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СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ /
SHPALLJE ZYRTARE
ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД
ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ / SHPALLJA NUL E VENDIMIT PЁR NJOHJE E TЁ
DREJTAVE TЁ PRONЁSISЁ INDUSTRIALE

Согласно членот 275 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на
Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18) решение за
признавање на правата на индустриска сопственост ќе се огласи за ништовно ако се утврди дека не
постоеле услови предвидени со Законот за индустриската сопственост за признавање на тоа право.
/ Sipas nenit 275 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.
21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18) vendim për njohjen e të drejtave të pronësisë
industriale shpallet nul nëse konstatohet se nuk kishte kushte të parashikuara me Ligjin për Pronësi
Industriale për njohjen e asaj të drejte.
Решението за признавање на правото може да се огласи за ништовно за сето време на
траење на заштитата и тоа по службена должност или на предлог на заинтересирано лице,
согласно членот 276 став (1) од Законот. / Vendimi për njohjen e të drejtave mund të shpallet nul për
tërë kohëzgjatjen e mbrojtjes edhe atë sipas detyrës zyrtare ose me propozimin e personit të interesuar, në
përputhje me nenin 276 paragrafi (1) të Ligjit.
По исклучок од одредбата од ставот (1) на член 276 од Законот, предлог за огласување за
ништовно решение за признавање на правото на трговска марка, не може да поднесе носителот на
порано регистрираната трговска марка, доколку во текот на пет години последователно пред
поднесувањето на предлогот знаел за користењето на подоцнежната трговска марка. / Përjashtimisht
nga dispozita e paragrafit (1) të nenit 276 të Ligjit, propozimi për shpalljen nul të vendimit për njohjen e të
drejtës së markës tregtare nuk mund të paraqet mbajtësi i markës tregtare të regjistruar më parë, nëse
gjatë pesë viteve rradhazi para paraqitjes së propozimi dinte për përdorimin e markës tregtare të
mëvonshme.
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ПАТЕНТИ / PATENTAT
Во согласност со членот 69 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на
Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18) Државниот завод за
индустриска сопственост ги објавува податоците од решението за признавање на патентот./ Në
përputhje me nenin 69 të Ligjit për pronësi industriale (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr.
21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18), Enti Shtetëror për Pronësi Intelektuale publikon të
dhënat nga vendimi për njohjen e patentës.
Заедно со податоците од решението издадено согласно со членот 60 од Законот, се
објавува и апстрактот на пронајдокот. Кон податоците на решението издадено согласно со членот
66 од Законот, се објавува првото патентно барање и се навeдува бројот на другите патентни
барања. / Së bashku me të dhënat nga vendimi i lëshuar në përputhje me nenin 60 të Ligjit, botohet edhe
abstrakti i shpikjes. Me të dhënat e vendimit të lëshuar në përputhje me nenin 66 të Ligjit, publikohet
pretendimi i parë për patentë dhe përcaktohet numri i pretendimeve të tjera për patentë.
Во согласност со членот 2 од одредбите кои важат при проширување на европските патенти
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/97) Заводот го објавува секое барање за
проширување во најкус можен рок доколку е платена пропишаната такса. / Në përputhje me nenin 2 të
dispozitave të cilat zbatohen për zgjerimin e patentave evropiane (Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë nr. 49/97), Enti do të publikojë çdo kërkesë për zgjerim sa më shpejt të jetë e mundur nëse
është paguar tarifa e paraparë.
Податоците се означени со INID* кодови за патенти (WIPO стандард СТ.9). За специфичните
податоци кои не постојат во INID воведени се дополнителни кодови. / Të dhënat shënohen me kodet e
patentave INID * (standardi WIPO ST.9). Kodet shtesë janë futur për të dhëna specifike që nuk ekzistojnë
në INID.
(11) Регистарски број на документот/ Numri i regjistrimit të dokumentit
(13) Вид на документот / Lloji i dokumentit:
А-патент/patentë А1-патент со доказ/patentë me dëshmi
А2-дополнителен патент/patentë shtesë
Т1-превод на патентни барања за признаен европски патент / përkthim i pretendimeve për
patentën evropjanë
Т2-одржување на европски патент со изменети патентни барања / mbajtja në fuqi e një
patente evropiane me pretendime të modifikuara
(21) Број на пријавата / Numri i aplikimit
(22) Датум на поднесувањето / Data e depozitimit
(23) Дата на изложбено или саемско првенство / Data e prioritetit të ekspozitës ose të panairit
(30) Право на првенство: датум, држава, број / E drejta e prioritetit: data, shteti, numri
(45) Дата на објавување / Data e publikimit
(45) Објава на првичните патентни барања / Publikimi i pretendimeve fillestare
(51) Код по Меѓународната класификација на патенти (МКП) / Kodi i Klasifikimit Ndërkombëtar të
Patentave (KNP)
2

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 9/2022 - 30/09/2022

Патенти / Patentat

(54) Назив на пронајдокот / Titulli i shpikjes
(56) Цитирани документи / Dokumente të cituara
(57) Апстракт или патентно барање / Abstrakti ose pretendimi
(60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (датум на пријавувањето ex - YU број на
пријавата година ex - YU број на патентот) / Të dhëna për aplikimin e depozituar deri te ZFP e RSFJ
(data e aplikimit ish-YU numri i aplikimit ish – YU numri i patentës)
(61) Број на основната пријава / Numri i aplikimit bazë
(62) Број на првобитната пријава / Numri i aplikimit fillestar
(72) Пронајдувач (и) / Shpikës (it)
(73) Носител на правото на патентот / Pronari i të drejtës së patentës
(74) Застапник / Përfaqësues
(86) Меѓународна (PCT) пријава (датум на поднесување држава број на PCT пријавата) / Aplikimi
ndërkombëtar PCT ( data e aplikimit shteti numri i PCT aplikimit)
(87) Објавување на Меѓународна (PCT) пријава; (датум на објавувањето, објавен број - WO) /
Publikimi i aplikimit ndërkombëtar PCT (data e publikimit, numri i publikimit – WO)
(96) Меѓународна (EP) пријава (датум на објавувањето држава број на ЕР пријавата) / Aplikimi
ndërkombëtar EP (data e publikimit shteti numri EP i aplikimit)
(97) Објавување на признаен европски патент (датум на признавање, број на билтен) / Publikimi i
patentës evropiane (data e njohjes, numri i buletinit)

____________________
* Internationals agreed Numbers for the Identification of Data
3
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рабник и како шуплина во која може да се

(51) E 01C 11/22
(11) 12455

(13) А

вметне кабел. Каналот (7) којшто е изработен

(21) 2017/426

(22) 06/06/2017

во долниот дел на рабникот и се простира по
целата негова должина служи како одвод на

(45) 30/09/2022
(73) Антевска, Анета ул. Партениј
Зографски 3А, 1000 Скопје, MK

создадената вода од врнежи и топење на
снег по улиците. Елипсовидниот отвор (10),

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

којшто е симетричен на вертикалната оска на
рабникот и паралелено поставен во однос на

(72) Антевски, Александар
(54) РАБНИК

горните рабови во практика служи за

(57) Рабник со цилиндричен отвор (18)

поставување на флуоросцентни патокази
како и уреди за навигација на автономни

изработен на предната страна и кој се
протега во внатрешноста по целата должина

автомобили. Вдлабнувањето (12) на горната
страна на рабникот служи за поставување на

на рабникот служи за поврзување на
рабникот со друг рабник преку вметнување

модул со сончев колектор и лед панели за
осветлување на патот.

на дел за прицврстување на два краја од

4
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(11) 12454

(13) А

ул.Титовелешка 85, 1000 Скопје, MK

(21) 2021/357

(22) 28/04/2021

(74) Борко Бајалски, адвокат
ул. Ристо Шишков бр. 38/1-1, 1000, Скопје
(72) Александар Панчев and Владимир Арсов
(54) Паметна церада

(45) 30/09/2022
(73) Друштво за трговија и услуги
БАЛКАН МЕТЕРИНГ СОЛУТИОНС ДОО
Скопје

(57)

5
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Гласник/ Buletini Бр./Nr. 9/2022 - 30/09/2022

складирање на дробен материјал(биомаса);
Помошна конструкција (7) која овозможува
подигање-спуштање на контејнерот,
подигање-спуштање на приклучната машина
со помошни тркалца и влечење на истата.

(51) B 02C 18/00, B 65F 3/00
(11) 12453

(13) А

(21) 2021/466

(22) 07/06/2021

(45) 30/09/2022
(73) Друштво за проектиранње
,инжинеринг и консалтинг ГоТехник

Системот за пренос на вртежи и вртежен
момент на главната оска се заснива на
трансмисија преку карднско вратило,
редуктор, фрикциони преносници.

ДООЕЛ увоз-извоз Росоман
ул.Илинденска 19/1 1422 Росоман, MK
(72) Јоновски С. Гоце
(54) Приклучна машина-дробилка за
лозови и овошни гранки со контејнер

Системот за пренос на вртежи и вртежен
момент на помошната оска се заснова на
трансмисија преку хидрауличен систем од
тракторот, хидромотор, фрикциони
преносници.

(57)
Приклучната машина-дробилка за гранки со
сопствен контејнер има Главна носечка
конструкција (1) во чиј состаав влегуваат
Главна оска (2) за дробење на гранки и
Помошна оска (3) за внесување на
отпадот(гранките) во комората за дробење,
Статички механизам-решетка (4), фронтално
поставен Браник (5); Контејнер (6) за
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ПРЕНОС / BARTJE
(11) 8984
(73) LIVEN,S.A.U. 08197 Sant Cugat del Vallès(Valldoreix),Avenida Alcalde Ramón
Escayola,number 66,Barcelona, ES
(11) 9906
(73) Nantes Université 1 quai de Tourville,44000 Nantes, FR and 101, rue de Tolbiac 75013
Paris, FR
(11) 11666
(73) GSR Spannring GmbH Zotzenheimer Str βe 64a,55576 Sprendlingen, DE

ПРОМЕНИ / NDRYSHIME
(11) 5769
(73) Adamed Pharma S.A. Mariana Adamkeiwicza 6A, Pienkow, 05-152 Czosnow, PL
(11) 8570
(73) Sementis Limited 25 North Terrace,Hackney 5069,South Australia, AU
(11)
(73) Regenxbio,Inc. 9804 Medical Centar Drive ,Suite 100 Rockville,MD 20850, US

ПРОМЕНИ НА ИМЕТО НА ПРОНАОЃАЧОТ / NDRYSHIME
TË EMRIT TË SHPIKËSIT
(11) 6299
(72) ASLUND, Bengt Leonard (AstraZeneca R&D Södertälje SE-151 85 Södertälje); AURELL, CarlJohan (AstraZeneca R&D Södertälje SE-151 85 Södertälje); BOHLIN, Martin Hans (AstraZeneca
R&D Södertälje SE-151 85 Södertälje); SEBHATU, Tesfai (AstraZeneca R&D Södertälje SE-151 85
Södertälje); YMÉN, Bo Ingvar (AstraZeneca R&D Södertälje SE-151 85 Södertälje); HEALY, Eric
Thomas (Nektar Therapeutics 455 Mission Bay Boulevard South, Suite 100 San Francisco,
California 94158); JENSEN, David Richard (Nektar Therapeutics 455 Mission Bay Boulevard South,
Suite 100 San Francisco, California 94158); JONAITIS, David Thomas (SSCI A Division of APTUIT
3065 Kent Avenue West Lafayette, Indiana 47906-1076) and PARENT, Stephan (SSCI A Division
of APTUIT 3065 Kent Avenue West Lafayette, Indiana 47906-1076)

7
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Гласник/ Buletini Бр./Nr. 9/2022 - 30/09/2022

ПРЕСТАНОК / NDËRPRERJE
(11) 1645
(73) BASF SE 67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(11) 1875
(73) Mitsubishi Pharma Corporation and Sanofi-Aventis 6-9, Hiranomachi 2-chome, Chuo-ku,
Osaka-shi, Osaka 541-0046, JP and 174, Avenue de France, 75013 Paris, FR
(11) 1919
(73) Mitsubishi Pharma Corporation and Sanofi-Aventis 6-9, Hiranomachi 2-chome, Chuo-ku,
Osaka-shi, Osaka 541-0046, JP and 174 avenue de France, 75013 Paris, FR
(11) 2224
(73) Mitsubishi Pharma Corporation and Sanofi-Aventis Osaka-shi, Osaka 541-0046, JP and
174 avenue de France, 75013 Paris, FR
(11) 2290
(73) H. LUNDBECK A/S OTTILIAVEJ 9, DK-2500 VALBY, DK
(11) 2435
(73) Schering Corporation Patent Department-K-6-1 1990, 2000 Galloping Hill Road,
Kenilworth, New Jersey 07033-0530, US
(11) 2759
(73) Albireo AB Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Goteborg, SE
(11) 2464
(73) Takeda GmbH Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE
(11) 2493
(73) Takeda GmbH Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz, DE
(11) 3036
(73) MERCK SHARP & DOHME CORP. 126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065,
US
(11) 3190
(73) Cancer Research Technology Limited Sardinia House, Sardinia Street London WC2A
3NL, GB
(11) 3043
8
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(73) Proyecto de Biomedicina Cima, S.L. Etxesakan 28, Oficina 5-Planta Baja 31180 Zizur
Mayor- Pamplona, ES
(11) 3598
(73) Sanofi - Aventis and Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation 174, Avenue de France,
75013 Paris, FR and 2-10, Dosho-mashi 3-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-8505, JP
(11) 3191
(73) Merck Serono SA Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH
(11) 3306
(73) MERCK SHARP & DOHME CORP. 126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065,
US
(11) 3643
(73) adp Gauselmann GmbH Merkur-Allee 1-15 / 32339 Espelkamp, DE
(11) 3327
(73) Biocon Limited 20th K.M. Hosur Road, Electronics City P.O. Bangalore 560 100,
Karnataka, IN
(11) 3469
(73) Janssen Sciences Ireland UC Eastgate Village, Eastgate, Little Island, County Cork, IE
(11) 4143
(73) Novartis Vaccines and Diagnostics GmbH
Emil-von-Behring-Strasse 76 35041 Marburg, DE
(11) 3737
(73) Novartis Vaccines and Diagnostics GmbH Emil-von-Behring-Strasse 76 35041 Marburg,
DE
(11) 3665
(73) Merck Serono SA Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH
(11) 4048
(73) MERCK SHARP & DOHME CORP. 126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065,
US
(11) 3971
(73) MERCK SHARP & DOHME CORP. 126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065,
US

9
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(11) 4387
(73) Genmab A/S Bredgade 34 P.O.Box 9068 1260 Copenhagen, DK
(11) 7365
(73) Immunex Corporation Thousand Oaks, CA 91320-1799, US
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ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА
ПАТЕНТИТЕ / PASQYRA E PATENTAVE SIPAS KLASIFIKIMIT
NDËRKOMBËTAR TË PATENTAVE
(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) / Kodi sipas klasifikimit ndërkombëtar të
patentave (KNP)
(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) – основен / Kodi sipas klasifikimit
ndërkombëtar të patentave (KNP) - bazë
(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот / numri i regjistrimit të dokumentit, lloji i
dokumentit

(51)

(51) основен / bazë

8B65F3/00

8B02C18/00

12453

T1

8B02C18/00

8B02C18/00

12453

T1

8E01C11/22

8E01C11/22

12455

T1

(11)

(13)

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ / PASQYRA SIPAS PRONARËVE TË SË
DREJTËS SË PATENTAVE
(73) носител на правото на патент / Pronari i të drejtës së patentës
(51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП) / Kodi sipas klasifikimit ndërkombëtar të
patentave (KNP)
(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот / Numri i regjistrimit të dokumentit, lloji i
dokumentit
(73)

(51)

(11)

(13)

Антевска, Анета
Друштвп за прпектираное ,инжинеринг и кпнсалтинг ГпТехник ДООЕЛ
увпз-извпз Рпспман
Друштвп за прпектираное ,инжинеринг и кпнсалтинг ГпТехник ДООЕЛ
увпз-извпз Рпспман

E 01C 11/22

MK/P/2017/0426

T1

B 02C 18/00

MK/P/2021/0466

T1

B 65F 3/00

MK/P/2021/0466

T1
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ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ /
APLIKIMET PЁR MARKA TREGTARE
Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на
Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод за
индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки. / Në
përputhje me nenin 203 të Ligjit për Pronësi Intelektuale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë”
nr. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18), Enti Shtetëror për Pronësi Industriale
publikon të dhënat për të drejtat e pranuara të markave tregtare.
Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60) / Të
dhënat shënohen me kodet e markave tregtare INID*(standart WIPO ST.60):
(210) Број на пријавата / Numri i aplikimit
(220) Датум на поднесување / Data e depozitimit
(230) Датум на изложбено или саемско првенство / Data e prioritetit të ekspozitës ose të panairit
(442) Датум на на објавување на пријавата / Data e publikimit të aplikimit
(300) Право на првенство: датум, држава, број / Data e prioritetit: data, shteti, numri
(731) Подносител: име и адреса / Emri dhe adresa e pronarit të së drejtës
(740) Застапник / Përfaqësuesi juridik
(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод / Pamja e markës tregtare, përshkrimi dhe
përkthimi
(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои / Theksimi i ngjyrave, respektivisht
kombinimi i ngjyrave
(551) Индивидуалена/колективена трговска марка / Marka tregtare individuale/kolektive
(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска)
и список на производите и услугите / Numrat e klasave sipas kualifikimit ndërkombëtar të produkteve
dhe shërbimeve (Nice) dhe lista e produkteve dhe shërbimeve
(531) Меѓународната класификација на фигуративн елементи на марката (Виенска класификација
ВКЛ (6) / Kualifikimi ndërkombëtar i elementeve figuratie të markave (Kualifikimi i Vienës (6))

___________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data
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(210) TM 2021/185

јаки;здолништа;здолнништа-

(220) 01/03/2021

(442) 30/09/2022
(731) Друштво за производство,
трговија и услуги ДАРСКИ увоз-извоз

панталони;калоши;капи;капи за

ДООЕЛ Прилеп
с.Ново Лагово, Прилеп, MK

кимона; комбинезон
[здолниште];комбинезони [долна

(540)

облека];комбинезони [облека];корселети
[градник со мидер];корсети [долна

капење;капи за туширање; качкети;
качулки[облека]; килоти;килоти[облека];

облека];корсети [женска долна
облека];костуми;костуми за
капење;костуми за
маскенбал;кошули;крампони за копачки
[чевли];кратки чорапи;крзнени грејачи за
нозе што не се на струја;крзнени наметки
[капути];крзно [облека];ластици за женски
чорапи;ленти за обувки што се зашиваат

(591) црна, црвена

меѓу долниот и горниот дел за
зацврстување;ливреи

(531) 26.04.16;26.04.18;26.11.12
(551) индивидуална
(510, 511)

[покривки];лигавчиња што не се од
хартија;маици со кратки

кл. 25 баретки;бањарки;бебешки гаќичкипелени;бебешки комплети [облека];боди

ракави;манжетни;манипули [украсни ленти
на свештеничка облека];маски за

[женска долна облека];бричпанталони;баленки [чизми од валана

спиење;метални додатоци за чевли и
чизми;митри [бискупски капи];монтила
[куса шпанска наметка];муфови

волна];велови [облека];визири [заштита за
глава];влечки;влечки за капење;внатрешни
ѓонови;водоотпорна облека;водоотпорни

[облека];облека *;облека за
велосипедисти;облека за

костуми за скијање на
вода;вратоврски;врвки за чевли;врвови на

гимнастика;облека за мотористи;облека за
на плажа;облека од имитација на

обувки;габардин
[облека];гамаши;гаќи;гаќички за

кожа;облека од кожа;облека од
хартија;обувки*;обувки за
гимнастика;обувки за на плажа;обувки за

капење;горен дел од чизми;горна облека
[наметки];горни делови на обувки;готова
облека [конфекциска облека];готови

фудбал;околувратник со широки краеви
што се носи како официјална

постави [делови од
облека];градници;додатоци против

вратоврска;округли капи;палта;панделки
за коса [облека];панталони;парка

лизгање на обувки;долги палта;долна
облека;долна облека за апсорбирање

[ескимска кратка кожена
јакна];пелерини;пелерини со
качулки;первази на капи;петици за

пот;дрвени чевли [налани];дресови
[облека];џебови за
облека;елеци;џемпери;жартели за кратки

чорапи;пењоари;пиџами;платнени широки
појаси;полнетијакни [облека];получизми

чорапи;жартели за чорапи;женски крзнени
шалови;женски маички/поткошули;женски

[кратки чизми];пончо;потпетици;потпетици
за обувки;појаси;предни делови од

околувратици од перја или крзно;заштитни
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кошули;предни делови од кошули што се

(531) 06.01.02;06.01.04;26.11.13;27.05.01

прицврстуваат;прерамки за облека

(551) индивидуална

[трегери];престилки [облека];производи
што се носат на глава [капи, шапки, украси

(510, 511)
кл. 24 текстил и текстилни производи, кои

за коса];паботнички комбинезони;ракавици
без прсти;ракавици за скијање;ракавици

не се опфатени со другите класи, покривки
за кревети, покривки за маси

[облека];рамки за шапки [скелети];ремени
за носење пари [облека];ремени за

кл. 25 облека, обувки, капи
кл. 35 рекламирање, водење на

панталони;ремени [облека];рибарски

работење, управување со работи,

елеци;сандали;сандали за
капење;сари;саронг;свештенички

канцелариски работи, услуги на големо
продажба и мало продажба на текстил и

одори;скијачки чизми;спортски
дресови;спортски обувки *;спортски

текстилни производи

трегер-маици;спортски чевли *;спојници за
кошули;средновековни женски шамии за

(210) TM 2021/273

(220) 16/03/2021

на

(442) 30/09/2022
(731) СКИЈАЧКА ФЕДЕРАЦИЈА НА

глава;тоги;трикоа;трикотажа;трикотажна
облека;турбани;униформи;униформи за

МАКЕДОНИЈА Скопје ул. Руѓер
Бошковиќ бб, Карпош, Скопје, MK

карате;униформи за џудо;фризерски
наметки;фустани;фустани со

(540)

трегери;хартиени капи
[облека];хеланки;хеланки
[панталони];хулахопки;цилиндри
[капи];чевли *;чевли и чизми од еспарто
[еспарто трева];чизми *;чорапи;чорапи
против потење;шалови;шамии;шарени
свилени шамии;штитници за уши од студ
[облека];штитници од пот;ѓонови за
обувки;јаки [облека];јаки што се

(591) црна, жолта, сина
(531) 26.11.02;27.05.01;29.01.12
(551) индивидуална

вадат;јакни [облека];џебни шамичиња
(210) TM 2021/253

(510, 511)

(220) 09/03/2021

кл. 41 спортски и културни активности

(442) 30/09/2022
(731) Анкас Компани дооел ул.

(210) TM 2021/274

Осогосвка бр. 14, 2300, Кочани, MK

(220) 16/03/2021

(442) 30/09/2022
(731) СКИЈАЧКА ФЕДЕРАЦИЈА НА
МАКЕДОНИЈА Скопје ул. Руѓер

(740) Анкас Компани дооел ул. Маршал
Тито бр. 116/В, 2310, Виница
(540)

Бошковиќ бб, Карпош, Скопје, MK
(540)
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(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000,
Скопје
(540)

Велинград ALCALIA - Од
душата на планината!
(591) црна, жолта, сина

(551) индивидуална
(510, 511)

(531)
01.05.24;02.01.08;02.01.16;02.01.23;26.01.1

кл. 32 пива; безалкохолни пијалоци;
минерални и газирани води; овошни

4
(551) индивидуална

пијалоци и овошни сокови; сирупи и други
препарати за правење безалкохолни

(510, 511)

пијалоци

кл. 41 спортски и културни активности
(210) TM 2022/135
(210) TM 2021/334

(220) 30/03/2021

(220) 11/02/2022

(442) 30/09/2022
(731) Друштво за трговија и услуги

(442) 30/09/2022
(731) Друштво за трговија и услуги
КИЧЕН ДОО Скопје ул. Владимир

ГЕНТЛИ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
Бул.Партизански одреди бр. 40/1-3,

Полежановски 23, Центар, Скопје, MK

1000, Скопје, MK

(540)

(540)

(531) 09.09.03;27.03.02;27.05.24
(551) индивидуална
(591) бела, црвена
(531) 02.01.01;02.01.23;02.07.01;27.05.01

(510, 511)
кл. 18 женски чанти

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 25 чевли

кл. 43

(210) TM 2022/136

услуги за подготвување храна и

пијалоци
(210) TM 2022/117

(220) 11/02/2022

(442) 30/09/2022
(731) Друштво за трговија и услуги
(220) 09/02/2022

ГЕНТЛИ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
Бул.Партизански одреди бр. 40/1-3,

(442) 30/09/2022
(731) Tymbark Bulgaria EOOD Village of
Kazachevo, 5548, Lovech region, BG

1000, Скопје, MK
(540)

GENTLI SHOES
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18 женски чанти
кл. 25 чевли
(210) TM 2022/137

(220) 11/02/2022

(442) 30/09/2022
(731) Друштво за трговија и услуги
ГЕНТЛИ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје

(531) 18.02.01;27.05.17

Бул.Партизански одреди бр. 40/1-3,
1000, Скопје, MK

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 10 забарски апарати; ортодонтски
ластичиња; ортодонтски апарати;
хируршки импланти (вештачки материјали)
кл. 44 забарство; ортодонтски услуги

(591) темно розева, жолта, светло розева,
(210) TM 2022/176

зелена, светло сина, сина, сива,
виолетова

(220) 22/02/2022

(442) 30/09/2022
(731) Бесир Хасипи ул. Воденска н. 1,
Тетово, MK

(531) 29.01.15
(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 18 женски чанти
кл. 25 чевли
(210) TM 2022/138

(220) 11/02/2022

(442) 30/09/2022
(731) Друштво за трговија и услуги
ГЕНТЛИ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
Бул.Партизански одреди бр. 40/1-3,
1000, Скопје, MK

(591) црна, портокалова, бела

(540)

(531) 03.05.20;27.05.02;27.05.04

CARNIVAL

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 12 возила; апарати за движење по
земја, велосипеди, скутери

кл. 18 женски чанти

кл. 28 производи за гимнастика и спорт
(скии, санки)

кл. 25 чевли
(210) TM 2022/175

кл. 35 услуги при продажба на мало со

(220) 22/02/2022

скутери, велосипеди и спортска опрема
кл. 43 изнајмување шатори,

(442) 30/09/2022
(731) Друштво за услуги и трговија ЕДГЕДГ ДООЕЛ Струмица ул. Младинска

обезбедување објекти за кампување

бр.277, Струмица, MK
(210) TM 2022/180

(540)
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(442) 30/09/2022
(731) FoundCenter Investment GmbH

медиуми, фиксна телефонија,

Schonhauser Alee 59B, Berlin 10437, DE
(740) Адвокатско друштво Мојсовска и

телекомуникациски услуги, услуги во
безжична комуникација, овозможување на

Марковски ул. Никола Тримпаре бр. 33/6,
1000, Скопје

пристап до телевизија преку интернет
протокол, овозможување на пристап до

(540)

интернет, електронска пошта и текстуални
пораки, пружање на помош на давателите

овозможување пристап до широкопојасни

UNA

на мрежни услуги, особено за наем,

(551) индивидуална
(510, 511)

изнајмување и управување со времето
наменето за пристап до мрежите,

кл. 35 огласување и маркетинг,

податоците и базите со податоци, давање
на телекомуникациски услуги со

објавување на рекламни текстови, анализа
на истражувањата на пазарот; креирање,

управување со мрежи, овозможување
електронски комуникации, услуги за

пишување, уредување, објавување и
дистрибуција на рекламен материјал,

усмерување и поврзување со

вклучително и текстови, визуелни
материјали и содржини, подготовка на

телекомуникации
кл. 38 услуги за кабелските телевизии,

аудиовизуелни презентации за цели во

комуникација преку мобилни телефони,
комуникација преку компјутерски

огласување; продукција, постпродукција,
уредување, објавување и дистрибуција на

терминали, комуникација преку мрежа од
оптички влакна, комуникација преку

рекламни материјали, изнајмување и
купување на одсечоци за огласување на

компјутер, пренос преку факсимил,

сите средства и медиуми за комуникација;
услуги за рекламни агенции, особено

давање на информации од подрачјето на
телекомуникациите, давање на услуги на

поврзано со: телекомуникации, услуги за

телекомуникациски канали за купување,
давање на комуникациски врски со

кабелски телевизии, комуникација со
мобилни телефони, комуникација преку

глобални компјутерски мрежи,
изнајмување на телекомуникациска

компјутерски терминали, комуникација
преку мрежа од оптички влакна,

опрема, услуги за поврзување преку

комуникација преку компјутер, давање на
информации од подрачјето на

телекомуникациски системи,
телеконференција, телеграф, телетекст,

телекомуникациите, давање на услуги на

видеотекст, пренос на дигитални датотеки,
пренос на честитки преку интернет,

телекомуникациски канали за купување,
давање на комуникациски врски со

овозможување на пристап до интернет,
електронска пошта и текстуални пораки,

глобални компјутерски мрежи,
изнајмување на телекомуникациска

пружање на помош на давателите на

опрема, услуги за поврзување преку
телекомуникациски системи,

мрежни услуги, особено за наем,
изнајмување и управување со времето

телеконференција, телеграф, телетекст,

наменето за пристап до мрежите,
податоците и базите со податоци, давање

видеотекст, пренос на дигитални датотеки,
пренос на честитки преку интернет,

на телекомуникациски услуги со
управување со мрежи, овозможување

говорна пошта, телеграм, платформи и
портали и посредување преку други
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електронски комуникации, услуги за
усмерување и поврзување со
телекомуникации; консултантски и
советодавни услуги во врска со
наведените услуги кои се даваат по пат на
телекомуникациски мрежи

(591) црна
(531) 27.05.04;27.05.23

кл. 41 пружање на филмските и
телевизиските програми кои не можат да

(551) индивидуална
(510, 511)

се преземат преку посебна услуга на

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

посебно барање (pay per view) и
продукција на радиски и телевизиски

преработки, конзервирано, смрзнато,
сушено и варено овошје и зеленчук, желе,

програми; консултатнтски услуги во врска
со продукција на филм и музика;

џемови, компоти, јајца, млеко и млечни
производи, масла и масти за јадење,

подготовка и производство на телевизиска
и радиска продукција; пружање на

тартуфи
кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски

филмските и телевизиските програми кои

производи и зрнести производи кои не се

не можат да се преземат преку посебна
услуга на посебно барање со плаќање;

опфатени со другите класи, свежо овошје
и зеленчук, семиња, билки и природно

давање на информации за филмови;
пружање на средства и објекти за приказ

цвеќе, храна за животни, пивски слад

на филмови, приредби и представи,
музички и наставни програми; пружање на

(210) TM 2022/193

забавни услуги во облик на видео

(442) 30/09/2022
(731) Трговско друштво ПЛАТИНУМ

филмови
кл. 42 научни, технолошки и

(220) 25/02/2022

ПЛУС ДООЕЛ Скопје Нерешка бр. 23б-2,
1000, Скопје, MK

консултантсти услуги на подрачјето на
телекомуникациите, пружање на техничка

(540)

поддршка (советување) на подрачјето на
телекомуникациите; советодавни услуги во
врска со телекомуникациската технологија
кл. 45 услуги за дрштвени мрежи, онлајн
услуги за друштвени мрежи
(210) TM 2022/190

(220) 24/02/2022

(442) 30/09/2022
(731) Друштво за производство,

(531) 26.01.15;26.01.21
(551) индивидуална

трговија и услуги ЕВАЛ ДОО Скопје
ул.Тиранска 2 бр.18, Ново Село, Ѓорче
Петров, 1000, Скопје, MK

(510, 511)
кл. 9 очила за спорт, очила за сонце,

(540)

огледала [оптика], очила, рамки за очила,
заштитни шлемови за спортови, заштитни
шлемови, заштитни маски, сигнални ѕвона,
слушалки, светлечки електронски
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покажувачи, паметни прстени
кл. 21 термоси, прибори за излет,

(442) 30/09/2022
(731) Друштво за продукција и медиска

вклучително и садови, топлински
изолирани садови, шолји, кутивчиња за

содржина МЕН ЕНД МАУНТЕН ДОО
Скопје

чај, матарки, пијалаци (садови, со
топлинска изолација, за пијалаци),

ул. Славејко Арсов бр. 38/6, 1000,
Скопје, MK

чајници, подметки за чаши што не се од
хартија или од текстил, ткаенини (ведра од

(740) Настевска Манасијеска Гордана
ул.Јордан Мијалков бр.46 стан 3, 1000,

ткаенини), уметнички дела од порцелан,

Скопје

теракота или стакло, рогови (чаши за
пиење во форма на рогови), предмети од

(540)

порцелан
кл. 25 облека за велосипедисти, дресови
[облека], маици со кратки ракави, горна
облека [наметки], водоотпорна облека,
долна облека за апсорбирање пот, елеци,
капи, полнети јакни [облека], ракавици
[облека], спортски дресови, спортски
трегер-маици, хеланки, хеланки
[панталони], чорапи против потење,

(591) темно зелена
(531) 09.03.16;11.07.07;19.01.11

чорапи, шалови, јакни [облека], штитници
од пот, панталони, ракавици без прсти,
штитници за уши од студ [облека],

(551) индивидуална
(510, 511)

џемпери (емпери), качулки [облека]

кл. 40 рециклирање на отпад и ѓубре,

(210) TM 2022/199

рециклирање (рециклирање отпад),
прочистување на воздух, третман на

(220) 28/02/2022

воздух, процесирање на отпад, третман на
отпад, третман на вода, прочистување на

(442) 30/09/2022
(731) Друштво за производство,
трговија и услуги ХАРДКОР ШОП
ДООЕЛ увоз-извоз Битола ул. Моша

вода, уништување на отпад, собирање на
отпад, третман на отпад, третман на

Пијаде бр. 1, Битола, MK

токсичен отпад, рециклирање на отпадни

(740) Адвокат Сања Ѓорѓиева ул. 11

продукти, рециклирање на отпадни
материјали, уништување на отпад и ѓубре,

Октомври бр. 25/708, 1000, Скопје
(540)

согорување на отпад и ѓубре, сортирање
на отпад и материјал за рециклирање,

Hardcore Shop

селектирање на отпад и материјал за
рециклирање, третирање на отпадни

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 обезбедување спортска опрема;

материјали во областа на контрола на
загадување на околината
кл. 41 едукациски услуги поврзани со

спортски активности; обука (тренирање);
одржување часови по фитнес; услуги на
личен тренер (фитнес)
(210) TM 2022/206

заштита на околината, едукациски услуги
поврзани со зачувување на природата,
тренинзи поврзани созачувување на

(220) 02/03/2022
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природата и околината, планирање на
специјални настани, консултации за
планирање на настани, организирање на
настани поврзани со околината,
организирање на настани за чистење на
околината, спроведување на едукациски
настани, спроведување на настани за
туризам
кл. 42 консултациски услуги поврзани со
околината, услуги на мониторинг на
околината, услуги на проценка на

(591) зелена, бела
(531) 26.04.03;27.05.01

околината, консултации за заштита на
околината, компилација на информации за

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 осигурување; брокерство;

околината, истражувања поврзани со
заштита на околината, консултациски
услуги поврзани со загадување на

осигурителни информации; советување во
врска со осигурување; осигурување на

околината, собирање на информации
поврзани со околината, истражувања во

живот; осигурување од несреќи;
осигурување од пожар; поморско

областа на екологијата, научни
истражувања поврзани со екологијата

осигурување; посредување при

(210) TM 2022/238

осигурување; советување во врска со
осигурување

(220) 30/06/2022
(210) TM 2022/246

(442) 30/09/2022
(731) НЕДЕЛКОСКА ВЕРА ул.Ристе
Секирчанец бр. 35, Прилеп, MK

(220) 14/03/2022

(442) 30/09/2022
(731) МАСКОН ДООЕЛ Штип ул. Борис
Крајгер бр. 45/25, Штип, MK

(540)

(740) Борко Бајалски, адвокат ул. Ристо
Шишков бр. 38/1-1, 1000, Скопје

V
(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 40 обработка на материјали
(210) TM 2022/245

(591) сина, бела

(220) 14/03/2022

(531) 26.11.02;26.11.09;27.05.02
(551) индивидуална

(442) 30/09/2022
(731) НОБ НЕЗАВИСЕН ОСИГУРИТЕЛЕН

(510, 511)
кл. 6 обични метали и нивните легури;

БРОКЕР АД Скопје ул.Коле
Неделковски бр.12А/1, Скопје, MK

метални градежни материјали; метални

(740) Борко Бајалски, адвокат ул. Ристо
Шишков 38/1-1, 1000, Скопје

преносни конструкции; метални
материјали за железнички шини; жици и

(540)

кабли од обичен метал кои не се
електрични; железарија, мали предмети
од железо; метални цевки; маси;
производи од метал, кои не се опфатени
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со другите класи; руди; алуминиум;

метал; табли (градежни табли) што не се

алуминиумски жици; арматура за градба;

од метал; тули; ќерамиди што не се од

базени за пливање (метални конструкции);
блокови од метал за поплочување; влезни

метал; фасади што не се од мета за
градба; чакал; шиндра; шперплоча

рампи, неавтоматски; водоводна
инсталација од метал; водоводни цевки од

кл. 37 градежни конструкции; поправки;
инсталациски услуги; врати и прозорци

метал; градба (арматура за градба);
градби (конструкции од метал за градби);

(монтирање врати и прозорци); градби
(изолирање градби); информирање за

греди од метал; железарија за врати;

градби; чистење градби (внатрешност);

железарија за прозорци; заварување
(метални шипки за заварување); ѕидни

чистење градби (надворешност); градежни
работи (изолирање градежни работи);

облоги од метал (градба); инсталации за
вентилација и климатизација (цевки од

надзор на градежни работи; градење и
поправање складишта; градење фабрики;

метал за инсталации за вентилација и
климатизација); конструкции од метал за

ѕидање; ѕидарски услуги; изградба и
одржување цевководи; изградба на

градби; кровни опшивки од метал; обвивки

штандови и продавници; изнајмување

(железарија од метал); обвивки од метал
за конструирање и градење; огради од

опрема за градење; информации за
поправки; информирање за градби;

метал; оџаци од метал; платформи,
монтажни, од метал; плочи од метал за

лифтови (монтирање и поправање на
лифтови); молерисување, внатрешност и

градба; сифони на одводни цевки од
метал; столбови од метал

надворешност; монтирање и поправање
апарати за греење; монтирање и

кл. 19 неметални градежни материјали;

поправање апарати за ладење;

цврсти неметални цевки за градба; асфалт
катран и битумен, неметални преносни

монтирање и поправање електрични
апарати; монтирање и поправање клима

конструкции; бетон; бетонски градежни
елементи; блокови за поплочување што не

уреди; монтирање и поправање печки;
надзор на градежни работи; патишта

се од метал; водоводни цевки што не се
од метал; гипс за градежништво; градби

(поставување асфалтна површина на
патишта); поставување водоводни

(конструкции за градби) што не се од

инсталации; поставување скелиња;

метал; градби што не се од метал;
градежен камен; градежни материјални

рушење градби; ставање покриви на
објекти

што не се од метал; градежни табли што
не се од метал; градежно дрво; гранит;

кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражување и планирање поврзано со

греди што не се од метал; даски од дрвена
пулпа, за градба; камен; конструкции за

нив; индустриски анализи и истражувачки
услуги; изработка на градежни планови;

градби што не се од метал; малтер;

