги на 
лична комуникација;услуги на пејцери;лизинг 
телекомуникациски опреми, напојувања и 
системи;услуги на електронска пошта;услуги 
на телевизиски пренос;обезбедување вести и 
информации по пат на телефон, телевизија и 
глобална комуникациска 
мрежа;обезбедување информацми од 
именик по пат нателефон, телевизија и 
глобална комуникациска 
мрежа;обезбедување мултикориснички 
интерактивен пристап на глобална 
комуникациска мрежа;пренос и емитирање 
на сите видови аудио и видео програми по 
пат нателефон, телевизија и глобална 
комуникациска мрежа, главни (стожерни) 
интернет услуги, имено, брзалинија или 
сериски врски кои ствараат главен премин во 
рамките на мрежата;видео и аудио 
телеконференции по пат на интернет, услуги 
на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги 
на дигитални мрежи на интегрирани услуги 
(ИСДН), интернет протокол (ИП) на 
комуникациски услуги, услуги на виртуелна 
приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна 
линија;обезбедување услуги на 
телекомуникациски мрежни премини и услуги 
на поврзување со протокол на пренос на 
рамка заради пренос на податоци;услуги на 
пренос на пакет од електронски 
податоци;услуги на комутација на гласот, 
податоци, видео и 
мултимедиа;овозможување 
телекомуникациско поврзување на интернет 

и на други компјутеризирани комуникации, 
податоци и безжична мрежа;обезбедување 
мултикориснички пристап на безжична 
комуникациска мрежа;обезбедување факс 
услуги;обезбедување услуги на складирање 
на електронски податоци за трети 
лица;телекомуникациски услуги, особено, 
обезбедување мрежен премин за 
поврзување независни телекомуникациски и 
компјутерски мрежи заради поделба на 
интернет сообраќајот;услуги на говорна 
пошта;телекомуникациски услуги, особено, 
обезбедување бесплатни услуги и услуги на 
насочување на повиците;услуги на центрите 
за пораки во вид на телефонски говорни 
пораки;услуги на видео и аудио конференции 
и конференции на телефонски 
податоци;безжични телекомуникациски 
услуги, имено, безжичен пренос на звук и 
податоци;телекомуникациски услуги, имено 
обезбедување глас по пат на интернет 
протокол;обезбедување мрежен пристап со 
цел на размена на интернет сообраќајот 
помеѓу преносници на интернет 
сообраќајот;услуги на електронски пораки  
кл. 42  услуги на хостирање на web страници, 
услуги на дизајнирање на web страни, работа 
на електронски информациски мрежи; 
консалтинг услуги и услуги на дизајн во 
областа на информативни технологии, 
компјутерско програмирање, 
телекомуникација, комуникациски мрежи, 
компјутеризирани комуникации, услуги на 
менаџмент на центри на податоци и 
глобални комуникациски мрежи; 
обезбедување услуги на центри на податоци; 
хостирање (хостинг), складирање и 
одржување на web сајтови, web центри, 
електронска пошта, електронски групи, лист 
сервери како и на дигитална содржина и 
податоци на трети лица; услуги на 
провајдери на апликативни услуги (АСП), 
имено, хостирање компјутерски софтверски 
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апликации за трети лица; услуги на 
автентификација во областа на 
телекомуникација и мрежа; дизајн во областа 
на компјутеризирани комуникации и мрежи 
наподатоци; обезбедување на информации 
во областа на мрежни услуги на 
компјутеризирани комуникации и услуги на 
центри на податоци  
 
(111)  26549  (151)  17/09/2018 
(210)  TM  2018/199 (220)  09/03/2018 

(181)  09/03/2028 
(450)  30/09/2018 

(300)  2017 33791  28/09/2017  AZ 
(732)  Nicoventures Holdings Limited 
Globe House, 1 Water Street London WC2R 
3LA, UK 
(740)  Друштво за застапување од областа на 
индустриската сопственост ЖИВКО 
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје 
(540)  

 

VUSE 
(551)  индивидуална 
(510, 511) 
кл. 34  електронски цигари;кертриџи за 
електронски цигари;течности за електронски 
цигари;цигари што содржат замена за тутун; 
замена за тутун; цигари; тутун; производи од 
тутун; футроли за цигари; кутии за цигари  
 
(111)  26596  (151)  21/09/2018 
(210)  TM  2018/253 (220)  23/03/2018 

(181)  23/03/2028 
(450)  30/09/2018 

(732)  British American Tobacco (Brands) 
Limited 
Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 
2PG, GB 
(740)  Друштво за застапување од областа на 
индустриската сопственост ЖИВКО 
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје 
(540)  

 
(591)  сива и портокалова 
(551)  индивидуална 
(510, 511) 
кл. 11  електронски испарувачи; апарати за 
загревање течности или тутун; апарати за 
произведување на пареа, жичани испарувачи  
 
(111)  26593  (151)  21/09/2018 
(210)  TM  2018/276 (220)  28/03/2018 

(181)  28/03/2028 
(450)  30/09/2018 

(732)  Deva Holding A.S. 
Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad. No. 
1 34303, Kucukcekmece, Istanbul, TR 
(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје 
(540)  