технички проекти (проучување технички

мермер; оплати што не се од метал, за
бетон; оплати што не се од метал, за

проекти); урбанистичко планирање

градби; опшивки што не се од метал, за
градби; паркетни материјали за

(210) TM 2022/267

(220) 16/03/2022

(442) 30/09/2022
(731) ABRAZEN L.L.C. Rr. Rudina nr. 91,
31000 Istog, Kosovo, --

прекривање на под; паркетни подни
штици; преносливи градби што не се од
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(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7,
1000, Скопје
(540)

(591) црвена, розева, крем, кафена, бела,
црна
(531) 02.05.06;02.05.23;26.01.20
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други
супстанци за перење, препарати за
чистење, полирање, триење и

(591) бела, розева, крем, црвена,
виолетова, зелена, црна
(531) 05.07.08;08.03.02;27.05.08

нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи,
лосиони за коса, препарати за нега на

(551) индивидуална
(510, 511)

заби

кл. 29 путер; крем со путер; препарати на
база на путер-сирење; шлак за слатки;
крем [млечни производи]; крем во прав

(210) TM 2022/270

(220) 16/03/2022

(442) 30/09/2022
(731) Agilcon, d.o.o. Bravničarjeva ulica

[млечен производ]; замени за крем; сосови
на база на млеко; бешамел; сирење во

13, 1000, Ljubljana, SI

форма на сосови; тофу; кефир [млечен

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

пијалок]; кумис [млечен пијалок]; маргарин;
млеко; млечни производи; кондензирано

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
КУМАНОВО

млеко; замени за млеко; јогурт; урда
кл. 30 сос [зачини]; сос за тестенини;

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

прелив за салата; пулпа од ориз за
кулинарски цели; зачини; средства за
згуснување за прехранбени производи;
сврзувачки средства за сладолед; прашок
за готвење; ароми, освен етерични масла,

(591) светло сина, темно сина

за пијалоци; сладолед; мајонез; меласа
(210) TM 2022/268

(531) 03.11.10;27.05.17
(551) индивидуална

(220) 16/03/2022

(510, 511)
кл. 42

(442) 30/09/2022
(731) Друштво за промет и услуги

Услуги

од

областа

информациската технологија

ФОБАС КОМПАНИ дооел ул. 1638 бр. 4,
н. Маџари, Скопје, MK

(210) TM 2022/271

(540)

(220) 16/03/2022
(442) 30/09/2022
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(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

датотеки со незаменливи единици (НФТ);

hemijska industrija Vršac Beogradski put

аудио датотеки со незаменливи единици

bb, 26300, Vršac, RS
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

(НФТ); датотеки со слики, музика, звук и
мултимедија кои се верифицираат со

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
КУМАНОВО

незаменливи единици (НФТ); електронски
публикации кои може да се симнуваат;

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

датотеки со дигитални слики, звук, видео и
мултимедија; компјутерска графика;
софтвер; блокчеин софтвер; дистрибуиран

ACEDOL

леџер софтвер; софтвер за криптографија;
софтвер за користење со крипто валути;

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

софтвер за користење со дигитални
валути; софтвер за користење со

(210) TM 2022/272

виртуелни валути; софтвер за ковање,
креирање и издавање на дигитални добра,

(220) 16/03/2022

(442) 30/09/2022
(731) Ape Foundation Whitehall
Chambers, 2nd Floor Whitehall House, 238

дигитални единици, крипто-единици;
услужни единици, незаменливи единици
(НФТ), дигитални единици за наплата,

North Church Street PO Box 31489, KY1-

крипто единици за наплата, крипто валути,
дигитални валути и виртуелни валути;

1206, George Town, Grand Cayman, KY
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

софтвер за гледање и обезбедување
пристап до дигитални добра, дигитални

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

единици, крипто единици, услужни

APECOIN
(551) индивидуална

единици, незаменливи единици (НФТ),
дигитални единици за наплата, крипто

(510, 511)
кл. 9 компјутерски хардвер; паметни

единици за наплата, крипто валути,
дигитални валути и виртуелни валути;

часовници; паметен накит; очила; наочари

софтвер за дистрибуција, тргување,
складирање, испраќање, примање,

за сонце; очила за виртуелна реалност;
слушалки; слушалки за на глава; сетови за

прифаќање и пренесување дигитални

на глава за играње; компјутерски
периферни делови за играње; футроли за

добра, дигитални единици, крипто
единици, услужни единици, незаменливи

компјутери, паметни телефони, слушалки,
слушалки за на глава и направи за играње;

единици (НФТ), дигитални единици за
наплата, крипто единици за наплата,

знаци со диоди кои емитуваат светлина

крипто валути, дигитални валути и
виртуелни валути; софтвер за

(ЛЕД); неонски знаци; блокчеин; крипто
валути; хардверски паричник за

децентрализирани финансии; софтвер за

криптовалути; мултимедијални датотеки со
незаменливи единици (НФТ); музички

креирање и извршување паметни
договори; софтвер за развој на

датотеки со незаменливи единици (НФТ);
датотеки со слики со незаменливи

децентрализирани апликации; софтвер за
снимање, управување, следење, и

единици (НФТ); видео датотеки со

пренесување сопственички вложувања во
децентрализирани автономни

незаменливи единици (НФТ); текстуални
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организации; софтвер за управување и

слики, звук и аудио визуелни содржини

владеење со децентрализирани

преку интернет и комуникациски мрежи;

автономни организации; софтвер за
учество и гласање во децентрализирани

софтвер за креирање, уредување,
прикачување, симнување, пристапување,

автономни организации; софтвер за
извршување и снимање финансиски

гледање, објавување, прикажување,
означување, блогирање, емитување,

трансакции; дистрибуиран леџер софтвер
за користење при обработка на

поврзување, анотирање, искажување
чувства, коментирање, гласање,

финансиски трансакции; софтвер за

вградување, пренесување и споделување

трансфер на електронски фондови;
софтвер за користење како паричник за

или поинакво обезбедување електронски
медиумски содржини или информации

крипто валути; софтвер за користење како
електронски паричник; софтвер за

преку компјутер и комуникациски мрежи;
софтвер за обработка на слики, графика,

креирање и управување електронски
паричници; софтвер за плаќање со

звук, видео и текст; софтвер за собирање,
управување, уредување, организирање,

дигитални валути и трансакции за

модификување, пренесување,

размена; софтвер за управување и
валидација на трансакции кои вклучуваат

споделување и складирање на податоци и
информации; софтвер за пренесување,

дигитални добра, дигитални единици,
крипто единици, услужни единици,

споделување, примање, симнување,
прикажување, за интеракција и

незаменливи единици (НФТ), дигитални
единици за наплата, крипто единици за

пренесување на содржина, текст, визуелни
дела, аудио дела, аудиовизуелни дела,

наплата, крипто валути, дигитални валути

литературни дела, податоци, датотеки,

и виртуелни валути; софтвер за обработка
на електронски плаќања; софтвер за игри;

документи и електронски дела; софтвер за
е-трговија; софтвер за е-трговија кој им

софтвер за виртуелна реалност; софтвер
за креирање НФТ; софтвер за управување

овозможува на корисниците да
остваруваат електронски деловни

и верификување трансакции на блокчеин;
софтвер за развој на игри; алатки за развој

трансакции преку глобални компјутери
интернет и комуникациски мрежи; софтвер

на софтвер за игри; софтвер за блокчеин

за обработка на електронски трансакции;

игри; софтвер за ископување на крипто
валути; софтвер за фарми со крипто

софтвер за организирање, пребарување и
управување со настани; софтвер за

валути; софтвер за договарање и
спроведување аукции; софтвер за

креирање сметки и одржување и
управување со информации за

гласање; софтвер за социјално
вмрежување; алатки за развој на софтвер;

финансиски трансакции на дистрибуирани
леџери и корисник до корисник платежни

софтвер за креирање, управување и

мрежи; софтвер за користење при

интеракција со онјалн заедница; софтвер
за креирање, управување и пристап до

финансиско тргување; софтвер за
користење при финансиска размена;

групи во виртуелни заедници; софтвер за
споделување датотеки; комуникациски

софтвер за обезбедување
автентификација на страните во

софтвер; софтвер за испраќање и
примање на електронски пораки, графика,

финансиски трансакции; софтвер за
одржување леџери за финансиски
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трансакции; софтвер за управување со

бизнис советување; олеснување на

криптографско обезбедување на

размена и продажба на производи и

електронски преноси преку компјутерски
мрежи; софтвер за кодирање и

услуги преку компјутерски и комуникациски
мрежи; обезбедување онлајн простории за

овозможување безбеден пренос на
дигитални информации преку интернет;

спојување на купувачи со продавачи;
обезбедување онлајн пазари;

софтвер за конверзија на валути
кл. 14 накит; имитација на накит;

обезбедување онлајн пазар за дигитални
добра, дигитални единици, крипто

часовници; приврзоци за клучеви; алки за

единици, услужни единици, незаменливи

клучеви
кл. 16 печатени

единици (НФТ), дигитални единици за
наплата, крипто единици за наплата,

публикации;книги;магазини;слики;постери;
канцелариски материјали, картички за

крипто валути, дигитални валути и
виртуелни валути; обезбедување онлајн

размена
кл. 18 торби; ранци; куфери; паричници

пазар за купувачи и продавачи на
дигитални производи автентифицирани со

кл. 24 ќебиња; постелнини

незаменливи единици (НФТ);

кл. 25 облека; шешири; капи; јакни;
дресови; панталони; кошули; маици;

обезбедување онлајн пазар за
изнајмување, позајмување и трговија со

џемпери; тренерки; чевли; марами; патики;
чорапи

дигитални добра, дигитални единици,
крипто единици, услужни единици,

кл. 27 черги, ќилими, простирки
кл. 28 играчки, игри и делови за

незаменливи единици (НФТ), дигитални
единици за наплата, крипто единици за

играње;фигури за играње;плишани

наплата, крипто валути, дигитални валути

играчки;акциони фигури;топки;топки за
кошарка;карти за играње;картички за

и виртуелни валути; обезбедување онлајн
пазар за дигитални добра, дигитални

размена;карти за игри;рачни единици за
играње електронски, компјутерски,

единици, крипто единици, услужни
единици, незаменливи единици (НФТ),

интерактивни и видео игри;направи за
играње;мобилни направи за

дигитални единици за наплата, крипто
единици за наплата, крипто валути,

играње;машини за играње за

дигитални валути и виртуелни валути;

забава;конзоли за играње;контролори за
играње за компјутери и видео

обезбедување виртуелен пазар за
купувачи и продавачи на дигитални

игри;џојстици за компјутерски
игри;џојстици за видеоигри;глувчиња за

производи автентифицирани со
незаменливи единици (НФТ);

играње;тастатури за
играње;скејтборд;скејтборд платформи

обезбедување виртуелен пазар за
изнајмување, позајмување и трговија со

кл. 32 пиво, енергетски пијалаци,

незаменливи единици (НФТ); олеснување

безалкохолни пијалаци, сокови
кл. 33 алкохолни пијалаци; вино, жестоки

размена и продажба на услуги и
производи од трети лица преку

пијалаци, алкохоли, ликери, коктели
кл. 35 малопродажни услуги; рекламни

компјутерски и комуникациски мрежи;
обезбедување онлајн пазари за продавачи

услуги; маркетинг услуги; истражување на
пазарот; промотивни услуги; услуги на

на производи и/или услуги; аукциски
услуги; гласачки услуги; промовирање на
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производи и услуги од други преку

финансиски анализи и

компјутерски и комуникациски мрежи

советување;финансиски информации

кл. 36 финансиски услуги;монетарни
услуги;услуги на финансиски

обезбедени преку електронски
средства;брокерски услуги;услуги на

трансакции;услуги на финансиска
размена;банкарски услуги;услуги на крипто

постапување со валути;услуги на
управување со инвестиции;услуги на

валути;услуги на дигитални валути;услуги
на електронски валути;услуги на

плаќања при електронска трговија;услуги
на верификација на плаќања базирани на

виртуелни валути;услуги на размена на

блокчеин

крипто валути;услуги на тргување со
крипто валути;услуги на обработка на

кл. 38 комуникациски услуги;
телекомуникации; услуги на емитување;

плаќања со крипто валути;услуги на
електронски плаќања;услуги на

услуги за електронски пораки; емитување
на аудио, видео и дигитални медиумски

електронски паричници;услуги на размена
на валути;услуги на тргување со

содржини на интернет; емитување на
електронски и видео игри; обезбедување

валути;услуги на обработка на

интернет соби за разговор; обезбедување

плаќања;услуги на заеми;креирање и
издавање на дигитални добра, дигитални

он-лајн форуми за пренос на пораки
помеѓу компјутерски корисници;

единици, крипто единици, услужни
единици, незаменливи единици (НФТ),

емитување податоци; компјутерски
потпомогнат пренос на информации и

дигитални единици за наплата, крипто
единици за наплата, крипто валути,

слики; обезбедување онлајн заеднички
форум за корисниците да споделуваат и

дигитални валути и виртуелни

емитуваат информации, звук, видео, вести

валути;дистрибуција, тргување,
позајмување, размена, складирање и

во реално време, забавни содржини и
информации; обезбедување кориснички

пренос на дигитални добра, дигитални
единици, крипто единици, услужни

пристап до дигитални слики, текстови,
звук, видео, игри, мултимедијални

единици, незаменливи единици (НФТ),
дигитални единици за наплата, крипто

содржини, дигитални единици за наплата,
крипто единици за наплата и незаменливи

единици за наплата, крипто валути,

единици (НФТ); електронски пренос на

дигитални валути и виртуелни
валути;обезбедување финансиски

содржини и податоци од виртуелна и
зголемена реалност

информации;обезбедување информации
во областите на дигитални добра,

кл. 41 услуги на забава;продукција и
дистрибуција на филмови, филмски

дигитални единици, крипто единици,
услужни единици, незаменливи единици

снимки, радио, телевизиски и Веб
програми;продукција и пост-продукција на

(НФТ), дигитални единици за наплата,

мултимедијални забавни

крипто единици за наплата, крипто валути,
дигитални валути и виртуелни

содржини;обезбедување филмови,
телевизиски серии, Вебкасти,

валути;финансиски работи, имено,
финансиско управување, финансиско

аудиовизуелни и мултимедијални дела кои
не може да се симнуваат преку

планирање, финансиско прогнозирање,
управување со финансиски портфолија и

интернет;продукција на звучни, видео и
мултимедијални снимки;обезбедување
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онлајн електронски, компјутерски и видео

симнува;софтвер за користење со крипто

игри;услуги на аркади со виртуелна

валути кој не може да се симнува;софтвер

реалност;услуги на игри со виртуелна
реалност;електронски издавачки

за користење со дигитални валути кој не
може да се симнува;софтвер за користење

услуги;услуги на забава, имено,
обезбедување интерактивна забава, игри,

со виртуелни валути кој не може да се
симнува;софтвер кој не може да се

содржини и искуства со виртуелна
реалност, зголемена реалност и измешана

симнува за ковање, креирање и издавање
дигитални добра, дигитални единици,

реалност;услуги на забава, имено,

крипто единици, услужни единици,

обезбедување онлајн опкружување со
виртуелна реалност, зголемена реалност

незаменливи единици (НФТ), дигитални
единици за наплата, крипто единици за

и измешана реалност;продукција на видеа
со виртуелна реалност, зголемена

наплата, крипто валути, дигитални валути
и виртуелни валути;софтвер кој не може

реалност и измешана реалност за забавни
цели;услуги на продукција и издавање на

да се симнува за гледање и обезбедување
пристап до дигитални добра, дигитални

мултимедијална забава;организирање

единици, крипто единици, услужни

изложби, настани и конференции за
забавни и културни цели

единици, незаменливи единици (НФТ),
дигитални единици за наплата, крипто

кл. 42 софтвер како услуга
(СааС);платформа како услуга

единици за наплата, крипто валути,
дигитални валути и виртуелни

(ПааС);клауд компјутерски услуги;дизајн и
развој на компјутерски хардвер и

валути;софтвер кој не може да се симнува
за дистрибуција, тргување, складирање,

софтвер;услуги за развој на компјутерски,

испраќање, примање, прифаќање и

електронски и видео игри;организација,
управување и владеење со

пренесување дигитални добра, дигитални
единици, крипто единици, услужни

децентрализирани автономни организации
(ДАОс);снимање, управување и следење

единици, незаменливи единици (НФТ),
дигитални единици за наплата, крипто

на сопственички вложувања во
децентрализирани автономни организации

единици за наплата, крипто валути,
дигитални валути и виртуелни

(ДАОс);дизајн и развој на

валути;софтвер кој не може да се симнува

децентрализирани апликации;развој и
имплементација на паметни

за децентрализирани финансии;софтвер
кој не може да се симнува за креирање и

договори;услуги на информациска
технологија;електронски публикации кои

извршување паметни договори;софтвер
кој не може да се симнува за развој на

не може да се симнуваат;дигитални слики,
аудио, видео и мултимедијални датотеки

децентрализирани апликации;софтвер кој
не може да се симнува за снимање,

кои не може да се симнуваат;компјутерска

управување, следење и пренесување

графика која не може да се
симнува;софтвер кој не може да се

сопственички вложувања во
децентрализирани автономни

симнува;блокчеин софтвер кој не може да
се симнува;дистрибуиран леџер софтвер

организации;софтвер кој не може да се
симнува за управување и владеење со

кој не може да се симнува;криптографски
софтвер кој не може да се

децентрализирани автономни
организации;софтвер кој не може да се
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симнува за учество и гласање во

за договарање и спроведување

децентрализирани автономни

аукции;софтвер кој не може да се симнува

организации;софтвер кој не може да се
симнува за извршување и снимање

за гласање;софтвер кој не може да се
симнува за социјално вмрежување;алатки

финансиски трансакции;дистрибуиран
леџер софтвер кој не може да се симнува

кои не може да се симнуваат за развој на
софтвер;софтвер кој не може да се

за користење при обработка на
финансиски трансакции;софтвер кој не

симнува за креирање, управување и
интеракција со онлајн заедница;софтвер

може да се симнува за трансфер на

кој не може да се симнува за креирање,

електронски фондови;софтвер кој не може
да се симнува за користење како паричник

управување и пристап до групи во
виртуелни заедници;софтвер кој не може

за крипто валути;софтвер кој не може да
се симнува за користење како електронски

да се симнува за споделување
датотеки;комуникациски софтвер кој не

паричник;софтвер кој не може да се
симнува за креирање и управување

може да се симнува;софтвер кој не може
да се симнува за испраќање и примање на

електронски паричници;софтвер кој не

електронски пораки, графика, слики, звук и

може да се симнува за плаќање со
дигитални валути и трансакции за

аудио визуелни содржини преку интернет
и комуникациски мрежи;софтвер кој не

размена;софтвер кој не може да се
симнува за управување и валидација на

може да се симнува за креирање,
уредување, прикачување, симнување,

трансакции кои вклучуваат дигитални
добра, дигитални единици, крипто

пристапување, гледање, објавување,
прикажување, означување, блогирање,

единици, услужни единици, незаменливи

емитување, поврзување, анотирање,

единици (НФТ), дигитални единици за
наплата, крипто единици за наплата,

искажување чувства, коментирање,
гласање, вградување, пренесување и

крипто валути, дигитални валути и
виртуелни валути;софтвер кој не може да

споделување или поинакво обезбедување
електронски медиумски содржини или

се симнува за обработка на електронски
плаќања;софтвер кој не може да се

информации преку компјутер и
комуникациски мрежи;софтвер кој не може

симнува за игри;софтвер кој не може да се

да се симнува за обработка на слики,

симнува за виртуелна реалност;софтвер
кој не може да се симнува за креирање

графика, звук, видео и текст;софтвер кој
не може да се симнува за собирање,

НФТ;софтвер кој не може да се симнува за
управување и верификување трансакции

управување, уредување, организирање,
модификување, пренесување,

на блокчеин;софтвер кој не може да се
симнува за развој на игри;алатки кои не

споделување и складирање на податоци и
информации;софтвер кој не може да се

може да се симнуваат за развој на

симнува за пренесување, споделување,

софтвер за игри;софтвер кој не може да се
симнува за блокчеин игри;софтвер кој не

примање, симнување, прикажување, за
интеракција и пренесување на содржина,

може да се симнува за ископување на
крипто валути;софтвер кој не може да се

текст, визуелни дела, аудио дела,
аудиовизуелни дела, литературни дела,

симнува за фарми со крипто
валути;софтвер кој не може да се симнува

податоци, датотеки, документи и
електронски дела;софтвер кој не може да
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се симнува за е-трговија;софтвер кој не

информации за дигитални добра,

може да се симнува за е-трговија кој им

дигитални единици, крипто единици,

овозможува на корисниците да
остваруваат електронски деловни

услужни единици, незаменливи единици
(НФТ), дигитални единици за наплата,

трансакции преку глобални компјутери
интернет и комуникациски мрежи;софтвер

крипто единици за наплата, крипто валути,
дигитални валути и виртуелни валути

кој не може да се симнува за обработка на
електронски трансакции;софтвер кој не

(210) TM 2022/273

може да се симнува за организирање,

(220) 16/03/2022

пребарување и управување со
настани;софтвер кој не може да се

(442) 30/09/2022
(731) Ape Foundation Whitehall
Chambers, 2nd Floor Whitehall House, 238

симнува за креирање сметки и одржување
и управување со информации за

North Church Street PO Box 31489, KY11206, George Town, Grand Cayman, KY

финансиски трансакции на дистрибуирани
леџери и корисник до корисник платежни

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

мрежи;софтвер кој не може да се симнува

(540)

за користење при финансиско
тргување;софтвер кој не може да се
симнува за користење при финансиска
размена;софтвер кој не може да се
симнува за обезбедување
автентификација на страните во
финансиски трансакции;софтвер за
одржување леџери за финансиски
трансакции;софтвер кој не може да се

(531) 03.06.01;26.01.15
(551) индивидуална

симнува за управување со криптографско
обезбедување на електронски преноси

(510, 511)
кл. 36 финансиски услуги; монетарни

преку компјутерски мрежи;софтвер кој не
може да се симнува за кодирање и

услуги; услуги на финансиски трансакции;
услуги на финансиска размена; банкарски

овозможување безбеден пренос на
дигитални информации преку
интернет;софтвер кој не може да се

услуги; услуги на крипто валути; услуги на
дигитални валути; услуги на електронски
валути; услуги на виртуелни валути;

симнува за конверзија на валути
кл. 43 ресторански услуги; услуги на

услуги на размена на крипто валути;
услуги на тргување со крипто валути;

барови; хотелски услуги
кл. 45 услуги на онлајн социјално

услуги на обработка на плаќања со крипто
валути; услуги на електронски плаќања;

вмрежување; обезбедување услуги на
автентификација за идентификација на
лични податоци; услуги за верификација

услуги на електронски паричници; услуги
на размена на валути; услуги на тргување
со валути; услуги на обработка на

на идентитет; безбедносни услуги за
податоци и информации; обезбедување

плаќања; услуги на заеми; креирање и
издавање на дигитални добра, дигитални

онлајн заедница за купување, продавање,
тргување и разговарање и размена на

единици, крипто единици, услужни
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единици, незаменливи единици (НФТ),
дигитални единици за наплата, крипто
единици за наплата, крипто валути,
дигитални валути и виртуелни валути;
дистрибуција, тргување, позајмување,
размена, складирање и пренос на

(591) Сина, сива, бела
(531) 26.11.09;27.05.01

дигитални добра, дигитални единици,
крипто единици, услужни единици,

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 обични метали и нивните легури;

незаменливи единици (НФТ), дигитални
единици за наплата, крипто единици за
наплата, крипто валути, дигитални валути

метални градежни материјали; метални
преносни конструкции; метални

и виртуелни валути; обезбедување
финансиски информации; обезбедување

материјали за железнички шини; кабли и
жици од обичен метал; железарија, мали

информации во областите на дигитални
добра, дигитални единици, крипто

метални предмети; метални цевки; каси;
кл. 7 машини и машински алати; мотори и
погонски машини (освен за копнени

единици, услужни единици, незаменливи
единици (НФТ), дигитални единици за
наплата, крипто единици за наплата,

возила); машински елементи за спојување
и пренос (освен за копнени возила);

крипто валути, дигитални валути и
виртуелни валути; финансиски работи,

земјоделски направи (кои не се рачни)
кл. 37 градежни конструкции; поправки;
инсталациски услуги

имено, финансиско управување,
финансиско планирање, финансиско
прогнозирање, управување со финансиски

(210) TM 2022/279

портфолија и финансиски анализи и
советување; финансиски информации

(220) 22/03/2022

(442) 30/09/2022
(731) Dipharma SA Piazza Col.C,5, 8630

обезбедени преку електронски средства;
брокерски услуги; услуги на постапување

Chiasso, CH

со валути; услуги на управување со
инвестиции; услуги на плаќања при

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул. Славе
Деловски бр. 7, 1000, Скопје

електронска трговија; услуги на

(540)

Dipharma

верификација на плаќања базирани на
блокчеин
(210) TM 2022/277

(551) индивидуална
(510, 511)

(220) 18/03/2022

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
препарати; санитарни препарати за

(442) 30/09/2022
(731) Трговско друштво за
производство, услуги и промет ВИТИ

медицински цели; диететски супстанции
што се користат во медицината, храна за

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ПАРИСКА
бр.17 А, 1000, Скопје, MK

бебиња, фластери, материјали за завои,
материјали за пломбирање заби и
забарски смоли, средства за

(740) Адвокатско друштво Бачовски
Синколи Адвокати ул. Св. Наум Охридски

дезинфекција, препарати за уништување
штетници, фунгициди, хербициди

бр. 2-в, 1000, Скопје
(540)
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(210) TM 2022/285

украсување божикни елки;чаеви,

(220) 23/03/2022

(442) 30/09/2022
(731) Viviscal Limited Unit 7, Racecource
Business Park Ballybrit, Galway, IE

немедицински;ароми на кафе

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

конзервирање
храна;двопек;бисквити;колачиња од

(540)

слад;пеперминт
бонбони;бонбони;вафли;земички;какао;ка

[ароми];ароматични подготовки за
исхрана;мирудии;леб без квасец;сол за

VIVISCAL

фе;кафе (непржено кафе);растителни

(551) индивидуална
(510, 511)

подготовки како замени за
кафе;колач;цимет [мирудија];капар

кл. 3 Производи за убавина и лична нега,

[мирудија];карамели [бонбони];кари
[мирудија];подготовки од жита;гуми за

имено, козметика, лосиони за коса,
шампони за коса и кондиционери

жвакање што не се за медицинска
употреба;цикорија [замена за

кл. 5 Витамини; диететски и хранливи
суплементи; фармацевтски препарати за

кафе];чај;чоколадо;марципан;каранфилче

поттикнување на раст на коса или за
третман при опаѓање на коса
(210) TM 2022/286

[мирудија];додатоци на јадења;слаткарски
производи;пченкарни
снегулки;пуканки;средства за стврднување
биена

(220) 24/03/2022

(442) 30/09/2022
(731) ELBISCO INDUSTRIAL AND
COMMERCIAL FOOD SOCIETE ANONYME

павлака;сладолед;палачинки;есенции за
исхрана, со исклучок на етерични есенции
и есенцијални масла;сол за

(скратен назив ELBISCO S.A.) 21 KM
MARATHONOS AV, 19009 PIKERMI,

готвење;состојки за згуснување при
готвење;куркума [азиско тропско растение

ATTICA, GR

што се користи за мирудија и
бојосување];природни

(740) Леонид Трпеноски, адвокат ул.
Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје

засладувачи;зачини;леб со
ѓумбир;мирудија направена од

(540)

пименто;брашно за исхрана;брашно од
грав;пченкарно брашно;брашно од
синап;брашно од јачмен;брашно од
соја;пченично брашно;скроб за
храна;квасец за тесто;фондани
[слаткарски производи];чајни
колачиња;шеќер;ароми за колач, со

(591) виолетова, сина, жолта, сива, бела,

исклучок на есенцијални масла;прашок за

окер, маслинесто зелена
(531) 25.07.08

колач;тесто за колач;ѓумбир
[мирудија];средства за спојување смеси за

(551) индивидуална
(510, 511)

сладоледи;мраз, природен и
вештачки;мраз за освежување;гликоза за

кл. 30 алги [додатоци во
исхраната];тестенини за исхрана;пире од

исхрана;глутен за исхрана;излупено жито
за исхрана;оцет;кечап [сос];пијалаци од

бадеми;анасоново семе;анасон;слатки за
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какао со млеко;пијалаци од кафе со

житарици];шоу-шоу [мирудија];кускус [гриз-

млеко;чоколадни пијалаци со млеко;маја

јадење од Северна Африка];екстракти од

[квасец];квасец;врзивни средства за
колбаси;бадемови слатки

слад за исхрана;слад за човечка
исхрана;прополис за исхрана на

[тестенини];макарони;пченка,
мелена;пченка,

луѓето;релиш сосови [додатоци за
исхрана];матичен млеч за човечка исхрана

печена;леб;малтоза;меласа за
исхрана;златен сируп [сируп од

што не е за медицинска употреба;морска
вода за готвење;суши [јапонско

меласа];нане за слаткарски

јадење];доматен сос;мајонез;крекери;крем

производи;мед;лупен
јачмен;сенф;мушкатов орев;резанки од

пудинг;овошни желеа [слаткарски
производи];мусли;колач од ориз;соја-

тесто;пити;јачмен (дробен
јачмен);сендвичи;пастили [слаткарски

сос;замрзнат јогурт [вид сладолед];шатни
[туршија од овошје, лути индиски мирудии

производи];слатки;бисквити петитбер;мали кифли [печива];пипер

и шеќер];пролетни ролати;такос
[мексиканско јадење];тортиљи;леден

[мирудии];пици;бибер;брашно од компири

чај;пијалаци што се на основа на

за
исхрана;пудинзи;пралини;равиоли;ликорис

чај;преливи за салати;лебни трошки
[презла];табуле [вид ориентално јадење од

[слаткарски производи];ориз;шфран
[мирудии];саго [нишесте од сагова

пченица];алва;пити со јајца, сирење и
сланина;сафт од печено месо;соја (тесто

палма];сосови [додатоци на храна];сол од
целер;гриз;сорбет [ладен овошен

од соја) [производи за исхрана];мали
парчиња храна од жита;мали парчиња

десертј;шпагети;тапиока;брашно од

храна од ориз;варена

тапиока за исхрана;торти;ванила
[арома];ванила [замена за

пченка;бакардан;прашок за печење;сода
бикарбона [бикарбонат на сода за

ванила];вермичели [вид тенки, долги
тестенини];пити со

готвење];ароматични градинарски тревки,
конзервирани;готови оброци од

месо;панцероти;средства за смекнување
месо, за употреба во

кнедли;глазура за торти;чоколаден
мус;десерт во форма на мус

домаќинствата;десерт со мраз, овошен сок

[слатки];овошни преливи

и шеќер;прашоци за сладоледи;слатки од
бадем;слаткарски производи од

[сосови];маринади;сендвичи со
кашкавал;песто [сос];глазура за

кикиритки;ароми, со исклучок на
есенцијални масла;ароми за пијалаци, со

шунка;ленено семе за јадење
[зачин];пченични никулци за

исклучок на есенцијални масла;овес
(дробен овес);лупен овес;храна од

јадење;високопротеински плочки од
житарки;тартар-крем за готвење;глутенски

овес;овесни снегулки;овесно

додатоци за кулинарска употреба;сос за

брашно;стапчиња од ликорис [слаткарски
производи];пивски оцет;пијалаци што се на

тестенини;плочки од житарки;палминов
шеќер;тесто;цветови или лисја како

основа на кафе;пијалаци што се на основа
на какао;пијалаци што се на основа на

замена за чај;тесто за слатки
печива;вареники [полнети

чоколадо;замена за кафе;кристализиран
шеќер за исхрана;чипс [производи од

кнедли];пелмени [кнедли полнети со
месо];чоколадни украси за торта;украсни
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бонбони за торта;јаткасто овошје со

(510, 511)

чоколаден прелив;сутлијаш;јаткасто

кл. 30 алги [додатоци во исхраната];

овошје во прав;лук во прав [зачин];намази
на база на чоколада;чоколадни намази

тестенини за исхрана; пире од бадеми;
анасоново семе; анасон; слатки за

што содржат јаткасти плодови;кнедли на
база на брашно;агаве сируп [природни

украсување божикни елки; чаеви,
немедицински; ароми на кафе [ароми];

засладувачи];стаклести глазури [стаклести
преливи];замрзнати-сушени јадења чија

ароматични подготовки за исхрана;
мирудии; леб без квасец; сол за

главна состојка е ориз;замрзнати-сушени

конзервирање храна; двопек; бисквити;

јадења чија главна состојка е
тестенина;пијалаци на база на

колачиња од слад; пеперминт бонбони;
бонбони; вафли; земички; какао; кафе;

камилица;дулсе ди лече;бибимбап
[мешавина од ориз со зеленчук и говедско

кафе (непржено кафе); растителни
подготовки како замени за кафе; колач;

месо];онигири [топчиња од ориз];инстант
ориз;сендвичи со виршла;коцки

цимет [мирудија]; капар [мирудија];
карамели [бонбони]; кари [мирудија];

мраз;преработено семе кое се користи

подготовки од жита; гуми за жвакање што

како зачин;сусамово семе [зачин];пикалили
[вид јадење од закиселен зеленчук]

не се за медицинска употреба; цикорија
[замена за кафе]; чај; чоколадо; марципан;

кл. 35 малопродажба и големопродажба
на леб, брашно, мелнички, пекарски и

каранфилче [мирудија]; додатоци на
јадења; слаткарски производи; пченкарни

слаткарски производи

снегулки; пуканки; средства за
стврднување биена павлака; сладолед;

(210) TM 2022/287

палачинки; есенции за исхрана, со

(220) 24/03/2022

(442) 30/09/2022
(731) ELBISCO INDUSTRIAL AND

исклучок на етерични есенции и
есенцијални масла; сол за готвење;

COMMERCIAL FOOD SOCIETE
ANONYME(скратен назив ELBISCO S.A.)

состојки за згуснување при готвење;
куркума [азиско тропско растение што се

21 KM MARATHONOS AV, 19009 PIKERMI,
ATTICA, GR

користи за мирудија и бојосување];
природни засладувачи; зачини; леб со

(740) Леонид Трпеноски, адвокат ул.

ѓумбир; мирудија направена од пименто;

Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје
(540)

брашно за исхрана; брашно од грав;
пченкарно брашно; брашно од синап;
брашно од јачмен; брашно од соја;
пченично брашно; скроб за храна; квасец
за тесто; фондани [слаткарски производи];
чајни колачиња; шеќер; ароми за колач, со
исклучок на есенцијални масла; прашок за
колач; тесто за колач; ѓумбир [мирудија];
средства за спојување смеси за

(591) црвена, сива, бела, жолта,

сладоледи; мраз, природен и вештачки;
мраз за освежување; гликоза за исхрана;

портокалова, розова
(531) 01.15.09;26.04.02;26.04.05;26.04.06

глутен за исхрана; излупено жито за
исхрана; оцет; кечап [сос]; пијалаци од

(551) индивидуална
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какао со млеко; пијалаци од кафе со

човечка исхрана што не е за медицинска

млеко; чоколадни пијалаци со млеко; маја

употреба; морска вода за готвење; суши

[квасец]; квасец; врзивни средства за
колбаси; бадемови слатки [тестенини];

[јапонско јадење]; доматен сос; мајонез;
крекери; крем пудинг; овошни желеа

макарони; пченка, мелена; пченка, печена;
леб; мал гоза; меласа за исхрана; златен

[слаткарски производи]; мусли; колач од
ориз; соја-сос; замрзнат јогурт [вид

сируп [сируп од меласа]; нане за
слаткарски производи; мед; лупен јачмен;

сладолед]; шатни [туршија од овошје, лути
индиски мирудии и шеќер]; пролетни

сенф; мушкатов орев; резанки од тесто;

ролати; такос [мексиканско јадење];

пити; јачмен (дробен јачмен); сендвичи;
пастили [слаткарски производи]; слатки;

тортиљи; леден чај; пијалаци што се на
основа на чај; преливи за салати; лебни

бисквити петит-бер; мали кифли [печива];
пипер [мирудии]; пици; бибер; брашно од

трошки [презла]; табуле [вид ориентално
јадење од пченица]; алва; пити со јајца,

компири за исхрана; пудинзи; пралини;
равиоли; ликорис [слаткарски производи];

сирење и сланина; сафт од печено месо;
соја (тесто од соја) [производи за исхрана];

ориз; шфран [мирудии]; саго [нишесте од

мали парчиња храна од жита; мали

сагова палма]; сосови [додатоци на храна];
сол од целер; гриз; сорбет [ладен овошен

парчиња храна од ориз; варена пченка;
бакардан; прашок за печење; сода

десертј; шпагети; тапиока; брашно од
тапиока за исхрана; торти; ванила [арома];

бикарбона [бикарбонат на сода за
готвење]; ароматични градинарски тревки,

ванила [замена за ванила]; вермичели
[вид тенки, долги тестенини]; пити со месо;

конзервирани; готови оброци од кнедли;
глазура за торти; чоколаден мус; десерт во

панцероти; средства за смекнување месо,

форма на мус [слатки]; овошни преливи

за употреба во домаќинствата; десерт со
мраз, овошен сок и шеќер; прашоци за

[сосови]; маринади; сендвичи со кашкавал;
песто [сос]; глазура за шунка; ленено семе

сладоледи; слатки од бадем; слаткарски
производи од кикиритки; ароми, со

за јадење [зачин]; пченични никулци за
јадење; високопротеински плочки од

исклучок на есенцијални масла; ароми за
пијалаци, со исклучок на есенцијални

житарки; тартар-крем за готвење;
глутенски додатоци за кулинарска

масла; овес (дробен овес); лупен овес;

употреба; сос за тестенини; плочки од

храна од овес; овесни снегулки; овесно
брашно; стапчиња од ликорис [слаткарски

житарки; палминов шеќер; тесто; цветови
или лисја како замена за чај; тесто за

производи]; пивски оцет; пијалаци што се
на основа на кафе; пијалаци што се на

слатки печива; вареники [полнети кнедли];
пелмени [кнедли полнети со месо];

основа на какао; пијалаци што се на
основа на чоколадо; замена за кафе;

чоколадни украси за торта; украсни
бонбони за торта; јаткасто овошје со

кристализиран шеќер за исхрана; чипс

чоколаден прелив; сутлијаш; јаткасто

[производи од житарици]; шоу-шоу
[мирудија]; кускус [гриз-јадење од Северна

овошје во прав; лук во прав [зачин];
намази на база на чоколада; чоколадни

Африка]; екстракти од слад за исхрана;
слад за човечка исхрана; прополис за

намази што содржат јаткасти плодови;
кнедли на база на брашно; агаве сируп

исхрана на луѓето; релиш сосови
[додатоци за исхрана]; матичен млеч за

[природни засладувачи]; стаклести глазури
[стаклести преливи]; замрзнати-сушени
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јадења чија главна состојка е ориз;

ароматични подготовки за исхрана;

замрзнати-сушени јадења чија главна

мирудии; леб без квасец; сол за

состојка е тестенина; пијалаци на база на
камилица; дулсе ди лече; бибимбап

конзервирање храна; двопек; бисквити;
колачиња од слад; пеперминт бонбони;

[мешавина од ориз со зеленчук и говедско
месо]; онигири [топчиња од ориз]; инстант

бонбони; вафли; земички; какао; кафе;
кафе (непржено кафе); растителни

ориз; сендвичи со виршла; коцки мраз;
преработено семе кое се користи како

подготовки како замени за кафе; колач;
цимет [мирудија]; капар [мирудија];

зачин; сусамово семе [зачин]; пикалили

карамели [бонбони]; кари [мирудија];

[вид јадење од закиселен зеленчук]

подготовки од жита; гуми за жвакање што
не се за медицинска употреба; цикорија

кл. 35 малопродажба и големопродажба
на леб, брашно, мелнички, пекарски и

[замена за кафе]; чај; чоколадо; марципан;
каранфилче [мирудија]; додатоци на

слаткарски производи.

јадења; слаткарски производи; пченкарни
снегулки; пуканки; средства за

(210) TM 2022/288

стврднување биена павлака; сладолед;

(220) 24/03/2022

(442) 30/09/2022
(731) ELBISCO INDUSTRIAL AND

палачинки; есенции за исхрана, со
исклучок на етерични есенции и

COMMERCIAL FOOD SOCIETE ANONYME
(скратен назив ELBISCO S.A.) 21 KM

есенцијални масла; сол за готвење;
состојки за згуснување при готвење;

MARATHONOS AV, 19009 PIKERMI,
ATTICA, GR

куркума [азиско тропско растение што се
користи за мирудија и бојосување];

(740) Леонид Трпеноски, адвокат ул.

природни засладувачи; зачини; леб со

Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје
(540)

ѓумбир; мирудија направена од пименто;
брашно за исхрана; брашно од грав;
пченкарно брашно; брашно од синап;
брашно од јачмен; брашно од соја;
пченично брашно; скроб за храна; квасец
за тесто; фондани [слаткарски производи];
чајни колачиња; шеќер; ароми за колач, со
исклучок на есенцијални масла; прашок за
колач; тесто за колач; ѓумбир [мирудија];
средства за спојување смеси за
сладоледи; мраз, природен и вештачки;

(591) сина, бела, црвена, жолта

мраз за освежување; гликоза за исхрана;
глутен за исхрана; излупено жито за

(531) 25.01.05;28.07.00
(551) индивидуална

исхрана; оцет; кечап [сос]; пијалаци од
какао со млеко; пијалаци од кафе со
млеко; чоколадни пијалаци со млеко; маја

(510, 511)
кл. 30 алги [додатоци во исхраната];
тестенини за исхрана; пире од бадеми;

[квасец]; квасец; врзивни средства за
колбаси; бадемови слатки [тестенини];

анасоново семе; анасон; слатки за
украсување божикни елки; чаеви,

макарони; пченка, мелена; пченка, печена;
леб; малтоза; меласа за исхрана; златен

немедицински; ароми на кафе [ароми];
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сируп [сируп од меласа]; нане за

сладолед]; шатни [туршија од овошје, лути

слаткарски производи; мед; лупен јачмен;

индиски мирудии и шеќер]; пролетни

сенф; мушкатов орев; резанки од тесто;
пити; јачмен (дробен јачмен); сендвичи;

ролати; такос [мексиканско јадење];
тортиљи; леден чај; пијалаци што се на

пастили [слаткарски производи]; слатки;
бисквити петит-бер; мали кифли [печива];

основа на чај; преливи за салати; лебни
трошки [презла]; табуле [вид ориентално

пипер [мирудии]; пици; бибер; брашно од
компири за исхрана; пудинзи; пралини;

јадење од пченица]; алва; пити со јајца,
сирење и сланина; сафт од печено месо;

равиоли; ликорис [слаткарски производи];

соја (тесто од соја) [производи за исхрана];

ориз; шфран [мирудии]; саго [нишесте од
сагова палма]; сосови [додатоци на храна];

мали парчиња храна од жита; мали
парчиња храна од ориз; варена пченка;

сол од целер; гриз; сорбет [ладен овошен
десерт]; шпагети; тапиока; брашно од

бакардан; прашок за печење; сода
бикарбона [бикарбонат на сода за

тапиока за исхрана; торти; ванила [арома];
ванила [замена за ванила]; вермичели

готвење]; ароматични градинарски тревки,
конзервирани; готови оброци од кнедли;

[вид тенки, долги тестенини]; пити со месо;

глазура за торти; чоколаден мус; десерт во

панцероти; средства за смекнување месо,
за употреба во домаќинствата; десерт со

форма на мус [слатки]; овошни преливи
[сосови]; маринади; сендвичи со кашкавал;

мраз, овошен сок и шеќер; прашоци за
сладоледи; слатки од бадем; слаткарски

песто [сос]; глазура за шунка; ленено семе
за јадење [зачин]; пченични никулци за

производи од кикиритки; ароми, со
исклучок на есенцијални масла; ароми за

јадење; високопротеински плочки од
житарки; тартар-крем за готвење;

пијалаци, со исклучок на есенцијални

глутенски додатоци за кулинарска

масла; овес (дробен овес); лупен овес;
храна од овес; овесни снегулки; овесно

употреба; сос за тестенини; плочки од
житарки; палминов шеќер; тесто; цветови

брашно; стапчиња од ликорис [слаткарски
производи]; пивски оцет; пијалаци што се

или лисја како замена за чај; тесто за
слатки печива; вареники [полнети кнедли];

на основа на кафе; пијалаци што се на
основа на какао; пијалаци што се на

пелмени [кнедли полнети со месо];
чоколадни украси за торта; украсни

основа на чоколадо; замена за кафе;

бонбони за торта; јаткасто овошје со

кристализиран шеќер за исхрана; чипс
[производи од житарици]; шоу-шоу

чоколаден прелив; сутлијаш; јаткасто
овошје во прав; лук во прав [зачин];

[мирудија]; кускус [гриз-јадење од Северна
Африка]; екстракти од слад за исхрана;

намази на база на чоколада; чоколадни
намази што содржат јаткасти плодови;

слад за човечка исхрана; прополис за
исхрана на луѓето; релиш сосови

кнедли на база на брашно; агаве сируп
[природни засладувачи]; стаклести глазури

[додатоци за исхрана]; матичен млеч за

[стаклести преливи]; замрзнати-сушени

човечка исхрана што не е за медицинска
употреба; морска вода за готвење; суши

јадења чија главна состојка е ориз;
замрзнати-сушени јадења чија главна

[јапонско јадење]; доматен сос; мајонез;
крекери; крем пудинг; овошни желеа

состојка е тестенина; пијалаци на база на
камилица; дулсе ди лече; бибимбап

[слаткарски производи]; мусли; колач од
ориз; соја-сос; замрзнат јогурт [вид

[мешавина од ориз со зеленчук и говедско
месо]; онигири [топчиња од ориз]; инстант
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ориз; сендвичи со виршла; коцки мраз;

подготовки како замени за кафе; колач;

преработено семе кое се користи како

цимет [мирудија]; капар [мирудија];

зачин; сусамово семе [зачин]; пикалили
[вид јадење од закиселен зеленчук]

карамели [бонбони]; кари [мирудија];
подготовки од жита; гуми за жвакање што

кл. 35 малопродажба и големопродажба

не се за медицинска употреба; цикорија
[замена за кафе]; чај; чоколадо; марципан;

на леб, брашно, мелнички, пекарски и
слаткарски производи

каранфилче [мирудија]; додатоци на
јадења; слаткарски производи; пченкарни
снегулки; пуканки; средства за

(210) TM 2022/289

стврднување биена павлака; сладолед;
палачинки; есенции за исхрана, со

(220) 24/03/2022

(442) 30/09/2022
(731) ELBISCO INDUSTRIAL AND
COMMERCIAL FOOD SOCIETE ANONYME

исклучок на етерични есенции и
есенцијални масла; сол за готвење;

(скратен назив ELBISCO S.A.) 21 KM
MARATHONOS AV, 19009 PIKERMI,

состојки за згуснување при готвење;
куркума [азиско тропско растение што се

ATTICA, GR

користи за мирудија и бојосување];

(740) Леонид Трпеноски, адвокат ул.
Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје

природни засладувачи; зачини; леб со
ѓумбир; мирудија направена од пименто;

(540)

брашно за исхрана; брашно од грав;
пченкарно брашно; брашно од синап;
брашно од јачмен; брашно од соја;
пченично брашно; скроб за храна; квасец
за тесто; фондани [слаткарски производи];
чајни колачиња; шеќер; ароми за колач, со
исклучок на есенцијални масла; прашок за
колач; тесто за колач; ѓумбир [мирудија];
средства за спојување смеси за
сладоледи; мраз, природен и вештачки;
мраз за освежување; гликоза за исхрана;

(591) кафена, бела, жолта
(531) 08.01.06;27.05.02;27.05.07

глутен за исхрана; излупено жито за

(551) индивидуална

исхрана; оцет; кечап [сос]; пијалаци од
какао со млеко; пијалаци од кафе со

(510, 511)
кл. 30 алги [додатоци во исхраната];

млеко; чоколадни пијалаци со млеко; маја
[квасец]; квасец; врзивни средства за

тестенини за исхрана; пире од бадеми;
анасоново семе; анасон; слатки за

колбаси; бадемови слатки [тестенини];
макарони; пченка, мелена; пченка, печена;

украсување божикни елки; чаеви,
немедицински; ароми на кафе [ароми];

леб; малтоза; меласа за исхрана; златен

ароматични подготовки за исхрана;

сируп [сируп од меласа]; нане за
слаткарски производи; мед; лупен јачмен;

мирудии; леб без квасец; сол за
конзервирање храна; двопек; бисквити;

сенф; мушкатов орев; резанки од тесто;
пити; јачмен (дробен јачмен); сендвичи;

колачиња од слад; пеперминт бонбони;
бонбони; вафли; земички; какао; кафе;

пастили [слаткарски производи]; слатки;
бисквити петит-бер; мали кифли [печива];

кафе (непржено кафе); растителни
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пипер [мирудии]; пици; бибер; брашно од

јадење од пченица]; алва; пити со јајца,

компири за исхрана; пудинзи; пралини;

сирење и сланина; сафт од печено месо;

равиоли; ликорис [слаткарски производи];
ориз; шфран [мирудии]; саго [нишесте од

соја (тесто од соја) [производи за исхрана];
мали парчиња храна од жита; мали

сагова палма]; сосови [додатоци на храна];
сол од целер; гриз; сорбет [ладен овошен

парчиња храна од ориз; варена пченка;
бакардан; прашок за печење; сода

десерт]; шпагети; тапиока; брашно од
тапиока за исхрана; торти; ванила [арома];

бикарбона [бикарбонат на сода за
готвење]; ароматични градинарски тревки,

ванила [замена за ванила]; вермичели

конзервирани; готови оброци од кнедли;

[вид тенки, долги тестенини]; пити со месо;
панцероти; средства за смекнување месо,

глазура за торти; чоколаден мус; десерт во
форма на мус [слатки]; овошни преливи

за употреба во домаќинствата; десерт со
мраз, овошен сок и шеќер; прашоци за

[сосови]; маринади; сендвичи со кашкавал;
песто [сос]; глазура за шунка; ленено семе

сладоледи; слатки од бадем; слаткарски
производи од кикиритки; ароми, со

за јадење [зачин]; пченични никулци за
јадење; високопротеински плочки од

исклучок на есенцијални масла; ароми за

житарки; тартар-крем за готвење;

пијалаци, со исклучок на есенцијални
масла; овес (дробен овес); лупен овес;

глутенски додатоци за кулинарска
употреба; сос за тестенини; плочки од

храна од овес; овесни снегулки; овесно
брашно; стапчиња од ликорис [слаткарски

житарки; палминов шеќер; тесто; цветови
или лисја како замена за чај; тесто за

производи]; пивски оцет; пијалаци што се
на основа на кафе; пијалаци што се на

слатки печива; вареники [полнети кнедли];
пелмени [кнедли полнети со месо];

основа на какао; пијалаци што се на

чоколадни украси за торта; украсни

основа на чоколадо; замена за кафе;
кристализиран шеќер за исхрана; чипс

бонбони за торта; јаткасто овошје со
чоколаден прелив; сутлијаш; јаткасто

[производи од житарици]; шоу-шоу
[мирудија]; кускус [гриз-јадење од Северна

овошје во прав; лук во прав [зачин];
намази на база на чоколада; чоколадни

Африка]; екстракти од слад за исхрана;
слад за човечка исхрана; прополис за

намази што содржат јаткасти плодови;
кнедли на база на брашно; агаве сируп

исхрана на луѓето; релиш сосови

[природни засладувачи]; стаклести глазури

[додатоци за исхрана]; матичен млеч за
човечка исхрана што не е за медицинска

[стаклести преливи]; замрзнати-сушени
јадења чија главна состојка е ориз;

употреба; морска вода за готвење; суши
[јапонско јадење]; доматен сос; мајонез;

замрзнати-сушени јадења чија главна
состојка е тестенина; пијалаци на база на

крекери; крем пудинг; овошни желеа
[слаткарски производи]; мусли; колач од

камилица; дулсе ди лече; бибимбап
[мешавина од ориз со зеленчук и говедско

ориз; соја-сос; замрзнат јогурт [вид

месо]; онигири [топчиња од ориз]; инстант

сладолед]; шатни [туршија од овошје, лути
индиски мирудии и шеќер]; пролетни

ориз; сендвичи со виршла; коцки мраз;
преработено семе кое се користи како

ролати; такос [мексиканско јадење];
тортиљи; леден чај; пијалаци што се на

зачин; сусамово семе [зачин]; пикалили
[вид јадење од закиселен зеленчук]

основа на чај; преливи за салати; лебни
трошки [презла]; табуле [вид ориентално

кл. 35 малопродажба и големопродажба
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на леб, брашно, мелнички, пекарски и

и мало на средства за белење и други

слаткарски производи

супстанции за перење, препарати за

(210) TM 2022/290

чистење, полирање, триење и
нагризување, сапуни, парфимерија,

(220) 24/03/2022

(442) 30/09/2022
(731) Друштво за медицинско

етерични масла, козметички производи,
козметички производи за нега на кожа,

снабдување увоз-извоз РЕПЛЕК АД
Скопје ул.Козле бр.188, , 1000, Скопје,

козметички производи за нега на коса,
лосиони за коса, препарати за нега на

MK

забите, дезодоранси, гелови, колонски

(740) Адвокатско друштво Поповски и
Партнери ул. Никола Вапцаров бр. 2-4,

води, масла за козметичка употреба,
шминка, шампони, тоалетни производи,

1000, Скопје
(540)

фармацевтски и ветеринарни препарати;
фармацевтски производи, санитарни
препарати за медицински цели; диететски
супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,

(591) сина, жолта, портокалова,
виолетова, зелена, црна

материјали за завои, материјали за
пломбирање заби и забарски смоли,

(531) 26.13.25;27.05.17
(551) индивидуална

средства за дезинфекција, препарати за
уништување штетници, фунгициди,

(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други

хербициди

супстанции за перење, препарати за
чистење, полирање, триење и

(210) TM 2022/291

(220) 24/03/2022

нагризување, сапуни, парфимерија,

(442) 30/09/2022
(731) Друштво за медицинско

етерични масла, козметички производи,
козметички производи за нега на кожа,

снабдување увоз-извоз РЕПЛЕК АД
Скопје ул. Козле бр.188, 1000 Скопје,

козметички производи за нега на коса,
лосиони за коса, препарати за нега на

1000, MK

забите, дезодоранси, гелови, колонски
води, масла за козметичка употреба,

Партнери ул. Никола Вапцаров бр. 2-4,

(740) Адвокатско друштво Поповски и
1000, Скопје
(540)

шминка, шампони, тоалетни производи
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
препарати; фармацевтски производи,
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,

(591) сина, жолта, портокалова,
виолетова, зелена, црна

средства за дезинфекција, препарати за
уништување штетници, фунгициди,

(531) 26.01.02;27.05.08
(551) индивидуална

хербициди
кл. 35 рекламирање, продажба на големо

(510, 511)
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кл. 3 средства за белење и други
супстанции за перење, препарати за

(210) TM 2022/292

чистење, полирање, триење и
нагризување, сапуни, парфимерија,

(442) 30/09/2022
(731) Друштво за медицинско

етерични масла, козметички производи,
козметички производи за нега на кожа,

снабдување увоз-извоз РЕПЛЕК АД
Скопје ул.Козле бр.188, 1000 Скопје,

козметички производи за нега на коса,
лосиони за коса, препарати за нега на

1000, Скопје, MK

забите, дезодоранси, гелови, колонски

Партнери ул. Никола Вапцаров бр. 2-4,

води, масла за козметичка употреба,
шминка, шампони, тоалетни производи

1000, Скопје
(540)

(220) 24/03/2022

(740) Адвокатско друштво Поповски и

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
препарати; фармацевтски производи,
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,

(591) сина, жолта, портокалова,

средства за дезинфекција, препарати за
уништување штетници, фунгициди,

виолетова, зелена, црна
(531) 26.13.25;27.05.17

хербициди
кл. 35 рекламирање, Продажба на големо

(551) индивидуална
(510, 511)

и мало на средства за белење и други

кл. 3 средства за белење и други
супстанции за перење, препарати за

супстанции за перење, препарати за
чистење, полирање, триење и

чистење, полирање, триење и

нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи,

нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи,

козметички производи за нега на кожа,
козметички производи за нега на коса,

козметички производи за нега на кожа,
козметички производи за нега на коса,

лосиони за коса, препарати за нега на

лосиони за коса, препарати за нега на
забите, дезодоранси, гелови, колонски

забите, дезодоранси, гелови, колонски
води, масла за козметичка употреба,

води, масла за козметичка употреба,

шминка, шампони, тоалетни производи,
фармацевтски и ветеринарни препарати;

шминка, шампони, тоалетни производи
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни

фармацевтски производи, санитарни
препарати за медицински цели; диететски

препарати; фармацевтски производи,
санитарни препарати за медицински цели;

супстанции што се користат во

диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,

медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за

материјали за завои, материјали за

пломбирање заби и забарски смоли,
средства за дезинфекција, препарати за

пломбирање заби и забарски смоли,
средства за дезинфекција, препарати за

уништување штетници, фунгициди,
хербициди.

уништување штетници, фунгициди,
хербициди
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кл. 35 рекламирање, продажба на големо

(731) Адвокатско Друштво Поленак

и мало на средства за белење и други

ул.Орце Николов 98, 1000 Скопје, 1000,

супстанции за перење, препарати за
чистење, полирање, триење и

Скопје, MK
(540)

нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи,
козметички производи за нега на кожа,
козметички производи за нега на коса,
лосиони за коса, препарати за нега на

(531) 05.03.13;27.05.01

забите, дезодоранси, гелови, колонски
води, масла за козметичка употреба,

(551) индивидуална
(510, 511)

шминка, шампони, тоалетни производи,
фармацевтски и ветеринарни

кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски

препарати;фармацевтски производи,
санитарни препарати за медицински

работи,
кл. 45 правни услуги

цели;диететски супстанции што се
користат во медицината, храна за бебиња,
фластери, материјали за завои,

(210) TM 2022/295

(442) 30/09/2022
(731) BeiGene Switzerland GmbH
Aeschengraben 27 4051 Basel, CH

материјали за пломбирање заби и
забарски смоли, средства за
дезинфекција, препарати за уништување
штетници, фунгициди, хербициди
(210) TM 2022/293

(220) 24/03/2022

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

(220) 24/03/2022

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

(442) 30/09/2022
(731) Адвокатско Друштво Поленак ул.
Орце Николов 98, 1000 Скопје, 1000,

OKPERLA

Скопје, MK

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи: хемискофармацевтски производи;лекови за
медицинска употреба;биолошки препарати
за медицинска употреба;хемиски
препарати за фармацевтска
употреба;лекови за луѓе;хемиски

(531) 05.03.13;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)

производи за медицинска
употреба;фармацевтски производи за

кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски

инјектирање;сурови лекарства;Биохемиски
производи за медицинска употреба

работи,
кл. 45 правни услуги
(210) TM 2022/294

(210) TM 2022/296

(220) 24/03/2022
(442) 30/09/2022

(220) 24/03/2022
(442) 30/09/2022
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(731) BeiGene Switzerland GmbH

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

Aeschengraben 27 4051 Basel, CH

Oрце Николов 68/4 реон 20, 1000 Скопје,

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

1000, Скопје
(540)

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

Респект за повеќе пилешки
батачиња

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

STENVIZY
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 Готова (спремна за јадење) храна
за ужина (грицки) која се состои главно од

кл. 5 фармацевтски производи: хемиско-

житарки, пченка, жито, чипс од пченка,
чипс од тортиља, чипс од пита (леб), чипс

фармацевтски производи;лекови за
медицинска употреба;биолошки препарати

од ориз, оризови галети, крекери од ориз,

за медицинска употреба;хемиски
препарати за фармацевтска

крекери, переци, експандирани грицки,
пуканки, зашеќерени (кандирани) пуканки и

употреба;лекови за луѓе;хемиски
производи за медицинска

кикирики, барови (храна за ужина)

употреба;фармацевтски производи за

(210) TM 2022/329

инјектирање;сурови лекарства;биохемиски
производи за медицинска употреба
(210) TM 2022/327

(220) 05/04/2022

(442) 30/09/2022
(731) MARBO PRODUCT d.o.o. Ðorđa
Stanojevćia 14, 11000 Belgrade, RS

(220) 05/04/2022

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

(442) 30/09/2022
(731) Colgate-Palmolive Company 300

Oрце Николов 68/4 реон 20, 1000 Скопје,
1000, Скопје

Park Avenue, New York, New York 10022,

(540)

US

Респект за сè што си

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

(551) индивидуална
(510, 511)

СКОПЈЕ ул.Орце Николов бр.68/4, реон
20, 1000 Скопје

кл. 30 Готова (спремна за јадење) храна
за ужина (грицки) која се состои главно од
житарки, пченка, жито, чипс од пченка,

(540)

чипс од тортиља, чипс од пита (леб), чипс
од ориз, оризови галети, крекери од ориз,

MAX WHITE PURPLE REVEAL
(551) индивидуална

крекери, переци, експандирани грицки,
пуканки, зашеќерени (кандирани) пуканки и

(510, 511)
кл. 3 немедицинска паста за заби
(210) TM 2022/328

кикирики, барови (храна за ужина)

(220) 05/04/2022

(210) TM 2022/330

(442) 30/09/2022
(731) MARBO PRODUCT d.o.o. Đorđa

(220) 05/04/2022

(442) 30/09/2022
(731) GR. SARANTIS ANONYMI

Stanojevića 14, 11000 Belgrade, RS

VIOMICHANIKI & EMPORIKI ETAIRIA
KALLYNTIKON ENDYMATON OIKIAKON &
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PHARMAKEFTIKON EIDON Amarousiou -

отстранување на шминка; Креми за

Halandriou 26, Maroussi 15125, GR

отстранување на шминка; Гелови за

(740) Адвокатско друштво Поповски и
Партнери ул. Никола Вапцаров бр. 2-4,

отстранување на шминка; Лосиони за
отстранување на шминка; Млеко за

1000, Скопје
(540)

отстранување на шминка; Марамчиња
натопени во препарати за отстранување
на шминка; Маски за чистење на лице;
Марамчиња за еднократна употреба

CLINEA
(551) индивидуална

натопени во средства за чистење за

(510, 511)
кл. 3 Масла за сончање; Козметика;

употреба на лице; Дезодоранси и
антиперспиранти; Козметички препарати

Лосион за сончање; Гелови за сончање;

за слабеење; Коректори за ситни брчки и
брчки; Козметички пилинг за тело; Пилинг

Креми за сончање; Препарати за сончање
со заштитен фактор; Креми и лосиони за

за лице [козметички препарати]; Пилинг за
отстранување на изумрени клетки за

сончање; Крема за заштита од сонце;
Лосиони за заштита од сонце; Препарати

козметички цели; Маски за лице.

за заштита од сонце во стик; Водоотпорни
препарати за сончање со заштитен

(210) TM 2022/331

фактор; Креми за нега на кожа после

(220) 05/04/2022

(442) 30/09/2022
(731) GR.SARANTIS ANONYMI

сончање; Хидратантни креми за нега на
кожа после сончање; Лосиони за нега на

VIOMICHANIKI & EMPORIKI ETAIRIA
KALLYNTIKON ENDYMATION OIKIAKON

кожа после сончање; Спрееви со
минерална вода за козметички цели;

& PHARMAKEFTIKON EIDON Amarousiou

Масла за сончање [козметика]; Парфеми;
Сапуни; Течни сапуни; Шминка за лице;

- Halandriou 26, Maroussi 15125, GR
(740) Адвокатско друштво Поповски и

Крема за нега на подрачјето околу очите;

Партнери ул. Никола Вапцаров бр. 2-4,
1000, Скопје

Крема за нега на усни; Креми за лице за
козметичка употреба; Лосион за тонирање,

(540)

за лице, тело и раце; Пакувања за лице;
Креми за туширање; Гелови за туширање;
Пени за капење; Лосиони за тело; Емулзии
за тело; Крема за тело; Хидратни лосиони
за тело [козметички препарати]; Пилинг за
тело; Масла за тело и лице; Креми за
раце; Серум за лице за козметичка
употреба; Немедицински серуми за кожа;
Серуми за убавина; Хидратантни

(531) 27.05.07;27.05.24

препарати; Хидратантни креми за лице
[козметички препарати]; Маски за

(554)

хидратација на кожа; Хидратантни креми

(551) индивидуална
(510, 511)

против стареење; Хидратантни креми
против стареење кои се користат како

кл. 3 масла за сончање;козметика;лосион
за сончање;гелови за сончање;креми за

козметички препарати; Хидратантни
препарати за нега на кожа; Препарати за

сончање;препарати за сончање со
заштитен фактор;креми и лосиони за
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сончање;крема за заштита од

брчки;козметички пилинг за тело;пилинг за

сонце;лосиони за заштита од

лице [козметички препарати];пилинг за

сонце;препарати за заштита од сонце во
стик;водоотпорни препарати за сончање

отстранување на изумрени клетки за
козметички цели;маски за лице

со заштитен фактор;креми за нега на кожа
после сончање;хидратантни креми за нега

За подносител - Застапник, Адвокатско
друштво

на кожа после сончање;лосиони за нега на
кожа после сончање;спрееви со

(210) TM 2022/332

минерална вода за козметички цели;масла

(220) 06/04/2022

(442) 30/09/2022
(731) Eli Lilly and Company Lilly
Corporate Center 46285 Indianapolis

за сончање
[козметика];парфеми;сапуни;течни
сапуни;шминка за лице;крема за нега на
подрачјето околу очите;крема за нега на

Indiana, US

усни;креми за лице за козметичка
употреба;лосион за тонирање, за лице,

на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

тело и раце;пакувања за лице;креми за

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

туширање;гелови за туширање;пени за
капење;лосиони за тело;емулзии за

(540)

(740) Друштво за застапување од областа

EBGLYSS

тело;крема за тело;хидратни лосиони за
тело [козметички препарати];пилинг за

(551) индивидуална
(510, 511)

тело;масла за тело и лице;креми за
раце;серум за лице за козметичка

кл. 5 Фармацевтски препарати, имено,
фармацевтски препарати за третман,

употреба;немедицински серуми за

превенција и/или дијагноза на алопеција,
Алцхајмерова болест, атопичен дерматит,

кожа;серуми за убавина;хидратантни
препарати;хидратантни креми за лице

автоимуни болести и нарушувања,

[козметички препарати];маски за
хидратација на кожа;хидратантни креми

болести и нарушувања на крвта, болести и
нарушувања на коските и скелетот,

против стареење;хидратантни креми
против стареење кои се користат како

канцер, кардиоваскуларни болести,
болести и нарушувања на централниот

козметички препарати;хидратантни

нервен систем;фармацевтски препарати
за третман, превенција и/или дијагноза на

препарати за нега на кожа;препарати за
отстранување на шминка;креми за

кластер главоболки, болест од корона

отстранување на шминка;гелови за
отстранување на шминка;лосиони за

вирус, Кронова болест, деменција,
дерматолошки болести и нарушувања,

отстранување на шминка;млеко за
отстранување на шминка;марамчиња

дијабетес, дислипидемија, ендокрини
болести и нарушувања;фармацевтски

натопени во препарати за отстранување

препарати за третман, превенција и/или
дијагноза на фибромијалгија,

на шминка;маски за чистење на
лице;марамчиња за еднократна употреба

гастроинтестинални болести и

натопени во средства за чистење за
употреба на лице;дезодоранси и

нарушувања, главоболки, срцева слабост,
воспаление и воспалителни болести и

антиперспиранти;козметички препарати за
слабеење;коректори за ситни брчки и

нарушувања, болест на воспаление на
цревата, болести и нарушувања на
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бубрезите, болести и нарушувања на

месо; готови јадења кои се состојат

црниот дроб, лупус, ментални

воглавно од дивеч; готови јадења кои се

нарушувања, метаболични болести и
нарушувања, мигрени,

состојат воглавно од замени за месо;
подготвенијадења кои содржат [воглавно]

невродегенеративни болести и
нарушувања;фармацевтски препарати за

пилешко; подготвени јадења кои содржат
[воглавно] сланина; готови јадења кои се

третман, превенција и/или дијагноза на
невролошки нарушувања, дебелина,

состојат воглавно од морски плодови;
замрзнати подготвени јадења кои воглавно

остеоартритис, болки, Паркинсонова

се состојат од зеленчук; готови јадења од

болест, псоријаза, псоријатичен артритис,
ревматоиден артритис, улцерозен колитис,

живина [во кои преовладува живина];
бујон; препарати за правење супа; варива;

и васкуларни болести;агенси за
дијагностицирање, препарати и супстанци

десерти од млечни производи; млечни
пудинзи; грицки на база на јаткасти

за медицинска употреба;агенси за
дијагностичко скенирање за медицинска

плодови; грицки на база на зеленчук;
грицки на база на сушено овошје; грицки

употреба, имено, агенси за дијагностичко

на база на тофу; грицки на база на месо;

скенирање за in vivo употреба;препарати
за радиофармацевтска дијагностика за

грицки на база на јаткасти плодови; грицки
на база на зеленчук; грицки на база на

медицинска употреба;препарати за
радиофармацевтска дијагностика за

мешунки; грицки на база на компир;
живина, не жива; дивеч, не жив; екстракти

употреба во дијагностицирање на болести
на невродегенеративен

од месо; овошни конзерви; смрзнато
овошје; сушено овошје; овошје, динстано;

амилоид;фармацевтски препарати.

конзервиран зеленчук; смрзнат зеленчук;

(210) TM 2022/338

зеленчук, сушен; зеленчук, варен; желе за
исхрана; џемови; компоти; јајца; екстракти

(220) 07/04/2022

(442) 30/09/2022
(731) Lidl Stiftung & Co. KG

од морски алги за исхрана; алгинати за
кулинарски цели; сириште; лецитин за

Stiftsbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, DE
(740) Адвокатско друштво Поповски и

кулинарски цели; пектин за кулинарски
цели; полен подготвен како храна; птичји

Партнери ул. Никола Вапцаров бр. 2-4,

гнезда што се јадат; гулаш и ѓувеч [храна];

1000, Скопје
(540)

сосови; печурки што се јадат
кл. 30 пекарски производи, слатки,
чоколади и десерти; мраз, сладоледи,
замрзнати јогурти и сорбети; кафе, чаеви и

NOSTJA
(551) индивидуална

какао и нивни замени; соли, зачини, ароми
и зачини; преработени житарки, скроб и

(510, 511)
кл. 29 месо; риба, морски плодови и

производи од нив, препарати за печење и

мекотели; млечни производи замени за
млеко; преработено овошје, печурки и

квасец; шеќери, природн засладувачи,
слатки намази и филови, производи од

зеленчук (вклучително јаткасти плодови и

пчели; готови јадења што содржат
тестенини; подготвени јадења на база на

мешунки); јајца од птици и производи
одјајца; масти и масла; супи; подготвени

ориз; подготвени јадења во форма на
пица; суви и течни јадења готови за

јадења кои содржат [воглавно] јајца;
готови јадења кои се состојат воглавно од
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сервирање, кои воглавно се состојат од

пијалоци

ориз; суви и течни јадења готови за

кл. 33 алкохолни пијалоци (освн пиво);

сервирање, кои воглавно се состојат од
тестенини; грицки од скроб од житарки;

производи за правење на алкохолни
пијалоци; овошни екстракти, алкохолни;

грицки од цело зрно пченица; грицки од
пченкарно брашно; грицки од компирово

алкохолни есенции; алкохолни екстракти

брашно; грицки на база на ориз; грицки од
брашно од двопек; грицки на база на

(210) TM 2022/340

(220) 07/04/2022

житарки; грицки произведен од мусли;

(442) 30/09/2022
(731) VIVO MOBILE COMMUNICATION

грицки кои воглавно се состојат од леб;
тортиља грицки; грицки од сусам; ориз;

CO., LTD. No. 1, Vivo Road, Chang'an,
Dongguan, Guangdong, CN

ориз тапиока; саго; брашно; житарки; леб;
мед; сируп; прашок за печива; сенф; оцет;

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул.
Орце Николов 98, 1000 , 1000, Скопје

сосови [зачини]; мраз; ароми [ароми],
освен етерични масла, за пијалоци; ароми

(540)

за храна, освен етерични масла; ароми
[ароми], освен етерични масла, за колачи;
средства за згуснување за прехрамбени
производи; средства за врзување за
сладолед [сладолед за Јадење); сендвичи;

(531) 27.05.17
(551) индивидуална

есенции за храна, освен етерични есенции
и етерични масла; средства за
омекнување месо, за потреби на

(510, 511)
кл. 9 смартфони (паметни телефони);

домаќинство; пролетни ролнички (ѕрппд
го11ѕ); матичен млеч; морска вода за

мобилни телефони; слушалки за мобилни
телефони; заштитни футроли за мобилни

готвење; пчелин лепак; пудинзи;
препарати за зацврстување на шлаг;

телефони; држачи прилагодени за
мобилни телефони; заштитни фолии

прашаци за сладолед; скроб за храна;
суши; врзивни материјали за колбаси;

прилагодени за екрани за смартфони;
полначи за батерија на мобилни
телефони; екрани за мобилни телефони;

чизбургери [сендвичи]; подготвени јадења
на база на нудли

тастатури за мобилни телефони; батерии
за мобилни телефони; безжични

кл. 31 земјоделски и водни култури,
производи од хортикултура и шумарство;

слушалки; безжични слушалки за
смартфони; слушалки за мобилни

живи животни, организми за одгледување;
свежо овошје, јаткасти плодови, зеленчук

телефони; UЅВ кабли за мобилни

и зачински растенија

телефони; надворешни полначи за
батерија; футроли за мобилни телефони;

кл. 32 пиво и безалкохолни пијалоци
подготвени со термичка обработка;

ремени за мобилни телефони; стапчиња
за автопортрет (селфи) кои се користат

препарати за правење пијалоци;
безалкохолни пијалоци; минерална вода

како додатоци за смартфони; паметни
очила; паметни часовници; паметни

[пијалоци]; газирана вода; овошни
пијалоци; сокови; сирупи за правење

нараквици; паметни звучници; таблеткомпјутери; слушалки; слушалки за во
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уши; електронски чипови; телевизиски

(442) 30/09/2022
(731) АЛКАЛОИД АД Скопје

апарати; монитори со течен кристал

бул.Александар Македонски бр.12, 1000
Скопје, 1000, Скопје, MK
(540)
(210) TM 2022/344

(220) 08/04/2022

NARGAPO

(442) 30/09/2022
(731) АЛКАЛОИД АД Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)

бул.Александар Македонски бр.12, 1000

кл. 5 фармацевтски производи за човечка
употреба

Скопје, 1000, Скопје, MK
(540)

DAFREDA

(210) TM 2022/348

(551) индивидуална

(220) 08/04/2022

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи за човечка

(442) 30/09/2022
(731) АЛКАЛОИД АД Скопје
бул.Александар Македонски бр.12, 1000

употреба

Скопје, 1000, Скопје, MK
(540)

(210) TM 2022/345

(220) 08/04/2022

MIRLEXO

(442) 30/09/2022
(731) АЛКАЛОИД АД Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)

бул.Александар Македонски бр.12, 1000
Скопје, 1000, Скопје, MK

кл. 5 фармацевтски производи за човечка
употреба

(540)

DANQONA

(210) TM 2022/349

(220) 08/04/2022

(551) индивидуална
(510, 511)

(442) 30/09/2022
(731) АЛКАЛОИД АД Скопје

кл. 5 фармацевтски производи за човечка

бул.Александар Македонски бр.12, 1000

употреба

Скопје, 1000, Скопје, MK
(540)

(210) TM 2022/346

(220) 08/04/2022

LAGMADOR

(442) 30/09/2022
(731) АЛКАЛОИД АД Скопје
бул.Александар Македонски бр.12, 1000

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи за човечка

Скопје, 1000, Скопје, MK

употереба

(540)

FLENERAL

(210) TM 2022/350

(220) 11/04/2022

(551) индивидуална
(510, 511)

(442) 30/09/2022
(731) Здружение за култура, уметност и

кл. 5 фармацевтски производи за човечка
употреба

наука Уметност за сите Штип ул.Вељко
Влаховиќ 6/3 Штип, Штип, MK
(540)

(210) TM 2022/347

(220) 08/04/2022
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продавачи на стоки и услуги; услуги за
водење на е-трговија на мало;
презентација на стоки преку
комуникациски медиуми, за
малопродажба, имено текстилни
производи, опрема за лов и спортска
опрема, аксесоари, фотографии, постери и
други промотивни материјали;
дистрибутерство во областа на
(591) светло сина, црна, темно кафеава,
светло кафеава, бела, црвена, жолта,

образованието за дивиот свет, имено
белешки, публикации, списанија и

виолетова, портокалова, зелена
(531) 03.13.12;03.13.25

фотографии; малопродажни услуги преку
директно барање од продавачи насочени

(551) индивидуална

кон крајните корисници со списанија,
публикации и книги за животни и опрема

(510, 511)
кл. 41
Забава; Спортски и културни

за лов; водење на он-лајн продавница за

активности
(210) TM 2022/351

подароци; барање спонзорства; собирање
информации во компјутерските бази на
(220) 12/04/2022

податоци; собирање статистички
податоци; услуги за посредување во

(442) 30/09/2022
(731) АДРИЈАН ЖИВКОВ ул.Македонска

трговија; услуги за посредување во врска
со он-лајн регистрации и чланарини преку

бб., с.Соколарци, Општина ЧешиновоОблешево, 2333, MK

веб страна; промовирање на јавната свест

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

за дивиот свет и животната средина;
промовирање на јавната свест за

(540)

животната средина.
кл. 38 Услуги за он-лајн емитување и
пренос на податоци и пораки;
обезбедување телекомуникациски врски

(531) 03.04.20;27.05.17
(551) индивидуална

на глобалната компјутерска мрежа;

(510, 511)
кл. 35 Огласување; водење на работење;

обезбедување на кориснички пристап до
глобалните компјутерски мрежи; услуги на

управување со работи; рекламирање

обезбедување размена на податоци по пат
на електронски медиуми и мрежи; пренос

преку сите видови медиуми, вклучително и
он-лајн рекпамирање; рекламни огласи;

на дигитални датотеки и електронска
пошта; пренос на податоци, вести и

објавување рекламни текстови; промоција
и рекламирање на спортски и културни

информации по пат на глобална

настани; комерцијални информации и
советување на потрошувачите;

комуникациска мрежа; обезбедување
пристап до бази на податоци;

обезбедување информации за

обезбедување на интернет соби за
разговор; обезбедување на онлајн

потрошувачите во областа на
образованието за дивиот свет;

форуми; пренос на подкасти.
кл. 41 Образовни услуги; забава; спортски

обезбедување он-лајн пазар за купувачи и
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и културни активности; обезбедување
електронски он-лајн публикации, што не се
преземаат; обезбедување он-лајн
фотографии и видеа, што не се преземаат;
он-лајн публикување; објавување
текстови, со искпучок на рекламни
текстови; објавување текстови и
публикации поврзани со дивиот и
природниот свет; обезбедување опрема за
лов; изнајмување спортска опрема;
педагошки истражувања; известување за

(591) бела и зелена
(531) 01.01.02;07.01.06;27.05.13

рекреативни активности; обезбедување
услови за рекреирање; разонода;

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 Апарати за снимање, пренос или

организирање едукативни, културни и
рекреативни активности поврзани со
дивиот свет и животната средина;

репродукција на звук или слика; видео
ленти; магнетски носачи на податоци,

организирање настани на отворено;
организирање на спортски и планинарски

дискови за снимање; компакт-дискови,
ДВД и други дигитални медиуми за

активности; организирање на едукативни и
културни настани, вклучително и он-лајн

снимање; фотографски, кинематографски
апарати и инструменти за, снимање,
пренос и репродукција на звук или слика,

настани; организирање на програми за
обуки на млади поврзани со природата и

звучници, камери, микрофони, уреди за
монтажа на филмови, проектори;

дивиот свет; организирање натпревари
[образование или забава]; услуги на
спортски кампови; организирање и водење

филмови; анимирани филмови;
кинематографски филмови; рекламни
филмови; анимирани цртежи.