 

Ataxil 
(551)  индивидуална 
(510, 511) 
кл. 5  фармацевтски производи  
 
(111)  26594  (151)  21/09/2018 
(210)  TM  2018/277 (220)  28/03/2018 

(181)  28/03/2028 
(450)  30/09/2018 

(732)  Deva Holding A.S. 
Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad. No. 
1 34303, Kucukcekmece, Istanbul, TR 
(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје 
(540)  
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Salres 
(551)  индивидуална 
(510, 511) 
кл. 5  фармацевтски производи  
 
(111)  26595  (151)  21/09/2018 
(210)  TM  2018/281 (220)  29/03/2018 

(181)  29/03/2028 
(450)  30/09/2018 

(732)  Fresh & Co. d.o.o. 
Ivana Gorana Kovacica 3, 24000, Subotica, 
RS 

(740)  Друштво за застапување од областа на 
индустриската сопственост ЖИВКО 
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје 
(540)  

 

NEXT 
(551)  индивидуална 
(510, 511) 
кл. 32  пиво;минерална и сода-вода и други 
безалкохолни пијалаци;пијалаци од овошје и 
овошни сокови;сирупи и други препарати за 
производство на пијалаци  
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ПРЕГЛЕДИ 
 

ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА 
КЛАСИФИКАЦИЈАНА ТРГОВСКИ МАРКИ 

(510) код по меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска) 
(111) регистарски броj 
 

(510) (111) 
1 26540 
1 26556 
1 26580 
1 26581 
2 26575 
3 26564 
3 26571 
3 26573 
3 26586 
3 26587 
3 26588 
5 26540 
5 26552 
5 26560 
5 26564 
5 26580 
5 26581 
5 26584 
5 26585 
5 26591 
5 26592 
5 26593 
5 26594 
6 26556 
9 26541 
9 26577 
9 26582 
10 26564 
11 26596 
12 26550 
14 26550 

16 26550 
16 26555 
16 26589 
16 26599 
18 26550 
20 26532 
20 26533 
20 26534 
20 26536 
20 26537 
20 26550 
21 26550 
24 26533 
24 26534 
24 26536 
24 26537 
25 26550 
25 26565 
28 26550 
28 26552 
29 26558 
29 26564 
30 26554 
30 26557 
30 26564 
30 26567 
30 26570 
30 26590 
31 26540 
31 26564 
32 26551 
32 26567 

32 26568 
32 26595 
33 26548 
34 26542 
34 26549 
34 26561 
34 26574 
35 26532 
35 26542 
35 26543 
35 26544 
35 26545 
35 26546 
35 26547 
35 26548 
35 26551 
35 26553 
35 26555 
35 26557 
35 26558 
35 26565 
35 26566 
35 26568 
35 26576 
35 26578 
35 26579 
35 26582 
35 26583 
35 26586 
35 26587 
35 26588 
35 26589 

35 26590 
35 26597 
35 26598 
36 26539 
36 26550 
36 26566 
36 26572 
37 26566 
37 26569 
38 26541 
38 26543 
38 26544 
38 26545 
38 26546 
38 26547 
38 26579 
38 26582 
39 26553 
39 26555 
39 26559 
40 26532 
40 26556 
41 26541 
41 26552 
41 26559 
41 26562 
41 26576 
41 26579 
41 26582 
41 26583 
41 26597 
41 26598 

42 26543 
42 26544 
42 26545 
42 26546 
42 26547 
42 26556 
42 26576 
42 26577 
42 26582 
42 26583 
42 26598 
43 26538 
43 26548 
43 26559 
43 26563 
43 26566 
43 26567 
43 26568 
43 26569 
43 26570 
43 26597 
44 26538 
44 26562 
44 26580 
44 26581 
44 26598 
45 26582 
45 26598 

 
 



 
 

196 | С т р а н а   Т р г о в с к и  м а р к и  
 

31 Декември  2017 Гласник Бр. 6/2017 

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ 
 
(732) носител на правото на трговската марка 
(111) регистарски број 
(210) број на пријавата 
 
(732) (111) (210) 
Друштво за организирање на бизнис и приватни настани СИТИ ХОЛ ЦЕНТАР 
доо Скопје 

26597 MK/T/ 2011/1039 

PPG INDUSTRIES OHIO, INC. a corporation organized and existing under the laws of 
the State of Delaware 

26575 MK/T/ 2014/146 

Друштво за физикална медицина и специјализирана медицинска 
рехабилитација „Катлановска Бања “ ДОО Катланово  

26538 MK/T/ 2014/1117 

ПРГ ДООЕЛ Скопје 26556 MK/T/ 2016/680 
Друштво за трговија на големо и мало СТОКОМАК ДОО увоз-извоз Скопје 26557 MK/T/ 2017/419 
Друштво за трговија на големо и мало СТОКОМАК ДОО увоз-извоз Скопје 26558 MK/T/ 2017/421 
Şölen Çikolata Gida Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 26554 MK/T/ 2017/426 
ТП РОК КАФАНА РУСТИКАНА Арманд Рори Вељан Скопје 26563 MK/T/ 2017/442 
Друштво за трговија и услуги ЕУРО ТАБАК ДОО Скопје and Друштво за 
производство и трговија ИВОНА-П ДООЕЛ Василево 