работилници [обука]; обука [тренирање];
практична обука [демонстрирање];

кл. 35 Управување со работи: огласување,
рекламирање, и пропагандни дејности, по

организирање конкурси и изложби за
културни или образовни цели; зоолошки

пат, на радио, телевизија и/ или интернет
социјални мрежи, сите во врска со:

градини.

апарати за снимање, пренос или
(210) TM 2022/352

репродукција на звук или слика; видео
ленти; магнетски носачи на податоци,

(220) 13/04/2022

(442) 30/09/2022
(731) Друштво за филмска продукција

дискови за снимање; компакт-дискови,
ДВД и други дигитални медиуми за

СИТИ СТАР ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје
ул. Шекспирова бр.9/1-5, Скопје, 1000,

снимање; фотографски, кинематографски
апарати и инструменти за, снимање,

Скопје, MK
(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО

пренос и репродукција на звук или слика,
звучници, камери, микрофони, уреди за
монтажа на филмови, проектори;

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

филмови; анимирани филмови;
кинематографски филмови; рекламни

(540)

филмови; анимирани цртежи.
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кл. 41 Продукција на радио и телевизиски

градби;лифтови(монтирање и поправање

програми; забава; изнајмување филмски

на лифтови);молерисување, внатрешност

проектори и прибори; услуги на естрадни
уметници, модели како уметници и

и надворешност;монтирање и поправање
апаратиза греење;монтирање и

забавувачи; филмски студија;
организирање натпревари [образование

поправање апарати за ладење;монтирање
и поправање електрични

или забава]; продукција на шоу програми;
курсеви за кореспонденција; образовни

апарати;монтирање и поправање клима
уреди;монтирање и поправање

услуги; изнајмување звучни записи; услуги

печки;надзор на градежни работи;патишта

на производство на филмови, изнајмување
на филмови; изнајмување на радио и

(поставување асфалтна површина на
патишта);поставување водоводни

телевизиски програми; изнајмување на
радио и телевизиски апарати; услуги на

инсталации;поставување скелиња;рушење
градби;ставање покриви на објекти.

оркестри; услуги на театарски изведби;
изнајмување на сценски декор;

кл. 42 Научни и технолошки услуги и
истражување и планирање поврзано со

организирање изложби за културни или

нив; индустриски анализи и истражувачки

образовни цели.

услуги; архитектонски услуги; изработка на
градежни планови; технички проекти

(210) TM 2022/354

(проучување технички проекти);
урбанистичко планирање; архитектонски

(220) 13/04/2022

(442) 30/09/2022
(731) МОДИУМ Ш.П.К. ул.Јаков Хоџа
Мати 1 бр. 5-1, Приштина, KS

консалтинг.

(740) Борко Бајалски, адвокат ул. Ристо

(210) TM 2022/355

Шишков 38/1-1, 1000, Скопје
(540)

(442) 30/09/2022
(731) МОДИУМ Ш.П.К. ул.Јаков Хоџа

(220) 13/04/2022

Мати 1 бр. 5-1, Приштина, KS

MODIUM

(740) Борко Бајалски, адвокат ул. Ристо

(551) индивидуална

Шишков бр. 38/1-1, 1000, Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 37 Градежни
конструкции;поправки;инсталациски
услуги;врати и прозорци (монтирање врати

MODIUM STUDIO

и прозорци);градби (изолирање

(551) индивидуална
(510, 511)

градби);информирање за градби;чистење
градби (внатрешност);чистење градби

кл. 37 Градежни

(надворешност);градежни работи
(изолирање градежни работи);надзор на

конструкции;поправки;инсталациски
услуги;врати и прозорци (монтирање врати

градежни работи;градење и поправање
складишта;градење

и прозорци);градби (изолирање
градби);информирање за градби;чистење

фабрики;ѕидање;ѕидарски услуги;изградба

градби (внатрешност);чистење градби
(надворешност);градежни работи

и одржување цевководи;изградба на
штандови и продавници;изнајмување

(изолирање градежни работи);надзор на

опрема за градење;информации за
поправки;информирање за

градежни работи;градење и поправање
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складишта;градење

(510, 511)

фабрики;ѕидање;ѕидарски услуги;изградба

кл. 9 Апарати за обработка на податоци;

и одржување цевководи;изградба на
штандови и продавници;изнајмување

Компјутерски програми, снимени;
Компјутерски софтвер, снимен;

опрема за градење;информации за
поправки;информирање за

Компјутерски програми [софтвер што може
да се превземе од интернет]; Графички

градби;лифтови(монтирање и поправање
на лифтови);молерисување, внатрешност

елементи за мобилни телефони што може
да се преземат од интернет; Апликации за

и надворешност;монтирање и поправање

компјутерски софтвери, што можат да се

апаратиза греење;монтирање и
поправање апарати за ладење;монтирање

преземат; Компјутерски програми за
играње, што можат да се преземат;

и поправање електрични
апарати;монтирање и поправање клима

Таблет-компјутери; Интерактивни
терминали со екрани на допир;

уреди;монтирање и поправање
печки;надзор на градежни работи;патишта

Хуманоидни роботи со вештачка
интелигенција; Паметни очила; Паметни

(поставување асфалтна површина на

часовници; Електронски пенкала

патишта);поставување водоводни
инсталации;поставување скелиња;рушење

[видеотерминали]; Скенери [опрема за
обработка на податоци]; Навигациони

градби;ставање покриви на објекти.
кл. 42 Научни и технолошки услуги и

инструменти; Електронски системи за
глобално позиционирање [ОРЅ];

истражување и планирање поврзано со
нив; индустриски анализи и истражувачки

Смартфони (паметни телефони); Мобилни
телефони; Уреди за следење на

услуги; архитектонски услуги; изработка на

активности кои се носат; Навлаки за

градежни планови; технички проекти
(проучување технички проекти);

паметни телефони; Футроли за мобилни
телефони; Заштитни фолии приспособени

урбанистичко планирање; архитектонски
консалтинг

за паметни телефони; Држачи
прилагодени за мобилни телефони;

(210) TM 2022/357

Звучници; Слушалки за во уши; Слушалки;
Безжични слушалки за паметни телефони;

(220) 13/04/2022

(442) 30/09/2022
(731) VIVO MOBILE COMMUNICATION
CO., LTD. No.1, Vivo Road, Chang'an,

Стапчиња за самофотографирање (селфи)

Dongguan, Guangdong, CN
(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул.

адаптери; Батерии, електрични; Полначи
за батерии; Телевизиски апарати;

Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

Компјутерски бележници; Екрани за
мобилни телефони; Надворешни полначи

[рачен монопод]; 1ЈЅВ кабли; ГЈЅВ кабли
за мобилни телефони; Електрични

за батерија; Паметни нараквици;
Слушалки за виртуелна реалност;
Конвертори, електрични; Фотоапарати;
Електрични паричници што можат да се
преземат; Електронски чипови; Чипови
[интегрални кола]; Компјутери

(531) 27.05.17
(551) индивидуална
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за веѓи; шминка за веѓи; лажни нокти;
(210) TM 2022/358

креми за коса;спреј (лак) за коса;

(220) 13/04/2022

(442) 30/09/2022
(731) VIVO MOBILE COMMUNICATION

растителни екстракти за козметички цели;
кармини; препарати за шминка

CO., LTD. No.1, Vivo Road, Chang'an,
Dongguan, Guangdong, CN

(одржување на лице); парфимерија;
парфеми; шампон; сапун за бричење;

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул.
Орце Николов 98, 1000, Скопје

препарати за бричење.
кл. 5 Фармацевтски производи;

(540)

фармацевтски препарати; препарати од
алое вера за фармацевтски цели;
бактериски препарати за медицинска и
ветеринарна употреба; балсамик
препарати за медицински цели; препарати
за туширање за медицински цели;
биолошки препарати за медицински цели;

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

биолошки препарати за ветеринарни цели;

кл. 9
смартфони(паметни телефони);
мобилни телефони

хемиски препарати за фармацевтски цели;
хемиски препарати за медицински цели;

(210) TM 2022/359

хемиски препарати за ветеринарни цели;
хемиско-фармацевтски препарати;

(220) 14/04/2022

(442) 30/09/2022
(731) Biomar Medical Shpk Unaza e Re,
Rruga Teodor Keko, Kompleksi Romario,

дијагностички препарати за медицински
цели; дијагностички препарати за

Shkalla 1, Kati i dyte, Nr.3, Tirane, AL

медицински цели; санитарни препарати за
лична хигиена, освен тоалетни производи;

ветеринарни цели; ензимски препарати за

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7,

материјал за полнење заби; средства за
дезинфекција за хигиенски цели;

1000, Скопје
(540)

албуминска храна за медицински цели;
албумински препарати за медицински
цели; креми за фармацевтски цели; креми
за ветеринарни цели; медицински лосион
за миење коса; паста, медицински заби во
прав; медицински шампон; бебешка храна;
додатоци во исхраната наменети за

(591) сина, зелена
(531) 26.02.01;26.02.05

дополнување на нормална исхрана или за
здравствени придобивки; материјали за

(551) индивидуална
(510, 511)

завој; забни пломби, забен восок, средства

кл. 3 Козметика; детска козметика;

за дезинфекција, препарати за
уништување на паразити; фунгицид,

козметички препарати за нега на кожа;
козметички креми; козметички моливи;

хербицид; билни препарати за медицински
цели; билни сок за медицински цели;

козметички препарати за трепки;
козметички препарати за бањи; ароматици

масла за изгореници од сонце; помади за
медицински цели; диетална храна и

[етерични масла]; дезодоранс сапун;
дезодоранс за луѓе или животни; моливи
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супстанции прилагодени за медицинска

препарати и

или ветеринарна употреба, храна за

снабдување со медицински материјали;

бебиња; додатоци во исхраната за луѓе и
животни

помош за комерцијално или индустриско
управување; дистрибуција на примероци;

кл. 35 Услуги за продажба на големо и
мало во продавница, преку интернет или

рекламирање; односи со јавноста

телевизиски програми на производи како
што се: фармацевтски производи,

(210) TM 2022/360

ветеринарни и

(220) 14/04/2022

(442) 30/09/2022
(731) Biomar Medical Shpk Unaza e Re,
Rruga Teodor Keko, Kompleksi Romario,

санитарни снабдување со медицински
материјали, стоматолошки апарати и
материјали,
медицински и фармацевтски производи и

Shkalla 1, Kati i dyte, Nr. 3, Tirane, AL

апарати, лекови, козметика производи,
санитарни

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7,
1000, Скопје

препарати за медицински цели, диетална

(540)

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ

храна и супстанции погодни за медицинска
и

BORK
(551) индивидуална

ветеринарна употреба, храна за бебиња,
комплементарни диети за луѓе и животни;

(510, 511)
кл. 3 Козметика; детска козметика;

организација на изложби за комерцијални
или рекламни цели; маркетинг;

козметички препарати за нега на кожа;
козметички креми; козметички моливи;

демонстрација

козметички препарати за трепки;
козметички препарати за бањи; ароматици

на стоки; продажна промоција за други;
организација на саеми за комерцијални

[етерични масла]; дезодоранс сапун;

или
рекламни цели; рекламирање преку

дезодоранс за луѓе или животни; моливи
за веѓи; шминка за веѓи; лажни нокти;

интернет на компјутерска мрежа; услуги за
набавки за

креми за коса;спреј (лак) за коса;
растителни екстракти за козметички цели;

други [купување стоки и услуги за други

кармини; препарати за шминка
(одржување на лице); парфимерија;

бизниси]; презентација на стоки во
комуникациски

парфеми; шампон; сапун за бричење;

медиуми, заради продажба на мало;
услуги за комерцијално посредување;

препарати за бричење.
кл. 5 Фармацевтски производи;

обезбедување
онлајн пазар за купувачи и продавачи на

фармацевтски препарати; препарати од
алое вера за фармацевтски цели;

стоки и услуги; трговски информации и

бактериски препарати за медицинска и
ветеринарна употреба; балсамик

совети за
потрошувачите при изборот на производи

препарати за медицински цели; препарати

и услуги; услуги за ппријавување за
рекламни

за туширање за медицински цели;
биолошки препарати за медицински цели;

цели; услуги за малопродажба на
фармацевтски, ветеринарни и санитарни

биолошки препарати за ветеринарни цели;
хемиски препарати за фармацевтски цели;
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хемиски препарати за медицински цели;

офталмолошка употреба; ваги за

хемиски препарати за ветеринарни цели;

медицинска употреба; радиолошки

хемиско-фармацевтски препарати;
дијагностички препарати за медицински

апарати за медицински цели; апарати за
клинички медицински лабораториски

цели; дијагностички препарати за
ветеринарни цели; ензимски препарати за

услуги за анализа на примероци; апарати,
опрема и инструменти со ултравиолетово

медицински цели; санитарни препарати за
лична хигиена, освен тоалетни производи;

зрачење за медицинска употреба; апарат
за радиотерапија со јон со тешка маса;

материјал за полнење заби; средства за

детектори со материјали со ефекти на сјај

дезинфекција за хигиенски цели;
албуминска храна за медицински цели;

со х зраци за медицинска употреба;
компјутерски терминали за системи за

албумински препарати за медицински
цели; креми за фармацевтски цели; креми

медицинска слика за клиничка и
дијагностичка употреба; детектори со

за ветеринарни цели; медицински лосион
за миење коса; паста, медицински заби во

неутронски зрак за медицински цели;
биохемиски анализатори за медицински

прав; медицински шампон; бебешка храна;

цели.

додатоци во исхраната наменети за
дополнување на нормална исхрана или за

(210) TM 2022/365

здравствени придобивки; материјали за
завој; забни пломби, забен восок, средства

(442) 30/09/2022
(731) Друштво за трговија и услуги

за дезинфекција, препарати за
уништување на паразити; фунгицид,

ЕВРО ГЕЈМС ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ
Скопје ул. БОРИС ТРАЈКОВСКИ Бр.214

хербицид; билни препарати за медицински

А СКОПЈЕ-КИСЕЛА ВОДА, 1000, Скопје,

цели; билни сок за медицински цели;
масла за изгореници од сонце; помади за

MK

медицински цели; диетална храна и
супстанции прилагодени за медицинска

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7,
1000, Скопје

или ветеринарна употреба, храна за
бебиња; додатоци во исхраната за луѓе и

(540)

(220) 14/04/2022

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ

BURNING

животни.

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 10 Медицински и терапевтски апарати
и инструменти; ортопедски предмети;

кл. 9 Софтвер; софтвер за игри; софтвер

ортопедски појаси; ортопедски чевли;
апарати за физички вежби за медицински

за компјутерски игри; компјутерски
софтверски пакети; софтвер за

цели; апарати за физиотерапија;
ветеринарни апарати и инструменти;

компјутерски оперативен систем;
компјутерски софтвер за администрирање

вештачки екстремитети, очи и заби;

на онлајн игри и коцкање; компјутерски
софтвер, снимен; софтвер драјвери;

материјал за шиење; терапевтски и
помошни помагала прилагодени за лица

софтвер за виртуелна реалност; софтвер

со посебни потреби; апарати за масажа;
бебешки апарати, опрема и предмети;

за ззбава за компјутерски игри;
компјутерски програми за управување со

апарати, опрема и предмети за сексуална
активност; медицинска опрема за

мрежата; хардвер и софтвер за коцкање,
машини за коцкање, коцкарски игри на
54

Трговски марки / Markat tregtare

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 9/2022 - 30/09/2022

интернет и преку телекомуникациска

компјутерски системи; програми за

мрежа; оперативен компјутерски софтвер

оперативен систем; софтвер за

за главни компјутери; монитори
(компјутерски хардвер); компјутерски

компјутерски игри за употреба со онлајн
интерактивни игри; интерактивни казино

хардвер; апарат за снимање слики;
монитори (компјутерски програми);

игри обезбедени преку компјутер или
мобилна платформа; софтвер за игри со

програми за компјутерски игри;
компјутерски програми за снимени игри;

автомати, игри за обложување и
обложувања, видео слот игри, казино игри,

апарати за снимање, пренос или

игри на среќа и бинго игри обезбедени

репродукција на звук или слики;
комуникациски сервери [компјутерски

преку интернет и преку компјутерски
мрежи и може да се играат на секаков тип

хардвер]; електронски компоненти за
машини за коцкање; компјутерски

на компјутерски уред, вклучувајќи аркадни
игри, персонални компјутери, рачни уреди

апликативен софтвер кој содржи игри и
коцкање; компјутерски хардвер за игри и

и мобилни телефони.
кл. 28 Игри; чипови (жетони) за коцкање;

коцкање; компјутерски системи;

мах-јонг; аркадни игри; машини за коцкање

компјутерски терминали; интерактивни
терминали; мултимедијални терминали;

кои работат со монети, банкноти и
картички; електропневматски и електрични

електронски терминали за генерирање на
лотарии; интерактивни терминали со

машини за коцкање (слот
машини).електронски игри; салонски игри;

екран на допир; екрани на допир за
компјутери; електронски панели за

чипови за игри; маси за игри; слот машини
[машини за коцкање]; [lcd] лцд машини за

прикажување; екрани со течни кристали;

игри; слот машини и уреди за игри;

дигитални панели за прикажување на
знаци; мултимедијален софтвер;

забавни машини со монети; чипови од
рулет; покер чипови; чипови и коцки

мултимедијални апарати и инструменти;
интерактивен мултимедијален софтвер за

[опрема за игри]; опрема за казина; рулет
маси; коцкарски рулет на тркала; казино

играње игри; компјутерски екрани; lcd
дисплеи со голем екран; екрани со течни

игри; автомати и машини за коцкање;
машини кои работат на монети и/или

кристали [lcd] за домашни кина; софтвер

електронски машини на монети со или без

за стриминг (пренос) на медиуми;
компјутерски апликативен софтвер за

можност за добивка; кутии за машини со
монети, автомати за игри на среќа и

пренос на аудио-визуелни медиумски
содржини преку интернет; комунален

машини за коцкање; електронски или
електротехнички уреди за игри, автомати и

софтвер; компјутерски програми, снимени;
софтвер за виртуелна реалност; софтвер

машини, машини за управување со
монети; куќишта за машини со монети,

за игри;помошен сервер; компјутерски

опрема за игри, машини за игри, машини

програми, снимени; софтвер за виртуелна
реалност; софтвер за игри; компјутерски

за коцкање; машини за игри на среќа за
коцкање; тркала за лотарија; електронски

програми за управување со мрежата;
електронски билети за лотарија;

цели за игри и спортови
кл. 41 Услуги за управување со казино;

платформи за компјутерски софтвер;
оперативни системи; интерактивни

функционирање на установи за игри, сали
за игри, интернет казина, интернет
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страници за коцкање; услуги поврзани со

(540)

коцкање; услуги за игри за забава; казино,
игри и услуги за коцкање; коцкање; обука
за развој на софтверски системи;
обезбедување на опрема за игри за
коцкарски сали; обезбедување опрема за
казино [коцкање]; услуги за забава на
машините за игри; обезбедување казино
објекти [коцкање]; сали со машини за игри;
услуги аркадни забави; изнајмување
опрема за игри; изнајмување машини за

(591) бела, портокалова, жолта, сина,

игри; обезбедување на забавни аркадни
услуги; изнајмување машини за игри со

црвена, зелена, виолетова
(531) 01.03.10;01.03.17;01.15.15

слики од овошје; уредување или снимање
на звуци и слики; услуги за снимање на

(551) индивидуална

звук и видео забава; изнајмување апарати

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

за репродукција на звук; обезбедување на
опрема за игри за казина; обезбедување

(210) TM 2022/369

на казино објекти; онлајн услуги за
коцкање; услуги за коцкање; игри, онлајн

(442) 30/09/2022
(731) Grigor Joti Seit Teqja, building

казино и услуги за онлајн обложување;
организација на лотарии; обезбедување

no.134, "Rolling Hills" , Mullet, Tirana, AL

(220) 15/04/2022

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

игри со помош на компјутерски систем;

(540)

онлајн интерактивна забава; онлајн казино
услуги; услуги за онлајн игри преку
мобилни уреди; обезбедување онлајн
забава во вид на турнири за игри;

(591) сина и бела

обезбедување онлајн информации во
областа на забавата со компјутерски игри;

(531) 27.05.01;27.05.11
(551) индивидуална

услуги за спортско обложување; онлајн

(510, 511)
кл. 9 програми (компјутерски програми),

услуги за спортско обложување;
обезбедување на опрема за игри за

[софтвер што може да се преземе од
интернет], програми, програми

коцкарски сали; обезбедување на on-line
игри и игри на среќа, особено користење

(компјутерски оперативни програми)

на софтвер за игри, кој не може да се
преземе

снимени, опрема за обработка на
податоци и компјутери, компјутерски

(210) TM 2022/368

сервери, компјутери, компјутерски
периферни уреди, компјутерски програми

(220) 14/04/2022

за воспоставување комуникации и размена
на податоци помеѓу компјутерите и

(442) 30/09/2022
(731) BOSNALIJEK d.d. Jukiceva 53 71000
Sarajevo, BA

електронските уреди, софтвер за
оперативен систем за употреба со нив
кл. 42 создавање и развој на компјутерски

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. “Народен
фронт” 7/4 п.п. 768
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хардвер и софтвер, програмирање,

(731) JT International SA Rue Kazem-

изработка на компјутерски програми,

Radjavi 8, 1202 Geneva, CH

модернизација на компјутерски програми,
инсталирање на компјутерски програми,

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

одржување на компјутерски програми,
умножување на компјутерски програми,

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ ул.Орце Николов бр.68/4, реон

компјутерско програмирање, компјутерски
бази на податоци, размена на

20, 1000 Скопје
(540)

компјутерски програми и податоци,
сервери, услуги за компјутерска заштита
од вируси, услуги за консултантски и
техничка поддршка од областа на
компјутерите, компјутерски мрежи,
глобални комуникациски мрежи;
обезбедување информации од областа на

(531) 25.07.07;27.05.22

компјутерите, компјутерски услуги
(210) TM 2022/371

(551) индивидуална
(510, 511)

(220) 15/04/2022

кл. 34 тутун, преработен или
непреработен; тутун за пушење, тутун за

(442) 30/09/2022
(731) JT International SA Rue Kazem-

лулиња, тутун за рачно виткање, тутун за
џвакање, снус тутун; цигари, електронски

Radjavi 8, 1202 Geneva, CH
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

цигари, течност за електронски цигари,

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

испарувачи за тутун, пури, цигаролоси;
бурмут; предмети за пушачи вклучени во

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ ул.Орце Николов бр.68/4, реон

класа 34; хартија за цигари, филтри за
цигари и кибрит

20, 1000 Скопје
(540)

LD COMPACT

(210) TM 2022/373

(551) индивидуална

(220) 15/04/2022

(510, 511)
кл. 34 тутун, преработен или

(442) 30/09/2022
(731) Colgate-Palmolive Company 300
Park Avenue, New York, New York 10022,

непреработен; тутун за пушење, тутун за

US

лулиња, тутун за рачно виткање, тутун за
џвакање, снус тутун; цигари, електронски

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

цигари, течност за електронски цигари,
испарувачи за тутун, пури, цигаролоси;

СКОПЈЕ ул.Орце Николов бр.68/4, реон

бурмут; предмети за пушачи вклучени во
класа 34; хартија за цигари, филтри за

20, 1000 Скопје
(540)

цигари и кибрит
(210) TM 2022/372

(220) 15/04/2022
(442) 30/09/2022
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(210) TM 2022/377

(220) 18/04/2022

(442) 30/09/2022
(731) Novartis AG 4002 Basel, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(591) црвена, портокалова, жолта, сина,

(540)

зелена, индиго, виолетова, златна

EZIBREMIQ

(531) 26.01.19;27.05.17
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 3 немедицински пасти за

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за човечка

заби;немедицински средства за плакнење
на уста

употреба

кл. 21 четки за заби, конец за заби

(210) TM 2022/378

(210) TM 2022/376

(442) 30/09/2022
(731) Друштво за трговија и услуги

(220) 18/04/2022

(220) 18/04/2022

ЉУБОВ-ИН ДОО Гевгелија ул.Бранд
Петрушев(ГТЦ) 6ВЛ1/ПР, Гевгелија, MK

(442) 30/09/2022
(731) Друштво за филмска продукција

(540)

ФХ3Х ЦИНЕСИТЕ ДОО Скопје ул.Тодор
Александров бр. 71/2-2, Скопје, 1000,
Скопје, MK
(740) ПАНДОРКА КИМОВА, адвокат ул.
'Васил Главинов бр .3/1-1, 1000 Скопје
(540)

(591) црвена, црна, бела
(531) 01.01.02;01.01.12;26.01.13
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43
кафе барови, услуги на кафе

(591) бела и портокалова
(551) индивидуална

барови

(510, 511)
кл. 35 рекламирање, производство на

(210) TM 2022/379

рекламни филмови
кл. 40 обработка на кинематографски

(220) 18/04/2022
(442) 30/09/2022

филмови
кл. 41 производство на филмови
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(731) Друштво за трговија и услуги

производи одјаткасти плодови; карамела

ЉУБОВ-ИН ДОО Гевгелија ул.Бранд

во вид на саќе; сирупи; чоколадни трошки;

Петрушев(ГТЦ) 6ВЛ1/ПР, Гевгелија, MK

препарати од житарки прелиени со шеќер
и мед; златен сируп; чоколадни преливи;

(540)

чоколадни ароми; чоколадни бисквити;
чоколадни слаткарски производи;
чоколаден сируп; полупокриени чоколадни
бисквити; наполитанки-бисквити прелиени
со чоколадо; бисквити кои имаат прелив со

(591) црвена, црна, бела

чоколадна арома; наполитанки-бисквити;
крцкав леб; бисквити кои имаат чоколаден

(531) 26.01.18;27.05.01
(551) индивидуална

прелив; солени бисквити; ароми за храна
за закуска [освен есенцијални масла];

(510, 511)
кл. 43
кафе барови, услуга на кафе

храна за закуска базирана на ориз; храна
за закуска базирана на жито; храна за

барови
(210) TM 2022/382

закуска базирана на пченка; печива, торти,

(220) 19/04/2022

тартови и бисквити; мачмелоу бисквити
прелиени со чоколадо кои содржат

(442) 30/09/2022
(731) United Biscuits (UK) Limited

карамела; бисквити од слад; тврди
бисквити од брашно; тврди бисквити со

Building 3, Chiswick Park, 566 Chiswick
High Road, Chiswick, London W4 5YA, UK

чоколаден прелив; бисквити од путер;
бисквити за сирење; бисквити со вкус на

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

сирење; солени бисквити; бисквити со вкус

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

на овошје; аперитив бисквити

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(210) TM 2022/383

HOBNOBS

(220) 19/04/2022

(442) 30/09/2022
(731) United Biscuits (UK) Limited
Building 3, Chiswick Park, 566 Chiswick

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, чај, какао и вештачко кафе;

High Road, Chiswick, London W4 5YA, UK

ориз; тапиока и саго; брашно и препарати
направени од житарки; леб, печива и

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

слаткарски производи; мраз што се јаде;

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

шеќер, мед, меласа; квасец, прашок за
печиво; сол; сенф; оцет, сосеви

(540)

[кондименти]; зачини; мраз [замрзната
вода]; наполитанки; чоколади; колачиња;

JACOB'S
(551) индивидуална
(510, 511)

слаткарски производи од бадем; крекери;
ароми на бадем; бадеми прекриени со

кл. 30 оризов чипс; бисквити;

чоколадо; јаткасти плодови прелиени со

крекери;крцкав леб; закуски од крцкав леб;
крцкави закуски како производи од храна

чоколадо; прелиени јаткасти плодови
[слаткарски производи]; чоколадни трошки

направени од житарки; чипсови направени
од житарки; чипсови од цело зрно; солени

кои содржат јаткасти плодови; слаткарски
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препарати направени од житарки; солени

(презентација на стоки преку

закуски базирани од брашно; закуски како

комуникациски медиуми), за

производи од храна базирани на брашно
од компир; храна за закуска базирана на

малопродажба, надворешно
рекламирање, односи со јавноста,

ориз; храна за закуска направена од
жиатки; храна за закуска направена од

организирање бизнис настани за
комерцијални и рекламни цели,

цело зрно; храна за закуска подготвена од
пченка; производи за закуска направена од

организирање трговски саеми за
комерцијални и рекламни цели,

житарки; храна за закуска подготвена од

организирање бизнис конференции

зрна

(маркетинг, продажба, менаџмент),
пребарување податоци во компјутерски

(210) TM 2022/388

датотеки за трети лица; организирање
трговски саеми за комерцијални или

(220) 20/04/2022

(442) 30/09/2022
(731) Никола Бурагев ул.Вич 28-10, 1000
Скопје, 1000, Скопје, MK

рекламни цели, ширење на рекламни
огласи и рекламен материјал (трактати,

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

проспекти, печатени материјали,

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

примероци), објавување рекламни
текстови, обработка на текстови,
организирање дејности и советување за
организирање дејности. услуги на

(591) темно виолетова

маркетинг агенции.
кл. 38 Услуги на пренесување пораки он-

(531) 27.05.01;27.05.08
(551) индивидуална

лајн (оn-line), обезбедување интернет соби
за разговор, обезбедување на групи за
дискусија со помош на интернет,

(510, 511)
кл. 35 Огласување, водење на работење,

обезбедување на средствата за
комуникација за размена на податоци по

управување со работи, односи со јавноста;
медиумска презентација, бизнис

пат на електронските медиуми; имено,
пренос на податоци, обезбедување вести

информации, рекламирање; промоција
/продажба за трети лица/оп-1Јпе
продажба за трети лица (огласи, карти,

и информации по пат на глобална
комуникациска мрежа; обезбедување
услуги на скпадирање на електронски

настани)/; поддршка за оп-Нпе продажба
за трети лица; огласување по пат на

податоци за трети лица; обезбедување
мрежен пристап со цел на размена на

елекгронска наредба; групирање во корист
на други, овозможувајќи потрошувачите

интернет сообраќајот помеѓу преносници
на интернет сообраќајот

соодветно да ги гледаат и купуваат овие
стоки; проучување на пазарот (маркетинг),
објавување рекламни текстови, рекламни

кл. 41 Образовни услуги, обука, забава,
спортски и културни активности,
електронско издаваштво, информации за

огласи (ширење на рекламни огласи),
изнајмување рекламен простор, банери,

образовни и збавни настани, он-лајн
публикување електронски книги и

односи со јавност, демонстрација на
производи, барање спонзорства, бизнис

списанија, обезбедување на електронски
он-лајн публикации што не може да се

информации, компјутерско рекламирање
преку интернет, комуникациски медиуми
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даунлодираат, објавување текстови, со

(210) TM 2022/396

исклучок на рекламни текстови,

(442) 30/09/2022
(731) VIVO MOBILE COMMUNICATION
CO., LTD. No. 1, Vivo Road, Chang'an,

организирање избори на убавици,
организирање и водење концерти,

(220) 20/04/2022

организирање саеми, организирање
натпревари, позирање за уметници како

Dongguan, Guangdong, CN

модели, забава, известување за забави,
планирање забави, ноќни кпубови,

Орце Николов 98, 1000 , 1000, Скопје
(540)

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул.

организирање и водење на работилници,
организирање и водење семинари,
симпозиуми, спортски натпревари,
организирање изложби за културни или
образовни цели, презентација на дела од

(531) 27.05.17
(551) индивидуална

аудиовизуелна уметност или литература
пред јавноста за забавни или образовни

(510, 511)
кл. 9
мобилни телефони; смартфони

цели, изложби (организирање изложби за
културни или образовни цели), пишување
текстови што не се рекламни,

(паметни телефони)

преведување, публикации и дистрибуција
на печатени медиуми и снимки, разонода,

(210) TM 2022/397

(220) 19/04/2022

(442) 30/09/2022
(731) АЛКАЛОИД АД Скопје бул.

текстови (пишување текстови) што не се
рекламни текстови, продавање на билети,
услуги на репортери, фотографија,

Александар Македонски бр.12, 1000,
Скопје, MK

фотографски репортажи, шоу програм

(540)

FLIRKANO
(210) TM 2022/395

(220) 20/04/2022

(551) индивидуална

(442) 30/09/2022
(731) VIVO MOBILE COMMUNICATION
CO., LTD. No. 1, Vivo Road, Chang'an,

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи за лечење
хипертензија

Dongguan, Guangdong, CN
(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул.
Орце Николов 98, 1000 , 1000, Скопје

(210) TM 2022/398

(220) 19/04/2022

(442) 30/09/2022
(731) АЛКАЛОИД АД Скопје бул.

(540)

Александар Македонски бр.12, 1000,
Скопје, MK
(540)

Mama ne si sama

(531) 27.05.17

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9

кл. 35 рекламирање; компјутерско
рекламирање преку интернет;

мобилни телефони; смартфони

(паметни телефони)

обезбедување комерцијални информации
и советување на потрошувачите при
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изборот на производи и услуги;

(731) ФД СН ФИНАНСИИ ДОО Битола

обезбедување комерцијални информации

Михаил Апостолски-Дончо 7, Битола,

и советување на потрошувачите во област
на козметички производи; рекламирање и

Битола, MK

маркетинг преку блог; рекламирање и
маркетинг преку социјални медиуми;

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје
(540)

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

обезбедување рекламни услуги преку
интернет; рекламни услуги кои се
однесуваат на козметика; маркетинг за
целни групи; рекламни и промотивни
услуги; објавување рекламен материјал;
обезбедување информации на
потрошувачите за козметички производи;
обезбедување совети на потрошувачите
за козметички производи; промотивен

(531) 27.05.01;27.05.11;27.05.22
(551) индивидуална

маркетинг;
кл. 38 комуникација по пат на он-лајн
блог; интернет комуникација; испраќање

(510, 511)
кл. 35 Огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски

пораки преку веб- страници;
обезбедување он-лајн комуникација;

работи; претплата за телекомуникациски
услуги (за други); агенции за увоз-извоз;

обезбедување пристап до информации
преку интернет

комерцијално информативни агенции;
односи со јавност, бизнис проценки;

кл. 41 он-лајн публикување електронски
книги и списанија; обезбедување
електронски он-лајн публикации што не

изготвување на рекламни рубрики;
статистички податоци; маркетинг студии;
истражувања за дејностите; економски

можат да се даунлодираат; забава;
обезбедување забава преку интернет;

предвидувања; консултантски услуги во
областа на човечки ресурси; советодавни

пишување текстови; пишување текстови
што не се рекламни текстови; објавување

услуги за бизнис менаџмент; регрутирање
на спонзори; организирање на саеми за

текстови што не се рекламни текстови;
припрема на текстови за објавување;
објавување на текстови во форма на

комерцијални или рекламни цели; оп-Нпе
рекламирање по пат на компјутерска
мрежа; рекламен материјал за

електронски медиуми; објавување,
известување и пишување текстови;

изнајмување; изнајмување на рекламен
простор; испитување на јавното мислење;

електронско објавување на текстови и
печатени материјали, што не се рекламни

презентација на стоки на комуникациски
медиуми со цел трговија на мало;

текстови, на интернет; он-лајн
публикување списанија и дневници [услуги
за блогирање]; обезбедување услуги за

објавување на рекламни текстови; ширење
на рекламен материјал; рекламирање по
пат на радио; рекламни огласи; рекламни

пишување на блогови
(210) TM 2022/406

(220) 26/04/2022

агенции; подготовка и систематизација на
информации во компјутерски бази на

(442) 30/09/2022

податоци; изготвување на состојба на
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сметка; телевизиското рекламирање;

финансиска евалуација [осигурување,

трговско управување на лиценцирање на

банкарство, недвижности]; финансиски

стоки и услуги, за трети лица; бизнис
проценки; пребарување на податоци во

спонзорства; услуги на финансирање;
проверка [верификација] на чекови; улсуги

компјутерски датотеки за трети лица;
услуги поврзани со споредба на цените;

на кредитни картички; отплаќање на
заеми; кредитирање врз основа на залог;

унапредување на продажбата на стоки и
услуги на другите со помош на

агенти за домување; работи поврзани со
недвижности; агенции за наплата на

доделување на дополнителни поени за

долгови; гарантирање на заеми;

купувања направени со кредитни картички
кл. 36 Осигурување; финансиски работи;

гарантирање при кредитирање;
заемодавачки услуги; закуп-

бироа за обезбедување на сместување
[станови]; агенции за недвижности;

обезбедување на заеми; заеми врз база
на залог; заеми [финансирање] и попуст на

котирање на берза; посредување при
хартии од вредност; брокерски услуги;

сметки; консултантски услуги поврзани со
кредити и заеми; консултантски услуги кои

инвестициски фондови; фискални

се однесуваат на следење на

проценки; вредносни депозити;
електронски трансфер на средства;

побарувањата и обврските, инвестиции и
заеми; корпоративни кредити; лично

издавање на хартии од вредност; размена
на пари; информации за осигурување;

осигурувања кои се однесуваат на
одговорност за отплата на кредити;

консултации за осигурување; осигурителни
брокерски услуги; инвестицикси фондови;

обезбедување на кредити за
финансирање на обезбедување на

финансирање при купување на одложено

моторни

плаќање - лизинг; организирање на
наплата; услуги на дебитни и кредитни

возила со депонирање на пари;
обезбедување на кредити за

картички; услуги на безбедносни депозити;
услуги на исплата на пензии; кредитни

финансирање на изнајмување на моторни
возила со обезбедување на договор;

бироа; организирање на добротворни
фондови; изнајмување на канцеларии

уредување и обезбедување на кредити врз
база на залог; уредување на продажба на

[недвижности]; изнајмување на станови;

кредити; обезбедување на кредити за

лизинг на недвижности; лизинг на фарми;
банкарски хипотеки; проценка на

недвижен имот; обезбедување на
потрошувачки кредити; обезбедување на

недвижности; проценка на антиквитети;
услуги на проценка на накит; проценка на

комерцијални заеми; заеми и кредитни
услуги; кредит и кредитни линии;

уметнички дела; услуги на проценители актуарски услуги; проценка на штети

обезбедување на привремени заеми;
обезбедување на станбени кредити;

(финансиска проценка); наплата на

обезбедување на кредити за

трошоци за изнајмување; управување со
станови и куќи; финансиски менаџмент;

партиципација за школување;
обезбедување на нудење заеми; услуги на

управување со недвижен имот;
финансиски информации, вклучувајќи и по

позајмување на пари; услуги на заем и
кредит, и закупнина; финансирање на

пат на електронски средства; финансиска
анализа; финансиски консултации;

кредити; финансирање на рати на
кредитот; финансирање на станбени
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кредити; финансирање на кредити,

подготовка на извештаи за кредитен

хипотеки и емства; финансирање на

рејтинг; финансирање на кредитот; улсуги

краткорочни кредити; кредити
(финансирање); финансиски заеми за

на кредитни картички и платежни картички;
обезбедување на информации за кредит;

реновирање на домот; финансиски
кредити за трговија; финансиски заеми со

обезбедување на кредит; обезбедување
на потрошувачки кредит; обезбедување на

обезбедување на залог; финансиски
услуги во областа на кредитирање пари;

средства за купување со одложено
плаќање и лизинг; обезбедување на

финансиски услуги за кредитирање за

финансиски средства за трговски кредит;

лични цели; услуги за електронски
трансфер на пари; размена на пари; Пари

обезбедување на финансиски средства за
кредитна продажба; гаранции;

замена изречена од страна на кредитна
картичка; Покровителство на пензиите;

кредитирање на хартии од вредност;
обезбедување на кредит преку планови за

управување со готовина; стекнување и
пренос на парични побарувања; брокерски

отплата; обезбедување на кредитни и
дебитни картички; обезбедување на

услуги за пари; пари за старателство;

позајмици; уредување на провизија за

плаќање и примање на пари како агенти;
монетарни услуги; монетарен трансфер;

трговски кредит; верификација на
кредитна картичка; кредит совети; услуги

монетарни работи; услуги за трансфер на
пари по електронски пат; услуги за

на подобрување на кредитни услови;
услуги на кредитни бироа; консултанстки

трансфер на пари со користење на
електронски картички; услуги за

улсуги кои се однесуваат на кредит;
финансиски рејтинг и кредитни извештаи;

управување со готовина; услуги за

управување со финансиски трансакции,

депозити на пари; услуги во врска со
финансиски трансакции; услуги за пренос

услуги на менувачници, услуги на девизно
тргување и размена, финансиски размени,

на пари; финансиски и монетарни услуги и
банкарство; финансиски менаџмент на

штедилници, услуги на штедилници,
информациски услуги во врска со

сметки со готовина; финансирање на
кредити со плаќање на рати; агенции за

финансии по пат на интернет, давање
финансиски информации во врска со

коснултирање во врска со кредитирање;

финансиска индустрија која е вклучена во

агенции за кредитни известување;
кредитен рејтинг; кредитни услуги;

вложувања на околната средина,
проектирање информациски системи во

кооперативни кредитни организации;
консултации во врска со кредит;

врска со финансии

хипотекарни совети; консултантски услуги
кои се однесуваат на кредитирања; услуги

кл. 38 Електронски комуникациски услуги
кои се однесуваат на авторизација на

во врска со кредитирање на хипотеки и

кредитни картички; телекомуникации;

кредитирања поврзани со хартии од
вредност; услуги при хипотекарни кредити

обезбедување на телекомуникациски
врски со глобалната компјутерска мрежа;

и финансирање; услуги во врска со
информации за кредити; наплата и

електронска пошта; услуги на електронска
огласна табла [телекомуникациски услуги];

враќање на кредити; издавање на
кредитни картички и дебитни картички;

испраќање на пораки; електронски услуги;
комуникации со помош на компјутерски

64

Трговски марки / Markat tregtare

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 9/2022 - 30/09/2022

терминали; обезбедување на пристап до

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

бази на податоци; изнајмување на време

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

на пристап до глобалните компјутерски
мрежи; компјутерски потпомогнат пренос

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ ул.Орце Николов бр.68/4, реон

на пораки и слики; радио програми и
емисии, кабелски телевизиски пренос;

20, 1000 Скопје
(540)

обезбедување на пристап на форуми за
разговор на интернет (соби за разговор);

DROPBOX
(551) индивидуална

обезбедување на кориснички пристап до

(510, 511)
кл. 9 Компјутерски софтвер и компјутерски

глобалните компјутерски мрежи;
пренесување преку сателит; емитување на

софтвер кој може да се симнува за

телевизиски програми
(210) TM 2022/407

користење при креирање, пристапување,
освежување, управување, изменување,

(220) 23/04/2022

организирање, скпадирање, правење
резервни копии, синхронизирање,

(442) 30/09/2022
(731) J&B LIMITED 3rd floor, yam raj,

пренесување и споделување на податоци,
документи, датотеки, информации, текст,

Building , Market Square, P.O.Box 3175,
Road TOWN, TORTOLA, VG

фотографии, слики, графика, музика, звук,

(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
Пиринска 66, 7500, Прилеп

видео и мултимедијални соржини преку
глобални и локални компјутерски мрежи,

(540)

мобилни телефони и други комуникациски
мрежи; компјутерски софтвер за
синхронизирање, реплицирање,
скпадирање, правење резервни копии и
споделување на податоци и информации
на и помеѓу електронски направи
вкпучувајќи предмети кои содржат

(591) црна, бела, црвена, златно-кафеава

електронски и компјутеризирани екрани,
дисплеи и приемници; компјутерски

(531) 10.01.05;27.05.06;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)

софтвер за креирање и споделување
содржини и информации, за подобрување

кл. 34 тутун; кибрити, цигари;
футроли(цигари), цигари кои содржат

на продуктивноста и соработката на

замени за тутун, не за медицински цели,
пури, торбички(тутун), торбички за тутун,

документи кои се споделуваат со повеќе
корисници преку глобални и локални

цигарилоси, кутии(цигари), теглучки за
тутун

компјутерски мрежи; компјутерски софтвер
за извлекување и означување

(210) TM 2022/408

метаподатоци, далечинско управување со
податоци, обезбедување веб-базиран

(220) 27/04/2022

(442) 30/09/2022
(731) Dropbox, Inc., a Delaware
corporation 1800 Owens Street, Suite 200,

пристап до апликации и услуги преку веб

94158 San Francisco, CA, US

мрежа; компјутерски софтвер, за
користење во околина на компјутерска

оперативен систем или портал интерфејс
преку глобална и локална компјутерска
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работа во облак (клауд), имено, алатки за

се на интернетот; компјутерски софтвер,

развој на компјутерски софтвер и

вкпучувајќи компјутерски програми за

апликациски програмски интерфејси
(АПИи) за користење како интерфејс од

објавување и споделување информации,
како што се, но не ограничувајќи се на

софтверски компоненти да комуницираат
помеѓу себе, за управување со дигитални

календари, контакти, податочни задачи,
информации за проектно управување и

содржини на жичани и безжични
електронски направи за пристапување,

текот на работата преку мрежа,
вклучувајќи го, но не ограничувајќи се на

освежување, управување, изменување,

интернетот; компјутерски софтвер,

организирање, скпадирање, правење
резервни копии, синхронизирање,

вклучувајќи компјутерски програми за
собирање, уредување, организирање и

пренесување и споделување на податоци,
документи, датотеки, информации, текст,

обележување податоци и информации
преку мрежа, вклучувајќи го, но не

фотографии, слики, графика, музика, звук,
видео и мултимедијални соржини;

ограничувајќи се на интернетот;
компјутерски софтвер и компјутерски

компјутерски софтвер за синхронизирање

софтвер кој може да се симнува за

компјутерски датотеки, податоци и
информации во колаборативна работна

складирање, гледање, подготвување и
пренесување на податоци, документи,

средина; компјутерски софтвер за
електронски поштенски услуги, услуги на

датотеки, информации, текст,
фотографии, слики, графика, музика, звук,

електронски пораки и пренос на
електронски пораки; компјутерски

видео и мултимедијални соржини;
компјутерски софтвер и компјутерски

софтвер, вклучувајќи компјутерски

софтвер кој може да се симнува со

програми за олеснување на
продуктивноста, креативноста, забава и

користење на вештачка интелигенција за
организирање, следење, скпадирање и

комуникација, вклучувајќи телефонија,
преку една или повеќе електронски мрежи,

пренесување на податоци, документи,
датотеки, информации, текст,

вклучувајќи го, но не ограничувајќи се на
интернетот, со користење на една или

фотографии, слики, графика, музика, звук,
видео и мултимедијални соржини;

повеќе хардверски и софтверски

компјутерски софтвер за организирање,

платформи; компјутерски софтвер,
вкпучувајќи компјутерски програми за

приоритизација, пребарување слики,
прегледување датотеки, пребарување,

испраќање, примање и следење дигитални
податоци преку мрежа, вклучувајќи го, но

соработка и интеграција; колаборативен
компјутерски софтвер кој им овозможува

не ограничувајќи се на интернетот;
компјутерски софтвер, вкпучувајќи

на корисниците да синхронизираат
предлози, известувања, комуникации,

компјутерски програми за соработување и

коментари, календари, листи со задачи,

споделување информации, како што се, но
не ограничувајќи се на календари,

податоци и други медиумски содржини;
компјутерски софтвер за трансфер на

контакти, податочни задачи, информации
за проектно управување и текот на

големи датотеки; софтвер за управување
со тимови; компјутерски софтвер за

работата, со повеќе корисници преку
мрежа, вкпучувајќи го, но не ограничувајќи

електронски потписи; компјутерски
софтвер со користење на вештачка
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интелигенција за обезбедување содржина

објекти и онлајн продавници во врска со

и сугестии за приоритизација; научни,

виртуелни стоки и дигитални медиуми,

истражувачки, навигациски,
надгледувачки, фотографски,

имено, податоци, документи, датотеки,
информации, текст, фотографии, слики,

кинематографски, аудиовизуелни и
оптички апарати и инструменти, како и

графика, музика, звук, видео и
мултимедијални соржини; рекламирање и

апарати и инструменти за вагање,
мерење, сигнализирање, откривање,

промоција на стоки и услуги за други;
обезбедување веб страна со онлајн пазар

тестирање, проверка, апарати и

за размена на стоки и услуги со други

инструменти за спасување животи и за
настава; апарати и инструменти за

корисници; обезбедување онлајн пазар за
купувачи и продавачи на виртуелни стоки

спроведување, вкрстување,
трансформирање, акумулирање,

и дигитални медиуми, имено, податоци,
документи, датотеки, информации, текст,

регулирање или контролирање на
дистрибуцијата или користењето на струја;

фотографии, слики, графика, музика, звук,
видео и мултимедијални соржини;

апарати и инструменти за снимање,

обезбедување информации во областите

пренесување, репродуцирање или
обработка на звук, слики или податоци;

на хостирање датотеки, компјутерско
работење во облак (кпауд),

снимени медиумски содржини кои може да
се симнуваат, компјутерски софтвер,

синхронизација на датотеки,
продуктивност, управување со содржини и

празни дигитални или аналогни медиуми
за снимање и скпадирање; механизми за

соработка; рекламирање; деловно
управување, организација и

апарати кои се активираат со паричка;

администрација; канцелариски работи.

регистарски каси, машини за сметање;
компјутери и компјутерски периферни

кл. 42 Обезбедување привремено
користење на компјутерски софтвер кој не

направи; одела за нуркање, маски за
нуркачи, тампони за уши за нуркачи,

може да се симнува за користење при
креирање, пристапување, освежување,

штипки за нос за нуркачи и пливачи,
ракавици за нуркачи, апарати за дишење

управување, изменување, организирање,
складирање, правење резервни копии,

при подводно пливање; апарати за

синхронизирање, пренесување и

гаснење пожари
кл. 35 Спроведување специјални настани

споделување на податоци, датотеки со
документи, информации, текст,

за деловни цели во областите на
хостирање датотеки, компјутерско

фотографии, слики, графика, музика,
аудио снимки, видеа и мултимедиумски

работење во облак (клауд),
синхронизација на датотеки,

содржини преку глобални и локални
компјутерски мрежи, мобилни телефони и

продуктивност, управување со содржини и

други комуникациски мрежи;

соработка; развивање на промотивни
кампањи во областите на хостирање

обезбедување привремено користење на
компјутерски софтвер кој не може да се

датотеки, компјутерско работење во облак
(клауд), синхронизација на датотеки,

симнува за синхронизирање,
реплицирање, скпадирање, правење

продуктивност, управување со содржини и
соработка; услуги на малопродажни

резервни копии и споделување на
податоци и информации на и помеѓу
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електронски направи вклучувајќи

хостирање онлајн заедничка веб страна за

предмети кои содржат електронски и

и при поддршка на компјутерско

компјутеризирани екрани, дисплеи и
приемници; обезбедување привремено

програмирање и развој на компјутерски
софтвер за управување со дигитални

користење на компјутерски софтвер кој не
може да се симнува за креирање и

содржини на жичани и безжични
електронски направи за пристапување,

споделување содржини и информации, за
подобрување на продуктивноста и

освежување, манупулирање, изменување,
организирање, складирање, правење

соработката на документи кои се

резервни копии, синхронизирање,

споделуваат со повеќе корисници преку
глобални и локални компјутерски мрежи;

пренесување, и споделување податоци,
документи, датотеки, информации, текст,

обезбедување привремено користење на
компјутерски софтвер кој не може да се

фотографии, слики, графика, музика, звук,
видео и мултимедијални соржини;

симнува за извлекување и означување
метаподатоци, далечинско управување со

обезбедување виртуелна компјутерска
средина преку компјутерско работење во

податоци, обезбедување веб-базиран

облак (клауд) пристапна преку интернет од

пристап до апликации и услуги преку веб
оперативен систем или портал интерфејс

страна на автентифицирани корисници;
скпадирање електронски медиуми, имено,

преку глобални и локални компјутерски
мрежи; обезбедување привремено

податоци, документи, датотеки, текст,
фотографии, слики, графика, музика,

користење на компјутерски софтвер кој не
може да се симнува за користење во

аудио датотеки, видеа, папки, пораки и
други електронски податоци; услуги на

околина на компјутерска работа во облак

компјутерско советување; услуги на

(клауд), имено, алатки за развој на
компјутерски софтвер и апликациски

компјутерско работење во облак (кпауд);
скпадирање на електронски податоци;

програмски интерфејси (АПИи) за
користење како интерфејс од софтверски

софтвер како услуга [СааС]; правење
резервни копии на податоци кои се на

компоненти да комуницираат помеѓу себе,
за управување со дигитални содржини на

друго место; хостирање сервери;
изнајмување на компјутерски софтвер;

жичани и безжични електронски направи

инсталирање на компјутерски софтвер;

за пристапување, освежување,
манупулирање, изменување,

одржување на компјутерски софтвер;
обезбедување привремено користење на

организирање, складирање, правење
резервни копии, синхронизирање,

софтвер кој не може да се симнува за
електронски поштенски услуги, услуги на

пренесување и споделување податоци,
документи, датотеки, информации, текст,

електронски пораки и пренос на
електронски пораки; обезбедување

фотографии, слики, графика, музика, звук,

виртуелна компјутерска средина преку

видео и мултимедијални соржини;
обезбедување привремено користење на

компјутерско работење во облак (кпауд)
пристапна преку интернет од страна на

компјутерски софтвер кој не може да се
симнува за синхронизирање компјутерски

автентифицирани корисници;
обезбедување привремено користење на

датотеки, податоци и информации во
колаборативна работна средина;

софтвер кој не може да се симнува за
електронски поштенски услуги, услуги на
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електронски пораки и пренос на

со нив; услуги на индустриски анализи,

електронски пораки; обезбедување

индустриско истражување и идустриски

софтвер кој не може да се симнува со
користење на вештачка интелигенција за

дизајн; услуги на контрола на квалитет и
автентификација; дизајн и развој на

организирање, следење, складирање и
пренесување на податоци, документи,

компјутерски хардвер и софтвер

датотеки, информации, текст,
фотографии, слики, графика, музика, звук,

(210) TM 2022/409

видео и мултимедијални соржини;

(220) 27/04/2022

(442) 30/09/2022
(731) Dropbox, Inc., a Delaware
corporation 1800 Owens Street, Suite 200,

обезбедување компјутерски софтвер кој не
може да се симнува за складирање,
гледање, подготвување и пренесување на
податоци, документи, датотеки,

94158 San Francisco, CA, US

информации, текст, фотографии, слики,
графика, музика, звук, видео и

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

мултимедијални соржини; обезбедување

СКОПЈЕ ул.Орце Николов бр.68/4, реон

компјутерски софтвер кој не може да се
симнува со користење на вештачка

20, 1000 Скопје
(540)

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

интелигенција за организирање, следење,
скпадирање и пренесување на податоци,
документи, датотеки, информации, текст,
фотографии, слики, графика, музика, звук,
видео и мултимедијални соржини;
обезбедување компјутерски софтвер кој не
може да се симнува за организирање,
приоритизација, пребарување слики,
прегледување датотеки, пребарување,

(531) 26.04.03;26.04.09
(551) индивидуална

соработка и интеграција; обезбедување
колаборативен компјутерски софтвер кој
им овозможува на корисниците да

(510, 511)
кл. 9 Компјутерски софтвер и компјутерски

синхронизираат предлози, известувања,
комуникации, коментари, календари, листи

софтвер кој може да се симнува за
користење при креирање, пристапување,

со задачи, податоци и други медиуми;
обезбедување компјутерски софтвер за

освежување, управување, изменување,
организирање, скпадирање, правење

трансфер на големи датотеки;
обезбедување софтвер за управување со

резервни копии, синхронизирање,

тимови; обезбедување компјутерски

пренесување и споделување на податоци,
документи, датотеки, информации, текст,

софтвер за електронски потписи;
обезбедување компјутерски софтвер со

фотографии, слики, графика, музика, звук,
видео и мултимедијални соржини преку

користење на вештачка интелигенција за
обезбедување содржина и сугестии за

глобални и локални компјутерски мрежи,
мобилни телефони и други комуникациски

приоритизација; научни и технолошки
услуги и истражување и дизајн поврзани

мрежи; компјутерски софтвер за
синхронизирање, реплицирање,
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скпадирање, правење резервни копии и

програми за олеснување на

споделување на податоци и информации

продуктивноста, креативноста, забава и

на и помеѓу електронски направи
вкпучувајќи предмети кои содржат

комуникација, вклучувајќи телефонија,
преку една или повеќе електронски мрежи,

електронски и компјутеризирани екрани,
дисплеи и приемници; компјутерски

вклучувајќи го, но не ограничувајќи се на
интернетот, со користење на една или

софтвер за креирање и споделување
содржини и информации, за подобрување

повеќе хардверски и софтверски
платформи; компјутерски софтвер,

на продуктивноста и соработката на

вкпучувајќи компјутерски програми за

документи кои се споделуваат со повеќе
корисници преку глобални и локални

испраќање, примање и следење дигитални
податоци преку мрежа, вклучувајќи го, но

компјутерски мрежи; компјутерски софтвер
за извлекување и означување

не ограничувајќи се на интернетот;
компјутерски софтвер, вкпучувајќи

метаподатоци, далечинско управување со
податоци, обезбедување веб-базиран

компјутерски програми за соработување и
споделување информации, како што се, но

пристап до апликации и услуги преку веб

не ограничувајќи се на календари,

оперативен систем или портал интерфејс
преку глобална и локална компјутерска

контакти, податочни задачи, информации
за проектно управување и текот на

мрежа; компјутерски софтвер, за
користење во околина на компјутерска

работата, со повеќе корисници преку
мрежа, вкпучувајќи го, но не ограничувајќи

работа во облак (клауд), имено, алатки за
развој на компјутерски софтвер и

се на интернетот; компјутерски софтвер,
вкпучувајќи компјутерски програми за

апликациски програмски интерфејси

објавување и споделување информации,

(АПИи) за користење како интерфејс од
софтверски компоненти да комуницираат

како што се, но не ограничувајќи се на
календари, контакти, податочни задачи,

помеѓу себе, за управување со дигитални
содржини на жичани и безжични

информации за проектно управување и
текот на работата преку мрежа,

електронски направи за пристапување,
освежување, управување, изменување,

вклучувајќи го, но не ограничувајќи се на
интернетот; компјутерски софтвер,

организирање, скпадирање, правење

вклучувајќи компјутерски програми за

резервни копии, синхронизирање,
пренесување и споделување на податоци,

собирање, уредување, организирање и
обележување податоци и информации

документи, датотеки, информации, текст,
фотографии, слики, графика, музика, звук,

преку мрежа, вклучувајќи го, но не
ограничувајќи се на интернетот;

видео и мултимедијални соржини;
компјутерски софтвер за синхронизирање

компјутерски софтвер и компјутерски
софтвер кој може да се симнува за

компјутерски датотеки, податоци и

складирање, гледање, подготвување и

информации во колаборативна работна
средина; компјутерски софтвер за

пренесување на податоци, документи,
датотеки, информации, текст,

електронски поштенски услуги, услуги на
електронски пораки и пренос на

фотографии, слики, графика, музика, звук,
видео и мултимедијални соржини;

електронски пораки; компјутерски
софтвер, вклучувајќи компјутерски

компјутерски софтвер и компјутерски
софтвер кој може да се симнува со
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користење на вештачка интелигенција за

регистарски каси, машини за сметање;

организирање, следење, скпадирање и

компјутери и компјутерски периферни

пренесување на податоци, документи,
датотеки, информации, текст,

направи; одела за нуркање, маски за
нуркачи, тампони за уши за нуркачи,

фотографии, слики, графика, музика, звук,
видео и мултимедијални соржини;

штипки за нос за нуркачи и пливачи,
ракавици за нуркачи, апарати за дишење

компјутерски софтвер за организирање,
приоритизација, пребарување слики,

при подводно пливање; апарати за
гаснење пожари.

прегледување датотеки, пребарување,
соработка и интеграција; колаборативен
компјутерски софтвер кој им овозможува

кл. 35 Спроведување специјални настани

на корисниците да синхронизираат
предлози, известувања, комуникации,

за деловни цели во областите на
хостирање датотеки, компјутерско

коментари, календари, листи со задачи,
податоци и други медиумски содржини;

работење во облак (клауд),
синхронизација на датотеки,

компјутерски софтвер за трансфер на

продуктивност, управување со содржини и

големи датотеки; софтвер за управување
со тимови; компјутерски софтвер за

соработка; развивање на промотивни
кампањи во областите на хостирање

електронски потписи; компјутерски
софтвер со користење на вештачка

датотеки, компјутерско работење во облак
(клауд), синхронизација на датотеки,

интелигенција за обезбедување содржина
и сугестии за приоритизација; научни,

продуктивност, управување со содржини и
соработка; услуги на малопродажни

истражувачки, навигациски,

објекти и онлајн продавници во врска со

надгледувачки, фотографски,
кинематографски, аудиовизуелни и

виртуелни стоки и дигитални медиуми,
имено, податоци, документи, датотеки,

оптички апарати и инструменти, како и
апарати и инструменти за вагање,

информации, текст, фотографии, слики,
графика, музика, звук, видео и

мерење, сигнализирање, откривање,
тестирање, проверка, апарати и

мултимедијални соржини; рекламирање и
промоција на стоки и услуги за други;

инструменти за спасување животи и за

обезбедување веб страна со онлајн пазар

настава; апарати и инструменти за
спроведување, вкрстување,

за размена на стоки и услуги со други
корисници; обезбедување онлајн пазар за

трансформирање, акумулирање,
регулирање или контролирање на

купувачи и продавачи на виртуелни стоки
и дигитални медиуми, имено, податоци,

дистрибуцијата или користењето на струја;
апарати и инструменти за снимање,

документи, датотеки, информации, текст,
фотографии, слики, графика, музика, звук,

пренесување, репродуцирање или

видео и мултимедијални соржини;

обработка на звук, слики или податоци;
снимени медиумски содржини кои може да

обезбедување информации во областите
на хостирање датотеки, компјутерско

се симнуваат, компјутерски софтвер,
празни дигитални или аналогни медиуми

работење во облак (кпауд),
синхронизација на датотеки,

за снимање и скпадирање; механизми за
апарати кои се активираат со паричка;

продуктивност, управување со содржини и
соработка; рекламирање; деловно
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управување, организација и

може да се симнува за користење во

администрација; канцелариски работи.

околина на компјутерска работа во облак

кл. 42 Обезбедување привремено
користење на компјутерски софтвер кој не

(клауд), имено, алатки за развој на
компјутерски софтвер и апликациски

може да се симнува за користење при
креирање, пристапување, освежување,

програмски интерфејси (АПИи) за
користење како интерфејс од софтверски

управување, изменување, организирање,
складирање, правење резервни копии,

компоненти да комуницираат помеѓу себе,
за управување со дигитални содржини на

синхронизирање, пренесување и

жичани и безжични електронски направи

споделување на податоци, датотеки со
документи, информации, текст,

за пристапување, освежување,
манупулирање, изменување,

фотографии, слики, графика, музика,
аудио снимки, видеа и мултимедиумски

организирање, складирање, правење
резервни копии, синхронизирање,

содржини преку глобални и локални
компјутерски мрежи, мобилни телефони и

пренесување и споделување податоци,
документи, датотеки, информации, текст,

други комуникациски мрежи;

фотографии, слики, графика, музика, звук,

обезбедување привремено користење на
компјутерски софтвер кој не може да се

видео и мултимедијални соржини;
обезбедување привремено користење на

симнува за синхронизирање,
реплицирање, скпадирање, правење

компјутерски софтвер кој не може да се
симнува за синхронизирање компјутерски

резервни копии и споделување на
податоци и информации на и помеѓу

датотеки, податоци и информации во
колаборативна работна средина;

електронски направи вклучувајќи

хостирање онлајн заедничка веб страна за

предмети кои содржат електронски и
компјутеризирани екрани, дисплеи и

и при поддршка на компјутерско
програмирање и развој на компјутерски

приемници; обезбедување привремено
користење на компјутерски софтвер кој не

софтвер за управување со дигитални
содржини на жичани и безжични

може да се симнува за креирање и
споделување содржини и информации, за

електронски направи за пристапување,
освежување, манупулирање, изменување,

подобрување на продуктивноста и

организирање, складирање, правење

соработката на документи кои се
споделуваат со повеќе корисници преку

резервни копии, синхронизирање,
пренесување, и споделување податоци,

глобални и локални компјутерски мрежи;
обезбедување привремено користење на

документи, датотеки, информации, текст,
фотографии, слики, графика, музика, звук,

компјутерски софтвер кој не може да се
симнува за извлекување и означување

видео и мултимедијални соржини;
обезбедување виртуелна компјутерска

метаподатоци, далечинско управување со

средина преку компјутерско работење во

податоци, обезбедување веб-базиран
пристап до апликации и услуги преку веб

облак (клауд) пристапна преку интернет од
страна на автентифицирани корисници;

оперативен систем или портал интерфејс
преку глобални и локални компјутерски

скпадирање електронски медиуми, имено,
податоци, документи, датотеки, текст,

мрежи; обезбедување привремено
користење на компјутерски софтвер кој не

фотографии, слики, графика, музика,
аудио датотеки, видеа, папки, пораки и
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други електронски податоци; услуги на

фотографии, слики, графика, музика, звук,

компјутерско советување; услуги на

видео и мултимедијални соржини;

компјутерско работење во облак (кпауд);
скпадирање на електронски податоци;

обезбедување компјутерски софтвер кој не
може да се симнува за организирање,

софтвер како услуга [СааС]; правење
резервни копии на податоци кои се на

приоритизација, пребарување слики,
прегледување датотеки, пребарување,

друго место; хостирање сервери;
изнајмување на компјутерски софтвер;

соработка и интеграција; обезбедување
колаборативен компјутерски софтвер кој

инсталирање на компјутерски софтвер;

им овозможува на корисниците да

одржување на компјутерски софтвер;
обезбедување привремено користење на

синхронизираат предлози, известувања,
комуникации, коментари, календари, листи

софтвер кој не може да се симнува за
електронски поштенски услуги, услуги на

со задачи, податоци и други медиуми;
обезбедување компјутерски софтвер за

електронски пораки и пренос на
електронски пораки; обезбедување

трансфер на големи датотеки;
обезбедување софтвер за управување со

виртуелна компјутерска средина преку

тимови; обезбедување компјутерски

компјутерско работење во облак (кпауд)
пристапна преку интернет од страна на

софтвер за електронски потписи;
обезбедување компјутерски софтвер со

автентифицирани корисници;
обезбедување привремено користење на

користење на вештачка интелигенција за
обезбедување содржина и сугестии за

софтвер кој не може да се симнува за
електронски поштенски услуги, услуги на

приоритизација; научни и технолошки
услуги и истражување и дизајн поврзани

електронски пораки и пренос на

со нив; услуги на индустриски анализи,

електронски пораки; обезбедување
софтвер кој не може да се симнува со

индустриско истражување и идустриски
дизајн; услуги на контрола на квалитет и

користење на вештачка интелигенција за
организирање, следење, складирање и

автентификација; дизајн и развој на
компјутерски хардвер и софтвер

пренесување на податоци, документи,
датотеки, информации, текст,
фотографии, слики, графика, музика, звук,

(210) TM 2022/418

видео и мултимедијални соржини;
обезбедување компјутерски софтвер кој не

(442) 30/09/2022
(731) COPACOL COOPERATIVA

може да се симнува за складирање,
гледање, подготвување и пренесување на

AGROINDUSTRIAL CONSOLATA Rua
Desembargador Munhoz de Mello, 176 -

податоци, документи, датотеки,
информации, текст, фотографии, слики,

Sala, Centro Cafelandia - PR, 85415-000 ,
BR

графика, музика, звук, видео и

(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ

мултимедијални соржини; обезбедување
компјутерски софтвер кој не може да се

Пиринска 66, 7500, Прилеп
(540)

симнува со користење на вештачка
интелигенција за организирање, следење,
скпадирање и пренесување на податоци,
документи, датотеки, информации, текст,
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(531) 26.11.01;26.13.01;28.01.00
(551) индивидуална

(591) сина, црна

(510, 511)
кл. 29 инчуни, не живи; путер; ракови, не

(531) 03.03.01;03.03.17;24.01.09
(551) индивидуална
(510, 511)

живи; филети од риба; месо; риба, не
жива; школки, не живи; туна, не жива;

кл. 1 Хемикалии кои се користат во
индустријата и науката, вклучително и

живина, не жива; намирници врз база на
риба; шкампи, не живи; риба, во

уреа, како и хемиски адитиви и раствори
на уреа што се користат за третман и

лименка/риба, конзервирана; солена риба
(210) TM 2022/419

неопасност на загадените издувни гасови;

(220) 28/04/2022

уреа, течни раствори на уреа и грануларна
уреа што се користат за конверзија на

(442) 30/09/2022
(731) LABORATOIRES DELBERT 49 rue

соединенијата на азотни оксиди, присутни
во издувните гасови на дизел моторите, во

Rouelle 75015 Paris, FR
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

азотен гас и вода; антифриз; дестилирана
вода.

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
НТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул. Oрце Николов 68/4 реон 20 1000 Скопје

кл. 12 Резервни делови за коли и камиони
кл. 35 Рекламирање; водење на
работењето; услуги на увоз - извоз и

(540)

Extencilline

трговија на големо и мало со : хемикалии
кои се користат во индустријата и науката,

(551) индивидуална
(510, 511)

вклучително и уреа, како и хемиски
адитиви и раствори на уреа што се

кл. 5 фармацевтски производи

користат за третман и неопасност на
(210) TM 2022/421

загадените издувни гасови; уреа, течни
раствори на уреа и грануларна уреа што

(220) 29/04/2022

(442) 30/09/2022
(731) Друштво за производство, услуги

се користат за конверзија на
соединенијата на азотни оксиди, присутни

и трговија со увоз-извоз А.Б.
НОВОСЕЛСКИ ДОО Струмица, MK

во издувните гасови на дизел моторите, во
азотен гас и вода; антифриз; дестилирана

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

вода; резервни делови за коли и камиони

(540)
(210) TM 2022/422

(220) 29/04/2022
(442) 30/09/2022
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(731) The Body Shop International Limited

лосиони; комплети за шминка и комплети

Watersmead, Littlehampton, BN17 6LS,

за подароци што содржат не медицински

United Kingdom, GB

препарати за нега на лице и коса.

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

(210) TM 2022/423

(220) 03/05/2022

(442) 30/09/2022
(731) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455,
Rotterdam 3013 AL , NL

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(740) Друштво за застапување од областа

WHITE MUSK

на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

кл. 3 Козметички производи и препарати
за нега на кожа имено, пудра, коректор за

SCANDAL

лице, маскара, сенка за очи, моливчиња за
очи и веѓи, кармин, моливче за уста,

(551) индивидуална

балзам за уста, пудра за лице, бронзер за
лице, руменило за лице, хидратантни

(510, 511)
кл. 30 сладолед; мраз од вода; замрзнати

креми за лице, отстранувачи на шминка;

слаткарски производи

не медицинска пудра за тело; сапуни за
кожа; гел за бањање; масла за бањање, не

(210) TM 2022/424

медицинска сол за бањање, монистра за
бањање (баѓК беасЈѕ), и не медицински

(442) 30/09/2022
(731) Bkairt General Trading Company

пенливи препарати за бањање; не
медицински препарати за нега на кожа,

(LLC) OFFICE 2802, WESTBURY
OFFICESTOWER-MARASI DRIVE-

имено, лосиони, козметички креми,

BUSINESS BAY, DUBAI, AE

чистачи, пилинзи за тело и лице, маски и
тонери; препарати за коса и за

(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
Пиринска 66, 7500, Прилеп

стилизирање на коса, имено, шампони,
балзами, спрејови за завршна обработка,

(540)

(220) 30/04/2022

ROZ

и гелови; дезодоранси за лична употреба,
препарати за потемнување; масла и

(551) индивидуална
(510, 511)

лосиони за сончање; препарати за

кл. 34 Цигари, пури, суров, произведен и
ароматизиран тутун, меласа од тутун за

бричење; средства за чистење на забите;
парфеми; тоалетна вода; есенцијални

наргиле, кутии за пури, кутии (цигари),

масла за лична употреба, парфимирани
масла; препарати за нега на нокти; лак за

тутун за џвакање, цигарилоси, производи
за пушачи, имено наргиле, запалки за

нокти; камен од пемза, памучни стапчиња
и туфери за не медицинска употреба сите

пушачи, филтри (цигари), електронски
цигари и течност за електронски цигари

за употреба на тело; мириси за простории,
миризливи стапчиња, сушено ароматично
лисје и мирудии (роѓроигп) и кесички;

(210) TM 2022/425

(220) 30/04/2022
(442) 30/09/2022

козметички шамивчиња со пудра;
шамивчиња натопени со козметички
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(731) ALPEDO GIDA SANAYI VE TICARET

мразови за јадење; Сол; Снек храна од

ANONIM SIRKETI HACI MUSTAFA

житни култури, пуканки, кршен овес,

MAH.GAZI MUSTAFA KEMAL BLV.
NO:136/A ONIKISUBAT MERKEZ /

пченкарен чипс, житарки за појадок,
преработена пченица за човечка исхрана,

KAHRAMANMARAS, TR
(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ

кршен јачмен за човечка исхрана,
преработен овес за човечка исхрана,

Пиринска 66, 7500, Прилеп
(540)

преработена 'рж за човечка исхрана, ориз;
Меласа за храна
кл. 43 услуги за обезбедување храна и
пијалоци; Привремено сместување;
резервација на привремено сместување;
изнајмување простории за свадбени
церемонии; обезбедување на простории
за конференции и разни состаноци;

(591) бела, светло сина, темно сина,
жолто-кафеава
(531) 06.01.04;27.05.03

Дневен престој (јасли); Сместување за
животни

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, какао; пијалоци на база на

(210) TM 2022/448

кафе или какао, пијалоци на база на
чоколада; Тестенини, полнети кнедли,

(442) 30/09/2022
(731) Друштво за производство,

резанци; Печива и пекарски производи на
база на брашно; десерти на база на

трговија и услуги ЦМ ДЕЛТА ДОО

(220) 11/05/2022

брашно и чоколадо; леб, симит [турски

експорт-импорт Скопје ул. Васил
Главинов бр. 3/10, Скопје, MK

ѓеврек во облик на прстен покриен со
сусам]; погача [турски ѓеврек], пита,

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

сендвичи, катмер [турско пециво], пити,
колачи, баклава [турски десерт на база на

(540)

тесто премачкан со сируп], кадаф [турски
десерт врз основа на тесто]; десерти на
база на тесто премачкано со сируп;
пудинзи, крем, казандиби [турски пудинг],
пудинг од ориз, кешкул [турски пудинг];
Мед, пчелен лепак за човечка исхрана,
прополис за прехранбени цели; Зачини за

(591) сина и бела

прехранбени производи, ванила (арома),
зачини, сосови (зачини), сос од домати;

(551) индивидуална
(510, 511)

Квасец, прашок за пециво; Брашно, гриз,

кл. 18 чанти, паричници, ремени
кл. 25 облека, блузи, маици, јакни, елеци,

(531) 24.01.15;27.05.01

скроб за храна; Шеќер, шеќер во коцка,
шеќер во прав; Чај, леден чај; Кондиторски

панталони, сукњи, фустани, сетови,
додатоци, кошули, блузони, џемпери,

производи, чоколади, бисквити, крекери,
наполитанки; Гуми за џвакање; Сладолед,

фармарки, кратки панталони, долна
облека, костими за капење, палта, обувки,
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папучи, чевли, патики, сандали, капи,

кл. 18 чанти, паричници, ремени

чорапи

кл. 25 облека, блузи, маици, јакни, елеци,

кл. 35 рекламирање; телевизиски
реклами; рекламни текстови; огласување,

панталони, сукњи, фустани, сетови,
додатоци, кошули, блузони, џемпери,

компјутерско рекламирање преку
интернет; собирање информации во

фармерки, кратки панталони, долна
облека, костими за капење, палта, обувки,

компјутерските бази на податоци;
презентација на стоки преку

папучи, чевли, патики, сандали, капи,
чорапи

комуникациски медиуми за малопродажба;

кл. 35 рекламирање; телевизиски

пишување рекламни текстови; објавување
на рекламни текстови; услуги на продажба

реклами; рекламни текстови; огласување,
компјутерско рекламирање преку

на големо и мало со облека и обувки;
онлајн продажба на големо и мало со

интернет; собирање информации во
компјутерските бази на податоци;

облека и обувки; организирање и водење
на работењето; обезбедување онлајн

презентација на стоки преку
комуникациски медиуми за малопродажба;

пазар за купувачи и продавачи на стоки;

пишување рекламни текстови; објавување

претставување на производите; плакати;
собирање информацииво компјутерските

на рекламни текстови; услуги на продажба
на големо и мало со облека и обувки;

податоци; дизајнирање рекламен
материјал; водење на комерцијални

онлајн продажба на големо и мало со
облека и обувки; организирање и водење

работи; канцелариски работи; проучување
на пазарот; односи со јавност; маркетинг

на работењето; обезбедување онлајн
пазар за купувачи и продавачи на стоки;
претставување на производите; плакати;

(210) TM 2022/449

собирање информацииво компјутерските
податоци; дизајнирање рекламен

(220) 11/05/2022

(442) 30/09/2022
(731) Друштво за производство,
трговија и услуги ЦМ ДЕЛТА ДОО

материјал; водење на комерцијални
работи; канцелариски работи; проучување

експорт-импорт Скопје ул. Васил
Главинов бр. 3/10, Скопје, MK

на пазарот; односи со јавност; маркетинг

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

(210) TM 2022/450

Ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000,
Скопје

(442) 30/09/2022
(731) Monster Energy Company, a

(540)

Delaware corporation 1 Monster Way,
Corona, California 92879, US

(220) 11/05/2022

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

MONSTER ASSAULT
(551) индивидуална
(531) 03.09.24;27.05.04;27.05.17
(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 32 безалкохолни пијалаци