26555 MK/T/ 2017/901 

ТДПТ-Елен Спирова Благица и др. ЈТД 26578 MK/T/ 2017/944 
Трговско друштво за внатрешен и надворешен промет ЗЕГИН ДОО Скопје 26584 MK/T/ 2017/958 
I G L A Sh.p.k. 26542 MK/T/ 2016/730 
Друштво за производство, трговија и услуги ЛУАНА-МАР ДООЕЛ увоз-извоз 
Кавадарци 

26548 MK/T/ 2016/860 

Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување 
МАПАС 

26539 MK/T/ 2016/915 

Д.П.Т.У. МИНЕКС ГРОУП ДООЕЛ 26566 MK/T/ 2017/1103 
Д.П.Т.У. МИНЕКС ГРОУП ДООЕЛ 26567 MK/T/ 2017/1104 
Д.П.Т.У. МИНЕКС ГРОУП ДООЕЛ 26568 MK/T/ 2017/1105 
Д.П.Т.У. МИНЕКС ГРОУП ДООЕЛ 26569 MK/T/ 2017/1106 
Д.П.Т.У. МИНЕКС ГРОУП ДООЕЛ 26570 MK/T/ 2017/1107 
Друштво за трговија и услуги АЛКОМ Александар ДООЕЛ експорт-импорт 
Скопје 

26579 MK/T/ 2017/1139 

PHARMANOVA DOO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA 
OBRENOVAC 

26585 MK/T/ 2017/1152 

ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје 26590 MK/T/ 2017/1160 
ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје 26586 MK/T/ 2017/1161 
ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје 26587 MK/T/ 2017/1162 
ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје 26588 MK/T/ 2017/1163 
ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје 26589 MK/T/ 2017/1164 
Nutrien Ltd. 26580 MK/T/ 2017/1171 
Nutrien Ltd. 26581 MK/T/ 2017/1172 
Amazon Europe Core S.à.r.l. 26582 MK/T/ 2017/1174 
Друштво за странски јазици и преведувачки услуги ЈАЗИЧЕН ЦЕНТАР ВОРТЕКС 
ДООЕЛ Скопје 

26583 MK/T/ 2017/1175 

B. Braun Melsungen AG 26591 MK/T/ 2017/1183 
B. Braun Melsungen AG 26592 MK/T/ 2017/1184 
Western Digital Technologies, Inc. 26577 MK/T/ 2016/1172 
April International Enterprise Pte. Ltd 26599 MK/T/ 2015/86 
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Друштво за услуги, производство и трговија БЕЈРОН увоз-извоз ДООЕЛ Ресен 26553 MK/T/ 2017/669 
Трговско друштво за трговија и услуги ПАНТЕР ФАКС Олег ДООЕЛ експорт-
импорт Скопје 

26565 MK/T/ 2017/758 

ТДПТУ ХФР ТУРС ДОО увоз-извоз Охрид 26559 MK/T/ 2017/1239 
Друштво за производство, трговија и услуги НЈСК ХОЛДИНГ ДООЕЛ Скопје 26560 MK/T/ 2017/1248 
BMJ INDUSTRIES FZ-LLC 26561 MK/T/ 2017/1250 
Друштво за промет и услуги на здрава храна БИЛНА АПТЕКА АЛКАЛОИД увоз-
извоз ДООЕЛ Скопје 

26564 MK/T/ 2017/1251 

Слободанка Велов 26562 MK/T/ 2017/1266 
Емилија Стоименова Цаневска 26598 MK/T/ 2018/56 
Друштво за трговија и услуги ТАРГЕТ ГРУП ДОО Скопје 26572 MK/T/ 2018/110 
Amazon Europe Core S.à.r.l. 26541 MK/T/ 2018/120 
ХАЈ КОМУНИКАЦИИ ДОО Скопје 26550 MK/T/ 2018/134 
Друштво за трговија и услуги АБ-К ТРЕИД ДООЕЛ-СКОПЈЕ 26551 MK/T/ 2018/148 
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 26571 MK/T/ 2018/149 
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 26573 MK/T/ 2018/150 
British American Tobacco (Brands) Limited 26574 MK/T/ 2018/153 
Трговско друштво за производство, трговија и услуги НЕТАМ Драган и др. увоз-
извоз ДОО с.Марино 

26537 MK/T/ 2018/154 

Трговско друштво за производство, трговија и услуги НЕТАМ Драган и др. увоз-
извоз ДОО с.Марино 

26536 MK/T/ 2018/155 

Трговско друштво за производство, трговија и услуги НЕТАМ Драган и др. увоз-
извоз ДОО с.Марино 

26534 MK/T/ 2018/156 

Трговско друштво за производство, трговија и услуги НЕТАМ Драган и др. увоз-
извоз ДОО с.Марино 

26533 MK/T/ 2018/157 

E. I. du Pont de Nemours and Company 26540 MK/T/ 2018/159 
Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 26543 MK/T/ 2018/185 
Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 26544 MK/T/ 2018/186 
Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 26545 MK/T/ 2018/188 
Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 26546 MK/T/ 2018/190 
Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 26547 MK/T/ 2018/193 
Nicoventures Holdings Limited 26549 MK/T/ 2018/199 
British American Tobacco (Brands) Limited 26596 MK/T/ 2018/253 
Deva Holding A.S. 26593 MK/T/ 2018/276 
Deva Holding A.S. 26594 MK/T/ 2018/277 
Fresh & Co. d.o.o. 26595 MK/T/ 2018/281 
Мирко Петровски 26552 MK/T/ 2015/992 
Друштво за интерактивни веб медиуми ИВМ НЕТВОРК ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје 

26576 MK/T/ 2015/1199 

„МАШИНТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД 26532 MK/T/ 2016/131 
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ПРОМЕНИ 
 
(111) 313 
(732) Foot Locker Specialty, Inc. 
330 West 34th Street, New York, New York 
10001, US 
 
(111) 3866 
(732) ALLOY RODS CORPORATION 
Karen Lane & Wilson Avenue, Hannover,  
Pennsylvania 17331, US 
 
(111) 3866 
(732) The ESAB Group, Inc 
Karen Lane & Wilson Avenue, Hannover, 
Pennsylvania 17331, US 
 
(111) 3866 
(732) The ESAB Group, Inc  
411 South Ebenezer Road, Florence, 
South Carolina 29501, US 
 
(111) 2523 
(732) Wm. WRIGLEY Jr. Company 
1132 West Blackhawk Street, Chicago, 
Illinois 60642, US 
 
(111) 1501 
(732) SANYO ELECTRIC CO. LTD 
1-1, Sanyo-cho, Daito-shi, Osaka, JP 
 
(111) 4142 
(732) OLYMPUS CORPORATION 
2951 Ishikawa-machi, Hachioji-shi, Tokyo, 
JP 
 
(111) 4143 
(732) OLYMPUS CORPORATION 
2951 Ishikawa-machi, Hachioji-shi, Tokyo, 
JP 
 
(111) 1804 

(732) Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also 
trading as Seiko Epson Corporation) 
1-6, Shinjuku 4-chome, Shinjuku-ku, 
Tokyo, JP 
 
(111) 2906 
(732) Post Foods, LLC 
20802 Kensington Boulevard, Lakeville, 
Minnesota 55044, US 
 
(111) 7366 
(732) New Wave Group AB 
Orrekulla Industrigata 61, 425 36 Hising 
Karra, SE 
 
(111) 11022 
(732) INDIVIOR UK LIMITED 
Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, GB 
 
(111) 11023 
(732) INDIVIOR UK LIMITED 
Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, GB 
 
(111) 11694 
(732) Lucky Brand Dungarees, LLC, a 
Delaware limited liability company 
540 South Santa Fe Ave., Los Angeles, 
California 90013, US 
 
(111) 11694 
(732) Lucky Brand Dungarees, LLC, a 
Delaware limited liability company 
540 South Santa Fe Ave., Los Angeles, 
California 90013, US 
 
(111) 12173 
(732) КАМ ДОО 
ул. “Индустриска“ бб , 1000, Скопје, MK 
 
(111) 12380 
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(732) OLYMPUS CORPORATION 
2951 Ishikawa-machi, Hachioji-shi, Tokyo, 
JP 
 
(111) 12735 
(732) Alliance Tire  Co. (1992) USA Ltd 
201 Edgewater Drive, Wakefield, 
Massachusetts 01880, US 
 
(111) 12735 
(732) Alliance Tire Americas, Inc 
201 Edgewater Drive, Wakefield, 
Massachusetts 01880, US 
 
(111) 13553 
(732) Vicuron Pharmaceuticals Inc 
235 East 42nd Street, New York, NY 10017, 
US 
 
(111) 13472 
(732) Nonesuch Records Inc. 
1633 Broadway, New York, New York 
10019, US 
 
(111) 13492 
(732) Motorola Trademark Holdings, LLC 
222 W. Merchandise Mart Plaza, Suite 
1800, Chicago IL 60654, US 
 
(111) 14598 
(732) Друштво за промет, услуги и 
проектирање ПАКЕТ ДООЕЛ експорт-
импорт Скопје 
ул. Костурски  херои 17-21, Скопје, MK 
 
(111) 13903 
(732) Wyeth LLC 
235 East 42nd Street, New York, NY 10017, 
US 
 
(111) 14679 
(732) БИФАРМ ДООЕЛ Скопје  
ул. Анкарска 33 1/1, 1000, Скопје, MK 

 
(111) 14009 
(732) Hemofarm A.D. farmaceutsko-
hemijska industrija Vrsac 
Beogradski put bb, 26300, Vrsac, RS 
 