(510, 511)
(210) TM 2022/451
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(442) 30/09/2022
(731) PHARMADA ILAÇ SANAYI ve

(442) 30/09/2022
(731) PHARMADA ILAÇ SANAYI ve

TICARET A.Ş. Inönü Mahallesi Kayişdaği
Caddesi No. 172 DEM Plaza B Blok Giriş

TICARET A.Ş. Inönü Mahallesi Kayişdaği
Caddesi No. 172 DEM Plaza B Blok Giriş

Kat 34755 Ataşehir - Istanbul, TR

Kat 34755 Ataşehir - Istanbul, TR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ бул. Кочо

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

Рацин бр.14/1/1, 1000 Скопје
(540)

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

TAKSIDEM

NOREPRIN

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

кл. 5 фармацевтски производи

(210) TM 2022/452

(210) TM 2022/455

(220) 11/05/2022

(220) 11/05/2022

(442) 30/09/2022
(731) PHARMADA ILAÇ SANAYI ve
TICARET A.Ş. Inönü Mahallesi Kayişdaği

(442) 30/09/2022
(731) Друштво за трговија и услуги
ЕВРО ГЕЈМС ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ

Caddesi No. 172 DEM Plaza B Blok Giriş

Скопје ул. БОРИС ТРАЈКОВСКИ Бр.214

Kat 34755 Ataşehir - Istanbul, TR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ бул. Кочо

А СКОПЈЕ-КИСЕЛА ВОДА, 1000, Скопје,
MK

Рацин бр.14/1/1, 1000 Скопје
(540)

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7,
1000, Скопје
(540)

GRATRYL
(551) индивидуална

Burning Fortuna

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2022/453

кл. 9 софтвер; софтвер за игри; софтвер
за компјутерски игри; компјутерски

(220) 11/05/2022

(442) 30/09/2022
(731) PHARMADA ILAÇ SANAYI ve
TICARET A.Ş. Inönü Mahallesi Kayişdaği

софтверски пакети; софтвер за
компјутерски оперативен систем;

Caddesi No. 172 DEM Plaza B Blok Giriş
Kat 34755 Ataşehir - Istanbul, TR

компјутерски софтвер за администрирање
на онлајн игри и коцкање; компјутерски

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ бул. Кочо

софтвер, снимен; софтвер драјвери;

Рацин бр.14/1/1, 1000 Скопје
(540)

софтвер за виртуелна реалност; софтвер
за ззбава за компјутерски игри;

DEMROSE

компјутерски програми за управување со
мрежата; хардвер и софтвер за коцкање,

(551) индивидуална

машини за коцкање, коцкарски игри на
интернет и преку телекомуникациска

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(210) TM 2022/454

мрежа; оперативен компјутерски софтвер
за главни компјутери; монитори

(220) 11/05/2022
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(компјутерски хардвер); компјутерски

интерактивни игри; интерактивни казино

хардвер; апарат за снимање слики;

игри обезбедени преку компјутер или

монитори (компјутерски програми);
програми за компјутерски игри;

мобилна платформа; софтвер за игри со
автомати, игри за обложување и

компјутерски програми за снимени игри;
апарати за снимање, пренос или

обложувања, видео слот игри, казино игри,
игри на среќа и бинго игри обезбедени

репродукција на звук или слики;
комуникациски сервери [компјутерски

преку интернет и преку компјутерски
мрежи и може да се играат на секаков тип

хардвер]; електронски компоненти за

на компјутерски уред, вклучувајќи аркадни

машини за коцкање; компјутерски
апликативен софтвер кој содржи игри и

игри, персонални компјутери, рачни уреди
и мобилни телефони

коцкање; компјутерски хардвер за игри и
коцкање; компјутерски системи;

кл. 28 игри; чипови (жетони) за коцкање;

компјутерски терминали; интерактивни
терминали; мултимедијални терминали;

мах-јонг; аркадни игри; машини за коцкање
кои работат со монети, банкноти и

електронски терминали за генерирање на

картички; електропневматски и електрични

лотарии; интерактивни терминали со
екран на допир; екрани на допир за

машини за коцкање (слот
машини).електронски игри; салонски игри;

компјутери; електронски панели за
прикажување; екрани со течни кристали;

чипови за игри; маси за игри; слот машини
[машини за коцкање]; [lcd] лцд машини за

дигитални панели за прикажување на
знаци; мултимедијален софтвер;

игри; слот машини и уреди за игри;
забавни машини со монети; чипови од

мултимедијални апарати и инструменти;

рулет; покер чипови; чипови и коцки

интерактивен мултимедијален софтвер за
играње игри; компјутерски екрани; lcd

[опрема за игри]; опрема за казина; рулет
маси; коцкарски рулет на тркала; казино

дисплеи со голем екран; екрани со течни
кристали [lcd] за домашни кина; софтвер

игри; автомати и машини за коцкање;
машини кои работат на монети и/или

за стриминг (пренос) на медиуми;
компјутерски апликативен софтвер за

електронски машини на монети со или без
можност за добивка; кутии за машини со

пренос на аудио-визуелни медиумски

монети, автомати за игри на среќа и

содржини преку интернет; комунален
софтвер; компјутерски програми, снимени;

машини за коцкање; електропски или
електротехнички уреди за игри, автомати,

софтвер за виртуелна реалност; софтвер
за игри;помошен сервер; компјутерски

и машини, машини за управување со
монети; куќишта за машини со монети,

програми, снимени; софтвер за виртуелна
реалност; софтвер за игри; компјутерски

опрема за игри, машини за игри, машини
за коцкање; машини за игри на среќа за

програми за управување со мрежата;

коцкање; тркала за лотарија; електронски

електронски билети за лотарија;
платформи за компјутерски софтвер;

цели за игри и спортови

оперативни системи; интерактивни
компјутерски системи; програми за

кл. 41 услуги за управување со казино;

оперативен систем; софтвер за
компјутерски игри за употреба со онлајн

функционирање на установи за игри, сали
за игри, интернет казина, интернет
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страници за коцкање; услуги поврзани со

А СКОПЈЕ-КИСЕЛА ВОДА, 1000, Скопје,

коцкање; услуги за игри за забава; казино,

MK

игри и услуги за коцкање; коцкање; обука
за развој на софтверски системи;

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7,

обезбедување на опрема за игри за
коцкарски сали; обезбедување опрема за

1000, Скопје
(540)

казино [коцкање]; услуги за забава на
машините за игри; обезбедување казино

Flaming Fortuna
(551) индивидуална

објекти [коцкање]; сали со машини за игри;

(510, 511)
кл. 9 софтвер; софтвер за игри; софтвер

услуги аркадни забави; изнајмување
опрема за игри; изнајмување машини за

за компјутерски игри; компјутерски

игри; обезбедување на забавни аркадни
услуги; изнајмување машини за игри со

софтверски пакети; софтвер за
компјутерски оперативен систем;

слики од овошје; уредување или снимање
на звуци и слики; услуги за снимање на

компјутерски софтвер за администрирање
на онлајн игри и коцкање; компјутерски

звук и видео забава; изнајмување апарати

софтвер, снимен; софтвер драјвери;
софтвер за виртуелна реалност; софтвер

за репродукција на звук; обезбедување на
опрема за игри за казина; обезбедување

за ззбава за компјутерски игри;

на казино објекти; онлајн услуги за
коцкање; услуги за коцкање; игри, онлајн

компјутерски програми за управување со
мрежата; хардвер и софтвер за коцкање,

казино и услуги за онлајн обложување;
организација на лотарии; обезбедување

машини за коцкање, коцкарски игри на
интернет и преку телекомуникациска

игри со помош на компјутерски систем;

мрежа; оперативен компјутерски софтвер
за главни компјутери; монитори

онлајн интерактивна забава; онлајн
казино услуги; услуги за онлајн игри преку

(компјутерски хардвер); компјутерски

мобилни уреди; обезбедување онлајн
забава во вид на турнири за игри;

хардвер; апарат за снимање слики;
монитори (компјутерски програми);

обезбедување онлајн информации во
областа на забавата со компјутерски игри;

програми за компјутерски игри;
компјутерски програми за снимени игри;

услуги за спортско обложување; онлајн

апарати за снимање, пренос или
репродукција на звук или слики;

услуги за спортско обложување;
обезбедување на опрема за игри за

комуникациски сервери [компјутерски

коцкарски сали; обезбедување на оn-line
игри и игри на среќа, особено користење

хардвер]; електронски компоненти за
машини за коцкање; компјутерски

на софтвер за игри, кој не може да се
преземе

(210) TM 2022/456

апликативен софтвер кој содржи игри и
коцкање; компјутерски хардвер за игри и
коцкање; компјутерски системи;
компјутерски терминали; интерактивни

(220) 11/05/2022

терминали; мултимедијални терминали;

(442) 30/09/2022
(731) Друштво за трговија и услуги

електронски терминали за генерирање на
лотарии; интерактивни терминали со

ЕВРО ГЕЈМС ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ
Скопје ул. БОРИС ТРАЈКОВСКИ Бр.214

екран на допир; екрани на допир за
компјутери; електронски панели за
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прикажување; екрани со течни кристали;

[машини за коцкање]; [lcd] лцд машини за

дигитални панели за прикажување на

игри; слот машини и уреди за игри;

знаци; мултимедијален софтвер;
мултимедијални апарати и инструменти;

забавни машини со монети; чипови од
рулет; покер чипови; чипови и коцки

интерактивен мултимедијален софтвер за
играње игри; компјутерски екрани; lcd

[опрема за игри]; опрема за казина; рулет
маси; коцкарски рулет на тркала; казино

дисплеи со голем екран; екрани со течни
кристали [lcd] за домашни кина; софтвер

игри; автомати и машини за коцкање;
машини кои работат на монети и/или

за стриминг (пренос) на медиуми;

електронски машини на монети со или без

компјутерски апликативен софтвер за
пренос на аудио-визуелни медиумски

можност за добивка; кутии за машини со
монети, автомати за игри на среќа и

содржини преку интернет; комунален
софтвер; компјутерски програми, снимени;

машини за коцкање; електропски или
електротехнички уреди за игри, автомати,

софтвер за виртуелна реалност; софтвер
за игри;помошен сервер; компјутерски

и машини, машини за управување со
монети; куќишта за машини со монети,

програми, снимени; софтвер за виртуелна

опрема за игри, машини за игри, машини

реалност; софтвер за игри; компјутерски
програми за управување со мрежата;

за коцкање; машини за игри на среќа за
коцкање; тркала за лотарија; електронски

електронски билети за лотарија;
платформи за компјутерски софтвер;

цели за игри и спортови

оперативни системи; интерактивни
компјутерски системи; програми за

кл. 41 услуги за управување со казино;

оперативен систем; софтвер за

функционирање на установи за игри, сали

компјутерски игри за употреба со онлајн
интерактивни игри; интерактивни казино

за игри, интернет казина, интернет
страници за коцкање; услуги поврзани со

игри обезбедени преку компјутер или
мобилна платформа; софтвер за игри со

коцкање; услуги за игри за забава; казино,
игри и услуги за коцкање; коцкање; обука

автомати, игри за обложување и
обложувања, видео слот игри, казино игри,

за развој на софтверски системи;
обезбедување на опрема за игри за

игри на среќа и бинго игри обезбедени

коцкарски сали; обезбедување опрема за

преку интернет и преку компјутерски
мрежи и може да се играат на секаков тип

казино [коцкање]; услуги за забава на
машините за игри; обезбедување казино

на компјутерски уред, вклучувајќи аркадни
игри, персонални компјутери, рачни уреди

објекти [коцкање]; сали со машини за игри;
услуги аркадни забави; изнајмување

и мобилни телефони

опрема за игри; изнајмување машини за
игри; обезбедување на забавни аркадни

кл. 28 игри; чипови (жетони) за коцкање;

услуги; изнајмување машини за игри со

мах-јонг; аркадни игри; машини за коцкање
кои работат со монети, банкноти и

слики од овошје; уредување или снимање
на звуци и слики; услуги за снимање на

картички; електропневматски и електрични
машини за коцкање (слот

звук и видео забава; изнајмување апарати
за репродукција на звук; обезбедување на

машини).електронски игри; салонски игри;
чипови за игри; маси за игри; слот машини

опрема за игри за казина; обезбедување
на казино објекти; онлајн услуги за
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коцкање; услуги за коцкање; игри, онлајн

мрежата; хардвер и софтвер за коцкање,

казино и услуги за онлајн обложување;

машини за коцкање, коцкарски игри на

организација на лотарии; обезбедување
игри со помош на компјутерски систем;

интернет и преку телекомуникациска
мрежа; оперативен компјутерски софтвер

онлајн интерактивна забава; онлајн
казино услуги; услуги за онлајн игри преку

за главни компјутери; монитори
(компјутерски хардвер); компјутерски

мобилни уреди; обезбедување онлајн
забава во вид на турнири за игри;

хардвер; апарат за снимање слики;
монитори (компјутерски програми);

обезбедување онлајн информации во

програми за компјутерски игри;

областа на забавата со компјутерски игри;
услуги за спортско обложување; онлајн

компјутерски програми за снимени игри;
апарати за снимање, пренос или

услуги за спортско обложување;
обезбедување на опрема за игри за

репродукција на звук или слики;
комуникациски сервери [компјутерски

коцкарски сали; обезбедување на оn-line
игри и игри на среќа, особено користење

хардвер]; електронски компоненти за
машини за коцкање; компјутерски

на софтвер за игри, кој не може да се

апликативен софтвер кој содржи игри и

преземе

коцкање; компјутерски хардвер за игри и
коцкање; компјутерски системи;

(210) TM 2022/457

компјутерски терминали; интерактивни
терминали; мултимедијални терминали;

(220) 11/05/2022

(442) 30/09/2022
(731) Друштво за трговија и услуги

електронски терминали за генерирање на
лотарии; интерактивни терминали со

ЕВРО ГЕЈМС ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ

екран на допир; екрани на допир за

Скопје ул. БОРИС ТРАЈКОВСКИ Бр.214
А СКОПЈЕ-КИСЕЛА ВОДА, 1000, Скопје,

компјутери; електронски панели за
прикажување; екрани со течни кристали;

MK
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ

дигитални панели за прикажување на
знаци; мултимедијален софтвер;

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7,
1000, Скопје

мултимедијални апарати и инструменти;
интерактивен мултимедијален софтвер за

(540)

играње игри; компјутерски екрани; lcd
дисплеи со голем екран; екрани со течни
кристали [lcd] за домашни кина; софтвер

Fortunator
(551) индивидуална

за стриминг (пренос) на медиуми;
компјутерски апликативен софтвер за

(510, 511)
кл. 9 софтвер; софтвер за игри; софтвер

пренос на аудио-визуелни медиумски
содржини преку интернет; комунален

за компјутерски игри; компјутерски
софтверски пакети; софтвер за

софтвер; компјутерски програми, снимени;

компјутерски оперативен систем;
компјутерски софтвер за администрирање

софтвер за виртуелна реалност; софтвер
за игри;помошен сервер; компјутерски

на онлајн игри и коцкање; компјутерски

програми, снимени; софтвер за виртуелна
реалност; софтвер за игри; компјутерски

софтвер, снимен; софтвер драјвери;
софтвер за виртуелна реалност; софтвер

програми за управување со мрежата;
електронски билети за лотарија;

за ззбава за компјутерски игри;
компјутерски програми за управување со
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платформи за компјутерски софтвер;
оперативни системи; интерактивни

кл. 41 услуги за управување со казино;

компјутерски системи; програми за
оперативен систем; софтвер за

функционирање на установи за игри, сали
за игри, интернет казина, интернет

компјутерски игри за употреба со онлајн
интерактивни игри; интерактивни казино

страници за коцкање; услуги поврзани со
коцкање; услуги за игри за забава; казино,

игри обезбедени преку компјутер или
мобилна платформа; софтвер за игри со

игри и услуги за коцкање; коцкање; обука
за развој на софтверски системи;

автомати, игри за обложување и

обезбедување на опрема за игри за

обложувања, видео слот игри, казино игри,
игри на среќа и бинго игри обезбедени

коцкарски сали; обезбедување опрема за
казино [коцкање]; услуги за забава на

преку интернет и преку компјутерски
мрежи и може да се играат на секаков тип

машините за игри; обезбедување казино
објекти [коцкање]; сали со машини за игри;

на компјутерски уред, вклучувајќи аркадни
игри, персонални компјутери, рачни уреди

услуги аркадни забави; изнајмување
опрема за игри; изнајмување машини за

и мобилни телефони

игри; обезбедување на забавни аркадни

кл. 28 игри; чипови (жетони) за коцкање;
мах-јонг; аркадни игри; машини за коцкање

услуги; изнајмување машини за игри со
слики од овошје; уредување или снимање

кои работат со монети, банкноти и
картички; електропневматски и електрични

на звуци и слики; услуги за снимање на
звук и видео забава; изнајмување апарати

машини за коцкање (слот
машини).електронски игри; салонски игри;

за репродукција на звук; обезбедување на
опрема за игри за казина; обезбедување

чипови за игри; маси за игри; слот машини

на казино објекти; онлајн услуги за

[машини за коцкање]; [lcd] лцд машини за
игри; слот машини и уреди за игри;

коцкање; услуги за коцкање; игри, онлајн
казино и услуги за онлајн обложување;

забавни машини со монети; чипови од
рулет; покер чипови; чипови и коцки

организација на лотарии; обезбедување
игри со помош на компјутерски систем;

[опрема за игри]; опрема за казина; рулет
маси; коцкарски рулет на тркала; казино

онлајн интерактивна забава; онлајн
казино услуги; услуги за онлајн игри преку

игри; автомати и машини за коцкање;

мобилни уреди; обезбедување онлајн

машини кои работат на монети и/или
електронски машини на монети со или без

забава во вид на турнири за игри;
обезбедување онлајн информации во

можност за добивка; кутии за машини со
монети, автомати за игри на среќа и

областа на забавата со компјутерски игри;
услуги за спортско обложување; онлајн

машини за коцкање; електропски или
електротехнички уреди за игри, автомати,

услуги за спортско обложување;
обезбедување на опрема за игри за

и машини, машини за управување со

коцкарски сали; обезбедување на оn-line

монети; куќишта за машини со монети,
опрема за игри, машини за игри, машини

игри и игри на среќа, особено користење
на софтвер за игри, кој не може да се

за коцкање; машини за игри на среќа за
коцкање; тркала за лотарија; електронски

преземе

цели за игри и спортови
(210) TM 2022/461
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(442) 30/09/2022
(731) Novartis AG 4002 Basel,, CH

(442) 30/09/2022
(731) Друштво за трговија и услуги

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО

БИМБИЛ ДООЕЛ увоз-извоз ул.Лазо
Трпоски бр.5 локал 1, Охрид, MK

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

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

(540)

(540)

AIRGLIND
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за човечка
употреба
(210) TM 2022/462

(220) 11/05/2022

(442) 30/09/2022
(731) Novartis AG 4002 Basel,, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

(531) 09.07.19;27.05.24
(551) индивидуална

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО

(510, 511)

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

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

(540)

кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски

AIRFONSIB

работи со : брашно и производи од жита,

(551) индивидуална
(510, 511)

леб, производи од тесто и слатки
кл. 43 услуги на обезбедување храна и

кл. 5 фармацевтски препарати за човечка
употреба
(210) TM 2022/463

пијалоци; локали за услуги на
обезбедување храна и пијалоци; служење
храна и пијалоци; ресторани

(220) 11/05/2022

(442) 30/09/2022
(731) Novartis AG 4002 Basel,, CH

(210) TM 2022/470

(442) 30/09/2022
(731) DS GLOBAL INTERNATIONAL

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО

TRADE Shpk Rruga Nacionale, Metalurgji,
Nr. i pasurise 986, Elbasan Shqiperi, AL

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7,

(540)

BREAFCOMP

1000, Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 5 фармацевтски препарати за човечка
употреба
(210) TM 2022/464

(220) 16/05/2022

(220) 13/05/2022
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паричник за криптовалути; софтвер кој
може да се симнува за авторизирање
пристап до бази со податоци; софтвер кој
може да се симнува за собирање,
уредување, организирање, изменување,
бележење, пренесување, складирање и
споделување на податоци и информации;
софтвер кој може да се симнува кој им
овозможува на купувачите да
(591) сина, бела, црна, сива
(531) 24.09.22;25.01.19;27.05.21

пристапуваат до информации за
финансиски сметки; компјутерски софтвер

(551) индивидуална

кој може да се симнува за управување и
валидирање трансакции со криптовалути

(510, 511)
кл. 34 цигари; тутун; пуро; кутии за цигари;

со користење блокчеин-базирани паметни
договори; компјутерски софтвер кој може

кутија за тутун; кеса за тутун; луле за тутун

да се симнува за развој на компјутерски
(210) TM 2022/472

системи и апликации употребување и
управување; софтвер кој може да се

(220) 13/05/2022
(442) 30/09/2022

симнува за користење при електронско
складирање на податоци; софтвер кој

(300) 84944 15/11/2021 JM
(731) Meta Platforms, Inc. 1601 Willow
Road Menlo Park, 94025 California, US

може да се симнува за кодирање;
компјутерски хардвер; блокчеин; софтвер

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

за користење со дигитални валути;
софтвер за користење со крипто валути;
софтвер за користење со виртуелни

(540)

META PAY

валути; компјутерски софтвер кој може да
се симнува за користење како паричник за

(551) индивидуална
(510, 511)

криптовалути; хардверски паричник за
крипто валути; алатки за развој на

кл. 9 компјутерски софтвер кој може да се
симнува за користење како апликациски
програмски интерфејс; софтвер за

софтвер; софтвер за користење како
апликациски програмски интерфејс (АПИ);
апликациски програмски интерфејс (АПИ)

нарачување и купување производи и
услуги; компјутерски софтвер за е-трговија

за користење при градење софтверски
апликации; софтвер за собирање,

кој може да се симнува кој им овозможува
на корисниците да извршуваат

управување, уредување, организирање,
изменување, пренесување, споделување и

електронски деловни трансакции преку
глобални компјутерски и комуникациски
мрежи; софтвер кој може да се симнува за

складирање на податоци и информации;
софтвер за платежни трансакции и
трансакции за размена со дигитални

интеграција на апликации и бази со
податоци; софтвер кој може да се симнува

валути; софтвер за користење при
управување со портфолија на дигитални

за управување и валидирање трансакции
со криптовалути со користење блокчеин

валути, виртуелни валути, крипто валути,
дигитални и блокчеин добра,

технологија; компјутерски софтвер кој
може да се симнува за користење како
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дигитализирани добра, дигитални знаци,

леџер софтвер за користење при

крипто знаци и услужни знаци; софтвер за

обработка на финансиски трансакции;

дистрибуирани леџер платформи; софтвер
кој ја олеснува можноста на корисниците

софтвер за пренос на електронски
фондови; софтвер за размена на валути;

да гледаат, анализираат, снимаат,
складираат, набљудуваат, управуваат,

софтвер за собирање и дистрибуција на
податоци; софтвер за платежни

тргуваат и разменуваат дигитални валути,
виртуелни валути, крипто валути,

трансакции; софтвер за поврзување
компјутери со локални бази со податоци и

дигитални и блокчеин добра,

глобални компјутерски мрежи; софтвер за

дигитализирани добра, дигитални знаци,
крипто знаци и услужни знаци; софтвер за

креирање бази со податоци кои може да
се пребаруваат со информации и

испраќање, примање, прифаќање,
купување, продавање, складирање,

податоци; софтвер за управување и
валидирање на трансакции со дигитални

пренесување, тргување и размена на
дигитални валути, виртуелни валути,

валути, виртуелни валути, крипто валути,
дигитални добра, блокчеин добра,

крипто валути, дигитални и блокчеин

дигитализирани добра, дигитални знаци,

добра, дигитализирани добра, дигитални
знаци, крипто знаци и услужни знаци;

крипто знаци и услужни знаци; софтвер за
креирање и управување со паметни

софтвер за имплементирање и впишување
финансиски трансакции; софтвер за

договори; софтвер за управување со
трансакции за плаќања и трансакции за

креирање сметки и одржување и
управување со информации за

размена; софтвер и хардвер за користење
како паричник за дигитални валути;

финансиски трансакции на дистрибуирани

софтвер и хардвер за користење како

леџери и корисник до корисник платежни
мрежи; софтвер за користење при

паричник за виртуелни валути; софтвер и
хардвер за користење како паричник за

финансиско тргување; софтвер за
користење при финансиска размена;

дигитални добра; софтвер и хардвер за
користење како паричник за дигитални

софтвер за пристапување до финансиски
информации и пазарни податоци и

знаци; софтвер и хардвер за користење
како паричник за крипто знаци; софтвер и

трендови; софтвер за израмнување на

хардвер за користење како паричник за

финансиски трансакции; софтвер за
обезбедување автентификација на

услужни знаци; софтвер за креирање
децентрализирани и дигитални валути од

страните при финансиски трансакции;
софтвер за одржување леџери за

отворен извор за користење при блокчеинбазирани трансакции; софтвер за

финансиски трансакции; софтвер за
управување со криптографско

креирање децентрализирани и виртуелни
валути од отворен извор за користење при

обезбедување на електронски преноси низ

блокчеин-базирани трансакции; софтвер

компјутерски мрежи; софтвер за кодирање
и овозможување безбедно пренесување

за креирање децентрализирани и крипто
валути од отворен извор за користење при

на дигитални информации преку Интернет;
софтвер за овозможување на корисниците

блокчеин-базирани трансакции; софтвер
за креирање децентрализирани и

да пресметуваат параметри поврзани со
финансиски трансакции; дистрибуиран

дигитализирани добра од отворен извор за
користење при блокчеин-базирани
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трансакции; софтвер за креирање

валути, виртуелни валути, крипто валути,

децентрализирани и дигитални знаци од

дигитални и блокчеин добра,

отворен извор за користење при блокчеинбазирани трансакции; софтвер за

дигитализирани добра, дигитални знаци,
крипто знаци и услужни знаци; софтвер за

корисници да купуваат и продаваат
производи со користење дигитални

управување со сметки со крипто валути и
дигитални валути; софтвер за користење

валути, виртуелни валути, крипто валути,
дигитални и блокчеин добра,

при плаќања, набавки и инвестиции со
користење на дигитални валути,

дигитализирани добра, дигитални знаци,

виртуелни валути, крипто валути,

крипто знаци и услужни знаци; софтверски
платформи за олеснување трансакции и

дигитални и блокчеин добра,
дигитализирани добра, дигитални знаци,

плаќања со користење дигитални валути,
виртуелни валути, крипто валути,

крипто знаци и услужни знаци; софтвер за
користење при овозможување електронски

дигитални и блокчеин добра,
дигитализирани добра, дигитални знаци,

пренос на фондови до и од други; софтвер
за користење при управување со

крипто знаци или услужни знаци кои им

конверзија на дигитални валути,

овозможуваат на корисниците да купуваат,
и да продаваат производи и услуги на

виртуелни валути, крипто валути,
дигитални и блокчеин добра,

други; компјутерски апликациски софтвер
за блокчеин-базирани платформи, имено,

дигитализирани добра, дигитални знаци,
крипто знаци и услужни знаци во тврди

софтвер за дигитални размени за
виртуелни предмети; софтвер за

валути; софтвер за развивање,
употребување и управување со

креирање, продавање и управување со

софтверски апликации и интегрирање на

блокчеин-базирани знаци или апликациски
монети; софтвер за користење со

софтверски апликации за сметки со
дигитални валути, виртуелни валути,

електронска финансиска платформа;
софтвер за обработка на електронски

крипто валути, дигитални и блокчеин
добра, дигитализирани добра, дигитални

плаќања и за пренесување фондови до и
од други; софтвер за пренос на дигитални

знаци, крипто знаци и услужни знаци;
софтвер за користење при олеснување на

валути, виртуелни валути, крипто валути,

користењето на блокчеин или

дигитални и блокчеин добра,
дигитализирани добра, дигитални знаци,

дистрибуирани електронски леџери да
извршуваат и снимаат финансиски

крипто знаци и услужни знаци помеѓу
страни; блокчеин софтверска платформа;

трансакции, имено, финансиско тргување
направено со користење на дигитални

софтвер за користење при управување и
имплементација на трансакции со

валути, виртуелни валути, крипто валути,
дигитални и блокчеин добра,

дигитални валути, виртуелни валути,

дигитализирани добра, дигитални знаци,

крипто валути, дигитални и блокчеин
добра, дигитализирани добра, дигитални

крипто знаци и услужни знаци; софтвер и
хардвер за користење при електронска

знаци, крипто знаци и услужни знаци;
софтвер за креирање и управување со

размена на валути за дигитални валути,
виртуелни валути, крипто валути,

блокчеин платформа за користење при
управување со сметки со дигитални

дигитални и блокчеин добра,
дигитализирани добра, дигитални знаци,
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крипто знаци и услужни знаци; софтвер за

пристапување, читање, следење и

користење како апликациски програмски

користење блокчеин технологија; софтвер

интерфејс (АПИ) за развој, тестирање и
интеграција на блокчеин софтвер

и хардвер за управување со информации
за идентитет, право на пристап до

апликации; компјутерски хардвер за
копање на дигитални валути, виртуелни

информациски ресурси и апликации и
автентификациска функционалност;

валути, крипто валути, дигитални и
блокчеин добра и дигитализирани добра;

софтвер за верификација на мрежна
идентификација, автентификација и услуги

хардвер за безбедносни знаци; конвертори

за управување за безбедносни цели;

на електронски валути; софтвер, имено,
електронска финансиска платформа која

софтвер за автентификација за
контролирање на пристап до и

покрива повеќе типови на плаќања и
трансакции интегрирани во мобилен

комуникација со компјутери и компјутерски
мрежи; магнетно кодирани кредитни

телефон, ПДА и веб базирана средина;
софтвер за креирање знаци кој може да се

картички, дебитни картички и платежни
картички; направи за кодирање;

користи за плаќање за производи и услуги

безбедносни знаци; софтвер кој се користи

и кои може да бидат тргувани или
разменети за парична вредност; софтвер

при издавање на дигитални валути,
виртуелни валути, крипто валути,

за користење при безбедно управување со
конверзија на дигитални валути,

дигитални и блокчеин добра,
дигитализирани добра, дигитални знаци,

виртуелни валути, крипто валути,
дигитални и блокчеин добра,

крипто знаци и услужни знаци; софтвер кој
се користи при ревизија на дигитални

дигитализирани добра, дигитални знаци,

валути, виртуелни валути, крипто валути,

крипто знаци и услужни знаци во тврди
валути; софтвер за управување со

дигитални и блокчеин добра,
дигитализирани добра, дигитални знаци,

плаќања со дигитални валути, виртуелни
валути, крипто валути, дигитални и

крипто знаци и услужни знаци

блокчеин добра, дигитализирани добра,
дигитални знаци, крипто знаци и услужни

кл. 36 финансиски услуги, имено,
инвестициски услуги, позајмување на

знаци, преноси на пари и добра; софтвер

пари, управување со трансакции, тргување

за олеснување преноси на пари, пренос на
електронски фондови, преноси на добра,

со финансиски инструменти и дигитални
валути и услуги на пренос и трансакции со

дознаки за плаќање сметки и пренесување
фондови помеѓу страни; софтвер за

инвестициски фондови; финансиски
услуги, имено, обезбедување виртуелни

користење како апликациски програмски
интерфејс (АПИ) софтвер за користење

валути за користење од страна на
корисници од онлајн заедница преку

при идентификација на компјутерски

глобални компјутерски мрежи; финансиски

хардверски направи; софтвер за
користење при автентификација на

услуги, имено, обезбедување електронски
трансфер на виртуелни валути за

кориснички пристапи до компјутери и
компјутерски мрежи; софтвер за

користење од страна на корисници од
онлајн заедница преку глобални

користење при олеснување безбедни
трансакции; софтвер за користење при

компјутерски мрежи; финансиски услуги,
имено, услуги на финансиски трансакции;
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обезбедување на финансиски услуги преку

дигитални и блокчеин добра,

глобални компјутерски мрежи; финансиски

дигитализирани добра, дигитални знаци,

услуги, имено, услуги за пренос на
виртуелни валути, услуги за тргување со

крипто знаци и услужни знаци;
олеснување пренос на електронски кеш

крипто валути, услуги за размена на
крипто валути и услуги за обработка на

еквиваленти; обезбедување финансиски
информации во вид на рангирања на

плаќања со крипто валути; финансиски
услуги, имено, финансиска размена на

дигитални валути, виртуелни валути,
крипто валути, дигитални и блокчеин

виртуелни валути; финансиски услуги,

добра, дигитализирани добра, дигитални

имено услуги за обработка на платежни
трансакции; услуги за обработка на

знаци, крипто знаци и услужни знаци;
обезбедување финансиски информации

финансиски трансакции, имено,
обезбедување безбедни трговски

во областите на пазари на дигитални
валути, виртуелни валути, крипто валути,

трансакции и можности за плаќање;
финансиски услуги, имено, услуги за

дигитални и блокчеин добра,
дигитализирани добра, дигитални знаци,

финансирање; финансиска размена;

крипто знаци и услужни знаци; услуги на

финансиски работи, имено, финансиско
управување, финансиско планирање,

известување на вести во областа на
финансиски вести; финансиски услуги,

финансиско прогнозирање, управување со
финансиско портфолио и финансиски

имено, обезбедување услуги на виртуелни
валути за користење од страна на членови

анализи и cоветување; финансиски
информации обезбедени на електронски

од онлајн заедница преку глобални
компјутерски мрежи; издавање на

начин; деловни брокерски услуги;

вредносни знаци; управување на

инвестициски брокерски услуги;
хипотекарни брокерски услуги; обврзнички

дигитални валути, виртуелни валути,
крипто валути, дигитални и блокчеин

брокерски услуги; брокерски услуги за
фјучерси; финансиско брокерски услуги за

добра, дигитализирани добра, дигитални
знаци, крипто знаци и услужни знаци;

финансиски инструменти, тргување со
крипто валути и дигитални валути; услуги

финансиски услуги, имено, обезбедување
финансиска размена за тргување со

за управување со валути; услуги на

дигитални валути, виртуелни валути,

дигитални валути; услуги на крипто
валути; услуги на виртуелни валути;

крипто валути, дигитални и блокчеин
добра, дигитализирани добра, дигитални

услуги на паричник за дигитални валути и
складирање; услуги на електронско

знаци, крипто знаци и услужни знаци;
услуги на тргување со крипто валути;

банкарство преку глобални компјутерски
мрежи; тргување со валути; услуги на

услуги на размена на крипто валути;
обработка на плаќања со крипто валути;

обработка на плаќања; услуги на тргување

електронски платежни услуги; услуги на

со дигитални валути, виртуелни валути,
крипто валути, дигитални и блокчеин

електронски паричници; обработка на
електронски плаќања преку услуги на

добра, дигитализирани добра, дигитални
знаци, крипто знаци и услужни знаци;

електронски паричници; услуги за
управување со валути; услуги за пренос на

услуги за други за обработка на дигитални
валути, виртуелни валути, крипто валути,

валути; финансиски услуги, имено,
обезбедување електронски трансфер на
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дигитални валути, виртуелни валути,

на инвестиции и финансирање преку

крипто валути, дигитални и блокчеин

компјутерски мрежи и глобални

добра, дигитализирани добра, дигитални
знаци, крипто знаци и услужни знаци;

комуникациски мрежи; електронско
тргување со финансиски инструменти;

финансиско советување во областа на
дигитални валути, виртуелни валути,

платежни услуги за електронска трговија;
обработка на плаќања со кредитни

крипто валути, дигитални и блокчеин
добра, дигитализирани добра, дигитални

картички; обработка на плаќања со
дебитни картички; услуги на обработка на

знаци, крипто знаци и услужни знаци;

трансакции со електронски кредитни

обезбедување електронска обработка и
следење на пренос на електронски

картички, дебитни картички и подарок
картички; осигурително советување;

фондови; услуги на размена на валути;
услуги за управување со инвестиции;

осигурителни информации; осигурителни
услуги, имено гарантирање во областа на

услуги за размена на пари; управување на
инвестициски портфолија со дигитални

финансиски услуги; обработка на оштетни
побарувања

добра; старателски услуги за финансиски

кл. 42 дизајн и развој на компјутерски

институции и фондови; листање и
тргување на заменливи и деривативи на

хардвер и софтвер; компјутерски услуги;
услуги на апликациски сервис провајдер

дигитални валути, виртуелни валути,
крипто валути, дигитални и блокчеин

(АСП); услуги на софтвер како услуга
(СааС); услуги на платформа како услуга

добра, дигитализирани добра, дигитални
знаци, крипто знаци и услужни знаци;

(ПааС); обезбедување клауд компјутерски
софтвер; обезбедување софтвер за

монетарна размена; размена на пари;

овозможување корисници да инвестираат

клиринг и подмирување на финансиски
трансакции; пренос на електронски

во дигитални валути, виртуелни валути,
крипто валути, дигитални и блокчеин

фондови; услуги на финансиски
информации; услуги на електронско

добра, дигитализирани добра, дигитални
знаци, крипто знаци и услужни знаци;

финансиско тргување; електронско
финансиско тргување, имено, тргување во

обезбедување дистрибуирана леџер
технологија; обезбедување софтвер за

областа на дигитализирани добра;

користење при управување портфолија на

обезбедување финансиски информации
на барање и во реално време за

дигитални валути, виртуелни валути,
крипто валути, дигитални и блокчеин

дигитални валути, виртуелни валути,
крипто валути, дигитални и блокчеин

добра, дигитализирани добра и добра со
дигитални знаци, крипто знаци и услужни

добра, дигитализирани добра, дигитални
знаци, крипто знаци и услужни знаци;

знаци; обезбедување софтвер кој ја
олеснува можноста на корисниците да

обезбедување веб страна со финансиски

гледаат, анализираат, снимаат,

информации за плаќања со дигитални
валути, виртуелни валути, крипто валути,

складираат, набљудуваат, управуваат,
тргуваат и разменуваат дигитални валути,

дигитални и блокчеин добра,
дигитализирани добра, дигитални знаци,

виртуелни валути, крипто валути,
дигитални и блокчеин добра,

крипто знаци и услужни знаци;
обезбедување информации во областите

дигитализирани добра, дигитални знаци,
крипто знаци и услужни знаци;

90

Трговски марки / Markat tregtare

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 9/2022 - 30/09/2022

обезбедување софтвер за испраќање,

мрежи; обезбедување софтвер за

примање, прифаќање, купување,

користење со дигитални валути;

продавање, складирање, пренесување,
тргување и размена на дигитални валути,

обезбедување софтвер за користење со
крипто валути; обезбедување софтвер за

виртуелни валути, крипто валути,
дигитални и блокчеин добра,

користење со виртуелни валути;
обезбедување софтвер за користење со

дигитализирани добра, дигитални знаци,
крипто знаци и услужни знаци;

паричник за дигитални валути и услуги на
складирање; обезбедување софтвер за

обезбедување софтвер за

платежни трансакции и трансакции за

имплементирање и впишување
финансиски трансакции, за креирање

размена со дигитални валути;
обезбедување дистрибуиран леџер

сметки и одржување и управување
информации за финансиски трансакции на

софтвер за користење при обработка на
финансиски трансакции; обезбедување

дистрибуирани јавни леџери и корисник до
корисник платежни мрежи; обезбедување

софтвер за пренос на електронски
фондови; обезбедување софтвер за

софтвер за обработка на електронски

размена на валути; обезбедување

плаќања и за пренесување фондови до и
од други; обезбедување софтвер за

софтвер за собирање и дистрибуција на
податоци; обезбедување софтвер за

електронска финансиска платформа;
обезбедување софтвер за користење како

платежни трансакции; обезбедување
софтвер за поврзување компјутери со

апликациски програмски интерфејс (АПИ)
за развој, тестирање и интеграција на

локални бази со податоци и глобални
компјутерски мрежи; обезбедување

блокчеин софтверски апликации;