(111) 14008 
(732) Hemofarm A.D. farmaceutsko-
hemijska industrija Vrsac 
Beogradski put bb, 26300, Vrsac, RS 
 
(111) 14007 
(732) Hemofarm  A.D. farmaceutsko-
hemijska industrija Vrsac 
Beogradski put bb, , 26300, Vrsac, RS 
 
(111) 13983 
(732) TGI Friday's of Minnesota. Inc., a 
corporation organized and existing 
according to the laws of the State of 
Minnesota  
19111 North Dallas Parkway, Suite 165, 
Texas 75287, US 
 
(111) 13985 
(732) TGI Friday's of Minnesota. Inc., a 
corporation organized and existing 
according to the laws of the State of 
Minnesota  
19111 North Dallas Parkway, Suite 165, 
Texas 75287, US 
 
(111) 13804 
(732) Здравствена организација, 
Галенска лабораторија „ФИТОФАРМ“ 
Скопје 
ул. Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје, 
MK 
 
(111) 14185 
(732) Здравствена организација, 
Галенска лабораторија „ФИТОФАРМ“ 
Скопје 
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ул. Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје, 
MK 
 
(111) 15361 
(732) ALERE SWITZERLAND GmbH 
Bahnhofstrasse 28 CH-6300 Zug, CH 
 
(111) 13539 
(732) Aкционерско друштво за 
производство и промет со фротир 
производи “ФРОТИРКА-КОПМАНИ“ АД 
Делчево 
ул. Индустриска 21, 2320, Делчево, MK 
 
(111) 14926 
(732) Друштво за фармацевтско 
хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ 
ДООЕЛ Скопје 
ул. Козле бр. 188 , 1000, Скопје, MK 

 
(111) 21215 
(732) Borax Europe Limited 
2 Eastbourne Terrace London W2 6LG , 
UK 
 
(111) 21688 
(732) Post Foods, LLC 
20802 Kensington Boulevard, Lakeville, 
Minnesota 55044, US 
 
(111) 25113 
(732) РТВ НАББА МАКЕДОНИЈА 
ЕЛЕКТОРЛУКС Битола 
, MK 
 

 

 
 

ПРЕНОС 
 

(111) 5907 
(732) Sazerac Brands, LLC, a Delaware 
Limited Liability Company 
10400 Linn Station Road, Suite 300, 
Louisville, Kentucky 40223, US 
 
(111) 6283 
(732) Sazerac Brands, LLC, a Delaware 
Limited Liability Company 
10400 Linn Station Road, Suite 300, 
Louisville, Kentucky 40223, US 
 
(111) 4572 
(732) Hexion VAD B.V. 
Seattleweg 17, building 4, 3195 ND Pernis, 
Rotterdam, NL 
 
(111) 4581 

(732) Hexion VAD B.V. 
Seattleweg 17, building 4, 3195 ND Pernis, 
Rotterdam, NL 
 
(111) 4726 
(732) Sazerac Brands, LLC, a Delaware 
Limited Liability Company 
10400 Linn Station Road, Suite 300, 
Louisville, Kentucky 40223, US 
 
(111) 9070 
(732) Sazerac Brands, LLC, a Delaware 
Limited Liability Company 
10400 Linn Station Road, Suite 300, 
Louisville, Kentucky 40223, US 
 
(111) 10950 
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(732) Sazerac Brands, LLC, a Delaware 
Limited Liability Company 
10400 Linn Station Road, Suite 300, 
Louisville, Kentucky 40223, US 
 
(111) 12735 
(732) Alliance Tire  Co. (1992) USA Ltd 
4 Second Ave., Ste. 106, Denville, NJ 
07834, US 
 

(111) 13553 
(732) Vicuron Holdings LLC 
235 East 42nd Street, New York, NY 10017, 
US 
 
(111) 17944 
(732) Sazerac Brands, LLC, a Delaware 
Limited Liability Company 
10400 Linn Station Road, Suite 300, 
Louisville, Kentucky 40223, US 

 
 

 
 

ОГРАНИУВАЊЕ НА КЛАСИ 
 
(111) 9608 
Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи: 
(510,511)  
кл. 1  хемикалии кои се употребуваат во индустријата како и во земјоделието, хортикултурата 
и шумарството; хемиски супстанции за конзервирање храна; супстанции за штавење; 
лепливи материи што се употребуваат во индустријата; култури на микроорганизми различни 
од оние за медицинска и ветеринарна употреба; емулгатори, протеини за индустриски цели, 
казеин и казеинати за индустриски намени  
кл. 5  диетски супстанции адаптирани за медицинска употреба, храна за бебиња, култури на 
микро-организми за медицински и ветеринарни цели; супститути за мајчино млеко; диететски 
суплементи во форма на витамини и минерали, диететски супстанции и пијалоци за 
медицински цели; лактоза  
кл. 29  месо, риба, живина и дивеч; месни екстракти; конзервирано, сушено и варено овошје; 
желеа, џемови, овошни сосови; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење; 
протеини за човечка консумација, казеин и казеинати за човечка консумација; сириште, 
сирење во прашок, супститути за млeко и павлака, млеко и павлака во форма на прашок  
кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, вештачко кафе; брашно и препарати 
направени од жита, леб, слатки (тесто за слатки) и други блага, овошни сладоледи 
направени со вода; мед, мeласа; квасец, прашок за печиво; сол, сенф; оцет, сосови (како 
мирудии), мирудии, мраз, салатни преливи; месни пити и месни паштети (не вклучени во 
други класи), пици, пудинзи, суфле, десертни креми, десертни креми на млeчна база, пудинг 
од ориз и сладоледи, прашоци и препарати за правење капучино, какао, чоколада, кафе и чај 
напивки; напивки на база на чоколада, какао и кафе  
кл. 31  земјоделски, хортикултурни и шумски продукти и зрна што не се вклучени во другите 
класи; свежо овошје и зеленчук; семиња, природни растенија и цвеќе; храна за животни, слад  
кл. 32  пива; минерални и газирани води и други неалкохолни пијалоци; овошни напивки и 
овошни сокови; сирупи и други препарати за правење напивки  
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ВПИШУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

 

(111) 12110   MK/T/ 2003/554      
 

ОБНОВУВАЊА 

(111) 3866   (186) 23/08/2026 

 (111) 1454   (186) 25/05/2027 

 (111) 1501   (186) 23/08/2026 

 (111) 1051   (186) 15/08/2026 

 (111) 4073   (186) 23/12/2026 

 (111) 1907   (186) 31/01/2027 

 (111) 4142   (186) 18/02/2028 

 (111) 2970   (186) 25/07/2026 

 (111) 2973   (186) 10/10/2026 

 (111) 1424   (186) 25/05/2027 

 (111) 2079   (186) 18/10/2026 

 (111) 1804   (186) 20/07/2028 

 (111) 2166   (186) 10/11/2026 

 (111) 2716   (186) 10/11/2026 

 (111) 6691   (186) 26/09/2025 

 (111) 6856   (186) 04/04/2016 

 (111) 6856   (186) 04/04/2026 

 (111) 6874   (186) 12/04/2026 

 (111) 6919   (186) 28/05/2026 

 (111) 8788   (186) 16/07/2026 

 (111) 7071   (186) 17/07/2026 

 (111) 8781   (186) 17/07/2026 

 (111) 7664   (186) 17/07/2026 

 (111) 7138   (186) 31/07/2026 

 (111) 7139   (186) 31/07/2026 

 (111) 7985   (186) 05/08/2026 

 (111) 7108   (186) 13/08/2026 

 (111) 7109   (186) 13/08/2026 
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 (111) 7110   (186) 13/08/2016 

 (111) 7216   (186) 30/09/2026 

 (111) 7203   (186) 21/10/2026 

 (111) 7240   (186) 30/10/2026 

 (111) 7241   (186) 30/10/2026 

 (111) 7245   (186) 30/10/2026 

 (111) 7255   (186) 30/10/2026 

 (111) 7256   (186) 30/10/2026 

 (111) 7257   (186) 30/10/2026 

 (111) 7258   (186) 30/10/2026 

 (111) 7261   (186) 30/10/2026 

 (111) 7264   (186) 04/11/2026 

 (111) 7301   (186) 12/11/2026 

 (111) 7448   (186) 14/11/2026 

 (111) 7308   (186) 19/11/2026 

 (111) 7782   (186) 13/12/2026 

 (111) 7366   (186) 19/12/2026 

 (111) 8111   (186) 24/12/2026 

 (111) 7373   (186) 26/12/2026 

 (111) 8096   (186) 06/01/2027 

 (111) 7350   (186) 10/03/2027 

 (111) 9070   (186) 13/05/2027 

 (111) 7717   (186) 08/07/2027 

 (111) 8147   (186) 20/05/2028 

 (111) 8469   (186) 18/06/2028 

 (111) 9925   (186) 05/07/2020 

 (111) 12991   (186) 15/09/2025 

 (111) 13553   (186) 25/01/2026 

 (111) 13472   (186) 08/02/2026 

 (111) 13605   (186) 23/02/2026 

 (111) 13618   (186) 23/02/2026 

 (111) 13617   (186) 23/02/2026 

 (111) 14697   (186) 01/03/2026 

 (111) 14700   (186) 01/03/2026 

 (111) 13756   (186) 05/04/2026 

 (111) 14351   (186) 05/04/2026 
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 (111) 14598   (186) 06/04/2026 