софтвер за креирање бази со податоци

обезбедување софтвер за пренос на
дигитални валути, виртуелни валути,

кои може да се пребаруваат со
информации и податоци; обезбедување

крипто валути, дигитални и блокчеин
добра, дигитализирани добра, дигитални

софтвер за управување и валидирање на
трансакции со дигитални валути,

знаци, крипто знаци и услужни знаци
помеѓу страни; обезбедување софтвер за

виртуелни валути, крипто валути,
дигитални добра, блокчеин добра,

користење при финансиско тргување;

дигитализирани добра, дигитални знаци,

обезбедување софтвер за користење при
финансиска размена; обезбедување

крипто знаци и услужни знаци;
обезбедување софтвер за креирање и

софтвер за користење при пристапување
до финансиски информации и пазарни

управување паметни договори;
обезбедување софтвер за управување со

податоци и трендови; обезбедување
софтвер за израмнување на финансиски

трансакции за плаќања и трансакции за
размена; обезбедување софтвер за

трансакции, за обезбедување

електронска размена на валути за

автентификација на страните при
финансиски трансакции, за одржување

дигитални валути, виртуелни валути,
крипто валути, дигитални и блокчеин

леџери за финансиски трансакции;
обезбедување софтвер за управување со

добра, дигитализирани добра, дигитални
знаци, крипто знаци и услужни знаци;

криптографско обезбедување на
електронски преноси низ компјутерски

обезбедување софтвер за користење при
овозможување електронски пренос на
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фондови до и од други; обезбедување

виртуелни валути, дигитални и блокчеин

софтвер за креирање децентрализирани и

добра и пазарни и тргувачки трендови;

дигитални валути од отворен извор за
користење при блокчеин-базирани

обезбедување веб портал за корисници да
пристапуваат до информации во областа

трансакции; обезбедување софтвер за
креирање децентрализирани и виртуелни

на виртуелни валути, дигитални и
блокчеин добра; платформа како услуга

валути од отворен извор за користење при
блокчеин-базирани трансакции;

(ПааС) со компјутерски софтверски
платформи за продавање и купување

обезбедување софтвер за креирање

дигитални валути, виртуелни валути,

децентрализирани и крипто валути од
отворен извор за користење при блокчеин-

крипто валути, дигитални и блокчеин
добра, дигитализирани добра, дигитални

базирани трансакции; обезбедување
софтвер за креирање децентрализирани и

знаци, крипто знаци и услужни знаци;
софтвер како услуга (СааС) со

дигитализирани добра од отворен извор за
користење при блокчеин-базирани

компјутерски софтверски платформи за
продавање и купување дигитални валути,

трансакции; обезбедување софтвер за

виртуелни валути, крипто валути,

креирање децентрализирани и дигитални
знаци од отворен извор за користење при

дигитални и блокчеин добра,
дигитализирани добра, дигитални знаци,

блокчеин-базирани трансакции;
обезбедување софтвер за кодирање и

крипто знаци и услужни знаци;
компјутерски услуги, имено, креирање

овозможување безбедно пренесување на
дигитални информации преку Интернет,

онлајн виртуелна средина за продавање и
купување на дигитални валути, виртуелни

како и преку други начини за комуникација

валути, крипто валути, дигитални и

помеѓу компјутерски направи;
обезбедување софтвер за овозможување

блокчеин добра, дигитализирани добра,
дигитални знаци, крипто знаци и услужни

на корисниците да пресметуваат
параметри поврзани со финансиски

знаци; платформа како услуга (ПааС) со
компјутерски софтверски платформи за

трансакции; софтвер за дистрибуирани
леџер платформи за користење при

управување со блокчеин и знаковно
водени, дистрибуирани компјутерски

обработка на финансиски трансакции;

системи за складирање; софтвер како

обезбедување софтвер за пренос на
електронски фондови и размена на

услуга (СааС) со компјутерски софтверски
платформи управување со блокчеин и

валути; обезбедување софтвер за
користење при безбедно управување со

знаковно водени, дистрибуирани
компјутерски системи за складирање;

конверзија на дигитални валути,
виртуелни валути, крипто валути,

компјутерски услуги, имено, обезбедување
децентрализирани сустемски платформи

дигитални и блокчеин добра,

за складирање електронски датотеки

дигитализирани добра, дигитални знаци,
крипто знаци и услужни знаци во тврди

клауд платформа за складирање од
отворен извор; компјутерски услуги,

валути; обезбедување веб портал со
блогови и публикации кои не може да се

имено, обезбедување децентрализирани
електронски платформи за складирање

симнуваат во вид на написи, колумни и
информативни водичи во областите на

објекти кодирани и обезбедени од крај до
крај со блокчеин и блокчеин плаќања;
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компјутерски услуги, имено, обезбедување

тргувањето; софтвер како услуга (СааС) со

безбедни, приватно кодирани клауд

софтверски платформи за

услуги за складирање; компјутерски
услуги, имено, обезбедување складирање

автентификација, олеснување, спојување,
обработка, клиринг, складирање,

на корисник-до-корисник податоци
дистрибуирани низ неискористени

примање, следење, пренесување и
поднесување на трговски податоци,

електронски кориснички реурси за
складирање; компјутерски услуги, имено,

размена на пазарни трансакциски детали
иуправување со целокупниот животен

обезбедување децентрализирана клауд

циклус на тргувањето; обезбедување

платформа за складирање од отворен
извор; услуги на кодирање податоци со

софтвер за користење со блокчеин
технологија; услуги на софтвер како услуга

блокчеин софтвер технологија и корисникдо-корисник протоколи за обезбедување

(СааС) со софтвер за клиринг,
распределба, усогласување, запишување

безбедно, приватно и кодирано клауд
складирање; дистрибуирано, електронско

и подмирување на тргувања поврзани со
дигитални валути, виртуелни валути,

складирање на електронски медиуми,

крипто валути, дигитални и блокчеин

имено, податоци, документи, датотеки,
текстови, фотографии, слики, графика,

добра, дигитализирани добра, дигитални
знаци, крипто знаци и услужни знаци;

музика, аудио, видео и мултимедијални
содржини; обезбедување софтвер за

услуги на платформа како услуга (ПааС)
со софтвер за клиринг, распределба,

користење како паричник за криптовалути;
обезбедување софтвер за демократско

усогласување, запишување и
подмирување на тргувања поврзани со

управување со дигитални размени за

дигитални валути, виртуелни валути,

виртуелни предмети преку паметни
договори; копање на податоци;

крипто валути, дигитални и блокчеин
добра, дигитализирани добра, дигитални

обезбедување софтвер за користење при
тргување, клиринг, пренесување,

знаци, крипто знаци и услужни знаци;
платформа како услуга (ПааС) со

примање, складирање, потврдување и
финансиско тргување, управување со

софтверски платформи за олеснување
трансакции и плаќања со користење

ризик за пазарни трансакции за размена

дигитални валути, виртуелни валути,

во областите на дигитални валути,
виртуелни валути, крипто валути,

крипто валути, дигитални и блокчеин
добра, дигитализирани добра, дигитални

дигитални и блокчеин добра,
дигитализирани добра, дигитални знаци,

знаци, крипто знаци и услужни знаци кои
им овозможуваат на корисниците да

крипто знаци и услужни знаци; платформа
како услуга (ПааС) со софтверски

купуваат и да продаваат производи и
услуги на други; софтвер како услуга

платформи за автентификација,

(СааС) со софтверски платформи за

олеснување, спојување, обработка,
клиринг, складирање, примање, следење,

олеснување трансакции и плаќања со
користење дигитални валути, виртуелни

пренесување и поднесување на трговски
податоци, размена на пазарни

валути, крипто валути, дигитални и
блокчеин добра, дигитализирани добра,

трансакциски детали и управување со
целокупниот животен циклус на

дигитални знаци, крипто знаци и услужни
знаци кои им овозможуваат на
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корисниците да купуваат и да продаваат

корисник-до-корисник собирање,

производи и услуги на други; блокчеин-

пренесување, примање, следење,

базирани софтверски платформи и
дистрибуирани компјутерски софтверски

складирање и трансфер на валути;
обезбедување софтвер за корисници да

платформи за ревизија и верификација на
дигитални информации и кодови; дизајн,

купуваат и продаваат производи со
користење дигитални валути, виртуелни

развој и имплементација на ревизорски и
безбедносен софтвер за блокчеин-

валути, крипто валути, дигитални и
блокчеин добра, дигитализирани добра,

базирани платформи; обезбедување

дигитални знаци, крипто знаци и услужни

софтвер за користење при олеснување
безбедни трансакции; обезбедување

знаци; обезбедување софтверски
платформи за олеснување трансакции и

софтвер за ревизија на дигитални валути,
виртуелни валути, крипто валути,

плаќања со користење дигитални валути,
виртуелни валути, крипто валути,

дигитални и блокчеин добра,
дигитализирани добра, дигитални знаци,

дигитални и блокчеин добра,
дигитализирани добра, дигитални знаци,

крипто знаци и услужни знаци; софтверски

крипто знаци или услужни знаци кои им

платформи за децентрализирана
комуникација во блокчеин стил;

овозможуваат на корисниците да купуваат
и да продаваат производи и услуги на

софтверски платформи за следење и
поддршка на трансакции со податоци;

други; обезбедување софтвер за
користење при пристапување, читање,

дизајн, развој и имплементација на
софтвер за дистрибуирани компјутерски

следење и со користење блокчеин
технологија; услуги на техничко

платформи; дизајн, развој и

советување поврзани со трансакции со

имплементација на софтвер за блокчеин;
дизајн, развој и имплементација на

дигитални валути, виртуелни валути,
крипто валути, дигитални и блокчеин

софтверски решенија за безбедност на
дигитални валути; дизајн, развој и

добра, дигитализирани добра, дигитални
знаци, крипто знаци и услужни знаци;

имплементација на софтвер за паричници
за дигитални валути, виртуелни валути,

платформа како услуга (ПааС) со
компјутерски софтверски платформи за

крипто валути, дигитални и блокчеин

развој на развој на компјутери, системи и

добра, дигитализирани добра, дигитални
знаци, крипто знаци и услужни знаци;

апликации, употребување и управување;
софтвер како услуга (СааС) со

дизајн, развој и имплементација на
софтвер за верификациски услуги на трети

компјутерски софтверски платформи за
развој на компјутерски системи и

лица за трансакции со дигитални валути,
вклучувајќи, но не ограничувајќи се на

апликации, употребување и управување;
обезбедување софтвер за овозможување

трансакции кои вклучуваат биткоин

на корисници да развијат, градат и

валути; обезбедување привремено
користење на софтвер кој не може да се

користат дистрибуирани апликации преку
корисник-до-корисник паметни-договори и

симнува за користење при собирање,
пренесување, примање, следење,

платежни мрежни платформи од отворен
извор; обезбедување клауд-базирана

складирање и пренесување биткоини;
обезбедување софтвер за користење при

компјутерска верификација на мрежна
идентификација, автентификација и услуги
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за управување за безбедносни цели;

на корисници за пренос на електронски

безбедно хостирано управување,

фондови, трансакции со кредитни и

складирање и управување со лозинки,
лични детали и со информации за

дебитни картички и електронски чековни
трансакции со користење единствен влез и

идентитет поврзан со личности, сметки и
направи за безбедносни цели;

софтверска технологија; услуги на
апликациски сервис провајдер (АСП), со

обезбедување софтвер за
автентификација за контролирање на

софтвер за е-трговија за користење како
платежен портал кој авторизира обработка

пристап до и комуникација со компјутери и

на кредитни картички или директни

компјутерски мрежи; обезбедување
софтвер за користење при размена на

плаќања за трговци

виртуелни предмети; обезбедување
софтвер за продавање, тргување и

(210) TM 2022/473

(220) 17/05/2022

управување со блокчеин-базирани знаци
или апликациски монети; обезбедување

(442) 30/09/2022
(731) Момчило Ивановски бул.Видое
Смилевски Бато 2Б влез 2 стан 44, 1000,

дигитална размена; обезбедување

Скопје, MK

софтвер за користење при издавање
дигитални валути, виртуелни валути,

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000,

крипто валути, дигитални и блокчеин
добра, дигитализирани добра, дигитални

Скопје
(540)

знаци, крипто знаци и услужни знаци;
обезбедување клауд-базирана
верификација на мрежна идентификација,
автентификација и услуги за управување
за безбедносни цели; обезбедување

(591) сина, жолта
(531) 25.01.19;27.05.17

софтвер за управување со плаќања,
преноси на пари и преноси на добра со

(551) индивидуална
(510, 511)

дигитални валути, виртуелни валути,
крипто валути, дигитални и блокчеин

кл. 29 производи за исхрана;печурки
конзервирани;производи од смрзнато,

добра, дигитализирани добра, дигитални
знаци, крипто знаци и услужни знаци;
обезбедување софтвер за олеснување

сушено и варено овошје и
зеленчук;зеленчук конзервиран;зеленчук
сушен;зеленчук варен;зеленчук во

преноси на пари, пренос на електронски
фондови, преноси на добра, дознаки за

конзерви;мус од зеленчук;паста од
зеленчук;салати од зеленчук;сокови од

плаќање сметки и пренесување фондови
помеѓу страни; услуги на автентификација

зеленчук за готвење;доматно
пире;доматен сок за готвење;ајвар

имено, услуги за интернет
автентификација; обезбедување
автентификација на информации за лична

(конзервирана пиперка);корнишони;кисела
зелка (расол);овошје варено;овошје
конзервирано;кандирано овошје;овошје во

идентификација; услуги на
автентификација, имено, услуги на

конзерви;компоти;мармалад;овошни
каши;овошни салати;овошни

автентификација на корисници;
обезбедување услуги на автентификација

желеа;овошни концентрати;овошен мус
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кл. 31 зеленчук свеж; печурки свежи

кл. 29 печурки конзервирани(шампињони)

(шампињони); овошје свежо

кл. 31 зеленчук свеж; печурки

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

свежи(шампињони)
кл. 35 трговија на големо и мало со

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

прехрамбени производи, услуги при
продажба на мало и големо со свеж и

на работењето, управување со работата,
канцелариски работи, ширење рекламни

конзервиран зеленчук, шампињони свежи
и маринирани шампињони

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

(210) TM 2022/475

(220) 17/05/2022

(442) 30/09/2022
(731) Момчило Ивановски бул.Видое
Смилевски Бато 2Б влез 2 стан 44, 1000,

мало со прехрамбени производи, услуги
при продажба на мало и големо со свеж,
преработен/конзервиран зеленчук и
овошје (шампињони свежи, маринирани

Скопје, MK

шампињони, корнишони, цвекло,

Ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000,

феферони, зелка, ѓувеч, мешана и царска
салата, доматно пире, кечап, домашен

Скопје
(540)

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

ајвар, ајвар, лутеница) и пијалоци

(210) TM 2022/474

(220) 17/05/2022

(442) 30/09/2022
(731) Момчило Ивановски бул.Видое
Смилевски Бато 2Б влез 2 стан 44, 1000,

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

Скопје, MK

(551) индивидуална

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

(510, 511)
кл. 29 печурки конзервирани(шампињони)

златна
(531) 05.11.05;25.01.19

Ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000,
Скопје

кл. 31 зеленчук свеж; печурки
свежи(шампињони)

(540)

кл. 35 трговија на големо и мало со
прехрамбени производи, услуги при
продажба на мало и големо со свеж и
конзервиран зеленчук, шампињони свежи
и маринирани шампињони
(210) TM 2022/476

(220) 17/05/2022

(442) 30/09/2022
(731) The Procter & Gamble Company
(591) сина, жолта, зелена, бела

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,

(531) 05.11.05;25.01.19
(551) индивидуална

Ohio 45202, US

(510, 511)
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(740) Адвокатско друштво Поповски и

тампони; хигиенски тампони; менструална

Партнери ул. Никола Вапцаров бр. 2-4,

долна облека за еднократна употреба;

1000, Скопје
(540)

пелени за инконтиненција; влошки за
инконтиненција, гаќички, абсорбентни, за
инконтиненција.
(210) TM 2022/478

(220) 17/05/2022

(442) 30/09/2022
(731) The Procter & Gamble Company One

(591) зелена, бела, жолта
(531) 05.05.21;27.05.17
(551) индивидуална

Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio
45202, US

(510, 511)
кл. 5 женски хигиенски производи; гаќички

(740) Адвокатско друштво Поповски и
Партнери ул. Никола Вапцаров бр. 2-4,

за менструација; менструални влошки;

1000, Скопје
(540)

хигиенска долна облека; хигиенски
влошки; санитарни влошки; хигиенски
гаќички; хигиенски дневни влошки;
тампони; хигиенски тампони; менструална
долна облека за еднократна употреба;
пелени за инконтиненција; влошки за
инконтиненција, гаќички, абсорбентни, за

(531) 05.05.21;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)

инконтиненција.

кл. 5 женски хигиенски производи; гаќички
(210) TM 2022/477

(220) 17/05/2022

за менструација; менструални влошки;
хигиенска долна облека; хигиенски

(442) 30/09/2022
(731) The Procter & Gamble Company

влошки; санитарни влошки; хигиенски
гаќички; хигиенски дневни влошки;

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,
Ohio 45202, US

тампони; хигиенски тампони; менструална
долна облека за еднократна употреба;

(740) Адвокатско друштво Поповски и
Партнери ул. Никола Вапцаров бр. 2-4,

пелени за инконтиненција; влошки за

1000, Скопје
(540)

инконтиненција, гаќички, абсорбентни, за
инконтиненција.
(210) TM 2022/479

(220) 17/05/2022

(591) зелена

(442) 30/09/2022
(731) The Procter & Gamble Company One

(531) 27.05.17
(551) индивидуална

Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio

(510, 511)
кл. 5 женски хигиенски производи; гаќички

(740) Адвокатско друштво Поповски и

45202, US
Партнери ул. Никола Вапцаров бр. 2-4,
1000, Скопје

за менструација; менструални влошки;
хигиенска долна облека; хигиенски

(540)

влошки; санитарни влошки; хигиенски
гаќички; хигиенски дневни влошки;
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млеко; преработено овошје, печурки и
зеленчук (вклучувајќи и јаткасти плодови и
мешунки); јајца од птици и производи од
јајца; масла и масти зајадење; пакувани

(531) 27.05.17

јадења кои се состојат главно од морски
плодови; антипасто салати; органски

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 женски хигиенски производи; гаќички

грицки на база на јаткаски плодови и
семиња; бујон [супа]; коцки за супа;

за менструација; менструални влошки;
хигиенска долна облека; хигиенски

млечни пудинзи; десерти од млечни

влошки; санитарни влошки; хигиенски
гаќички; хигиенски дневни влошки;

производи; сосови; чорби; готови оброци
подготвени од месо [во кои преовладува

тампони; хигиенски тампони; менструална

месо]; готови оброци подготвени од месо
од живина [во кои преовладува живина];

долна облека за еднократна употреба;
пелени за инконтиненција; влошки за

готови оброци што содржат [во главно]
јајца; готови оброци што содржат

инконтиненција, гаќички, абсорбентни, за
инконтиненција.
(210) TM 2022/481

[воглавно] пилешко; готови оброци што
содржат [воглавно] сланина; готови
оброци кои претежно содржат морски

(220) 17/05/2022

плодови; готови оброци кои претежно
содржат месо од дивеч; инстант супа; риба

(442) 30/09/2022
(731) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE

во маслиново масло; рибина супа; рибини
крекери; рибини колачи; рибини желеа;

(740) Адвокатско друштво Поповски и
Партнери ул. Никола Вапцаров бр. 2-4,

рибини крокети; колачи од рибина паста
подготвени на пареа или печени
(камабоко); рибини колбаси; телешки

1000, Скопје
(540)

бујони; концентрати за бујони; ќофтиња;
готови јадења од месо; овошни десерти;

Vemondo
(551) индивидуална

грицки на основа на овошје; пилешка
салата; замрзнати пакувани предјадења

(510, 511)
кл. 5 додатоци во исхрана и диететски
препарати; медицински и ветеринарни

кои претежно се состојат од морски
плодови; ладни оброци од риба; мекици од
компир; грицки на основа на зеленчук;

препарати и производи; стоматолошки
препарати и производи; хигиенски

чипс од зеленчук; солени јаткасти
плодови; замрзнати готови оброци кои

препарати и производи; фармацевтски и
природни лекови; храна за бебиња;

претежно содржат зеленчук; пилешки
крокети; пилешка супа; пилешки топчиња;

диететски пијалаци за бебиња
прилагодени за медицински цели;
диететски супстанци за бебиња; храна за

салати од мешунки; грицки на основа на
соја; инстант чорба; инстант мисо супа;
десерти од јогурт; чипс од компир;

доенчиња; пијалаци за доенчиња;
медицински чај; билни чаеви [медицински
пијалаци]

снегулки од компир; њоки на база на
компир; кнедли на база на компир;

кл. 29 риба, морски плодови и мекотели;

палачинки на база на компир; мекици од
компир; пире од компир; салата од компир;

месо; млечни производи и замени за
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грицки од компир; консоме; мешано суво

слатки облоги и филови, пчелни

овошје; сарми од зелка; супи; крокети;

производи; преработени зрна, скроб и

сушено солено говедско месо; млеко во
прав за прехранбена употреба; смеси за

производи направени од нив, препарати за
печење и квасци; мекици од ананас;

подготовка на супи; овошје на стапче
обложено со шеќер; грицки на основа на

француски тост; грицки од житарици;
грицки од брашно од компир; грицки од

јаткасти плодови; снек-барови на база
најаткаски плодови; зачинети јаткасти

пченка; грицки од мусли; печива што
содржат шунка; переци; бриоши; печива со

плодови; јаткасти плодови, подготвени;

џем од грав; сендвичи франкфуртер;

маслинки полети со фета сирење во
сончогледово масло; маслинки полнети со

бурита; калцоне; чимичанга; кинески
кнедли подготвени на пареа (шумаи); чипс

црвени пиперки; маслинки полнети со
црвени пиперки и бадеми; маслинки

на база на житарици; чау меин [јадење на
база на нудли]; крекери направени од

полнети со бадеми; маслинки полнети со
песто во сончогледово масло; омлети;

обработени житарици; крекери со вкус на
месо; крекери со вкус на зеленчук; крекери

полен подготвен за исхрана; помфрит;

со вкус на билки; крекери со вкус на

ревен во сируп; говедска чорба; пржен
рендан компир; печени костени; печени

сирење; крекери со вкус на зачини;
палачинки; пити од јајца; емпанада;

јаткасти плодови; грицки на основа на
месо; грицки на основа на тофу; грицки на

енчилада; готови барови на база на
чоколадо; тортиљи за фахита; колачи од

основа на зеленчук; грицки на основа на
мешунки; грицки на основа на компир;

зеленчук и риба, печива од зеленчук и
риба; готови оброци на база на ориз;

грицки на основа на јаткасти плодови; чипс

готови оброци во форма на пица; готови

од соја; плескавици од соја; свинска кора;
екстракти од месо за супи; концентрати за

оброци што содржат [главно] тестенини;
пити што содржат месо; свежи пити; свежа

супи; пасти за супи; коцки за супа;
замрзнати предјадења кои претежно се

пица; свежи ролни со колбаси; пржена
оризова торта [topokki]; ролни од јајца;

состојат од пилешко; замрзнати
предјадења кои претежно се состојат од

крекери од ракчиња; пржена пченка; ладни
пици; замрзнати печива полнети со месо;

морски плодови; тофу; плескавици од

замрзнати печива полнети со зеленчук;

тофу; плескавици од зеленчук;
вегетаријански колбаси; сок од школки;

полнети багети; полнети тестенини;
кинески полнети кнедли (gyoza); полнети

лешници, подготвени; подготвени
полжави; соја [подготвена]; гнезда од

печива; пити од зеленчук; крекери од ориз
во форма на пелети (аrare); јадења на

птици за јадење; колбаси во тесто; чипс
одјука; ѕаѕики; готови салати; смеси за

база на ориз; оброци кои претежно
содржат тестенини; печени пченкарни

подготовка на бујон; прстени од кромид

зрна; печени сендвичи; печен сендвич со

кл. 30 печива, слатки, чоколади и десерти;

сирење; печен сендвич со сирење и шунка;
чипс [производ од житарици]; грицки на

мраз, сладоледи, замрзнати јогурти и
сорбети; кафе, чаеви и какао и нивни

основа на житарици; гимбап [корејско
јадење со ориз]; пити со мелено месо;

супститути; соли, преливи, ароматизатори
и зачини; шеќери, природни засладувачи,

колачиња од овесна каша; хамбургери во
лепче; топол колбас и кечап во отворено
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лепче; колачи од просо; ход дог сендвичи;

грицки од пченица; грицки од житен скроб;

грицки од брашно од житарици; грицки од

грицки од пченкарно брашно; грицки од

брашно од ориз; грицки од брашно од соја;
грицки од пченка; грицки од брашно од

брашно од двопек; грицки од интегрална
пченица; пченкарни грицки со вкус на

житарици со вкус на сирење; пуканки
обложени со карамела со кандирани

сирење; шпагети и ќофтиња; конзервирани
шпагети во доматен сос; грици од

јаткасти плодови; кнедли од ракчиња;
конзервирани пици; супа од тестенини на

екструдирана пченица; британски колач од
овошје и житарици; суши; табуле; тако

корејски начин [sujebi]; кимчи палачинки

чипс; тако; тамалес; замрзната пица;

(kimchijeon); колачи од леплив ориз
(chapsalttock); пржени тестенини со

замрзнато печиво полнето со месо и
зеленчук; тортиља грицки; тортиља чипс;

зеленчук (japchae); пченкарен флипс со
вкус на сирење [грицки]; макарони со

тортиљи; суви и течни оброци готови за
послужување кои претежно се состојат од

сирење; каша од тиква (hobak-juk);
лазањи; чипс од пченка со вкус на морска

ориз; суви и течни оброци готови за
послужување кои претежно се состојат од

трева; пченка, печена; чипс од пченка;

тестенини; непечени пици; пакувани

чипс од пченка со вкус на зеленчук; салата
со макарони; пуканки за микробранова

оброци кои што се состојат од ориз, со
додадено месо, риба или зеленчук; хот дог

печка; сендвичи што содржат рибино
филе; сендвичи што содржат месо;

(подготвен); готови зачинети грицки
направени од пченкарно брашно добиено

крекери полнети со сирење; палачинки од
мунг грав (bindaetteok); начос; готови

со екструзија; однапред подготвени кори
за пица; оброци кои се состојат главно од

јадења што содржат тестенини;

ориз; грицки од леб; однапред подготвени

конзервирани јадења со тестенини; салата
со тестенини; тестенини; печива што

оброци кои што претежно се состојат од
ориз, вклучувајќи месо, риба или зеленчук;

содржат зеленчук и месо; печива што
содржат зеленчук и месо од живина; пити;

грицки кои претежно се состојат од
екструдирани житарици; готови оброци

пити што содржат риба; пити што содржат
месо од живина; пити што содржат

што содржат [главно] ориз; вонтон чипс;
меки переци; интегрален чипс; пити со

зеленчук; пити што содржат месо од

месо од живина и дивеч; ролни со

дивеч; пржен ориз; палачинки; подготвени
солени прехранбени производи направени

колбаси; готова храна во форма на
сосови; готови оброци на база на

од брашно од компир; солени колачи; кора
за пица; готови пица оброци; пици,

тестенини; бисквити со лук

подготвени; пуканки со шеќерна облога;
пити печени во длабок сад; топчиња од

кл. 31 земјоделски и водни култури,

сирење [грицки од пченка]; пуканки;

хортикултурни и шумски производи;свежо

кесадили; киши; равиоли; чипс од ориз;
подготвени јадења од ориз; кнедли од

овошје, јаткасти плодови, зеленчук и
зачински билки;слад и непреработени

ориз; крекери од ориз; колачи од ориз;
бисквити од ориз; салата од ориз; грицки

житарици
кл. 32 пиво и безалкохолни пијалоци

на основа на ориз; рижото; солен тарт;
сендвичи; пити со свинско месо; сусамки;

подготвени со термичка обработка;
безалкохолни пијалоци; препарати за
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производство на пијалаци

алкохолни есенции; алкохолни екстракти

кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво);
производи за правење на алкохолни
пијалаци; овошни екстракти, алкохолни;
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ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA
ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ / PASQYRA E APLIKIMEVE PËR
MARKA TREGTARE SIPAS KUALIFIKIMIT NDËRKOMBËTAR TË MARKAVE
TREGTARE
(510) код во Меѓународната класафикација на трговски марки (Ниченска) / kodi në kualifikimin
ndërkombëtar të markave tregtare (Niçe)
(210) број на пријавата / numri i aplikimit
(510)

(210)

1

MK/T/2022/0421

5

MK/T/2022/0360

9

MK/T/2022/0408

3

MK/T/2022/0268

5

MK/T/2022/0368

9

MK/T/2022/0409

3

MK/T/2022/0285

5

MK/T/2022/0377

9

MK/T/2022/0455

3

MK/T/2022/0290

5

MK/T/2022/0397

9

MK/T/2022/0456

3

MK/T/2022/0291

5

MK/T/2022/0419

9

MK/T/2022/0457

3

MK/T/2022/0292

5

MK/T/2022/0451

9

MK/T/2022/0472

3

MK/T/2022/0327

5

MK/T/2022/0452

10

MK/T/2022/0175

3

MK/T/2022/0330

5

MK/T/2022/0453

10

MK/T/2022/0360

3

MK/T/2022/0331

5

MK/T/2022/0454

12

MK/T/2022/0176

3

MK/T/2022/0359

5

MK/T/2022/0461

12

MK/T/2022/0421

3

MK/T/2022/0360

5

MK/T/2022/0462

14

MK/T/2022/0272

3

MK/T/2022/0373

5

MK/T/2022/0463

16

MK/T/2022/0272

3

MK/T/2022/0422

5

MK/T/2022/0476

18

MK/T/2022/0135

5

MK/T/2022/0199

5

MK/T/2022/0477

18

MK/T/2022/0136

5

MK/T/2022/0271

5

MK/T/2022/0478

18

MK/T/2022/0137

5

MK/T/2022/0279

5

MK/T/2022/0479

18

MK/T/2022/0138

5

MK/T/2022/0285

5

MK/T/2022/0481

18

MK/T/2022/0272

5

MK/T/2022/0290

6

MK/T/2022/0246

18

MK/T/2022/0448

5

MK/T/2022/0291

6

MK/T/2022/0277

18

MK/T/2022/0449

5

MK/T/2022/0292

7

MK/T/2022/0277

19

MK/T/2022/0246

5

MK/T/2022/0295

9

MK/T/2022/0193

21

MK/T/2022/0193

5

MK/T/2022/0296

9

MK/T/2022/0272

21

MK/T/2022/0373

5

MK/T/2022/0332

9

MK/T/2022/0340

24

MK/T/2021/0253

5

MK/T/2022/0344

9

MK/T/2022/0352

24

MK/T/2022/0272

5

MK/T/2022/0345

9

MK/T/2022/0357

25

MK/T/2021/0185

5

MK/T/2022/0346

9

MK/T/2022/0358

25

MK/T/2021/0253

5

MK/T/2022/0347

9

MK/T/2022/0365

25

MK/T/2022/0135

5

MK/T/2022/0348

9

MK/T/2022/0369

25

MK/T/2022/0136

5

MK/T/2022/0349

9

MK/T/2022/0395

25

MK/T/2022/0137

5

MK/T/2022/0359

9

MK/T/2022/0396

25

MK/T/2022/0138
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25

MK/T/2022/0193

32

MK/T/2022/0117

35

MK/T/2022/0474

25

MK/T/2022/0199

32

MK/T/2022/0199

35

MK/T/2022/0475

25

MK/T/2022/0272

32

MK/T/2022/0272

36

MK/T/2022/0245

25

MK/T/2022/0448

32

MK/T/2022/0338

36

MK/T/2022/0272

25

MK/T/2022/0449

32

MK/T/2022/0450

36

MK/T/2022/0273

27

MK/T/2022/0272

32

MK/T/2022/0481

36

MK/T/2022/0406

28

MK/T/2022/0176

33

MK/T/2022/0272

36

MK/T/2022/0472

28

MK/T/2022/0199

33

MK/T/2022/0338

37

MK/T/2022/0246

28

MK/T/2022/0272

33

MK/T/2022/0481

37

MK/T/2022/0277

28

MK/T/2022/0365

34

MK/T/2022/0371

37

MK/T/2022/0354

28

MK/T/2022/0455

34

MK/T/2022/0372

37

MK/T/2022/0355

28

MK/T/2022/0456

34

MK/T/2022/0407

38

MK/T/2022/0180

28

MK/T/2022/0457

34

MK/T/2022/0424

38

MK/T/2022/0272

29

MK/T/2022/0190

34

MK/T/2022/0470

38

MK/T/2022/0351

29

MK/T/2022/0267

35

MK/T/2021/0253

38

MK/T/2022/0388

29

MK/T/2022/0338

35

MK/T/2022/0176

38

MK/T/2022/0398

29

MK/T/2022/0418

35

MK/T/2022/0180

38

MK/T/2022/0406

29

MK/T/2022/0473

35

MK/T/2022/0272

40

MK/T/2022/0206

29

MK/T/2022/0474

35

MK/T/2022/0286

40

MK/T/2022/0238

29

MK/T/2022/0475

35

MK/T/2022/0287

40

MK/T/2022/0376

29

MK/T/2022/0481

35

MK/T/2022/0288

41

MK/T/2021/0273

30

MK/T/2022/0267

35

MK/T/2022/0289

41

MK/T/2021/0274

30

MK/T/2022/0286

35

MK/T/2022/0290

41

MK/T/2022/0180

30

MK/T/2022/0287

35

MK/T/2022/0291

41

MK/T/2022/0199

30

MK/T/2022/0288

35

MK/T/2022/0292

41

MK/T/2022/0206

30

MK/T/2022/0289

35

MK/T/2022/0293

41

MK/T/2022/0272

30

MK/T/2022/0328

35

MK/T/2022/0294

41

MK/T/2022/0350

30

MK/T/2022/0329

35

MK/T/2022/0351

41

MK/T/2022/0351

30

MK/T/2022/0338

35

MK/T/2022/0352

41

MK/T/2022/0352

30

MK/T/2022/0382

35

MK/T/2022/0359

41

MK/T/2022/0365

30

MK/T/2022/0383

35

MK/T/2022/0376

41

MK/T/2022/0376

30

MK/T/2022/0423

35

MK/T/2022/0388

41

MK/T/2022/0388

30

MK/T/2022/0425

35

MK/T/2022/0398

41

MK/T/2022/0398

30

MK/T/2022/0464

35

MK/T/2022/0406

41

MK/T/2022/0455

30

MK/T/2022/0481

35

MK/T/2022/0408

41

MK/T/2022/0456

31

MK/T/2022/0190

35

MK/T/2022/0409

41

MK/T/2022/0457

31

MK/T/2022/0338

35

MK/T/2022/0421

42

MK/T/2022/0180

31

MK/T/2022/0473

35

MK/T/2022/0448

42

MK/T/2022/0206

31

MK/T/2022/0474

35

MK/T/2022/0449

42

MK/T/2022/0246

31

MK/T/2022/0475

35

MK/T/2022/0464

42

MK/T/2022/0270

31

MK/T/2022/0481

35

MK/T/2022/0473

42

MK/T/2022/0272
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42

MK/T/2022/0354

43

MK/T/2021/0334

43

MK/T/2022/0464

42

MK/T/2022/0355

43

MK/T/2022/0176

44

MK/T/2022/0175

42

MK/T/2022/0369

43

MK/T/2022/0272

45

MK/T/2022/0180

42

MK/T/2022/0408

43

MK/T/2022/0378

45

MK/T/2022/0272

42

MK/T/2022/0409

43

MK/T/2022/0379

45

MK/T/2022/0293

42

MK/T/2022/0472

43

MK/T/2022/0425

45

MK/T/2022/0294

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ /
PASQYRA SIPAS BARTËSVE TË APLIKIMEVE TË MARKAVE TREGTARE
(731) носител на правото на трговски марка / Pronari i të drejtës së markës tregtare
(210) број на трговската марка / numri i markës tregtare
(731)

(210)

ABRAZEN L.L.C.

MK/T/2022/0267

ALPEDO GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

MK/T/2022/0425

Agilcon, d.o.o.

MK/T/2022/0270

Ape Foundation

MK/T/2022/0272

Ape Foundation

MK/T/2022/0273

BOSNALIJEK d.d.

MK/T/2022/0368

BeiGene Switzerland GmbH

MK/T/2022/0295

BeiGene Switzerland GmbH

MK/T/2022/0296

Biomar Medical Shpk

MK/T/2022/0359

Biomar Medical Shpk

MK/T/2022/0360

Bkairt General Trading Company (LLC)

MK/T/2022/0424

COPACOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA

MK/T/2022/0418

Colgate-Palmolive Company

MK/T/2022/0327

Colgate-Palmolive Company

MK/T/2022/0373

DS GLOBAL INTERNATIONAL TRADE Shpk

MK/T/2022/0470

Dipharma SA

MK/T/2022/0279

Dropbox, Inc., a Delaware corporation

MK/T/2022/0408

Dropbox, Inc., a Delaware corporation

MK/T/2022/0409

ELBISCO INDUSTRIAL AND COMMERCIAL FOOD SOCIETE ANONYME (скратен
назив ELBISCO S.A.)

MK/T/2022/0286

ELBISCO INDUSTRIAL AND COMMERCIAL FOOD SOCIETE ANONYME (скратен
назив ELBISCO S.A.)

MK/T/2022/0288

ELBISCO INDUSTRIAL AND COMMERCIAL FOOD SOCIETE ANONYME (скратен
назив ELBISCO S.A.)

MK/T/2022/0289

ELBISCO INDUSTRIAL AND COMMERCIAL FOOD SOCIETE ANONYME(скратен
назив ELBISCO S.A.)

MK/T/2022/0287
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Eli Lilly and Company

MK/T/2022/0332

FoundCenter Investment GmbH

MK/T/2022/0180

GR. SARANTIS ANONYMI VIOMICHANIKI & EMPORIKI ETAIRIA KALLYNTIKON
ENDYMATON OIKIAKON & PHARMAKEFTIKON EIDON

MK/T/2022/0330

GR.SARANTIS ANONYMI VIOMICHANIKI & EMPORIKI ETAIRIA KALLYNTIKON
ENDYMATION OIKIAKON & PHARMAKEFTIKON EIDON

MK/T/2022/0331

Grigor Joti

MK/T/2022/0369

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac

MK/T/2022/0271

J&B LIMITED

MK/T/2022/0407

JT International SA

MK/T/2022/0371

JT International SA

MK/T/2022/0372

LABORATOIRES DELBERT

MK/T/2022/0419

Lidl Stiftung & Co. KG

MK/T/2022/0338

Lidl Stiftung & Co. KG

MK/T/2022/0481

MARBO PRODUCT d.o.o.

MK/T/2022/0328

MARBO PRODUCT d.o.o.

MK/T/2022/0329

Meta Platforms, Inc.

MK/T/2022/0472

Monster Energy Company, a Delaware corporation

MK/T/2022/0450

Novartis AG

MK/T/2022/0377

Novartis AG

MK/T/2022/0461

Novartis AG

MK/T/2022/0462

Novartis AG

MK/T/2022/0463

PHARMADA ILAÇ SANAYI ve TICARET A.Ş.