 (111) 13622   (186) 06/04/2026 

 (111) 13814   (186) 18/04/2026 

 (111) 13720   (186) 03/05/2026 

 (111) 13856   (186) 04/05/2026 

 (111) 13653   (186) 11/05/2026 

 (111) 13918   (186) 19/05/2026 

 (111) 13682   (186) 22/05/2026 

 (111) 13921   (186) 24/05/2026 

 (111) 13960   (186) 25/05/2026 

 (111) 13846   (186) 30/05/2026 

 (111) 13870   (186) 02/06/2026 

 (111) 13627   (186) 21/06/2026 

 (111) 13680   (186) 22/06/2026 

 (111) 13923   (186) 30/06/2026 

 (111) 14143   (186) 07/07/2026 

 (111) 13903   (186) 12/07/2026 

 (111) 13636   (186) 21/07/2026 

 (111) 13641   (186) 21/07/2026 

 (111) 13640   (186) 21/07/2026 

 (111) 13758   (186) 28/07/2026 

 (111) 14134   (186) 03/08/2026 

 (111) 17073   (186) 09/08/2026 

 (111) 14679   (186) 06/09/2026 

 (111) 14133   (186) 19/09/2026 

 (111) 17241   (186) 19/09/2026 

 (111) 14180   (186) 26/09/2026 

 (111) 14009   (186) 03/10/2016 

 (111) 14008   (186) 03/10/2026 

 (111) 14007   (186) 03/10/2026 

 (111) 13983   (186) 12/10/2026 

 (111) 13985   (186) 12/10/2026 

 (111) 15692   (186) 27/10/2026 

 (111) 14058   (186) 02/11/2026 

 (111) 13804   (186) 06/11/2026 

 (111) 14185   (186) 06/11/2026 
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 (111) 13969   (186) 08/11/2026 

 (111) 14088   (186) 16/11/2026 

 (111) 14776   (186) 01/12/2026 

 (111) 13964   (186) 01/12/2026 

 (111) 14336   (186) 28/12/2026 

 (111) 14334   (186) 28/12/2026 

 (111) 14350   (186) 03/01/2027 

 (111) 15361   (186) 19/01/2027 

 (111) 14627   (186) 29/01/2027 

 (111) 14309   (186) 05/03/2027 

 (111) 13539   (186) 26/03/2027 

 (111) 14970   (186) 23/04/2027 

 (111) 14881   (186) 23/04/2027 

 (111) 16097   (186) 30/04/2027 

 (111) 16098   (186) 30/04/2027 

 (111) 17113   (186) 30/04/2027 

 (111) 17114   (186) 30/04/2027 

 (111) 15654   (186) 12/07/2027 

 (111) 15335   (186) 07/08/2027 

 (111) 15321   (186) 07/08/2027 

 (111) 15297   (186) 07/08/2027 

 (111) 15515   (186) 30/10/2027 

 (111) 14926   (186) 01/02/2028 

 (111) 15009   (186) 14/02/2028 

 (111) 15873   (186) 23/07/2028 

 
 
 

СПОЈУВАЊА 
 
 
(111) 3866 
(732) ESAB WELDING PRODUCTS, INC 
411 South Ebenezer Road, Florence, 
South Carolina 29501, US 
 
(111) 5214 
(732) THE GILLETTE COMPANY LLC 

One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 
 
(111) 5161 
(732) THE GILLETTE COMPANY LLC 
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 
 
(111) 4556 
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(732) THE GILLETTE COMPANY LLC 
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 
 
(111) 3060 
(732) THE GILLETTE COMPANY LLC 
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 
 
(111) 6034 
(732) THE GILLETTE COMPANY LLC 
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 
 
(111) 3073 
(732) THE GILLETTE COMPANY LLC 
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 
 
(111) 3257 
(732) THE GILLETTE COMPANY LLC 
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 
 
(111) 3258 
(732) THE GILLETTE COMPANY LLC 
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 
 
(111) 3261 
(732) THE GILLETTE COMPANY LLC 
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 
 
(111) 7308 
(732) THE GILLETTE COMPANY LLC 
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 
 
(111) 7663 
(732) THE GILLETTE COMPANY LLC 
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 
 
(111) 8116 
(732) THE GILLETTE COMPANY LLC 
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 
 
(111) 9485 
(732) THE GILLETTE COMPANY LLC 
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 
 

(111) 8244 
(732) THE GILLETTE COMPANY LLC 
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 
 
(111) 8240 
(732) THE GILLETTE COMPANY LLC 
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 
 
(111) 8902 
(732) THE GILLETTE COMPANY LLC 
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 
 
(111) 9204 
(732) THE GILLETTE COMPANY LLC 
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 
 
(111) 9879 
(732) THE GILLETTE COMPANY LLC 
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 
 
(111) 9791 
(732) THE GILLETTE COMPANY LLC 
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 
 
(111) 10452 
(732) THE GILLETTE COMPANY LLC 
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 
 
(111) 12721 
(732) THE GILLETTE COMPANY LLC 
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 
 
(111) 13720 
(732) VIVARTIS S.A. INDUSTRIAL & 
COMMERCIAL COMPANY OF FOOD 
PRODUCTS & CATERING SERVICES 
Agios Stefanos, Attica, 23rd km. National 
Road Athens - Lamia, GR 
 
(111) 13720 
(732) DELTA SA INDUSTRIAL & 
COMMERCIAL COMPANY OF FOOD 
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PRODUCTS (скратен назив - DELTA 
FOODS SA) 
Agios Stefanos, Attica, 23rd km. National 
Road Athens - Lamia, GR 
 