MK/T/2022/0451

PHARMADA ILAÇ SANAYI ve TICARET A.Ş.

MK/T/2022/0452

PHARMADA ILAÇ SANAYI ve TICARET A.Ş.

MK/T/2022/0453

PHARMADA ILAÇ SANAYI ve TICARET A.Ş.

MK/T/2022/0454

The Body Shop International Limited

MK/T/2022/0422

The Procter & Gamble Company

MK/T/2022/0476

The Procter & Gamble Company

MK/T/2022/0477

The Procter & Gamble Company One Procter & Gamble Plaza,

MK/T/2022/0478

The Procter & Gamble Company One Procter & Gamble Plaza,

MK/T/2022/0479

Tymbark Bulgaria EOOD

MK/T/2022/0117

Unilever IP Holdings B.V.

MK/T/2022/0423

United Biscuits (UK) Limited

MK/T/2022/0382

United Biscuits (UK) Limited

MK/T/2022/0383

VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD.

MK/T/2022/0340

VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD.

MK/T/2022/0357

VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD.

MK/T/2022/0358

VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD.

MK/T/2022/0395

VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD.

MK/T/2022/0396

Viviscal Limited

MK/T/2022/0285

АДРИЈАН ЖИВКОВ

MK/T/2022/0351
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АЛКАЛОИД АД Скопје

MK/T/2022/0344

АЛКАЛОИД АД Скопје

MK/T/2022/0345

АЛКАЛОИД АД Скопје

MK/T/2022/0346

АЛКАЛОИД АД Скопје

MK/T/2022/0347

АЛКАЛОИД АД Скопје

MK/T/2022/0348

АЛКАЛОИД АД Скопје

MK/T/2022/0349

АЛКАЛОИД АД Скопје

MK/T/2022/0397

АЛКАЛОИД АД Скопје

MK/T/2022/0398

Адвокатско Друштво Поленак

MK/T/2022/0293

Адвокатско Друштво Поленак

MK/T/2022/0294

Анкас Компани дооел

MK/T/2021/0253

Бесир Хасипи

MK/T/2022/0176

Друштво за медицинско снабдување увоз-извоз РЕПЛЕК АД Скопје

MK/T/2022/0290

Друштво за медицинско снабдување увоз-извоз РЕПЛЕК АД Скопје

MK/T/2022/0291

Друштво за медицинско снабдување увоз-извоз РЕПЛЕК АД Скопје

MK/T/2022/0292

Друштво за продукција и медиска содржина МЕН ЕНД МАУНТЕН ДОО Скопје

MK/T/2022/0206

Друштво за производство, трговија и услуги ДАРСКИ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп

MK/T/2021/0185

Друштво за производство, трговија и услуги ЕВАЛ ДОО Скопје

MK/T/2022/0190

Друштво за производство, трговија и услуги ХАРДКОР ШОП ДООЕЛ увоз-извоз
Битола

MK/T/2022/0199

Друштво за производство, трговија и услуги ЦМ ДЕЛТА ДОО експорт-импорт
Скопје

MK/T/2022/0448

Друштво за производство, трговија и услуги ЦМ ДЕЛТА ДОО експорт-импорт
Скопје

MK/T/2022/0449

Друштво за производство, услуги и трговија со увоз-извоз А.Б. НОВОСЕЛСКИ
ДОО Струмица

MK/T/2022/0421

Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ дооел

MK/T/2022/0268

Друштво за трговија и услуги ЉУБОВ-ИН ДОО Гевгелија

MK/T/2022/0378

Друштво за трговија и услуги ЉУБОВ-ИН ДОО Гевгелија

MK/T/2022/0379

Друштво за трговија и услуги БИМБИЛ ДООЕЛ увоз-извоз

MK/T/2022/0464

Друштво за трговија и услуги ГЕНТЛИ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје

MK/T/2022/0135

Друштво за трговија и услуги ГЕНТЛИ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје

MK/T/2022/0136

Друштво за трговија и услуги ГЕНТЛИ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје

MK/T/2022/0137

Друштво за трговија и услуги ГЕНТЛИ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје

MK/T/2022/0138

Друштво за трговија и услуги ЕВРО ГЕЈМС ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ Скопје

MK/T/2022/0365

Друштво за трговија и услуги ЕВРО ГЕЈМС ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ Скопје

MK/T/2022/0455

Друштво за трговија и услуги ЕВРО ГЕЈМС ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ Скопје

MK/T/2022/0456

Друштво за трговија и услуги ЕВРО ГЕЈМС ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ Скопје

MK/T/2022/0457

Друштво за трговија и услуги КИЧЕН ДОО Скопје

MK/T/2021/0334

Друштво за услуги и трговија ЕДГ-ЕДГ ДООЕЛ Струмица

MK/T/2022/0175

Друштво за филмска продукција СИТИ СТАР ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје

MK/T/2022/0352

Друштво за филмска продукција ФХ3Х ЦИНЕСИТЕ ДОО Скопје

MK/T/2022/0376
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Здружение за култура, уметност и наука Уметност за сите Штип

MK/T/2022/0350

МАСКОН ДООЕЛ Штип

MK/T/2022/0246

МОДИУМ Ш.П.К.

MK/T/2022/0354

МОДИУМ Ш.П.К.

MK/T/2022/0355

Момчило Ивановски

MK/T/2022/0473

Момчило Ивановски

MK/T/2022/0474

Момчило Ивановски

MK/T/2022/0475

НЕДЕЛКОСКА ВЕРА

MK/T/2022/0238

НОБ НЕЗАВИСЕН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД Скопје

MK/T/2022/0245

Никола Бурагев

MK/T/2022/0388

СКИЈАЧКА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА Скопје

MK/T/2021/0273

СКИЈАЧКА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА Скопје

MK/T/2021/0274

Трговско друштво ПЛАТИНУМ ПЛУС ДООЕЛ Скопје

MK/T/2022/0193

Трговско друштво за производство, услуги и промет ВИТИ ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје

MK/T/2022/0277

ФД СН ФИНАНСИИ ДОО Битола

MK/T/2022/0406
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Трговски марки / Markat tregtare

РЕШЕНИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ /
VENDIMET PЁR MARKAT TREGTARE
Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на
Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод за
индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки. / Në
përputhje me nenin 203 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.
21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18), Enti Shtetëror për Pronësi Industriale publikon të
dhënat për të drejtat e pranuara të markave tregtare.
Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60) / Të dhënat
shënohen me kodet e markave tregtare INID* (standart WIPO ST. 60):
(111) Регистарски број на документот / Numri i regjistrimit të dokumentit
(151) Дата на регистрирање / Data e regjistrimit
(181) Дата на важење (очекувано) / Data e vlefshmërisë (e pritur)
(186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано) / Data e skadimit të vazhdueshmërisë (e pritur)
(210) Број на пријавата / Numri i aplikimit
(220) Дата на поднесување / Data e depozitimit
(230) Дата на изложбено или саемско првенство / Data e prioritetit të ekspozitës ose të panairit
(300) Право на првенство: дата, држава, број / E drejta e pioritetit: Data, shteti, numri
(450) Дата на објавување / Data e publikimit
(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список
на производите и услугите / Numrat e klasave sipas kualifikimit ndërkombëtar të produkteve dhe shërbimeve
(Niçe) dhe lista e produkteve dhe shërbimeve
(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод / Pamja e markës tregtare, përshkrimi dhe përkthimi
(551) Ознака за пријава на колективена трговска марка / Shenja për aplikimin e markës tregtare kolektive
(560) Ознака за тродимензионалена трговска марка / Simboli për markën tregtare tredimenzionale
(580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот
(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои /Theksimi i ngjyrave, respektivisht kombinimi i
ngjyrave
(732) Носител на правото / Bartësi i së drejtës
(740) Застапник / Përfaqësues juridik
(770) Име и адреса на претходниот носител / Emri dhe adresa e bartësit të mëparshëm
(791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата / Emri dhe adresa e marrësit të licencuarit

________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа
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(111) 31028

(151) 23/09/2022

задоволување на потребите на

(210) TM 2021/997

(220) 01/10/2021

поединците

(181) 01/10/2031
(450) 30/08/2022
(732) ЕОЅ Матрих ДООЕЛ Скопје ул.
Аминта Трети бр. 1, 1000, Скопје, MK
(540)

(111) 31029

(151) 23/09/2022

(210) TM 2021/998

(220) 01/10/2021
(181) 01/10/2031

(450) 30/08/2022
(732) ЕОЅ Матрих ДООЕЛ Скопје ул.

eosmatrixitech.com

Аминта Трети бр. 1, 1000, Скопје, MK

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

eosmatrixitech.mк

кл. 9 опрема за обработка на податоци и
компјутери, сите компјутерски програми и
софтвер

(551) индивидуална
(510, 511)

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

кл. 9 опрема за обработка на податоци и
компјутери, сите компјутерски програми и

услуги [поддршка на бизниси]
кл. 36 финансиски работи, услуги на сите

софтвер
кл. 35 водење на работењето;

видови банкарски заводи или институции

управување со работата; аутсорсинг

поврзани со нив, како што се
менувачниците или службите за

услуги [поддршка на бизниси]
кл. 36 финансиски работи, услуги на сите

надомест;услуги на кредитните институции
што не се банки, како што се

видови банкарски заводи или институции
поврзани со нив, како што се

кооперативните кредитни здруженија,
индивидуалните финансиски

менувачниците или службите за
надомест;услуги на кредитните институции

претпријатија, заемодавачите итн.;услуги

што не се банки, како што се

на „инвестициска доверба" на холдинг
претпријатијата;услуги на трговските

кооперативните кредитни здруженија,
индивидуалните финансиски

посредници со акции и имот;услуги
поврзани со монетарните работи што се

претпријатија, заемодавачите итн.;услуги
на „инвестициска доверба" на холдинг

одвиваатсо посредство на посредници;
услуги поврзани со издавањето патнички

претпријатијата;услуги на трговските
посредници со акции и имот;услуги

чекови и кредитни писма

поврзани со монетарните работи што се

кл. 38 телекомуникации
кл. 41 обука, услуги на подучување луѓе

одвиваатсо посредство на посредници;
услуги поврзани со издавањето патнички

кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражување и планирањето поврзано со

чекови и кредитни писма
кл. 38 телекомуникации

нив;
индустриски анализи и истражувачки

кл. 41 обука, услуги на подучување луѓе
кл. 42 научни и технолошки услуги и

услуги; изработка и развој на комјутерски

истражување и планирањето поврзано со

хардвер и софтвер
кл. 45 правни услуги; лични и социјални

нив;
индустриски анализи и истражувачки

услуги што ги обезбедуваат трети лица за

услуги; изработка и развој на комјутерски
хардвер и софтвер
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кл. 45 правни услуги; лични и социјални

услуги; изработка и развој на комјутерски

услуги што ги обезбедуваат трети лица за

хардвер и софтвер

задоволување на потребите на
поединците

кл. 45 правни услуги; лични и социјални
услуги што ги обезбедуваат трети лица за

(111) 31030

(151) 23/09/2022

задоволување на потребите на
поединците

(210) TM 2021/999

(220) 01/10/2021
(181) 01/10/2031

(111) 31031

(151) 23/09/2022

(210) TM 2021/1001

(220) 01/10/2021

(450) 30/08/2022
(732) ЕОЅ Матрих ДООЕЛ Скопје ул.
Аминта Трети бр. 1, 1000, Скопје, MK

(181) 01/10/2031
(450) 30/08/2022
(732) ЕОЅ Матрих ДООЕЛ Скопје ул.
Аминта Трети бр. 1, 1000, Скопје, MK

(540)

eos-matrix-itech.com
(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 9 опрема за обработка на податоци и
компјутери, сите компјутерски програми и

(551) индивидуална
(510, 511)

софтвер

кл. 9 опрема за обработка на податоци и

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

компјутери, сите компјутерски програми и
софтвер

услуги [поддршка на бизниси]
кл. 36 финансиски работи, услуги на сите

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

видови банкарски заводи или институции
поврзани со нив, како што се

услуги [поддршка на бизниси]
кл. 36 финансиски работи, услуги на сите

менувачниците или службите за

видови банкарски заводи или институции

надомест;услуги на кредитните институции
што не се банки, како што се

поврзани со нив, како што се
менувачниците или службите за

кооперативните кредитни здруженија,
индивидуалните финансиски

надомест;услуги на кредитните институции
што не се банки, како што се

претпријатија, заемодавачите итн.;услуги
на „инвестициска доверба" на холдинг

кооперативните кредитни здруженија,
индивидуалните финансиски

претпријатијата;услуги на трговските

претпријатија, заемодавачите итн.;услуги

посредници со акции и имот;услуги
поврзани со монетарните работи што се

на „инвестициска доверба" на холдинг
претпријатијата;услуги на трговските

одвиваатсо посредство на посредници;
услуги поврзани со издавањето патнички

посредници со акции и имот;услуги
поврзани со монетарните работи што се

чекови и кредитни писма
кл. 38 телекомуникации

одвиваатсо посредство на посредници;
услуги поврзани со издавањето патнички

кл. 41 обука, услуги на подучување луѓе

чекови и кредитни писма

кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражување и планирањето поврзано со

кл. 38 телекомуникации
кл. 41 обука, услуги на подучување луѓе

нив;
индустриски анализи и истражувачки

кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражување и планирањето поврзано со

eositech.mk
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нив;

кл. 42 научни и технолошки услуги и

индустриски анализи и истражувачки

истражување и планирањето поврзано со

услуги; изработка и развој на комјутерски
хардвер и софтвер

нив;
индустриски анализи и истражувачки

кл. 45 правни услуги; лични и социјални
услуги што ги обезбедуваат трети лица за

услуги; изработка и развој на комјутерски
хардвер и софтвер

задоволување на потребите на
поединците

кл. 45 правни услуги; лични и социјални
услуги што ги обезбедуваат трети лица за
задоволување на потребите на

(111) 31032

(151) 23/09/2022

(210) TM 2021/1002

(220) 01/10/2021

поединците

(181) 01/10/2031
(450) 30/08/2022
(732) ЕОЅ Матрих ДООЕЛ Скопје ул.
Аминта Трети бр. 1, 1000, Скопје, MK

(111) 31033

(151) 23/09/2022

(210) TM 2021/1003

(220) 01/10/2021

(181) 01/10/2031
(450) 30/08/2022
(732) ЕОЅ Матрих ДООЕЛ Скопје ул.

(540)

Аминта Трети бр. 1, 1000, Скопје, MK

eos-itech.com

(540)

(551) индивидуална

eos-itech.mk

(510, 511)
кл. 9 опрема за обработка на податоци и

(551) индивидуална

компјутери, сите компјутерски програми и
софтвер

(510, 511)
кл. 9 опрема за обработка на податоци и

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

компјутери, сите компјутерски програми и
софтвер

услуги [поддршка на бизниси]

кл. 35 водење на работењето;

кл. 36 финансиски работи, услуги на сите
видови банкарски заводи или институции

управување со работата; аутсорсинг
услуги [поддршка на бизниси]

поврзани со нив, како што се
менувачниците или службите за

кл. 36 финансиски работи, услуги на сите
видови банкарски заводи или институции

надомест;услуги на кредитните институции
што не се банки, како што се

поврзани со нив, како што се
менувачниците или службите за

кооперативните кредитни здруженија,

надомест;услуги на кредитните институции

индивидуалните финансиски
претпријатија, заемодавачите итн.;услуги

што не се банки, како што се
кооперативните кредитни здруженија,

на „инвестициска доверба" на холдинг
претпријатијата;услуги на трговските

индивидуалните финансиски
претпријатија, заемодавачите итн.;услуги

посредници со акции и имот;услуги
поврзани со монетарните работи што се

на „инвестициска доверба" на холдинг
претпријатијата;услуги на трговските

одвиваатсо посредство на посредници;

посредници со акции и имот;услуги

услуги поврзани со издавањето патнички
чекови и кредитни писма

поврзани со монетарните работи што се
одвиваатсо посредство на посредници;

кл. 38 телекомуникации
кл. 41 обука, услуги на подучување луѓе

услуги поврзани со издавањето патнички
чекови и кредитни писма
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кл. 38 телекомуникации

услуги поврзани со издавањето патнички

кл. 41 обука, услуги на подучување луѓе

чекови и кредитни писма

кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражување и планирањето поврзано со

кл. 38 телекомуникации
кл. 41 обука, услуги на подучување луѓе

нив;
индустриски анализи и истражувачки

кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражување и планирањето поврзано со

услуги; изработка и развој на комјутерски
хардвер и софтвер

нив;
индустриски анализи и истражувачки

кл. 45 правни услуги; лични и социјални

услуги; изработка и развој на комјутерски

услуги што ги обезбедуваат трети лица за
задоволување на потребите на

хардвер и софтвер
кл. 45 правни услуги; лични и социјални

поединците

услуги што ги обезбедуваат трети лица за
задоволување на потребите на

(111) 31034

(151) 23/09/2022

(210) TM 2021/1004

(220) 01/10/2021

поединците
(111) 31027

(151) 07/09/2022

(450) 30/08/2022
(732) ЕОЅ Матрих ДООЕЛ Скопје ул.

(210) TM 2021/1005

(220) 01/10/2021
(181) 01/10/2031

Аминта Трети бр. 1, 1000, Скопје, MK

(450) 30/08/2022
(732) ОМНИ ГРУП ДООЕЛ СКОПЈЕ

(181) 01/10/2031

(540)

Булевар Видое Смилевски Бато
бр.79/1/локал 1, Скопје, MK

eos-matrix-itech.mk
(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 9 опрема за обработка на податоци и
компјутери, сите компјутерски програми и
софтвер
кл. 35 водење на работењето;

(591) бела, златна, сина
(551) индивидуална
(510, 511)

управување со работата; аутсорсинг
услуги [поддршка на бизниси]

кл. 35 услуги при поражба на мало и

кл. 36 финансиски работи, услуги на сите
видови банкарски заводи или институции

големо со: бебешки и детски креветчиња,
додатоци за бебешки и детски

поврзани со нив, како што се

креветчиња, душеци за бебешки и детски
креветчиња, постелнини, навлаки и

менувачниците или службите за
надомест;услуги на кредитните институции

постелни додатоци за бебешки и детски
креветчиња

што не се банки, како што се
кооперативните кредитни здруженија,
индивидуалните финансиски
претпријатија, заемодавачите итн.;услуги
на „инвестициска доверба" на холдинг
претпријатијата;услуги на трговските
посредници со акции и имот;услуги
поврзани со монетарните работи што се
одвиваатсо посредство на посредници;
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ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ / PASQYRA E MARKAVE TREGTARE
SIPAS KUALIFIKIMIT NDËRKOMBËTAR TË MARKAVE TREGTARE
(510) код во Меѓународната класафикација на трговски марки (Ниченска) / kodi në kualifikimin
ndërkombëtar të markave tregtare (Niçe)
(111) регистарски броj / numri i regjistrimit
(510)

(111)

9
9
9
9
9
9
9
35
35
35
35
35
35
35
35
36
36

31028
31029
31030
31031
31032
31033
31034
31027
31028
31029
31030
31031
31032
31033
31034
31028
31029

36
36
36
36
36
38
38
38
38
38
38
38
41
41
41
41
41

31030
31031
31032
31033
31034
31028
31029
31030
31031
31032
31033
31034
31028
31029
31030
31031
31032

113

41
41
42
42
42
42
42
42
42
45
45
45
45
45
45
45

31033
31034
31028
31029
31030
31031
31032
31033
31034
31028
31029
31030
31031
31032
31033
31034
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ /
PASQYRA SIPAS PRONARËVE TË SË DREJTËS SË MARKAVE TREGTARE
(732) носител на правото на трговски марка / pronari i të drejtës së markës tregtare
(111) регистарски број / numri i regjistrimit
(210) број на пријавата / numri i aplikimit
(732)

(111)

(210)

ЕОЅ Матрих ДООЕЛ Скопје

31028

MK/T/2021/0997

ЕОЅ Матрих ДООЕЛ Скопје

31029

MK/T/2021/0998

ЕОЅ Матрих ДООЕЛ Скопје

31030

MK/T/2021/0999

ЕОЅ Матрих ДООЕЛ Скопје

31031

MK/T/2021/1001

ЕОЅ Матрих ДООЕЛ Скопје

31032

MK/T/2021/1002

ЕОЅ Матрих ДООЕЛ Скопје

31033

MK/T/2021/1003

ЕОЅ Матрих ДООЕЛ Скопје

31034

MK/T/2021/1004

ОМНИ ГРУП ДООЕЛ СКОПЈЕ

31027

MK/T/2021/1005
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ПРЕНОС / BARTJE
(111) 4189
(732) TE Connectivity Services GmbH Muhlenstrasse 26, 8200 Schaffhausen, CH
(111) 6371
(732) TE Connectivity Services GmbH Muhlenstrasse 26, 8200 Schaffhausen, CH
(111) 4259
(732) TE Connectivity Services GmbH Muhlenstrasse 26, 8200 Schaffhausen, CH
(111) 4260
(732) TE Connectivity Services GmbH Muhlenstrasse 26, 8200 Schaffhausen, CH
(111) 6856
(732) ekaterra Group IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL
(111) 6857
(732) ekaterra Group IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL
(111) 6858
(732) ekaterra Group IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL
(111) 6979
(732) ekaterra Group IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL
(111) 7625
(732) Друштво за советување, услуги и организирање на настани ГЛОБАЛ МЕДИА
ГРОУП ДООЕЛ Скопје Бул.8-ми Септември бр.13, 1000, Скопје, MK
(111) 8269
(732) STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, DE
(111) 10344
(732) ekaterra Group IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL
(111) 13600
(732) Друштво за производство, трговија и услуги ПЦ КОНТРОЛ ХАРДВЕР ДООЕЛ увозизвоз Струмица ул. Браќа Миладиновци бр. 18, Струмица, MK
(111) 11616
(732) CHIPITA GLOBAL, Societe Anonyme and distinctive title CHIPITA GLOBAL S.A.
12th km National road Athens-Lamia, Metamorfosis 14452, Attica, GR
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(111) 11622
(732) CHIPITA GLOBAL, Societe Anonyme and distinctive title CHIPITA GLOBAL S.A.
12th km National road Athens-Lamia, Metamorfosis 14452, Attica, GR
(111) 13926
(732) CHIPITA GLOBAL, Societe Anonyme and distinctive title CHIPITA GLOBAL S.A.
12th km National road Athens-Lamia, Metamorfosis 14452, Attica, GR
(111) 14135
(732) ekaterra Group IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL
(111) 20178
(732) CHIPITA GLOBAL, Societe Anonyme and distinctive title CHIPITA GLOBAL S.A.
12th km National road Athens-Lamia, Metamorfosis 14452, Attica, GR
(111) 21645
(732) Друштво за советување, услуги и организирање на настани ГЛОБАЛ МЕДИА
ГРОУП ДООЕЛ Скопје Бул.8-ми Септември бр.13, 1000, Скопје, MK
(111) 21646
(732) Друштво за советување, услуги и организирање на настани ГЛОБАЛ МЕДИА
ГРОУП ДООЕЛ Скопје Бул.8-ми Септември бр.13, 1000, Скопје, MK
(111) 21647
(732) Друштво за советување, услуги и организирање на настани ГЛОБАЛ МЕДИА
ГРОУП ДООЕЛ Скопје Бул.8-ми Септември бр.13, 1000, Скопје, MK
(111) 23700
(732) CLERMON ET ASSOCIES 83 rue de Tocqueville, 75017 Paris, FR
(111) 23699
(732) CLERMON ET ASSOCIES 83 rue de Tocqueville, 75017 Paris, FR
(111) 23698
(732) CLERMON ET ASSOCIES 83 rue de Tocqueville, 75017 Paris, FR
(111) 23696
(732) CLERMON ET ASSOCIES 83 rue de Tocqueville, 75017 Paris, FR
(111) 23697
(732) CLERMON ET ASSOCIES 83 rue de Tocqueville, 75017 Paris, FR
(111) 24311
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(732) TOZ PENKALA INTERNATIONAL d.o.o. Banjavčićeva 5, Zagreb, HR
(111) 24198
(732) TOZ PENKALA INTERNATIONAL d.o.o. Banjavčićeva 5, Zagreb, HR
(111) 24200
(732) TOZ PENKALA INTERNATIONAL d.o.o. Banjavčićeva 5, Zagreb, HR
(111) 24312
(732) TOZ PENKALA INTERNATIONAL d.o.o. Banjavčićeva 5, Zagreb, HR
(111) 24199
(732) TOZ PENKALA INTERNATIONAL d.o.o. Banjavčićeva 5, Zagreb, HR
(111) 24324
(732) TOZ PENKALA INTERNATIONAL d.o.o. Banjavčićeva 5, Zagreb, HR
(111) 24685
(732) CLERMON ET ASSOCIES 83 rue de Tocqueville, 75017 Paris, FR
(111) 26718
(732) Друштво за прозводство, трговија и услуги РОДОПИ 2021 увоз-извоз ДОО Прилеп
ул. Кеј 9-ти Септември бр. 2/27, Прилеп, MK
(111) 26719
(732) Друштво за прозводство, трговија и услуги РОДОПИ 2021 увоз-извоз ДОО Прилеп
ул. Кеј 9-ти Септември бр. 2/27, Прилеп, MK
(111) 25429
(732) Друштво за прозводство, трговија и услуги РОДОПИ 2021 увоз-извоз ДОО Прилеп
ул. Кеј 9-ти Септември бр. 2/27, Прилеп, MK
(111) 25430
(732) Друштво за прозводство, трговија и услуги РОДОПИ 2021 увоз-извоз ДОО Прилеп
ул. Кеј 9-ти Септември бр. 2/27, Прилеп, MK
(111) 25427
(732) Друштво за прозводство, трговија и услуги РОДОПИ 2021 увоз-извоз ДОО Прилеп
ул. Кеј 9-ти Септември бр. 2/27, Прилеп, MK
(111) 27734
(732) Друштво за прозводство, трговија и услуги РОДОПИ 2021 увоз-извоз ДОО Прилеп
ул. Кеј 9-ти Септември бр. 2/27, Прилеп, MK
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(111) 25428
(732) Друштво за прозводство, трговија и услуги РОДОПИ 2021 увоз-извоз ДОО Прилеп
ул. Кеј 9-ти Септември бр. 2/27, Прилеп, MK
(111) 25525
(732) Corteva Agriscience LLC 9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, US
(111) 25527
(732) Corteva Agriscience LLC 9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, US
(111) 26523
(732) Corteva Agriscience LLC 9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, US
(111) 28443
(732) CLERMON ET ASSOCIES 83 rue de Tocqueville, 75017 Paris, FR
(111) 27871
(732) Specsavers Optical Superstores Limited Forum 6 Parkway, Solent Business Park,
Whiteley, Fareham PO15 7PA, UK
(111) 28597
(732) NUTRITION & BIOSCIENCES USA 2, LLC 3490 Winton Place, Rochester, New York,
1462, US

ПРОМЕНИ / NDRYSHIME
(111) 537
(732) MOTT'S LLP 6425 Hall of Fame Lane Frisco TX 75034, US
(111) 3898
(732) Jealott's Hill International Research Centre Bracknell, Berkshire, United Kingdom,
RG42 6EY, UK
(111) 3942
(732) Jealott's Hill International Research Centre Bracknell, Berkshire, United Kingdom,
RG42 6EY, UK
(111) 4948
(732) Pernod Ricard USA, LLC 250 Park Avenue, 17th Floor, New York, NY 10177, US
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(111) 13600
(732) Друштво за производство, трговија и услуги РСЦ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Ул."Васил Ѓоргов" бр.47Б Скопје, MK
(111) 11296
(732) Nokia Corporation Karakaari 7, 02610 Espoo, FI
(111) 20482
(732) Друштво за трговија на големо и мало и услуги КАРМЕН БАУЦЕНТАР ДООЕЛ увозизвоз Скопје Качанички пат бр.250 Скопје Бутел, 1000, Скопје, MK
(111) 20488
(732) Друштво за трговија на големо и мало и услуги КАРМЕН БАУЦЕНТАР ДООЕЛ увозизвоз Скопје Качанички пат бр.250 Скопје Бутел, 1000, Скопје, MK
(111) 23576
(732) Bayer CropScience LP 800 North Lindbergh Blvd St. Louis MO 63167, US
(111) 21257
(732) CELLTRION, INC. 23, Academy-ro, Yeonsu-gu, Incheon, KR
(111) 21238
(732) CELLTRION, INC. 23, Academy-ro, Yeonsu-gu, Incheon, KR
(111) 21236
(732) CELLTRION, INC. 23, Academy-ro, Yeonsu-gu, Incheon, KR
(111) 21203
(732) Друштво за преработка на кафе и трговија на големо и мало “РИО“ ДООЕЛ увозизвоз ул.34 бр.28, населба Илинден, 1000 Скопје, MK
(111) 22466
(732) ДПТУ ШИТКАРСКИ ДООЕЛ Свети Николе ул.Миле Поп Јорданов бр.1, Свети
Николе, MK
(111) 24181
(732) Друштво за производство на лекови, гранични и козметички производи
ГАЛАФАРМ ДОО Скопје ул. 51, бр. 23, населба Стопански двор - Волково, Ѓорче
Петров, 1000, Скопје, MK
(111) 24311
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(732) EUROKARBON d.o.o za proizvodnju, trgovinu, promet i usluge Donji Stupnik(Općina
Stupnik), Pod bregom 8, HR
(111) 24198
(732) EUROKARBON d.o.o za proizvodnju, trgovinu, promet i usluge Donji Stupnik(Općina
Stupnik), Pod bregom 8, HR
(111) 24200
(732) EUROKARBON d.o.o za proizvodnju, trgovinu, promet i usluge Donji Stupnik(Općina
Stupnik), Pod bregom 8, HR
(111) 24312
(732) EUROKARBON d.o.o za proizvodnju, trgovinu, promet i usluge Donji Stupnik(Općina
Stupnik), Pod bregom 8, HR
(111) 24199
(732) EUROKARBON d.o.o za proizvodnju, trgovinu, promet i usluge Donji Stupnik(Općina
Stupnik), Pod bregom 8, HR
(111) 24324
(732) EUROKARBON d.o.o za proizvodnju, trgovinu, promet i usluge Donji Stupnik(Općina
Stupnik), Pod bregom 8, HR
(111) 24974
(732) Meta Platforms, Inc. 1601 Willow Road Menlo Park, 94025 California, US
(111) 26718
(732) Друштво за консалтинг, производство, трговија и услуги ЊУ ТЕХНОЛОЏИ
КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје ул. Бул. 8 ми Септември бр. 2/2-27, Скопје, MK
(111) 26719
(732) Друштво за консалтинг, производство, трговија и услуги ЊУ ТЕХНОЛОЏИ
КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје ул. Бул. 8 ми Септември бр. 2/2-27, Скопје, MK
(111) 25429
(732) Друштво за консалтинг, производство, трговија и услуги ЊУ ТЕХНОЛОЏИ
КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје ул. Бул. 8 ми Септември бр. 2/2-27, Скопје, MK
(111) 25430
(732) Друштво за консалтинг, производство, трговија и услуги ЊУ ТЕХНОЛОЏИ
КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје ул. Бул. 8 ми Септември бр. 2/2-27, Скопје, MK
(111) 25427
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(732) Друштво за консалтинг, производство, трговија и услуги ЊУ ТЕХНОЛОЏИ
КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје ул. Бул. 8 ми Септември бр. 2/2-27, Скопје, MK
(111) 27734
(732) Друштво за консалтинг, производство, трговија и услуги ЊУ ТЕХНОЛОЏИ
КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје ул. Бул. 8 ми Септември бр. 2/2-27, Скопје, MK
(111) 25428
(732) Друштво за консалтинг, производство, трговија и услуги ЊУ ТЕХНОЛОЏИ
КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје ул. Бул. 8 ми Септември бр. 2/2-27, Скопје, MK
(111) 27581
(732) Meta Platforms, Inc. 1601 Willow Road Menlo Park, 94025 California, US
(111) 28343
(732) Друштво за производство на лекови, гранични и козметички производи
ГАЛАФАРМ ДОО Скопје ул. 51, бр. 23, населба Стопански двор - Волково, Ѓорче
Петров, 1000, Скопје, MK
(111) 30029
(732) Corteva Agriscience LLC 9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, US

СПОЈУВАЊЕ / BASHKIM
(111) 4189
(732) Tyco Electronics Finance Alpha GmbH Muhlenstrasse 26, 8200 Schaffhausen, CH
(111) 6371
(732) Tyco Electronics Finance Alpha GmbH Muhlenstrasse 26, 8200 Schaffhausen, CH
(111) 4259
(732) Tyco Electronics Finance Alpha GmbH Muhlenstrasse 26, 8200 Schaffhausen, CH
(111) 4260
(732) Tyco Electronics Finance Alpha GmbH Muhlenstrasse 26, 8200 Schaffhausen, CH

117

Трговски марки / Markat tregtare

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 9/2022 - 30/09/2022

НИШТАВНОСТ НА ТРГОВСКА МАРКА /
PAVLEFSHMËRIA E MARKËS TREGTARE
(111) 22066 MK/T/ 2014/419

ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ / VAZHDIMËSIA E
VLEFSHMËRISË
(111) 537

(186) 24/12/2032

(111) 3898

(186) 20/11/2032

(111) 3942

(186) 20/11/2032

(111) 3130

(186) 15/12/2032

(111) 4948

(186) 23/10/2032

(111) 2635

(186) 10/08/2032

(111) 3435

(186) 23/10/2032

(111) 4690

(186) 10/09/2032

(111) 13600

(186) 31/05/2031

(111) 11234

(186) 15/03/2032

(111) 11296

(186) 21/05/2032

(111) 11697

(186) 11/07/2032

(111) 11255

(186) 12/07/2032

(111) 11256

(186) 15/07/2032

(111) 11313

(186) 19/07/2032

(111) 11698

(186) 19/07/2032

(111) 11109

(186) 24/07/2032

(111) 11110

(186) 24/07/2032

(111) 13965

(186) 25/07/2032

(111) 23703

(186) 25/07/2032

(111) 11248

(186) 25/07/2032

(111) 11267

(186) 25/07/2032

(111) 11263

(186) 25/07/2032

(111) 11246

(186) 08/08/2032

(111) 12131

(186) 13/08/2022

(111) 11011

(186) 21/08/2032

(111) 11202

(186) 23/08/2032
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(111) 11179

(186) 27/08/2032

(111) 19837

(186) 11/09/2032

(111) 11753

(186) 29/10/2032

(111) 11272

(186) 30/10/2032

(111) 11270

(186) 30/10/2032

(111) 11271

(186) 04/11/2032

(111) 11274

(186) 04/11/2032

(111) 11275

(186) 04/11/2032

(111) 11276

(186) 04/11/2032

(111) 11095

(186) 11/11/2032

(111) 11268

(186) 25/11/2032

(111) 11806

(186) 30/05/2033

(111) 30928

(186) 30/11/2031

(111) 20233

(186) 20/12/2031

(111) 20563

(186) 14/03/2032

(111) 20620

(186) 06/04/2032

(111) 20753

(186) 03/05/2032

(111) 22223

(186) 16/05/2032

(111) 22225

(186) 16/05/2032

(111) 20831

(186) 17/05/2032

(111) 20175

(186) 25/05/2032

(111) 20174

(186) 25/05/2032

(111) 20115

(186) 28/05/2032

(111) 21241

(186) 29/05/2032

(111) 22476

(186) 05/06/2032

(111) 22477

(186) 06/06/2032

(111) 21142

(186) 22/06/2032

(111) 20784

(186) 22/06/2032

(111) 20482

(186) 26/06/2032

(111) 20488

(186) 26/06/2032

(111) 20325

(186) 29/06/2032

(111) 22468

(186) 11/07/2032

(111) 20668

(186) 11/07/2032

(111) 20667

(186) 11/07/2032

(111) 20889

(186) 11/07/2032

(111) 20666

(186) 11/07/2032
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(111) 20669

(186) 20/07/2032

(111) 20890

(186) 20/07/2032

(111) 20469

(186) 27/07/2032

(111) 23258

(186) 14/08/2032

(111) 20719

(186) 22/08/2032

(111) 20718

(186) 23/08/2032

(111) 23576

(186) 24/08/2032

(111) 20712

(186) 27/08/2032

(111) 20857

(186) 11/09/2032

(111) 21257

(186) 26/09/2032

(111) 21238

(186) 26/09/2032

(111) 21236

(186) 26/09/2032

(111) 21203

(186) 16/10/2032

(111) 22466

(186) 27/12/2032
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РЕШЕНИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН /
VENDIMET PЁR DISENJOT INDUSTRIALE
Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на
Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод
индустриска сопственост ги објавува податоците за идустрискиот дизајн.. Në përputhje me nenin
154 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 21/2009, 24/11,
12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18”) Enti Shtetëror për Pronësi Industriale publikon të dhënat për
disenjot industriale.
Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80) / Të dhënat
shënohen me INID* kode për disenjo industriale (standart WIPO ST. 80):
(11) Регистарски број на документот / Numri i regjistrimit të dokumentit
(18) Датум на важење на индустриски дизајн / Data e vlefshmërisë së disenjos industriale
(21) Број на пријавата / Numri i aplikimit
(22) Дата на поднесување / Data e depozitimit
(18) Дата на изложбено, или саемско првенство / Data e prioritetit të ekspozitës ose të panairit
(28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број на индустриски дизајни / Lënda e aplikimit,
theksohet numri i përgjithshëm i disejnove industriale
(30) Право на првенство: датум, држава, број / Data e prioritetit: data, shteti, numri
(45) Дата на објавување / Data e publikimit
(51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска) / Klasifikimi Ndërkombëtar I
Disenjove Industriale (Locarno)
(54) Назив на телото, односно сликата или цртежот / Emri i objektit, përkatësisht fotografia ose
vizatimi
(55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот / Fotografia ose
paraqitja grafike (skica) e objektit, përkatësisht fotoja ose vizatimi
(57) Назначување на боите или комбинации на бои / caktimimi ngjyrave ose kombinimi i ngjyrave
(72) Автор / Autori
(73) Носител на правото / Bartësi i së drejtës
(74) Застапник / Përfaqësuesi juridik

_________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data
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(11) 954

(45) 30/09/2022

(21) ID 2021/36

(22) 28/10/2021

(18) 28/10/2026
(28) 10 (десет) дизајни, тродимензионални
(72) Сара Симоска (ул. Никола Парапунов 5/101, 1000, Скопје)
(73) Симоска Сара Архитектура ДООЕЛ Скопје ул. Никола Парапунов 5/101, 1000, Скопје, MK
(51) 06-04
(54) "ПОЛИЦИ"
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ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA
ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН /
PASQYRA E DISENJOVE TË PUBLIKUARA SIPAS KUALIFIKIMIT
NDËRKOMBËTAR TË DISENJOVE INDUSTRIALE

(51) код по меѓународната класификација на индустриски дизајн / kodi sipas kualifikimit
ndërkombëtar të disenjove industriale
(11) регистарски број на дизајнот / numri i regjistrimit së disenjos
(51)

(11)

06-04

MK/I/ 2021/954

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕН ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН /
PASQYRA SIPAS BARTËSIT TË SË DREJTËS TË DISENJOS INDUSTRIALE
TË PUBLIKUAR
(73) носител на правото на индустриски дизајн / bartësi i së drejtës së disenjos industriale
(11) регистарски број на документот / numri i regjistrimit të dokumentit
(21) број на пријавата / numri i aplikimit
(73)
Симоска Сара Архитектура ДООЕЛ Скопје ул. Никола Парапунов 5/101, 1000,
Скопје, MK
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(21)
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