(111) 17007 
(732) THE GILLETTE COMPANY LLC 
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 
 
(111) 18327 
(732) THE GILLETTE COMPANY LLC 
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 
 
(111) 17970 
(732) THE GILLETTE COMPANY LLC 
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 
 
(111) 19175 
(732) THE GILLETTE COMPANY LLC 
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 
 
(111) 19656 
(732) THE GILLETTE COMPANY LLC 
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 
 
(111) 19897 
(732) THE GILLETTE COMPANY 
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 
 
(111) 19771 
(732) THE GILLETTE COMPANY LLC 
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 
 
(111) 19788 
(732) THE GILLETTE COMPANY LLC 
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 
 
(111) 19856 
(732) THE GILLETTE COMPANY LLC 
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 
 
(111) 20825 
(732) THE GILLETTE COMPANY LLC 

One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 
 
(111) 20463 
(732) THE GILLETTE COMPANY LLC 
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 
 
(111) 21550 
(732) THE GILLETTE COMPANY LLC 
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 
 
(111) 21496 
(732) THE GILLETTE COMPANY LLC 
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 
 
(111) 22783 
(732) THE GILLETTE COMPANY LLC 
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 
 
(111) 22784 
(732) THE GILLETTE COMPANY LLC 
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 
 
(111) 22176 
(732) THE GILLETTE COMPANY LLC 
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 
 
(111) 22010 
(732) THE GILLETTE COMPANY LLC 
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 
 
(111) 22012 
(732) THE GILLETTE COMPANY LLC 
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 
 
(111) 23655 
(732) THE GILLETTE COMPANY LLC 
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 
 
(111) 22567 
(732) THE GILLETTE COMPANY LLC 
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 
 
(111) 21833 
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(732) THE GILLETTE COMPANY LLC 
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 
 

(111) 22282 
(732) THE GILLETTE COMPANY LLC 
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 

 
 
 

ИСТЕКУВАЊА 

 
(111) 8954 
Правото на трговската марка престанува да важи на: 26/12/2007 
 
(111) 10652 
Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/04/2011 
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ПАРЦИЈАЛНИ РЕШЕНИЈА 
 
(111)  26535  (151)  17/09/2018 
(210) TM  2011/601 (181)  31/05/2021 

(220)  31/05/2011   
(450)  30/09/2018 

(732)  Друштво за трговија Б-ВОЧ ДОО Скопје 
ул.Теодосиј Гологанов бр.60-б, влез 1, стан 6, Скопје, MK 
(540)  

 
(591) црна, црвена и бела 
(554)  
(551) индивидуална 
(510, 511) 
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РЕШЕНИЈА НА ИНДУСТРИСКИ 
ДИЗАЈН 

 
Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на 

Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод 
индустриска сопственост ги објавува податоците за идустрискиот дизајн.. Податоците се означени 
со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80)  
 
 
(11) Регистарски број на документот  
(18) Датум на важење на индустриски дизајн  
(21) Број на пријавата  
(22) Дата на поднесување  
(18) Дата на изложбено, или саемско првенство  
(28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број индустриски дизајни (30) Право на 
првенство: датум, држава, број  
(45) Дата на објавување  
(51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)  
(54) Назив на телото, односно сликата или цртежот  
(55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот  
(57) Назначување на боите или комбинации на бои  
(60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на поранешна СФРЈ (дата на првенство, исправа / 
решение)  
(72) Автор  
(73) Носител на правото  
(74) Застапник 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________ 
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data 
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(11) 841  (45) 30/09/2018 
(21) ID  2018/12 (22) 16/04/2018    

(18) 16/04/2023 
(28) 1 (еден) дизајн, дводимензионален  
(72) Наим Селмани (ул. „142“ бр. 22, Тетово, ) 
(73) ТАНИ-КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт  
с. Лешок, Теарце,, MK 
(51) 05-05 
(54) "Дизајн на пелена" 
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ПРЕГЛЕДИ 
ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА 

НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН 
(51) код по меѓународната класификација на индустриски дизајн 
(11) регистарски број на дизајнот 

 

(51) (11) 

05-05 841 

 
ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕН 

ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН 
(73) носител на правото на индустриски дизајн 
(11) регистарски број на документот 
(21) број на пријавата 

 

(73) (11) (21) 

ТАНИ-КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт  
с. Лешок, Теарце,, MK 

841 MK/I/ 2018/12 

 

 

ОБНОВУВАЊА 
 
(111) 751    (186) 07/08/2023 

 


	Journal Cover - Sep 2018
	1.0 TABLE OF CONTENT
	2.0 PA - Patents introduction text
	2.1 PA - Granted national patents
	2.2 PA - Granted intenernational patents (EPO)
	3.0 TM - Trademark application publication text (Publication)
	3.1 TM Publication
	3.2 TM - Trademark registration publication text (Granting)
	3.3 TM Granting
	3.4 TM Partial granting
	4.2 ID - Industrial design registration publication text (Granting)
	4.3 ID Granting

